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VETO: Dan mag u ons eens ve~tell
over de historiek van de Alma.

- EE~ ZILVERE~HAP --DE~ ALMA -
Een (J1'OOtdeel van de feestviering van 2S jaar Alma zal LJaarschijn1.ijk al
door je keelgat zijn gespoeld. Maar geef toe, het Llds een evenement.
Misschien heb je je toen afgsv1'allf}d LJaar~ de Alma niet elks dag zo 'n kost
kan gaven; of 't gewne dagelijkse eten lJel van 1aJalitoit is; lJie dat etfm
allemaal klaarmaakt; warom de restaurants nu precies eetfabrieken Slijn •••
.AlZenaat vragen die mogelijk toch niet bij jou Bijn opgekomen tijdens het
koude buffet.
De W6rkgroepAlma van Sociale Raad trok echter met dBrgeZijke vragen naar
direkteur Gust Meneelschots en met tlJee uur interviBIJ kwam ne lJeer buiten.
Heel. wt materiaal dus, datje in drie gangen voorgeschoteld krijgt. In de
volgende delen !JOMt de huidige situatie van de AZmabesproken, in het Zaat·
ste deel de toekomstige mogelijkheden en moeilijkheden.
Maar eerst keren lJe 2S jaar terug ...

G.M.: Vreeg meer op ..• uretie ven wat later de Alme gewor'
den is.
Oe Alme is een tweetelig initiatief
8Weest ven meet ef een .• met een

ven grote bijdrege ven de Franstali'
en als van de Vlaamstaligen. dacht

ik zo. zeker wet de konceptie be-
treft. U weet dat als er den uit-
eil'delijk moet gewerkt worden det
het dan weer de Vlamingen zijn die
aar voor komenl det is zo'n beetje:

de uitleg ven de Franstaligen. en
de Vlamingen zullen het dan uitein-
delijk moeten waarmaken.

Maer men heeft toen wel degelijk b~
doeld een groot eantal maaltijden
voor de studenten te kunnen geven.
Men verwachtte wonderen van de aan-
koop in 't groot en dat ging zelfs
zo ver dat men dacht het voor niks
te krijgen omdat do aankopen zo

• M~ar uiteindelijk 1a '\

edit()r-iaal G.M.: Hoe moet ik deermee beginnen.
•• ? Per !llot ven rekenin

wordt de historie na 25 jaar grijs
natuurlijk en weinig mensen kUl'nen
zich nog voorstellen hoe het was in
1954.
t opengaan van een ~niversitcits-

restaurant werd toen alleszins mot
grote verwachtingen tegemoet gezien.
Merkwaardig genoeg - misschien niet
voor die tijd. maar toch - ware~ al,
Ie st~jentenbladen (en dat warGn er
nogal wat in die tijd) eensgezind
om dat initiatief toe te juichen.
Als ik dat zo achteraf bekijk. heb
ik dat mert<.waardig gevonden I vooral

Sinds VETOv&6r vijf jaar IJeM opgericht ie er steeds vraag gClJecB
naar, dieKucsie gCIJeest over het al dan niet gratie verspreiden vvan
dit blad.

tal een praktisch-financinle refLeks die een definitieve
iZijkte.

: warom een gratie en brede verspreiding, stelde geen
in des« koloemen al herhaaldelijk uitgelegd.

gand orgaan van de KULeuven-studenten naar de universitatre-over
toe, een plicht om de studentfm op de hoogte te houden van wt de stu-
dentenvertegemJOordigers in de Hanen, fakulteiten en andere universi-
taire organen uitspoken.
En andersom hebben de studentfm het recht om te IJeten wt Br in hun
naambesproken en/o]: besloten !JONt. En als zodanig moeten Bij hier
vrij over kunnen beschikken.
Veroer, en niet van minder vaarde, IJil VETOeen informatieblad Bijn
dat aandacht IJil besteden aan alles wt in deze universiteitsstad ge-
beurt, in fakulteiten, kringen, raden, werkgroflPen, universitaire dien-
sten, BOlJOlaan het IJerk dat Bij verrichten alo aan de problemen Ular-
voor Z8 zich geplaatst zien.
Maar VETOkijkt ook verder de de LCUlJenseuniversitaire neus en be-
steedt ook aandacht aan zaken die voor de studenten belanglJckkend, n1,(t·
tig of intere8sant kunnen zijn. .
Hierbij aansluitend IJil VETOBen forumblad zijn dat als kanaal dl-fmt
om di8Kussie8 en kontrovBrses over bepaalde onde1'lJerpenop gan(J te
brengen of te aktiveren; een open blad war alle studenten{grocpen}
met hun ideelln en meningen terecht kunnen.
Een aantal elementen in de ontlJikkeling binnen de A.S.R. tijdens de
afgelopen jaren deed de vraag naar een gratis informatieblad nog ster-
ker aanvoeLen,
Deels om inhoudelijk, deels om financi§le redenen achtten Kultuurraad
en Sportraad het noodBakelijk om een Ba breed mogelijke promotie voor
hun aktiviteiten te moeten voeren. Dit leidde sinds vorig akademiejaar
tot de aparte oprichting van de STUC-voor-STUC-krant, en dit jaar pak-
te Sportraad uit met SPORTunIEFJE. .
~aarbuitcnuit moet het dan ook ve1'lJar1'endoverkomen dat raden, di
tot dezelfde overkoepelende A.S.R.-familie behoren, elk met een eig
publikatie uitkomen. Vandaar dan ook de optie om de drie bladen tot
ëën tijd8chrift te integreren, zonder afbreuk te doen aan de prc;motie-
doelstellingen van de Kultuurraad en de Sportraad.
Onlangs meldden we dat KVHV,in het kader van haar aktie tegen het
'Wlde" plakken, voorstelde een pagina in een of ander Leuvens rekla-
meblad te re8erveren voor aankondigingen van studentenaktiviteiten.
De "Aktivitips" in het midden van het eerste katern heeft steeds aan
deBe nood IJilZen voldoen. Een brede en gratis versprGiding van VETO
kan het gebruik maken van de promatiemogelijkheid via Aktivitips enkel
maar stimuleren.
En LJaarom nou het blad van de vertegtmlJOOMigende studentenorganisatie
niet over een gratis verspreid blad mogen beschikken, als dit ~Z ge-
beurt met de sprecklr"is van de universitaire overheid, nZ. AKADEMISCH!
TIJDINGEN?
Trouwens, in vcrschiZZende Belgische en Nederlandse universiteiten
woNen de bladen van de overkoepelende of vertegenlJOOMigende studen-
tenorganisaties gratis en vaak massaal verspreid.

V(lJt ti.nlu. na.aIl lI.ec.h.tt.: 25- j~e ba11on, Gcu.t IoIaJtgwcho.u, CÜJtek-tWJt,
Willy Nackae..'l.t6, .tec.luW.che dielUlt Atma en teo V(lJt deJt Aa, diUi6.t
en veJtD.n.twooJtdeUjke VOM de aUeltltttÛeve ~chotw.

opening van de eerste Alme een spe-
ciaal nummer heeft. (+)

effekt van de aankoopkapaciteit ook
ergens beperkt.
Met het goven van een groot ~antal
maaltijden en de koncentratie van de
inspanningen die her en der. bv. in
Pedagogie. toen bestonden op één
plaats/wilde men wel degelijk goed-
kope mealtijden geven.
En óén van de merkwaardige bedoelin'
gen die daar toen ook bij stak en
die nu een beetje archaisch klinkt,
was dat men hoopte een zekere winst
te maken op de maaltijden. winst die
dan zou worden afgedragen aan het
Sociaal Centrum en die dan ten goe-
de zou komen aan minderbegoede stu-
denton. Eén van de opvallende uit-
drukkingen daarvan was dat in die
tijd alle vrijwillige medewerkers
studenten waren, dat waren zeker
geen behoeftige studenten. maar eer'
der mensen die het zich konden per-

VETO: Er is toch uol: een verschil
tussen de Alma 25 jaar gele-

den en nu. Kan u ons eens vertellen
hoe dat toen Slat? Warendat ook qro-
te restaurants of ~en het kleine-
re?

G.M.: In '54 was het voor de eerste
keer de bedooling om een groot

restaurant te kre6ren.
Links en rechts weren er al 'n paar
kleine initiatieven. vooral langs
Franstalige kant. Zo was er bv. een
klein restaurant in het huidige
Geel Huis in Heverlee aan het Land-
bouwinstituut. en dat was een echt
studenteninitiatief. Er was o.m. d
oude prof. Antoine die zich daar 'n
beetje mee inhield en een paar stu-
denten. Dat was eigenlijk een prefi'

veJtvo.tg: p. 2

l)n al deze redenen hakte de stuurgroep van de A.S.R. in november [l:
de knoop door en besloot VETO,STUC-voor-STUC-krant en SPORTunIEFJE
tot 44n blad te integreren en gratis te ver8preiden.
Hoe dat praktisch georganiseerd !JOMt, leee je lJel elders in dit num-
:61".

Met deze belangrijke stap r6kent de A.S.R. erop dat jij meehelpt om
de bovengenoemde doelstellingen van VETOoptimaal. te realiBeren door
ook van jou, je kring of ander uerkterrein te horen.
VETOstaat open. 1

(+1 Merkwaardig omdat KVHV in 76 een speciaal ·Ons Leven·-nummer uitbracht.
waarin helemaal niet de lof van de Alma werd gestoken. integendeel -
nvdr.
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miteren, die stonden het gratis
maaltijdticket dat ze voor hun pres'
tatie kregen af aan het Sociaal Cen'
t rum.
En dat was - in het eerste jaar al-
leszins - een algemene zaak, achter-
af is dat heel wat ontwikkeld. Oe
studentenwerking onder de vorm van
jobs is trouwens een rode draad die
door de Alma loopt tot en met van-
daag.

VETO: Herinnert u aich nog wat de
AZma-prijaen toen waren en kan

14 een vergeHjking maken van die
prijzen met die in de privé toen?

G.M.: Oe beginprijs was 24 fr voor
een maaltijd. bestaande uit

soep, schotel en des~ert.
En de prijzen in de privé weet ik
toevallig. omdat ik juist in '54
naar Leuven ben geko~ n.
Toen kon men in de pr-. 'é gaan eten
in bv. de Roerdomp in de Predikhe-
renstraat - een groot huis van de
Limburgers dat ondertussen verdwenen
is; de prijs voor soep en een scho-
tel was er 18 fr. In de Réunion in
de Vaartstraat kon men eten aan 20

,
mensen niet meer konden gesteld ge-'
raken. dat wa' aanvankelijk het be-
langrijkste. En het was bovendien
iets nieuws dat studenten ergens
een ruimte hadden. een restaurant.
een kafée - want het was boven (in
de huidige Alma I - nvdrl restau-
rant en onder toen bijna uitslui-
tend kafée. Een ruimte die de stu-
denten konden beschouwen als zijnde
van hen.
Een zekere identifikatie vanuit het
restaurant speelde ook zeker een
heel belangrijke rol. Ze konden er
zich wat meer permiteren. ze waren
er eigenlijk thuis. Ze konden daar
de hele dag terecht en moesten er
niks gebruiken. terwijl er in een
gewoon kafée normaal toch verwacht
wordt dat je er iets verbruikt.
Dat was in de Alma niet het geval
en ze voelden zich daar vrijer.

VETO: Hoe is de AZma er eigenl.ijk ge'
komen? Was dat onder druk van

ie studenten of was dat g(1L)()oneen
initiatief van de akademische over-
heid?

G.M.: Ik geloof niet dat de Alma er

lijk gaat het over centen.
Maar door die stijging van 'de wel-
vaart was er een drang naar demokra'
tisering'van het onderwijs. Daar
moest op ingespeeld worden met aan-
gepaste middelen: eerst het Natio-
naal Fonds dat studiebeurzen uit-
keerde. wat aanvankelijk zeer be-
perkt werkte. Dan is er later de
veralgemening van de studiebeurzen
gekomen. wat veel, veel belangrij-
ker was als motor tot de demokrati-
sering van het onderwijs dan bv.
goedkope maaltijden, alhoewel men
het belang van sociale voorzienin-
gen niet moet ontkennen.

VETO: Voor !Je op een ander thema
overgaan, toch nog dit: wat

vooraiet u nog voor feestelijkhsd~

G.M.: Daarover zou ik 'n keer met
de studenten willen overleg-

gen.
In alle geval zal het volgende eve-
nement op 15 februari zijn. Maar
dan zouden we nog meer op de volkse
toer willen gaanl maar ik heb er
nog geen duidelijk omschreven plan-
nen voor. Maar ik zou dus wel de
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fr en dat heeft nog geruime tijd ge-
duurd. Trouwens. de Almaprijs van
24 fr is ook lang stabiel gebleven.
Oe zogenaamde "betere" restaurants,
zoals Oen Tijl. Oen Dany. Oe Georges.
Oe Haen (in ~ie tij~ ".0," Le ,CoCQ)
vroegen toen 28 fr. geloof ik
In percentages omgerekend was
verschil tussen de Alma en de
niet zo groot. En er was toen no
geen subsidie voor de Alma.
Oe eerste subsidies zijn er gekomen
in '60-'61. dat heb ik meegemaakt
als student-beheerder. Al wat er aan
subsidies gegeven is gebeurde op ba-
sis van de wet van '60.
Die eerste subsidies zijn met vertra'
ging uitgekeerd. In 't begin was dat
nogal een geheimzinnige situatie,
want ni~~and wist of er nu wel dege-
lijk subsidies zouden komen en hoe-
veel; niemand was praktisch op de
hoogtel dat was zoiets wat binnenka-
mers werd gehouden. Het is langs de
Nationale Dienst voor de Jeugd die
toendertijd bestond dat men den te
weten is gekomen dat er subsidies
zouden uitgekeerd worden, juist op
een moment dat de pr.ijs zou moeten
verhoogd worden omdat de begrotin
anders niet in evenwicht zou zijn.
Er zijn toen nog de nodige diskus-
sies gewi..st met de toenmalige rek-
tor, I'" r-. V.In Waeyenbergh dat de Al-
mapri, ..3tabiel moest blij "In. omdet
er subsidies gingen kOMen.
Die subsidies zijn dan gelor":n. Maar
zoals je weet hebben de studenten
lange tijd geen impakt gehad op de
aanwending en de verdeling van de
subsidies. Dat is een groei geweest
door allerlei studentenprotest tot
er dan uiteindelijk de Raad voor
Studentenvoorzieningen bijkwam. die
volledige inzage heeft in de subsi-
dies en tot de laatste frank weet
waar ze naartoe gaan. Dat is eigen-
lijk een enorme verworvenheid als je
dat vergelijkt met de situatie toen.
waar men van niets wi t.

VETO: Hoe was de 1aJa~_'te_'tvan het
eten in de Alma t.O.V. de

~ivé-restaurants?

G.M.: Wel. gemiddeld was de Alma-
kwaliteit misschien wel iets

beter. Hoewel er toch fervente aan-
hangers waren van de Réunion b ••
net zoals er fervente aanhangers
waren van de Alma. Oen Tijl. Oe
Georges en Oen Dany. in die periode
alleszins.
Maar het belangrijkste was dat de
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onder druk van de studenten ge'
omen is. I.v.m. hot ontstaan van de

Alma heb ik hier nog een tekst van
de toenmalige minister Harmel van
28 november 1953: "Tenslotte heeft

verhoging,van-de_levensstcndQar~
reeds op dit ogenbli
de klasse een nieuwe sociale
gebracht. nl. de toegang tot
tingen van kultuur. kunst. weten-
SChap en letteren. Het ogenblik is
gekomen deze verovering 'an de hoge
re velden aan te pak~.en."
En het besluit daarui i dus: demo-
kratisering van het huger onderwijs.
Typisch detail ls dat de verantwoor-
delijke uitgever van het pamfletje
waarin deze tekst staat. toen Harry
Van der Meulen was. de huidige goe-
verneur van Limburg.

VETO: Je aiet dat el" in de Alma ook
karri~risten zitten .•.

G.M.: Nee. die had met de Alma als
dusdanig niks te maken. maar

die zat wel in de ploeg van de zoge-
naamde sociale organisaties. wat la-
ter SVB geworden is.

VETO: Die demokratisel"ing ...

G.M.: Oe demokratisering was gewoon
bezig door de stijging van de

welvaart van de bevolking. Daardoor
was er een druk van onderuit ont-
staan: de werkende klasse wilde toe'
gang ti,t alle mogelijke vormen van
ondorwijs, ook het hoger onderwijs.
Dat is een spontaan iets. spontaan
in de zin dat het door de stijging
van de welvaart onvermijdelijk is.
Alles gaat uiteindelijk om de frank.
om het geld. Neem de Vlaamse Bewe-
ging: uiteindelijk gaat dat over
geld. Neen elke beweging: uiteinde-
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medewerking van de studenten hier-
voor willen hebben, wat hun visie
daarop is.
Oe viering is tot nog toe ho ' 'za-
ke lij k gericht op ons kliönte, '. :
vind het nlet noodzakelijk o~ een
grote reklame daarrond te voeren in
de kranten: wo doen het voor ons
kliönteel. eventueel voor het kliö~
teel dat we kunnen bijwinnen. want
- hoewel we een dienstorgaan Zijn -
moeten we de viering met een zeke-
re kommerciöle lngesteldheid bena-
derenl dat lijkt me noodzakelijk.
Oe student is vrij om te komen of
niet. dus moeten we op een bepaalde
manler aan klantenbinding doen, en
moeten wij hen in zekere mate kom-
merciëel benaderen zonder de nega-
tieve kanten die er aan kunnen zit-
ten. We moeten hen er niet 1n la-
ten lopen.
Eventueel gebeurt er nog iets voor
het personu~l achteraf: als ik de
goodwill zie bij het personeel om
dergelijke zaken te doen. de kreati·
viteit die het aan de dag legt om
nieuwe schotels te kreören - kijk
naar Alma I waar men meer mogelijk-
heden heeft te werken mot gediffe-
rentiëerde prijzen om nieuwe scho-
tels te introduceren. die toch een
vrij groot sukses hebben ••• Als je
dat werk van onze mensen ziet. denk
ik dat dat mag beloond worden. En
ik zal de Raad van Beheer eens een
keer vragen wat kan.
Zo'n vlering kost wol wat geld. maar
het is geen weggegooid geld. voor
zover je je richt op je normaal kll-
enteel.

VETO: Kost zoiets veeZ?

r- M.: Toch een stuk ~ r lan een
normale maaltijd •••

Wert.grl lp Alma
'78

,.-...-------- DE STADSKRANT--------~
baar.Oe stadskrant is een jong ver-

schijnsel. In verschillende steden
duiken _za _op _en zijn za_,lnm1ddels -- W"L"" ~I"""'-IWU
vasiewaara~eworden: Oe Lasti::-=--op~gebeurteni!isen en situaties en
gen Bruggeling. Oe Nieuwsglerige maken aldus inspraak 1n eigen
Hasselaar. Vies OilRjt. Stad voor buurt. wijk of stad reëel en haal-
de Mens in Turnhout. 0, Stouten baar. Een verhaal over de schrij-
Ostendenoare. Het Dijlepaard in nende !".adskernvernieling. de drei'
Leuven ••• Hun oplage variöert gende afbraak van een historlsch
tussen de 1000 en 2000 exemplaren. gebouw. de a-sociale woningbouw.
Dit nieuw medium heeft z'n ont- enz. is geen wereldvreemd verhaal
staan niet zomaar te danken aan de maar beschrijft de toest In, 'r) zo-
1 I k 1 G h als iedereen ze kan ervaren. M.a.w.
nva van en een. emeensc eppe- als de getroffenen zich Ir' ,..,i

lijke beweegredenen zijn duidelijk ren of zich aansluiten bij e~n a·-
herkenbaar. Oe ontevredenheid met tiegroep is er kans dat zij zelf
de kritiekloze partijgebonden
plaatselijke pers is één motief. de verandering bewerkstelligen.
Dit heeft ertoe geleld dat onaf- Stadskranten zijn erop gericht de
hankelijke redaktiekernen zijn on~ berustlng te doorbreken.
staan die op eigen initiatief de Na de fusles van gemeenten is d
lnformatie zijn gaan zoeken waar inspraak in het gemeentebeleid er
ze te vlnden was. Ze kreëerden zeker niet op vereenvoudigd. Ver-
met de stadskrant een forum waar scheldene stadskranten vervullen
ideeën over stadsdemokratie. leef- hier een onmisbare funktle; zij
milieu. stadsvernieuwing. wijkwer- volgen de gemeenteraad op de hie-
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king e.a. aan bod konden konen en
bediskusslöerd konden worden. In-
houdelijk worden soms andere a~-
senten gelegd: de een is meer een
forum-krant. de andere pakt uit
met uitgewerkte dossiers over ak-
tuele stadsproblemen. nog een and~
re zet zich volledig achter het i-
dee .van stadsvernieuwing.
Maar de motleven blijven gelijklo-
pend. Zlj nemen daarblj een par-
tljpolitiek onafhankelljk stand-
punt in en zijn het werk van een
groep gelljkgestemde vrijwilliger&
En juist omdat de stadskrant
steunt op vrijwilligers is het
telkens een prestatie om een num-
mer publiceerbaar te maken. Er
wordt dan logischerwijze ook steun
gezocht bij bestaande gelijkgestem
de organisaties en als deze bin-
ding niet wenselijk geacht wordt.
richt men een eigen vzwop.

Oe konkrete aanpak van aktuele
kernproblemen maakt de stadskran-

len en verstrekken achtergrondin-
formatie over beslissingen. Infor-
matie over de gemoentebegroting
en belastingen die het gemeentebe-
stuur niet uit eigen beweging
prijs geeft wordt door de redakties
opgezocht en gepubliceerd. Ook kon'
fronteren de stadskranten d, stads'
besturen met alternatievu visie
over stadsordening en stadsbeleid.

Oe geloofwaardigheid van deze
kranten is naar onze mening des te
groter omdat zij zich politiek on-
afhan~,elijk opstelt en boven de
partijen staat.

(vrij naar het dossier: "Stads-
kranten" in SamenZevingsopbouw
nr. 3)

In Leuven VeMcki.jnt "HU V.i.jle-
paaItd", vVLfvri..jgbaJLIL VOOII. 20 611. .in
de 1Uo~ll.en en .in de baJt van 't
stuc..



ZALENBOYCOT - NOOIT VAN GEHOORD
Dat !JaS wt een paal' kr-inqen LXUll'schijnUjk dachten tot een paal' dagen gele'
den. Maar de tl"OUlJCVETO-Zezel"iseet: LXUll'schijnUjk beter. Voor de anderen
dus een kn,.t I)Rl"haalt:ie.

Vorig jaar werd door verschillende
mensen vastgesteld dat 25 fr voor
een pint je op een TO (de prijs door
"Corso" en "Georges" gevra, Igd) toch
wel ruim veel was. Akkoord, je gaat
naar zo'n gelegenheid o~ te dansen
en niet om je zonder financie ..l ru-
inement lazarus te kunnen drinken.
Maar toch, het is al een heel voor-
deel als je tussendoor ook je dorst
kan lessen zonder hypotheken aan te
gaan.

Een soortgp li_1ka mening werd door
de Kringraad gedeeld, die dan be-
sloot de Corso en de Georges tot
"verboden zalen" uit te roepen tot
ze hun pilsjes goedkoper zouden le-
veren aan de konsument.
Die boycot bracht heel wat moeilijk'
heden mee, niet in het minst voor
de fakulteitskringen van redelijke
grootte die niet zo direkt een ge-
schikte zaal vonden ter vervanging.
Na een tijdje "hard tegen hard·,
werd een vroeger voorstel van de
ringraad terug opgepoetst en uit-

gewerkt. Het kwam erop neer dat een
organiserende kring een huurprijs
voor de zaal zou betalen en dat
daarmee de vermindering van de
winst van de zaaluitbater zou gekom'
penseerd worden. Dat was omdat Ter-
claevers en Oe Meirsman (de uitba-
ters) ons een gedetailleerd kosten-
overzicht per pint konden voorleg-
gen, waaruit bleek dat een paar di~
gen wel duurder waren dan voorzien.

Na twee beheerraden in salons Geor-
ges werd het voorstel aangenomen.

Het voorgestelde huurbedrag (3000
fr) werd echter opgetrokken tot
5000 fr, omdat het niet altijd so-
wieso vaststaat dat met een lagere
bierprijs een hogere konsun~tie
wordt bereikt (en daar waren wij in
onze berekeningen van uitgegaan).

Is het daarom een Pyrrhusoverwin-
ning?
Niet zonder meer.
Salons Georges geeft nu ook zijn
kleine zaal ("Club 2000" of zoiets)
aan 3000 fr, waarin de prijs van de
DJ inbegrepen is, én de pinten kos-
ten dan 20 fr.
Oe grote zaal kost 5000 fr, zonder
DJ, mét 20 fr voor de pinten.
Wie niet meewil kan eventueel de
zaal gratis krijgen, maar dan kost
een drankje terug 25 fr natuurlijk.

Het komt er dus op neer dat de or-
ganiserende kring zelf kiest wat ze
het belangrijkste vindt: 5000 fr
meer winst - of goedkope pint jes
voor iedereen.
Wij denken uiteraard het laatste.

Al met al wrijft de Georges in zijn
handen, want ook voor de ondernemer
is de nieuwe regeling de moeite: er
wordt geld uitgespaard op BTW en di·
rekte en indirekte loonlasten (dat
wordt nl. op de pintprijs berekend).
Maar dat nemen we er maar bij.

Kringraad

PS. Voorlopig geldt de regeling nog
niet voor zaal Corsol die blijft

·verboden".

We stellen vast dat de top van de
studentenbeweging een he' 1 eind van
zijn basis is weggegroeid.
Oe struktuur van de raden en het
permanent gevaar voor burokratise-
ring zijn hieraan niet vreenJ.

Het feit 'dat het be leid VOl'r een
groot deel bestaa~ uit een aaneen-
schakeling van,reakties op prikkels
van buitenuit, zoals de hete hang-
ijzers op de Akademische Raad, de
Fakulteitsraad, de Raad voor Stude~
tenvoorzieningen, bewijst dat de
studentenvertegenwoordigers de mid-
delen gebruiken die hen door de o-
verheid worden aangeboden en zich
daar uitermate nauwgezet in bekwa-
men.

Anderzijds gaan een deel van de
meest aktieve studenten hun gangen
in de vrije verenigingen, waar ze
een politiek gehalte skoren dat
voor de doorsnee-student te hoog is
en waardoor ze gelsoleerd ge rak.,no

Oe meest bewuste en aktieve men In,
die zich i" deze beide strukturen
hebben geworpen gaan onderling dis-
kussiëren en artikels schrijven in
een blad dat alleen in hun rangen
gelezen wordt.

Om deze vicieuze cirkel te doorbre-
ken is VETO lan een ruimere ver-
spreiding t ' •
Elke student I'" ,t op de hoogte ge-
bracht worden van de diskussies in
raden en verenigingen, maar ~et
zijn persoonlijk standpunt en kri-
tiek op de studentenburokratie kun-
nen weergeven, zodat deze weer op-
nieuw aansluiting kan vinden bij de
basis.

METDANK AAN MUN PROMOTOR
Een groep aan de unief die solden in het niews komt is het L>etenschappe-
Zijk personeel: (lIP) - om nog maar te zlJ'ijgen van de bijna helermal onbeken-
de manusjes-van-aZles, het administratief en technisch personeel (ATP).

h IJ'iU~ we het hiel" lI1)ellhebben over de..eerste groep. die h ,t a1Z 's3ins
moei'Ujk heeft, gekneld als ze zitten tussen pruffen en studenten, rJaartu"-
sen ae moeten pruberBl'l haar kerk in het midden te houden.
In de geleding lIP heb je dan nog ,o,m kategorie - de grootste - iJiel" Zeven
een zekerheid vol onzekerheden is, nl. het tijdelijk kader: de assistenten
die tweejaarlijkse kontrakten aangsbnden kI'ijgen die normaal tot in totaal
zes jaar verlengd lJOl'den, maar dan is Vv<Jl"hen de kous meestal af !Jat hun u·
nivcrsitail"G loopbaan betrcft.
En dat met deze laatsten nogal eens licht omgesprongen WNt, illustreert
ondcrstaande gebeurtenis.

Tij1ens het afgelopen akademiejaar
publiceerden twee assistenten Na-
tuurkunde een wetenschappelijk ar-
tikel in eigen naem. Voor het op de
drukpersen kwam werd het ter lezing
gegeven aan hun afdelingshoofd,
prof. Lieven Van Gerven, officieel
promotor voor het doktoraatsschrift
van één van beide assistenten die
het slachtoffer zou worden in dit
verhaal.
Op het artikel had prof. Van Gerven
geen opmerkingen.
In hun dankwoord achteraan merkte
.hij echter dat hij ·slechts· tussen
een aantal andere personen vermeld
stond.
Nu behoort het tol de geplogenheden
dat in dankWOOrden dié persoon eerst
wordt vernoemd die de belangrijkste
bijdrage heeft geleverd tot het
werk.
Bijgevolg schrapte prof. Van Gerven
zijn naem tussen de andere en plaat-
ste hem bovenaan de lijst, in de me-
ning dat hij toch wel, officiëel
promotor zijnde, als belangrijkste
persoon mocht vermeld staan.

Oe auteurs van het artikel hielden
er een andere mening op na, want
het afdelingshoofd was - wat couran-
ter voorvalt bij thesissen en dokto-
raten - slechts in naam promotor
en had, behalve zijn naam, praktisch
geen andere bijdrage geleverd tot
het doktoraatwerk van die ene assis-
tent, noch tot het artikel.
Bijgevolg schoven zij de naem van
prof. L. Van Gerven opnieuw naar de
vroegere plaats.

Het artikel werd dus in zijn oor-
spronkelijke vorm gepubliceerd, wat
de prof blijkbaar in het verkeerde
keelgat is geschoten.

Dat alles gebeurde zowat rond de
tijd dat voor beide a.ssisten hun

tweejaarlijkse kontrakten afliepenl
éên van hen verliet de KULeuvenl de
andere verwachtte zich aan een ver-
lenging, de normale gang van zaken.
ueze laatste assistent kreeg echter
zijn verlenging niet en kon de uni-
versiteit bijgevolg vaarwel zeggen,
enkel en alleen omdat zijn afde-
lingschef, prof. Van Gerven, gebelgd
was over de naemverschuiving in het
dankwoord in het bewuste artikel.

Op één van de eerste departements-
raden van dit akademiejaar liet de
betrokken assistent door de WP-ge-
leding een brief voorlezen waarin
hij de onrechtvaardige gang van za-
ken aankloeg. Dit we~ geakteerd
in afwezigheid ~an prof. Van Ger-
ven.

Op de volgende departementsraad,
waar prof. Van Gerven wel aanwezig
was, werd bezwaar aangetekend te-
gen het verslag i.v.m. de voorgele-
zen mededeling, We willen het nu
kwijt of er protest was omdat be-
paalde passages uit de brief niet
vermeld waren (klacht van het WP),
of tegen het feit dat Alles neerge-
schreven was (bezwaar van het AP).
Alleszins werd er uren over en weer
gepraat over het feit dat, indien
via de volledige vermelding van de
inhovd van de brief de vuile was
van het departement zou uitgehangen
worden, dit een zware schaduw zou
werpen op het departement - een op-
merking natuurlijk van het AP (pro~
fen) die, vast benoemd zijnde, lang
met die schaduw zouden moeten le-
ven.

Ondertussen was de hele affaire
van de niet-verlenging van het kon-
trakt ook langs de beheersorganen
van de universiteit gepasseerd.
Daar had men een "kompromis· in dit
probleem uitgedokterd: de assistent

zou zijn verlenging krijgen indien
hij een papier ondertekende waarin
hij beloofde met de nodige eerbied
steeds de naam van zijn promotor -
dUB.prof. Van Gerven. - bij publika-
ties te vermelden.
Wat de betrokken assistent obstinaat
weigerde.

Maar prof. Van Gerven wilde zich
tegenover al zijn andere 'assisten-
ten beschèrmen en eiste van hen een
gelijkaardige schriftelijke verkla-
ring.
Heibel natuurlijk! Uit - niet onge-
gronde - vrees - zoals zal blijken -
tekenden een deel van de assisten-
ten lergelijk papier, anderen wei-
ge~ In, hoewel ze zich wel tot een

VETO
Oe opvoedende taak van VETO bestaat
erin een inspraakrefleks bij de stu-
denten los te weken op hun eigen be-
weging.
Dit is het eerste probleen waar VE-
TO mee af te rekenen krijgt.
Een oplossing hiervoor zal ook de
verspreiding van de informatieve a~
tikels ten goede ko~n.
Op die manier kan van VETO het pu-
blieke forum van de Leuvense studen'
tenbeweging gemaakt worden.

(Deze tekst uerd ten behoe-
ve van dl' A.S.R.-stuu.rgroep
opgestela dl /1' de Veto-re-
daktie in nvtJembel" ' 78)

Ie moeitel met zijn veelvuldige
on takten r::etde Hallen als ex-

departemontsvoorzitter Natuurkund
en huidig VVPL-voorzitter (Vereni-
i!}g van .V)aemse Professoren) lijkt

hij dllar f"derdaad toe bek'waem t'
zijn.

Moraal.
Volgens Van Gerven - en hij zal wol
niet de enige zijn - behoren de
professoren tot de godenwereld, of
beter: hoogste stand van de univer-
siteit die men zonder kik cn on-
v 1"\ ,rdelijk moet gehoorzamen.
Pr' an Gerven houdt er twec ma-
t n n ~ewichten op na: was het
nie~ c~ezelfde prof, die nu de wP-~
en rechtszekerheid van zijn perso-
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dergelijk akkoord wilden verbinden,
maar niet schriftelijk, wel moreel.

Deze "onbeschaamdheid" deed prof.
Van Gerven weer eens, schuimbekken,
en hij schrikte er niet voor terug
jeze "respektloze" en "onbeleefde"
kinkels met weddeverminderinR of
ontslag te bedreigen als ze niet
wat meer eerbied en gehoorzaamheid
t.o.v. hun oversten zouden laten
blijken.
Men verzekerde ons dat zijn dreige-
ment niet loos klinkt, want zoals
Van Gerven zelf zegde, zijn derge-
lijke maatregelen voor hem geen en-

neel op losse schroeven' zet, die
v66r enkele maanden als VVPL-voor-
zitter de solidariteit van de stu-
denten opeiste toen de regering de
emeritaten voor O.m. de proffen
iets naar beneden haalde om tot een
nivellering van de pensioenen te
komen?

Er zijn nog andere, algemenere,
konklusies uit dit voorval te trek-
ken, maar hierop komen we bij een
ander~ gelegenheid nog wel eens te-
rug.

m.m.



------- JONG BIERMOET GISTEN
KRITISCHE WERKGROEPEN IN DE MARGE VAN DE FAKULTEITEITEN

VETO: Hoe staan de proffen tegenover
de "VerontrustB Historici"?

V.H.: Oe meeste proffen staan positief
tegenover ons. Sommigen moedigen

onze initiatieven aan. Er is tot nu
toe weinig of geen negatieve reaktie
geweest en we hebben het toch al aan-
gedurfd, wanneer een prof een maning
wil doordrukken, pamfletjes te ver-
spreiden die op tegenstrijdigheden wij-
zen.

VERONTRUSTE HISTORICI
VETO: WONener bepaald« voorwaarden

gestB ld om toe te treden tot de
"Verontruste Historici"?

VETO: Wanneeren waarom werd de werk-
groep "Verontruste Historici" op-

gBricht?

V.H.: Dit gaat vier, vijf jaar terug.
Vijf jaar geleden was er een

rkgroep die ·Politieke Werken" noem-
de. Deze heeft hoogstaand theoretisch
onderzoek verricht i.v.m. kursuskri-
tiek. Verder heeft deze groep een ana-
lyse gedaan van de departamentsbiblio-
theek op de vijfde verdieping van L&W.
Men onderzocht toen hoeveel linkse we~
ken of werken over links er vertegen-
woordigd waren. Men kwam tot de bevin-
ding dat dit er erg weinig waren.
De mensen van deze groep hadden weinig
kontakt met de jaren, met de andere
studenten binnen Geschiedenis, vooral
omdat hun werk op een hoog peil stond.
Het jaar daarop werd gepoogd opnieuw
van wal te steken, maar het liep
slechts enkele maanden. Als reaktie
hiertegen ontstond dan drie jaar terug
de werkgroep ·Verontruste Historici".
Mnn besloot te werken op een lager
peil en dit mat de bedoeling meer men-

, sen aan te trekken.

VETO: Waarover zijn de "Verontruste
Historici" verontrust?

V.H.: Een· vak-als' geschiedenis laat
heel veel subjektiviteit toe,

iets wat je niet kan zeggen van een p~
sitief wetenschappelijk vak. Het is
vooral die subjektiviteit die de "Ver-
ontruste Historici" op de korrel namen.
Orie jaar geleden wou men vooral een

---10.000-
VOOr de vakantie had de VLIR (Vla~
se Interuniversitaire Raad, bestaa~
de uit de rektoren van de Vlaamse
universiteiten) een onderhoud mat
minister Ramaekers, o.m. over het
omstreden inschrijvingsgeld.
In een perskommunikee dat na afloop
van de bijeenkomst werd vrijgege-
ven, werd lakoniek vermeld dat de
beide partijen zijn overeengekomen
om een soepele spreiding van de in-
schrijvingsgel~en uit te werken.

Vlak vOOr de Kerstvakantie hadden
de Waalse rektoren eveneens een on-
derhoud met hun onderwijsminister
en in een kort radiobericht werd
als resultaat van die bespreking
vermeld dat de 10.000 fr inschrij-
vingsgeld vanaf februari e.k. aan
de Franstalige universiteiten zul-
len gelnd worden.

Blijkbaar hebben de onderwijsminis-
ters, noch de universiteitsrektoren
oren naar de eisen van de studenten
en wordt er vlotjes over hen heen
gestapt.

Daarom is het nog meer dan noodzake'
lijk dat de studenten hun aktie te-
gen het verhoogde inschrijvingsgeld
en de krisis-wet blijven verder zet·
ten.
eem daarom kontakt op met je fakul·

tair aktiekomitee of het Centraal
aktiekomitee (Sociale Raad - 016/
23.65.75 of 't Stuc - 016/22.44.36)
om mee te helpen aan de verdere
uitbouw van de aktie.

Tijdens de Kerstvakantie werd er
ook gewerkt aan een evaluatie van
de tot nog toe gevoerde aktie en
aan het tweede deel van de brochure
over de krisiswet - op dezelfde
plaatsen verkrijgbaar.

Sinds geruime tijd leven er in dB schoot van meerdere fakulteiten werkgroe-
pen die hun voedinqebodem met een kritisch oog gadeslaan. Weinig studenten
kennen buiten hun eigen fakulteit 44n of meerdere werkgroepen.
Nochtans zijn deze werkgroepen erg belangrijk voor onze universiteit, waar
een kritische geest, vooral een kritische studentengeest, vaak zoek is. Een
koe eet ook alleen maar wat de boer haar voorzet.
Deze werkgroepen zijn er het b8üJijs van dat ons onderwijs de student nog
niet helemaal monddoodgemaakt heeft. De student wil en kan nog reageren.
Aan u om aan de hand van deze intervieLJl'eeks te achterhalen of het om een
forse beweging dan wel om stuiptrekkingen gaat.
Als eerste in de rij komen de "Verontruste Historici" (departement Geschiede-
nis, fakulteit Letteren & Wijsbegeerte) aan dB beurt.
Indien dergelijke werkgroepen hun werking aan een breder publiek willen ken-
baar maken, kunnen ze steeds een afspraakje maken met VETO.

fundamentele oppositie in de lessen
brengen. Enkele studenten namen bepaal-
de thema's uit de lessen, ze verwerk-
ten en bestudeerden deze grondig en
brachten op basis van hun bevindingen
een pamflet uit. De bewuste prof mocht
zich dan in de lessen aan heel wat
vragen die bij de studenten begonnen
te leven verwachten. Ook dit jaar wer-
ken we hier aan.

V.H.: De groep richt zich eerst en
vooral naar mensen van het de-

partement Geschiedenis. Bovendien die-
nen de studenten die er deel van wil-

VETO: Zijn er naast kursus kritiek nog
andere uerkdomeinen?

V.H.: Vorig jaar is er bijvoorbeeld
weinig aan kursuskritiek gedaan.

We hadden toen onze handen vol met een
aktie die we gevoerd hebben in verband
met de specificiteit van het katholiek
onderwijs. We waren toen in kleine
werkgroepen verdeeld, bv. een werk-
groep voor de Vlaamse studentenbewe-
ging. We hadden toen een overvol pro-
gramma. We hebben dat jaar ook een
Cuba-avond gebracht.
Dit jaar wordt er werk gemaakt van een
vergelijking van de leerstof geschie-
denis die men in de andere Vlaamse uni-
versiteiten aanbiedt. Hiermee hebben
wo de bedoeling onze professoren op len uitmaken zich links op te stellen.
bepaalde tegenstrijdigheden in hun kol- Met links bedoelen we dat ze zich erg
lege~te wijzen. Verder is_er~ook~een ~ _krit~sch mo~t~~_ops~ellen~t·9.y._wa
werkgroEP "Cambodja"' die een pers-on- ons hier aangeboden wordt. Dit komt
derzoek doet w.ot de centrale vraag: er op neer dat we meestal mensen aan-
kan men het socialisme in dat land trekken die weinig voeling hebben met
koppelen aan het begrip "mensenrech- een linkse studentenvereniging zoals
ten". We hadden tijdens ons werkweek- Groep Arbeid, SJW of Ameda. De bedoe-
end ook besloten elke maand een aktie- ling is deze studenten binnen ons de-
punt te nemen. We hebben tot nog toe partement te organiseren en met hen
één debat gehad over het fascisme in diskussies over bepaalde thema's te
Belgiö vOOr W.O.II. Het volgende de- houden. Daarom nodigen we om de twee
bat wordt in januari verwacht. weken iemand uit om een bepaald thema

aan te brengen. Zo behandelden we
reeds het Vrouwenhuis en het bewaren
van je progresiviteit binnen het ka-
tholiek onderwijs.

VETO: Welke studenten maken deel uit
van de "Verontruste Historici"?

V.H.: Voor twee jaar waren het meestal
mensen van tweede kan en enkele

van de eerste licentie. Twee jaar te-
rug was eerst lic sterk vertegenwoor-
digd. Dit jaar bestaat de groep vooral
uit mensen van de tweede kandidatuur.
Verder nog enkele van eerste kan en
eerste lic, maar niemand meer van twee-
de lic.

VETO: Bereik je de grote studenten-
groep binnen Geschiedenis en 3iJn

er konkrete resultaten?

V.H.: Tot nog toe is er weinig of
niets veranderd, maar t.o.v.

vroeger is er heel wat meer enthousi-
asme voor de "Verontrsute Historici",
meer mensen voelen zich door de probie-

matiek die we aanbrengen aangesproken.
Toch Zijn er bij de debatten die we i~
richten te weinig studenten Geschiede-
nis, vooral eerste en tweede kan zijn
ondervertegenwoordigd. We maken steeds
voldoende propaganda maar tenslotte
kan je de mensen er toch niet naar toe
sleuren.

VETO: Hebben jullie kontakt met de
werkgroepen in andere fakultBi-

ten en universiteiten?

V.H.: Vorig jaar hadden we kontakt met
·Polek" van Ekonomie. Het was

echter een zwak kontakt dat er op neer
kwam verslagen van vergaderingen uit
te wisselen om te weten waar we beid
mee bezig waren. Vandaag denken we er
sterk over na om binnen SVB te gaan
werken, maar hierover is nog geen be-

sluit genomen.
Iemand van onze
argadaring van~atudBntBn~GBschi

in Gent, waarna men daar een parallel-
le groep van ·Verontruste Historici"
heeft opgericht. Ook in Brussel loopt
iets dergelijks. Onze kontakten met
deze groepen zijn evenwel erg zwak.

VETO: Zou een meer intensieve werking
niet interessant kunnen zijn?

V.H.: Dit zou zeker positief Zijn,
daarom zouden we binnen de SVB

willen werken. Wel zien we het voeren
van gemeenschappelijke akties niet zo
dadelijk zitten. We willen vooral de
toestand binnen ons eigen departement
doorlichten. Als we een debat voeren
rond de 10.000 dan komt men individu-
eel naar voor en niet als ·Verontrust
Historicus·.

M.C.
dec. '76
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KT/V IT'IPS
DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN--VAN ALLERLEI" ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN ••• ) OP TE NEMEN. INDE

.KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN. DE BUITENBlADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN _WOORDJE UITLEG EN TOELICHTI~§__Qf DE AKTIVJ!~I!~NJu_i!ltrst" datum voor kopij: zie laatste pagina Veto)

TIEN JAAR OIKONDE LEUVEN: DAG DER THUISLOZEN

Ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van Oikonde-Leuven worden
een aantal speciale aktiviteiten
voorzien op dinsdag 23 januari in
de Grote Aula.

14u: film (zie affiche)
15.30u: paneelgesprek over "Beeld-

vorming over ex-gevangenen. ex-
psychiatrische patiënten en hun
integratiekansen" m.m •• T. Pe-
eters (Crim.KULl. L.Lagr',u (Psy.
KUL). L. Boone (Com.W~L.~uL). J.
Vercruysse (dir. Leuvenl 'In'r~<!II).
L. OB""sl<!leker (Psych.). J. 'taes
(G<!Izetv. A'pen). P. Ver' rug, he
(BRTl.
moder<!ltor: J. V<!InHoddeghem (C
Wet. KULl

Het onbegrip. de vooroordelen.
de beeldvorming die rond de ex-
gevangene of de ex-psychiatri-
sche p<!ltiënt h<!lngt.bemoeIijken
uiter<!l<!lrdzijn integratiekansen
en zijn re-soci<!llis<!Itie.
V<!Inw<!l<!lrkomt deze beeldvorming?

Beantwoorden deze beelden <!Ian
een werkelijkheid? Hoe komt het
dat bep<!lalde beelden sterk be-
stendigd blijven?
Vragen w<!larop het publiek in S<!l-
menspr<!lak met het paneel een <!Int-
woord kan zoeken.

20.30u: Benefiet<!lvond t.v.v. Oikon-
de Leuven met
Cassiopeia (muziek ·Jan Rap")
Panem et Circenses (mime)
Wannes Van de Velde en groep

voorverkoop (100 i.p.v. 120 fr) bij
Musicland. Oen Appel, Blauwe Schuit.
Oikonde.

We nodigen alle studenten graag uit
om deel te nemen a<!lndeze ·O<!lgder
thuislozen". Wij danken u. niet in
naam van onze ·sukkela<!lrtjes·. maar
in naam van onze g<!lstenen de vele
thuislozen die recht~hebben op een
degelijk besta<!ln.

Oikonde-Leuven vzw

OVeJl doel en weJI.1Ung van Oilinde:
u.e eeJl.6.te lutteJln Veto, p. 8.

DAF-LEUVEN PRESENTEERT: "PROMENADE AU PAYS DE LA VIEILLESSE"

Zweedse film (1974) van Marianne
Ahrne (eerst in 1976 door de Zweed-
se TV vrijgegeven voor het niet-
kommerciële filmcircuit).
Je cine<!lste heeft kunnen gebruik ma-
ken v<!lnenquêtes in de Franse be-
jaardentehuizen die uitgevoerd wer-
den door de medewerkers van Simone
de Beauvoir.
Oeze film is een scherpe a<!lnklacht
tegen de misbruiken in de bejaarden-
tehuizen zelf in Frankrijk. vooral
in 't gesticht v<!lnNanterre. Maar er
komen ook scènes in van het zieken-
huis van Ivry, Champoeuil. inter-
views op straat. in een café. in een
mijnwerkerswijk in Noord-Frankrijk.
Als zodanig is de film een w<!lndelin
<!Ifgewisseld met bedenkingen (beschou'
wingen) v<!lnS. de Beeuvoir. een
vrouw die zelf gekonfronteerd wordt
met het ouder worden en die een uit-
gediepte
vrouw die zelf gekonfronteerd wordt
met het ouder worden (ze is 69) en
die een uitgediepte <!Inalyse heeft ge'
maakt van haar eigen reakties.
Zij vindt dat de gemeenschap het
probleem van de ouderdom doodzwijgt.
Ze noemt dit de "samenzwering van de
stilte·. Oit is te wijten <!Ianhet
schand<!llige lot dat men a<!lnde oude-

ren voorbehoudt in deze op winst ge-
richte maatsch<!lppij.
Oude mensen zijn uitgesoten van de
arbeidsmarkt en dus "nuuteloos" in
deze kapitalistische ekonomie. Oe
meesten trekken slechts een honger-
penioentje en zijn gedoemd tot ellen'
de. zwakheid. verveling. eenzaamheid
of opsluiting in een gesticht. Men
behandelt hen als uitschot. als ·Un-
ter-Menschen". Oe meeste volwassenen
gedragen zich <!Ilsofze nooit oud wor'
den. ze denken er ook niet over na.
tot het hen zelf overkomt. Oe gemeen'
schap verhindert ons de oudere men-
sen te beschouwen als onze gelijken.
we worden aangespoord hen te mijden.
hen onze sympathie te weigeren.
Als z~ dezelfde gevoelens en wensen
uiten als de jongeren. dan klinkt
ons dat onaangenaam in de oren.
Liefde. Jaloersheid schijnt bij hen
belachelijk en een schande. seksu-
aliteit weerzinwekkend. geweld be-
spotte lij k .
Waarom zouden oude mensen deze ge-
voelens niet (meer) mogen hebben?
Marianne Ahrne laat ons hun stem ho-
ren. hun d<!lgelijks leven zien.
(Naar de "Andel'B Sinsma, nr. 3)

Na de voorstelling volgt een debat.

Oe Andere Film-Leuven

DAF-LEUVEN PRESENTEERT: "LE FILET AMERICAIN"

Op 16. 17 en 16 januari om 20.30u
in Auditorium Vesalius. telkens om
20.30u.

••••Oe film werd-hoofdzakelijk ge-
realiseerd in BElgië. één van de
rijkere ma<!lrniet almachtige landen
van de Westerse besch<!lving. waar ar'
moede onlogisch is en rijkdom •. ook.
Wa<!lrmen je onbegrijpend n<!lkijkt
als je praat over onderdrukking en
revolutie. We kunnen zeggen wat we
willen. Hier wordt men niet op
straat neergeschoten zoals in La-
tijns-Amerika of opgesloten in een
tijgerkooi zoals in Vietnam. Tenzij
je over geld of macht boschikt is
handelen hier even utopisch <!lIsach,
ter het IJzeren Gordijn.
Wie we in ieder geval niet moeten
bedanken zijn de nationale televi-
siestations die het nieuwsmateriaal

censuur. achterbakse chantage. Op-
namen zoals die van de persconferen'
tie over de oorlog in Vietn<!lm met
)ane Fonda (Montréal) werden na af-
loop van tijd volledig onbruikbaar.
Met veel hartzeer hebben we er deze
grote dame dan moeten uitknippen •••
Herh<!laldelijk zijn we opnieuw ~e-
ten beginnen. herha<!lldelijk hebb~n
we er de brui aan gegeven. Maar dan
was er steeds weer dat beeld van
die gebroken wenende man. sig<!lretin
de mond, op de begrafenis van Pablo
N~da. enkele weken na de Chileen-
se putch. Ze lden of nooit zag ik één
beeld w<!larinzo'n intens verdriet.
zo'n bodemloze wanhoop weerspiegeld
werd. Oit was de drijfveer voor het
makon van "Le Filot Améric<!lin":
nooit meer willen wo een beeld van
die menselijke ellende voor ogen
krijgen ..." (Robbe de Hert)

monopoliseren. de filmlibrarie~
(met uitzondering van Belgavox) die
onmogelijke prijzen vragen. de
rijkswacht die zorgde voor onwetti-
ge inbeslagname. vervolging en in-
timid<!ltie of het Ministerie van
FJUlIt6eCultuur. dat ondanks een gun-
stig advies van de selectiecommis-
sie. 32 maanden nodig had om een
subsidie van een luttele 300.000 BF
te ondertekenen. Voor een projekt
dat gebonden is aan de actu<!lliteit
betekent dit doodgewoon economische

ANI'IN.611JISIf I A.

~t als vedetten: de ontelbare men-
sn die voor hun rechten op straat
.omenl E. Mandel. marxist-ekonomist I

Paul Vanden Boèynants. minister van
Oefensiel de rijkwacht'van hier en
eldersl talrijke prominente figuren
die op de één of andere manier hun
~dewerking verleenden.
Na de vertoning v<!ln16 j<!lnuari is
er mogelijk een debat (zie daarvoor
de affiche van OAF)

OAF-Leuven
T1ensevest 77
3200 Kessl-Lo

KUNST K.U.LEUVEN 1979

Oe KULeuven richt dit jaar de der-
de tentoonstelling in van de drie-
jarige cyclus "Kunst KULeuven".
Oit jaar komt de grafische kunst
aan bod. d.w.z. grafiek en tekenin-
gen (etsen. gravures. zeefdruk. li-
no. houtsnede ••• ).

Oit intitiatief staat open voor al-
le geledingen van de universiteit.
dus ook de studenten.
Mensen die bijgevolg menen met een
dergelijk werk buiten de muren te
kunnen komen. kunnen maximum 3 wer-
ken binnenbrengen op het sekretari-
aat van de fakulteit W & L, Blij-
de Inkomststraat 21. dit tussen 16
en 23 maart.
Met het oog op een tentoonstelling
zal een jury een selektie uit de
werken maken en bekronen.
Oe uitgekozen werken zijn tussen
3 en 16 maart te bezichtigen in het
zelfde gebouw.

KULeuven
Pers & Voorlichting



maandaq i JRNURII
'T STUC, VERGADERZAAL 20u

VORMINGSVERGADERING SJW
inkom: vrij
(org. SJW)

KULTUREEL CENTRUM Vanderkelenstr. 30. 20u

OPENBARE LEZING: "het levende water var
de H. Graal
inkom: vrij
(org. Rozekruisersgenootschap)

'T STUC, ANIMATIEZAAL 20.30u

FILMKLUB "M. EINE STAOT SUCHT EIN MOR-
OER"
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
Stuc januari)

,Jin~da9 .9 JJJNUR21

ELCKER-IK 20u:

REEKS: "ZIEKTEN VAN DEZE TIJD"
"KANKER EN ROKEN"
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheidsraad
& Elcker-Ik Leuven)

/
'T STUC, VERGADERZAAL 20u:

WERKGROEP FEMINISME
(org. Werkgroep Feminisme. Po-
litika)

/
'T STUC, ANIMATIEZAAL 20.30u:

KLASSIEKE EN HEDENDAAGSE MU-
ZIEK "OANS EN VARIANT" door
BELGISCH~AASKWINTET
inkom: 12 /80 (steunkaart)
(org. Ku tuurraad - zie Stuc-
voor-Stuc. januari)

NIEUWBOUW WIJSBEGEERTE & LETTEREN 80 verd. 12u:

FAKULTEITSKONCERT: 180 EEUWSÊ KAMERMUZIEK daal
het HACQUART-ENSEMBlE
inkom: vrij
(org. Fakulteit W & L)

'T STUC, VERGADERZAAL 20u

VORMINGSVERGADERING MLB
inkom: vrij
(org. MLB-Leuven) ~oeftjdO

'T STUC, ANIMATIEZAAL. 20u:

TONEEL "KLOWNS?" van S. BOGAERTS
inkom: 80/60 (steunkeert)
(org. Kultuurreed - zie Stuc-vaar-Stuc jen.)

AUDITORIUM VESALIUS 20u:

40 JRHUIR'

FILM
inkom: 40
(org. Ferme)

Vtl)do9 11. JRHURfU
STUDIEHUIS PATERS JEZUIETEN, HEVERLEE 10u
en 14u:

REEKS "TIJDSGEBEUREN ALS OPVOEDINGSAPPE~
met. Or. J. MOEMANS en E. ANTONIS
lAl)<om:vrij
t6rg. Oepertement Pedegogische Wetensch.)

DE VALK 10u:

STUDIEDAG
VAN OE SP
inkom: v
(org. In

'r STUC,
TONEEL
theet er
inkom:
(org.



-13 JRNURRI
/

IDSRECHT J~IOISCH STATUUT
fO[FENAAR

Arbeidsrecht)

STUC, VERGADERZAAL 20u:

STUDENTENTONEEL KONTAKT VOOR MEOEWER-
ERS
(org. een groep studenten - zie omme-
~ent)

dirudog
l' JRNuRRIFOLK "CUARTETO CEORON"

inkom: 150/100 (steunkeert)
(org. Kultuurreed - zie Stuc-voor-~
Stuc. jenueri) /

AUDITORIUM VESALIUS 20.30u: ~

FILM "FILET AMERICAIN" met~lgelijk
DEBAT (zie affiches) ~
inkom: 40
(org. OAF-Leuven - zie ommekant)

GROTE AULA 20.30u:

AUD, K, CAMPUS ARENBERG 111, HEVERLEE 21u

FILMFORUM HEVERLEE "LOVE HAPPY"
inkom: 40
(org. Heverlese kringen & Kultuurraad -
zie Stuc-vaar-Stuc. januari)

20u:

Leuven - zie omme-

n.sdag 11 JANUAlI
MATTHEWS

JRNUARI
'T STUC, ANIMATIEZAAL 20.30u

KLASSIEKE MAAR STEENGOEDE
FILMS "HET LAND VAN OE GROTE
BELOFTE" (A. Wa da)
inkom: 50/40 teunkaart)
(org. Kultu read - zie Stuc-
voor-Stuc a~uari)

AUDITORIUM VESALIUS 20.30u
FILM "FILET AMERICAIN"
inl!.om:40
(drg. OAF-Leuven - zie omme-
kant)

MATIEZAAL 20.30u vrijdagl' JANUARI
JE MOET ER MEE LEVEN" door Amsterdams Werk-

20/80 (s~unkaart)
ltuurraaB - zie Stuc-vaar-Stuc januari)

GOTHISCHE ZAAL STADHUIS 11u:

ZONDAGMIDDAGKONCERT door
ORKEST MUZIEKAKADEMIE van
HEIST % BERG
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst
Stad Leuven)

KERSOUWKE 15u

POPPENTHEATER "JAN ZONDER
VREES" door de TROUBADOURS
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Oienst
Stad Leuven)

zondQ~ 21 JANURRI

GROTE AULA 14u:

DAG DER THUISLOZEN
inkom: vrij (namid. )

120/100 (voor-
verkoop) (be-
nefietavond)

(org. Oikonde Leuven
- zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL
20.30u:

BELGISCHE POP TJENS
COUTER
inkom: 80/60 (steun-

kaart)
(org. Kultuurraad -
zie St-v-St januari)

dinldClg
zs JRNURRI

maandag l'l JRNURRI
'T STUC, VERGADERZAAL 20u:

VORMINGSVERGADERING SJW
inkom: vrij
(org. SJW)

KULTUREEL CENTRUM 20u:

OPENBARE LEZING "WAT IS OO~SPRON-
KELIJKE ZELFREALISATIE)
inkom: vrij
(org. Rozekruisersgenootschap)

'T STUC, ANIMATIEZAAL 20.30u:

FILMKLUB "DIE OREIGROSCHENOPER"
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
Stuc. januari) I

'T STUC, VERGADERZAAL 21u:

VERGADERING WETSWINKEL
(org. Wetswinkel Leuven)

'T STUC, VERGADERZAAL 20u

VORMINGSVERGADERING SJW
inkol'l:vrij
(org. SJW) dinsdag

'T STUC, ANIMATIEZAAL 20.30u:
JAZZ met CHARLIE MARlAND en JASPAR VAN 'T HOF
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St. januari)

AUDITORIUM VESALIUS 20.30u:

FILM "PROMENADE AU PAYS DE LA VIEILLESSE";met aanslui
tend DEBAT
inkom: 40
(org. DAF-Leuven - zie ommekant)

AUD, K, CAMPUS ARENBERG 111, HEVERLEE 21u

FILMFORUM HEVERLEE "THE SUGARLANO EXPRESS"
inkom: 40
(org. Heverlese kringen & Kultuurread - zie st-v-st.
januari)

ALMA 11 21u:

POPKONCERT met GRUPPO SPORT IVO
inkom: ?
(org. SKALl

30 JRHURRI

/

T STUC, ANIMATIEZAAL 15u:

POPPENTHEATER "DIE LUSTIGEN BAER-
CHEN" door DIVADELNI FAKULTA AKA-
DEMIE MUZICKYEK UMENI
inkom: 30 (kinderen)
(org. Kultuurraad - z~ S~-v-St.
januari) ~ ~

GROTE AULA 20.3Du:

SPECIAL AGRUPACIONMUSICA OE BUE-
NOS AIRES
inkom: 120/80 (steunkaartl
(org. KUltu7r. aad - zie St-v-St.
januari)

'T STUC, ANIMATIEZAAL 2D.30u:

POPPENTHEATER "DON SCHEIN" door
OIVALOELNI FAKULTA AKADEMIE MU-
ZICKYEK UMENI
inkom: 80/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
januari)

dondtrdo9
'T STUC

15 JR~URRI

GROTE AULA 20.15u:

UNIVERSITEITSKONCERT PIA-
NORECITAL door ANOREIA
VAN SCHAICK
inkom: 100/50 (studenten)
(org. Rektoraat KULeuven
& BRT-3 - zie ommekant)

woensda9 31 JRHURRI
'T STUC, VERGADERZAAL 20u:

VORMINGSVERGADERING MLB
inkom: vrij
(org. MLB-Leuven)

'T STUC, VERGADERZAAL 20u:

DIA-AVOND
inkom: vrij
(org. Groep Arbeid/VSB)



RESERVEREN VOOR EEN UNIVERSITEITSKONCERT: EEN
GRAPJE

In de Aktivitips van Veto nr.4
werd de loftrompet gestoken over
CARMINA BURANA. dat op 5 december
jl. door de KULeuven en BRT-3 werd
georganiseerd in de reeks "Universi-
teitskoncerten".
We hadden ons beter de moeite be-
spaard.

Voor dit koncert kon er gereser-
veerd worden in de Hallen vanaf 26
november.
Toen het loket op die dag om 10u
werd geopend. stonden studenten al
te drummer voor een ticket.
Overdonderend sukses blijkbaar.
want om 10.30u moest de reservist
met spijt in de stem meedelen dat
alles uitverkocht was.

Oie ene persoon die instond voor
de reservaties moet wel uitzonder-
lijke gaven hebben en familie van
de duizendpoot zijn om op een half
uur zo'n zevenhonderd plaatsen de
deur uit de krijgen.
ee. Geen tien telefoontoestellen.

geen veertien handen of andere bo-
vennatuurlijke gaven kwemen eraan
te pas. Simpel: er waren, bij de Or
ficiäle opening van de reservaties
nog maar enkele plaatsen beschik-
baar.
In "avant-première" was er achter
de Hallenschermen al duchtig met
plaatsbesprekingen gereserveerd.
Niet die drie studenten Landbouw.
tevens Carl Orff-freaks. hadden
vOOr 26 november het kantoor van
Pers & Voorlichting bestormd. noch
de halve afdeling Musicologie of
die een geneeskundestudente die per
sé de originele Carmina Burana-uit-
voering wilde horen.
Wie echter de trappen en deuren in
de Halleen wel kennen zijn de pro-
fessoren en ander hooggeplaatst u-

niversiteitspersoneel. Oie zorgen
er wel voor dat ega, kinderen.
grootouders en schoonmoeder wel van
een zitplaatsje verzekerd zijn.

Met dergelijke praktijken heeft het
geen zin om nog promotie naar de
studenten toe te maken voor de uni-
versiteitskoncerten. als deze groep
toch voor schut wordt gezet.

Als er voor het volgend koncert nog
zoiets voorvalt. is het goed moge-
lijk dat er (nog eeee) een protes-
terende groep studenten - zonder
plaatsbespreking - de zaal binnen-
valt.

mick

UNIVERSITEITSKONCERT:
PIANORECITAL DOOR ANDREIA VAN SCHAICK

Op 31 januari om 20.15u geeft de befasnde jonge Nederland-
se pianiste, Andreia Van Schaick een pianorecital in de
Grote Aula.
Deze pianióte. tevens professor aan het Conservatorium te
Rotterdem. sleepte in 1972 de Internationale Prijs Alessan
dro Casagrande en de eerste prijs in de wedstrijd Jacques
Vonk in de wacht. semen met de zilveren Vriendenkrans van
de Concertgebouwvrienden te Amsterdam.
Op haar progremma: Mozart. Schubert. Arthur en Herman
Meulemans, Jozef Cuypers en Claude Oebussy (van wiens mu-
ziek ze een specialiste is en wiens 24ste Prelude ze op
plaat heeft vastgelegd.

Reservaties vanaf maandag 22 januari tussen 10 en 12u en
14 en 17u in het Onthaal centrum van Pers en Voorlichting
in de Hallen (gelijkvloers). Telefoon: 016/22.04.31 toe-
stel 229.
Prijs per kaart: 100 fr. studenten: 50 fr.

(Over de universiteitskoncerten: zie ook elders in dit
nummer. )

\

WEGWldZER
VERSNELDE VERTREKKERSWEEK ITECO
Waarom "versneld"? Oeze driedaagse
cyclys is georganiseerd voor die
mensen die heel binnenkort (binnen
de zes maanden) als vrijwilliger
gaan vertrekken naar de Derde We-
reld. Juist omdat ze geen mogelijk-
heid meer hebben om de sessie vo-
luntariaat in de vakantiemaanden te
volgen, wordt gepoogd op korte tijd
toch de belangrijkste elementen
voor een konkrete voorbereiding
voor een vertrek aan te brengen en
te bespreken.
Verschillende thema's en aspekten
komen er aan bod m.b.t. de Derde
Wereld, ook de visie op het vrij-
willigerswerk. Diskussie in groep
en met mensen die in de situatie
zitten is mogelijk.

Het weekend gaat door tn het bezin-
ningscentrum van de Paters Passio-
nisten. Lozermolenstraat 13 in 9770
ruishoutem van 19 januari (9.30u)

tot 21 januari (16u).
osten (alles inbegrepen): 650 fr.

Inschrijving is slechts definitief
na storting van het deelnemingsgeld.

Iteco
Oude Houtlei 19
9000 Gent
rek. 736-4020264-66

oi KOODE-LEUVEN

N.a.v. 10 jaar Oikonde Leuven zijn
in de loop van 1979 volgende aktivi-
teiten voorzien:

september '79: toneel "Jan Rap en
zijn maat" door Mechels Miniatuur-
theater

dia-montage: hierin praten thuislo-
zen vrijuit over hun leven. hoe
ze in de marge zijn geraakt en
hoe moeilijk het is om er weer uit
te geraken. (duur: 'SS)
Oeze montage kan een goed uitgangs
punt vormen voor verdere diskus-
sie.
Gelnteresseerden richten zich tot
Oikonde.

eind '79: publikatie van een info-
brochure waarin uitgebreid wordt
ingegaan op 10 jaar Oikonde-wer-
king.

Oikonde Leuven vzw
Ruelensvest 127
3030 HEVERLEE
016/22.96.13

INTEGRATIEWEEKEND SJALOM

Op 3 en 4 februari organiseert Sja-
lom voor jongeren uit Brabant en
Limburg een weekend in Hasselt.
Sjalom is een groep fysisch gehandi-
kapte en valide jongeren die inte-
gratie tussen elkaar willen berei-
ken. zowel in eigen groep als in de
hele semenleving. In andere provin-
cies hebben ongeveer vier weekends
per jaar plaats. naast andere initi-
atieven.
De weekends bevatten allerlei akti-
vitèiten uit het sociaal-kultureel

vormingswerk met jongeren. De pro-
gramma's worden semengesteld en ver-
zorgd door de deelnemers zelf.
Waarom zou jij het ook niet eens
proberen in Hasselt.
Het weekend begint op zaterdag 3 fe-
bruari om 14u en eindigt zondag 4
februari om 16u. Ontmoetingsplaats
is Ontmoetingscentrum De Borggraaf.
vlakbij Bokrijk, de School voor do-
ven en spraakgestoorden. de Limburg-
se natuur •••

Inlichtingen over het weekend:
Martien Gevers
Leopoldstraat 21
3000 Leuven

Over de werking van Sjalom bij:
Hllde Lambeir
Naamsesteenweg 136/3
3030 HEVERLEE

EEN BEETJE PITTIGER LE(U)VEN: SPEEL ZELF TONEEL

Als Jezus Christus ooit besluit om
terug op deze aarde neder te dalen.
in welke gedaante doet-ie dat dan?
Hoe ontvangt de hedendaagse disco-
jeugd hem? En hoe reageren papa en
mama God daarop?
Over dit en nog meer dolle toestan-
den gaat een toneelstuk dat onlangs
geschreven werd door enkele Leuven-
se studenten.
Na wat over en weer gepraat wer be-
sloten tot een Leuvense opvoering.
Leuven wordt niet bepaald verwend
door studententoneel en tenslotte
is het zoveel (h)eerlijker zelf to-
neel te spelen dan toneel te gaan
kijken. Een beetje pittiger Leuven
dus. Geen flauwe K.U.L.

Om rustig en vooral vakkundig te
werken werd de opvoering gepland
voor begin votgend akademiejaar. Zo
beroven we de mensen niet te veel
van hun tijd op korte termijn en om-
zeilen we de eeuwige moeilijkheid
klaar te komen vOOr de exemens.
Repetities beginnen januari ditjaa~

Het stuk telt een 9-tal belangrijke
rollen en minstens I 15 figuranten.
Veel volk nodig dus en u wordt hier-
bij uitgenodig
bij stuk voor stuk vriendelijk ge-
insisteerd om mee te doen en mee-te-
maken. Als het even kan zouden we
graag de musicaltoer opgaan. Enkele
mensen van musicologie zijn bereid
dit technisch mirakel mee op poten
en noten te zetten (wie bezorgt ons
een geluidsinstallatie om in het
Leuvense te repéteren7).
Voor de hoofdrollen is enige toneel-
ervaring en zo mogelijk zangerva-
ring wel vereist. Voor de figuran-
ten en minder belangrijke rollen is
alleen enthousiamse nodig én het
feit dat je volgend jaar nog in Leu-
ven zit. Ook mensen met handige vin-
gers en kleurrijke ideeön om de

lichtregie te voeren zijn dringend
gewenst.

Een eerste akteurs/aktrices kontakt
gaat door op 16 januari op 20 u in
een vergaderzaal van 't Stuc op de
eerste verdieping.
Kun je zolang niet wachten of wons
je ondertussen meer te vernemen.
loop dan even binnen bij

RoeI Oe Ryck
Burgemeesterstraat 54
3000 Leuven

KURSUSSEN STICHTING LODEWIJK DE RAET

Beginnen in januari:
- 15, 22. 29 januari. 5. 19 februa-

ri en 5 maart van 19.30 tot 22.3;L
(zaterdag van 9.30 tot 19u)
SPELEN EN BEWEGEN OP BASIS VAN
MIME
in zaal van Sedes

- 29 januari. 5. 12. 19. 26 februa-
ri van 19 tot 22u, 3 maart van 9
tot 16u:
TRANSAKTIONALE ANALYSE
in De Bron. Kessel-Lo

- 30 januari. 6. 13. 20. 27 febru-
ari. 13 maart. van 19 tot 22u:
OPKOMEN VOOR JEZELF (avondcyclus)
in De Bron. Kessel-Lo

- 31 januari. 7, 14, 21 februari,
7 en 14 maart van 19 tot 22u:
BEELOENDE KUNST BENAOEREN IN GROEF
in De Bron, Kessel-Lo

Beginnen in februari
- 13. 20. 27 februari. 6. 13. 20

maart van 19.30 tot 22u en 3 en
24 maart van 10 tot 17u:
NATUURVOEDING: ALLEEN EEN KWESTIE
VAN ONBESPOTEN GROENTEN?
1n De Bron. Kessel-Lo

- 14. 21. 26 februari, 7. 14. 21.
26 maart, 4, 11. 16 , 25 april
en 2 mei van 19 tot 22u:
BASISKURSUS: HOE KRIJG IK HET GE-
ZEGD? EEN OEFENING IN KLARE TAAL
in De Bron. Kessel-Lo

- 15, 22 februari. 1. 6. 15, 22. 29
maart. 5. 12. 19 april van 19.30u
tot 22u en 24 maart en 21 april
van 9.30 tot 16u:
BASISKURSUS: INDIVIOUELE PSYCHOLO-
GIE VOOR MENSEN VAN DEZE TIJO
in De Bron. Kessel-Lo

Vooraf inschrijven gewenst.
Verdere inlichtingen en organisatie:

Stichting L. De Raet
Liedtsstraat 27-29
1030 Brussel
02/241. 66. 33



"LW lllvUng" M de pta.a..U .w VETO W4Jt je jouw me.ning oveJt geli..jtz.wa-t
Izwi.jt kwIt, voo~ bedoeld VOOIt. I2.ontAovvLû.U.e ondVUAJeJtpen W4Jt VETO
ah> )(.edaktie Met goed bUj 6 mee weet, en cLi.e teJt cLi.6k.u4bie aan de
.tUeA. IWJtden voolLge1,egd.

---- DE STUDENTEN: BEWEGING IN STILSTAND? ----
IV. DE GORDIAANSE INSPRAAKKNOOP

Sinds in 1969 door de akademische overheid het informatierecht schoorvoe-
tend aan de opstandige studenten werd toegekend, is dit ontegensprekelijk
~ in welke zin dan ook 44n van de be~ijkste gegevens en konstanten ge-
worden in de studentenbeweging. Als feit alleen al moeten er zowat duizend
en 44n vooral negatieve beschouwingen over aan het papier toevertirouud aijn:
zoethoudertje, springplank voor karl'üristen, façade voor onveranderde rea-
liteit, ooraaak van apathie, kweekstof voor burokratie, filter voor pruZ-
hervormingetjes.
(Ms interesseert vooral de rol ervan en de invloed op de studentenbeweging.
Daarbij is dit thema zeker 44n der frappantste voorbeelden van de gevolgen
van wat we in de vorige delen (+) van deze serie hebben uiteengezet, m.a.w.
van wat aan studentenzijde fout loopt. In die optiek zal trouwens ook de

, vaststelling belangrijk zijn, dat dese gebreken van de studentenbeweging
n. >IJ geaksentueerd zullen worden door zowel de struktuur van, als de ook
door de andere geledingen gevoerde politiek in de universitaire raden.

REP"ESENTATIYITEIT EN KOIt..ORATISME

Oe gevolgen van de toelating van de
studentenvertegenwoordigers in de
beleidsorganen zijn zeker niet te
onderschatten.
Vooreerst werd hierdoor de tendens
tot representatieve opbouw van de
studentenbeweging versterl.t. .Iet
was immers een - overigens terechte
- eis van de universitair~ overheid
dat de delegaties demokratisch ver-
kozen zouden worden.
Het gevolg daarvan was dat de daar-
voor aangewezen kringen - tot dan
toe vooral feest- en studievereni-
gingen - zich nu ook met "studen-
tenpolitiek" moesten gaan bezig ho~
den. zowel op plaatselijk fakultair
als op algemeen vlak.
Ook de A.S.R. ontstond als vernieu~

de struktuur om de verkregen verte-
genwoordiging te organiseren.
Kringen en A.S.R. (vooral dan Kring-
raad) werden zo de spreekbuis van
de representatieve demokratie, en
kwamen daardoor in konflikt met de
voorstanders van meer aktieve voor-
hoeden (1). Onrechtstreeks zorgde
de "inspraak" dus voor een grotere
tweespalt, een polemiek die tot op
de huidige dag voortduurt.

Oe "inspraakorganen" vormden ook
een kweekstof voor splijtzwammen
door hun eigen werking.
Elk overlegorgaan - voor zover het
er uiteraard één is - wordt immers
gekenmerkt door een tendens naar
kompromissen en de daarvoor noodza-

Onder de hoofdtitel verschenen in deze jaargang van Veto tot nog toe
drie bijdragen van· de auteur, nl. 1n de nummers 1, 3 en 5. In nummer 2
verscheen een reaktie op de eerste bijdrage - nvdr.

(1) Cfr. artikels hierover in Veto. jg.4, nr. 14 - "JANUS" - en Oe Nieuwe,
27 januari 1978 - "OE TWEESLACHTIGHEID VAN OE LEUVENSE STUDENTENBEWE-
GING.

.~.,

VETO

kelijke gematigheid van de botsende
standpunten.
De kringen kenden in die zin trou-
wens al een traditie t.o.v. de vrij-
e verenigingen en ondanks de afwe-
zigheid van overleg in de universi-
taire beleidsorganen sloeg niet ze~
den daarom de sfeer ervan gedeelte-
lijk over op de studentenvertegen-
woordigers. die meteen in botsing
kwamen met het voortlevende radika-
lisme van dat deel van de studen-
tenbeweging dat enkel de straat als
klankbord bleef behouden. En hoewel

de bekomen informatie de mogelijk-
heden tot een verbeterd inzicht en
dus meer kritische houding t.o.v.
het gevoerde beleid in zich hield.
bleek al spoedig dat - mede doordat
op kleinschalige vergaderingen als
departementsraden en onderwijskom-
missies meer inspraak van studente~
zijde werd geduld dan op het niveau
van de grote kanonnen - het korpor~
tisme ook aan studentenzijde vaak
meer de doorslag gaf dan werkelijk
beleidsstreven.

DE WOESTI..JNINGESTUURD

Meteen zitten we bij de prOblemen
die de studenten zichzelf maken en
die een gevolg zijn van dat wat we
in de vorige delen van deze serie
hebben behandeld.

Vooral het gebrek aan eenvormige
strukturen heeft zijn weerSlag op
de chaotische aanpak waarmee men op
de "inspraakorganen" afgaat.
Elke nieuweling in de studentenver-
tegenwaardiging komt in de ijle
leegte terecht: een vaste houding
t.o.v. de representatie op de raden
zoalb ze nu zijn bestaat niet, een
afgelijnde aanpak of strategie eve~
min.
Daarenboven zijn er geen afgelijnde -J1 ('(".)RlAl€" ::::::y
visies op de inhoudelijke proble~ln
die in de raden gesteld worden, of
beter gezegd: er zijn er honderden.
elk individu het zijne. Radikale
druk weegt ook op de zelfs haalbare
kompromissen. al is dat zeker nie
alleen aan de studenten zelf te
wijten (zie verder).
Zo worden de wegen van de studente~
vertegenwoordigers op de lange duur

Het VETO-katern zal. zoals tot nog toe gebruikelijk. om de veertien
dagen verspreid worden.
Eenmaal in de maand wordt ~ieraan deSTUC~oor-STUC-krant gekoppeld
(aktiviteiten van Kultuurraad), en eenmaal in de maand het SPORTu~
IEFJE (aktiviteiten van de Sportraad).

VETO zal (vooralsnog) gratis beschikbaar liggen in Alma I, 11 en
111, de Sedes. 't Stuc. Sociale Raad. Sportraad. Nieuwbouw L & W.
De Valk en in Psychologie.

Indien jet VETO thuis. op je kot wil toegezonden krijgen. kan dit
door je naam op te geven op 't Stuc. Sociale Raad en Sportraad.
Er wordt dan wel 20 fr verzendingskosten gevraagd •

HCRIZONTAAL

1. niet terug te betalen studiefi-
nanciering 2. lineaal - Administra-
tief Technisch Personeel 3. United
Stat es - Nieuw Filosofische Kring -
Indische rivier 4. bediener - ge-
bouw met studentenkamers onder toe-
zicht 5. bestaat - en nog andere -
meest voorkomende ijskreemsmaak 6.
Franse ingang - en meerdere 7. Duit-
se liefde - spraak 8. Oostends schil
der afkomstig uit Engeland - georga'
niseerde jodenvervolging 9. licht
doorschijnen weefsel - te nemen een·
heid 10. ingenieur - lentedansen 11.
vissersweefsel - van kracht zijnde
12. geslachtsdelen.

KRUISWOORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VERTIKAAL

1. terug te betalen studiefinancie-
ring 2. stelling - voorzetsel -
vrouwelijk hert 3. United Kingdom -
drooginrichting voor mout en andere
stoffen - tot nut 4. soort pijnboom
5. legervoetvolk 6. mekaar - ver-
bond 7. uiting van afschuw - uni-
versiteitskoncierge 8. en ter inten-
tie - Leuvens studentenblad - alle
Turken heten ••• 9. Nieuwe Partij
voor Anderen - zilver - niets dan
ellende 10. bestanddelen van de
A.S.R. - geneesheren 11. studiever-
goeding 12. lofzang - leidde

nog kronkeliger dan die van de poli-
tieke partijen, ja zelfs dan die
van de CVP.
Dat- alles verhoogt op zijn beurt het
al bestaande basiswantrouwen bij die
andere geledingen. wat dan gevolgen
heeft op de reaktie van de studen-
ten. zodat deze vicieuze cirkel ge-
sloten wordt.

Oe gevolgen hiervan kennen we ge-
noeg: het duur vaak een jaar eer
men het mechanisme van de universi-
taire raden doorgrond heeft en er
zijn eigen positie in kent. Op dat
ogenblik kan de studentenvertegen-
woordiger het geraffineerde spel
gaan meespelen. omdat hij zich dan
zelf een visie heeft opgebouwd en
zijn aanpak daaraan aangepast.
Zijn taak wordt bemoeilijkt door de
eigen basis. omdat deze uiteraard
dat jaar ervaring niet heeft [op
voorwaarde dat hij die basis op de
hoogte wil houden. wat tegenwoordig
zelden het geval is. omdat die moei,
lijkheden eerder geschuwd dan aan-
gedurfd worden). Zelfs als hij zijn
basis raadpleegt. neemt hij soms een
standpunt in dat dan nadien gekon-
testeerd wordt door een andere ba-
sis van een andere struktuur van de
studentenbew.eging. die eveneens
"uit naam van alle studenten" be-
weert te spreken.
Kortom. de studenten maken het zich'
zelf moeilijk.

DE KLIPPEN OP
Al het voorgaande betekent echter
niet dat we de huidige "inspraak-
organen" maar weer moeten afschaf-
fen en willen terugkeren naar het
wandelgangenbeheer. De kritiek aan
studentenzijde op de huidige uni-
versitaire raden zou immers al te
gemakkelijk in die zin gelnterpre-
teerd kunnen worden. hoewel waar-
schijnlijk niemand in die zin
denkt.
Hetzelfde zou men kunnen doen met
de hierboven neergeschreven uiteen-
zetting. waaruit de studenten inde~
daad als knoeiers tevoorschijn tre-
den. Daar moet dan ook aan toege-
voegd worden dat niet alle - zelfs
niet de belangrijkste - oorzaken van
de inspraak impasse bij hen gezocht
dient te worden. We hadden het in

veJtVOl.g: p. 6



Vtllvolg van p.5

die optiek al over het basiswantro~
wen bij de andere geledingen. dat
- zelfs al wordt het nog in de hand
gewerkt door do studenten - niet
van aard is de werking te bevorde-
ren. integendeel. Het zal wel geen
verduidelijking behoeven dat niet
de professoren aan de universiteit
de rol van underdog moeten spelen.

Oe oorzaken van de fallikante poli-
tiek aan studentenzijde liggen ook
en vooral in de "inspraakstrukturen'
zelf.
Ter verduidelijking moet gezegd
worden dat er een duidelijk niveau-
verschil bestaat tussen de termen
"informatie". "inspraak" en "mede-
beheer".
"Informatierecht" betekent dat men
volledig passief is - zelfs aanwe-
zigheid is niet direkt noodzakelijk
-, enkel de informatie van de raden
verzamelt, er kritische bemerkingen
op formuleert en het mogelijk pro-
test tegen de genomen beslissing
langs andere kanalen uit.
"Inspraak" omvat het "gehoord wor-
den" inzake vaak eigen aangelegen-
heden. maar de beslissing ligt bij
anderen. die dat standpunt kunnen
negeren tot overnemen.
"Medebeheer" behelst deelname aan
het beleid inzake alle te bespreken
aangelegenheden. daadwerkelijke
macht om mee te kunnen beslissen en
verantwoordelijkheid inzake de uit-
voering van de besluiten. Dit is
slechts mogelijk indien er machtse-
venwicht bestaat tussen zij die aan
het medebeheer deeln~'n.
Konkreet bekeken hebben de studen-
ten aan de KULeuven enkel een be-
perkt informatierecht (niet alle
dossiers liggen voor hen open. zo
bv. inzake benoemingspolitiek) en
in sommige. vooral kleinere raden.
de facto inspraa~.

Nu is juist deze laatste vorm de
meest ondankbare van alle.
Omdat die beslissing van de profes-
soren afhangt. hebben de studenten-
vertegenwoordigers nooit zelf iets
bereikt. het zijn de hoogleraren
die hun "welwillendheid" getoond
heb:,en. 7.nde ogen van de basis
worct ~i~ bijna altijd bekeken als
zouden Ût.: proffen een zoethoudertje
toegestaan hebben of - en dat is
erger - als zou hun vertegenwoordi-
ger in de kaart van de tegenpartij
gespeeld hebben.
Om het anders te zeggen. wanneer de
proffen teveel ingaan op de vragen
van de studentenvertegenwoordigers.
isoier' n ze dezen vrij snel van hun
basis. Dat proces kan ook in de
hamJ gllwer~t worden door de studen-
ten zeI,. Sommige beslissingen kun-
nen enl.el genomen worden door wig-
gen in het proffenfront te drijven.
Dat vereist van de vertegenwoordi-
gers een grondige kennis van be-
staande wrijvingen in het hooglera-
renkorps. evenals een handig en ge-
slepen methode om daarop in te spe-
len. Maar dergelijke taktiek gaat
gepaard mot geslotenheid errond, die

ook de basis er vreemd tegenover
maakt. In dit geval is dus eveneens
vervreemding tussen studentenverte-
genwoordigers en de studenten zo
goed als onvermijdelijk.
ort ~. wie langs de "inspraakorga-

nen" in hun huidige vorm iets pro-
beert te bereiken. riskeert de ver-
vreemding t.o.v. zijn eigen basis.
die hierdoor ongeInteresseerd wordt.
zodat de studentenvertegenwoordi-
gers niet alleen alles op hun scho~

ders geladen krijgen - zonder steun
en zonder kontrole - maar dezen op
de lange duur steeds verder wegdrij-
ven van diegenen die ze verdedigen.
En dit gebeurt niet noodzakelijk op
het inhoudelijke vlak - de proffen
naar de mond praten - dan wel en
vooral inzake methode. aanpak en
strategie. Andermaal een vicieuze
cirkel dus. die ditmaal aantoont
hoe het de studenten moeilijk wordt
gemaakt.

STUITEND OP IMMOBILISME

Alle samen roepen de vermelde
scheefgegroeide toestanden - het
gebrek aan eenvormigheid inzake
strategie en beleidsvisie bij de
studenten. het wantrouwen bij de a~
dere geledingen en de in de huidige
struktuur ingebouwde wurggreep op
de vertegenwoordigers - een perfek-
te patstelling in het leven.

Oe studentenafgevaardigden hangen
inzake beslissingen van een andere
geleding af. Meestal loopt dit fal-
likant af. wat het wantrouwen t.o.v.
die machtige geleding - in casu de
professoren - vooral bij de basis
doet toenemen.
Krijgen de studentenvertegenwoordi-
gers wel iets gedaan. dan genieten
zij tijdelijk vertrouwen bij de pr~
fessoren. dat echter stuit op een
bijna gelnstitutionaliseerd wantro~
wen bij de basis.
Daartegenover staat dat wanneer het
vertrouwen van de basis. die de
professoren wantrouwt. er is. dit
stellingen impliceert die door het
hooglerarenkorps gewantrouwd worden.
Daardoor bereikt men niets. of an-
ders gezegd. het vertrouwen van de
basis levert deze niets op.

Oe enige uitweg hiettit is een ver-
regaande radikalisering die de ei-
sen van de studenten langs andere
kanalen afdwingt. wil dat vertrou-
wen niet omslaan in wantrouwen. om-
dat men ogenschijnlijk niets doet.
Dergelijke radikalisering is echter
niet konstant vol te houden en op
kleinschalig vlak Quasi-onuitvoer-
baar. gezien de gebondenheid van de
studenten aan de professoren tegen
~ie z~ zoupen ingeen.

Paradoksaal genoeg roepen de "in-
spraakorganen" in hun huidgie vorm
en ondanks hun matigende aard dus
eerder de konfrontatie op. dan wel
het overleg.
Deze gordiaanse knoop was niet a
priori ingemetseld bij de opbouw
van de huidige strukturen. maar
moest er. gezien de gegevenheid van
de ontstaansperiode, waaronder het
konflikt dat ermee gepaard ging (2),
haast onvermijdelijk in terecht ko-
men.
Enkel een diepgaande (struktuur)her-

vorming. die a.h.w. tabuia rasa
maakt met het verleden. kan helpen
deze historisch gegroeide vicieuze
cirkel af te buigen.

Het doet immers vreemd. zoniet af-
schrikwekkend aan. studenten zich-
zelf te zien afvragen of zij kompe-
tent genoeg zijn voor dergelijke ta-
ken en te merken hoe ze er bijwijier
nog negatief op antwoorden ook. hoe-
wel het huidige non-beleid van de
werkelijke "beheerders" van deze u-
niversiteit er naast staat als een
muurvaste realiteit.
Staat men dan nog verbaasd dat wer-
kelijke enthousiastelingen tegen-
woordig steeds sneller "anciens"
worden? Dat fenomeen geldt trouwens
niet alleen deze beperkte problema-
tiek van inspraak of medebeheer -
thema dat we enkel als voorbeeld

",lS
KVK

aangesneden hebben -. maar ook d
studentenbeweging in het algem en.
Oe scheefgegroeide toestanden die
we in dit en vorige artikels hebben
opgesomd schijnen dermate vastge-
roest dat eenieder na de eerste kon-
frontatie ermee geneigd is de a~n
te laten zakken. Wie immers iets wij
bereiken. kan dat niet meer. Mag
dat niet meer. Wil het uiteindelijk
niet meer.

R.F.

, (slot volgt)

(2) Cfr. het artikel in de "'68"-Veto (jg.4. nr. 16-17): "OE LEUVENSE STU-
DENTENBEWEGING VAN 68 TOT 78: OE TELEURGANG OER IDEALEN". p. 8 e.v.
(Dit "'68"-nummer is nog in beperkte mate beschikbaar - 20 fr - op 't
't Stuc) - nvdr.

OPLOSSING
KRUISWOORDEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

~--------VETO-----------

Je kan incidenteel aan VETO meewer-
ken door door iets wat je meegemaakt
hebt of op je lever ligt in te stu-
ren naar het redaktieadres (zie
hoofding eerste bladzijde).
Let wel op de uiterste data van in-
levering; deze staan vermeld op de
laatste bladzijde van het eerste.
katern onderaan.

Je kan ook regelmatig meewerken
als redakteur en/of technisch mede-
werker (lay-out. typist. tekaar. fo-
tograaf •••).
Dan ben je uitgenodigd op de redak-
tievergaderingen die telkens op de
laatste bladzijde van het eerste
katern onderaan worden aangekondigd.

VOLGENDE KORTE OF LANGERE DOSSIERS
VERSCHENEN IN VORIGE NUMMERS VAN
VETO JAARGANG 5:

* "OE STUDENTEN: BEWEGING IN STIL-
STAND" in nr. 1. 3 en 5* "TIEN JAAR LSWH IN LEUVEN" in nr.
1, 2 en 5* "WAT IS ER VAN OE OEMOKRATISERING
VAN HET ONDERWIJS" (n.a.v. de ak-
tie tegen de 10.000) in nr. 2. 3.
5 en 6* "10.000 GEOEELO OooR 6 • GRATIS
ONDERWIJS" (interviews met een
aantal Leuvense studentenorgani-
saties n.a.v. de 10.000) in nr. 4
en 5* "HET OEKORATIEVE ELEMENT VAN OE.
UNIEF: STUDENTENINSPRAAK" in nr.4* "PROFIEL VAN EEN JOBIST" in nr. 5* Iran: "OLIE OP HET VUUR VAN OE
SHAJ" en "IRAN: RIJP VOOR DEMOKRA-
TIE" in nr. 5 en 6

Ve.ze. numneJ14 u.jn nog buclUkba.aJt
op '.t stuc.

'-----------------------~&,----------~--------------_,

de factis
hominlbusqu.·

Oe Kerstspeech van rektor De Somer
was duidelijk uitgesproken onder in-
vloed •• Daarin mengde hij zijn ~-
tenschappelijke achtergr~nd, de vel~
kiezingen en de Kerstsfeer •• Hij
schetste de evolutie van de unief.
vertrekkend van een vergelijking
met het menselijk embryo en toetste
de groei ervan aan de slogans die
in de verkiezingsstl'ijd aan bod I,wlt'
men. • Om draaierig van te word,!n.
• Wat een aantal gasten dan oo~ de-
den. mede onder andere inv Leed.

•Gelezen op een WC•• "Dormes tran-
qui ZIe - WI fZ 'c 's+ né oe eoi.r", •
Zoiets kan alleen n'dar uit de poët.i-
sche ziel van een Franstalige stu-
dent komen.

•Na de indigesties van de Kerstkal-
koen, de NieUlJjaardrankjes. de Onno-
zele Kinderensnoep en Driekoningen-
lekkernijen. nog een bijkomend maa~
vullertje .• In het editoriaal van
Veto 6 schreven we dat alle A~-
restaurants samen maandelijks 40 d
50.000 maaltijden verzette .• We
hadden de verkeerds statistiek vast.
• "Het dalend aantal maaltijden"
waar we het over hadden is nog al-
tijd goed voor r'>7ld de 150.000 .•
Blurp ... •
Je kan in 't vervolg beter reserve-
ren voor de produkties die ~ultuur-
raad op de Stuc'planken brengt .•
In december waren er ~ee optre-
~A op voorhand uitverkocht en voor
drie andere was er nog net een
plaatsje voor de laatkomers .• En
als we zeggen reserveren. bedoelen
we ook ~rkelijk reserveren.

•Oe meest komieke opmerking in de
persversla~en over de mars op Brus-
sel van 12 december •• Toen de stu-
denten rustig ui teengi,ngen. steneen
de de prafeeeionete plakplaeçen a
klear om de kealgetrokken verf!
zingsborden opnieuw te'beplak
Zo komt iedereen aan z'n trek'•Het ATP van Wijsbegeerte en Lette-
ren geeft een driemaandelijks tijd-
schrift uit •• Met de zeer toepasse-
lijke naam ATEEPEE •• In de gene-
riek van het nummer staat: "Tijd-.
schrift samengesteld in hun vrije
tijd als vrijetijdsbesteding" •• Is
dat nu om een kreaticve vrijetijda-
besteding te propageren of om aller-
te universiteitsoverheden gerust te
stellen dat ze tijdens hun ~erkuren
wel degslijk de job uitvoeren waar-
voor ze betaald worden?•Een BOB-ar is ook maar een meno.
• Die misschien zijn moeder ver-
moord heeft, maar wat wil je mot so·
ciale gevallen? • Tijdens dezelfde
mars op Brussel liet eentje zich
pramen om een kaert te kopen van
een GIST-er voor hun fUif. • Ze he~
ben hem echter niet gezien. • Meer
die mannen met slappa hoed en regen-
jas in de hoek van de fuifzeel. met
een spake in de hand. kende ook nie-
mand. •
Volgens de begroting van de KULeu-
ven • wordt er door de centr:zlo uni-
versitaire diensten voor zowat 13
miljoen per jaar afgetelefonesrd.
• Niet voor niks dat de lijnen daar
zo vaak bezet zijn.

•Is de Zaal der Hallen misschien te
klein? • Je kan er anders aan een
goedkoop tarief een fuifje geven .•
Geen huur. wel een waarborg van 500
fr en de prijs van een vat bedraagt
3000 fr (+ 15 fr per pint) •• Al-
leen heb Te er hot nadeel dat er
rond 2u 's nacht regelmat11' -rde-
verstoorders binnenvallen •• Want
dat is het uur dat de flikkrn eens
komen kijken en vaak laten zij de
boel sluitBn omdat hun oortjes zo
fijngevoelig zijn •• Of zijn t.)1'j
doof?

• •• ••
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---------EEN DREL VAN
Oe afgelopen weken is er enige dei-
ning ontstaan. veroorzaakt door en-
kele (fantasierijke) kranten. over
een incident in oktober '76 tussen
de mensen van 't Stuc en van de St~
delijke Jeugddienst van Leuven.

Op donderdag 26 oktober kwam er in
de namiddag een telefoontje op 't
Stuc van het Leuvens politiekommis-
sariaat om te vragen "hoe laat de
Israäliêrs op 30 oktober zouden
langs komen".
Grote vraagtekens alom. want op 't
Stuc had nog niemand iets gehoord
van een dergelijk bezoek.
Bij enige navraag bleer de Leu-
vense Stedelijke Jeugddienst op die
dag een Israêlische jongerendelega-
tie (jeugdverantwoordelijken) rond
te leiden in Leuven; ook 't Stuc
stond op het progremma.
Volgens de verantwoordelijke van de
Jeugddienst zou er al veertien da~
vroeger kontakt zijn ODRenomen met
't Stuc om te vragen ',' e.,n geleid
bezoek mogelijk zou z ; .n ,

En hior begint de verwarring.
Bij navraag onder het personeel van
't Stuc was er niemand die W'ln dat
vroeger telefoontje iets afwist.
Indien dit wel het geval zou zijn
eweest. zou een dergelijke aan-

vraag minstens op de wekelijkse per-
soneelsvergadering (waar praktische
afspraken voor de taakverdeling wor-
den gemaakt) ter sprake zijn geko-
men. en nog meer waarschijnlijk op
een A.S.R.-vergadering (stuurgroep).

Omdat de mensen van 't Stuc van
niets wisten. vroeg de Stedelijke
Jeugddienst of zo'n bezoek op 3
tober nog kon georganiseerd WOl"qn.
Al dadelijk werd gezegd dat dit
voor 't Stuc waarschijnlijk moeil~
zou zijn omdat er maar 5 dagen
(waarin een weekend) tussen de ken-
nisname en het bezoek waren, maar
er werd ook dadelijk gezogd dat, in-
dien een geleid bezoek niet kon
door.gaan, de groep alleszins 't Stuc
wel kon aandoen.
De volgende dag werd dit punt als
varia besproken op een reeds lang
geplande perBoneelsvergadering.
Gezien de drukke agenda en afspra-
ken voor die volgende week, kon nie-
mand zich vrij maken om de bezoekers
rond te leiden. Een aantal perso-
neelsleden liepen, op basis van hun
individuele politieke overtuiging,
ook niet hoog enthousiast op met
het verzoek, maar dit aspekt werd
uitdrukkelijk buiten de besluitvor-
ming gehouden. omdat zo'n politieke
beslissing niet tot de bevoegdheden
van het personeel behoort.
Oe beslissing werd overgemaakt aan
de Stedelijke Jeul:ddienst, nog tij-
dens de vergadering.

Oe maandag van het bez Bk kwam een
verantwoordelijke van de Jeugddienst
's morgens nog op 't Stuc langs om
nogmaals aan te dringen op een ge-
leid bezoek. Er werd herhaald dat
hot wegens do laattijdige aanvraag
en de werkbezetting niet mogelijk
was.

Oe Israëlische delegatie heeft 't
Stuc niet aangedaan.

Oe afwijzing van het bezoek om prak-
tische redenen, werd door de verant-
woordelijke van de Jeugddienst als
een "weigering" aangevoeld en dit
kwam bij hem blijkbaar slecht over,
gezien de goede kontakten die recent
waran ontstaan tussen de Stedelijke
Jeugddienst en 't Stuc (vooral via
"uI tuur-re. d) •

Hij schro, ç zijn ervaring neer in
een artikel met zijn visie op de
feiten en publiceerde dit in het
maandblad van zijn dienst. "Het
jeugddienstertje" van december '76.
Dit blad wordt verstuurd aan de ver-
antwoordelijken van de jeugdorgani-
saties van Leuven, naar stedelijke
diensten en naar de pers.

In dit artikel stelde hij o.m. dat
er waken vooraf telefonisch kontakt
was geweest over het bezoek, dat de
weigering gefundeerd zou zijn op
het Teit dat de ploeg van 't Stuc
pro-PLO is opgesteld (•••• nu, dat
is hun goed recht"). dat het ontbre-
ken van tijd voor een personeelska-
der als 't Stuc op een vergaande
burokratie ofwel nonchalance wijst,
de afwijzing was voor hem onaanvaard
baar.
In de laatste zin stelde hij - ei-

EEN REL-------------------
genaardig genoeg - al dat zijn re-
laas mogelijk zou weerlegd worden.

Naar verluidt zoucon er. op basis
van het GvA-artH I, in de Hallen
al mens,"n zijn die zi :h de affaire
aant rokl,en.

Waarschijnlijk heeft die beroeps-
schrijver bij het neerpennen al eni,
ge deontologische wroeging onder-
vonden, want de titel bevat al een
vraagteken: ·Israäli's niet welk
bij Leuvense studentenorganisatie?".
Maar in het verloop van het artikel
valt de schaamte blijkbaar weg en
worden er enkele in! inuaties en fan-
tasietjes ingevoegd.
Oe lezer wordt er uitdrukkelijk op
gewezen dat 't Stuc een ·door de
gemeenschap betaald kultuurcentrum"
is, hij vergeet echter ruim te nu-
anceren: 't Stuc is er enkel geko-
men op aandringen van de studenten
en werd gerealiseerd bij beslissing
van de universitaire overheid, die
hiervoor deels gebruik maakte van
gemeenschapsgelden die voor derge-
lijke zaken beschikbaar worden ge-
steld. In de redenering van de jour-
naltst zou je evengoed kunnen stel-
len dat, in het kader van de staats-
steun aan de pers, de Gazet van Ant-
werpen leugens verkoopt met g8r:leen-
schapsgelden (ware het niet dat do
GvA door dergelijke praktijken ge-
n,leg geld binnenrijft om geen be-
r'ep te moeten doen op de overheid).
Verder stelt de journalist zonder
~ber dat 't Stuc-personeel pro-PLO
is en dat de negatieve beslissing
op een speciaal voor die gelegen-
heid samengeroeptin p'Irsoneelsonder-
onsje genomen w, I" •

Op 't Stuc was de hele zaak onder-
tussen al lang uit het geheugen ver-
dwenen en zou men waarschijnlijk
niet eens van het bewuste artikel
geweten hebben, was het niet dat de
Gazet van Antwerpen in de tweede

Toen 't Stuc-personeel het artikel-
tje in ·Het Jeugddienstertje" onder
ogen kreeg. werd er dadelijk kon-
takt opgenomen met de verantwoorde-
lijke van de Stedelijke Jeugddienst.
Oe boide versies van de fei ten lol. ,r-
den met elkaar gekonfronteerd en
beide bleven behouden. Daarom vroeg
het personeel van 't Stuc om in ·Hst
Jeugddienstertje" haar versie te
mogen publiceren. wat toegestaan
werd.
Maar het belangr1jkste van dit on-
derhoud was dat dit incident geen
hinder zou mogen betekenen om de
tot dan toe goede betrekkingen tus-
sen de Jeugddienst en 't Stuc ver-
der te laten ~,st~an. Dit leidt im-
mers nergens tOl •
En de beide diensten gingen hiermee
akkoord.

HielT"" w, rd, wat 't Stuc betroft.
een streep getrokken door de hele
affaire.

EI<.
AL TW6~ ...

M••

week van december over deze gebeur-
tenissen melding maakte. gebaseerd
op het artikeltje in "Het Jeugd-
dienstertje", en had de journalist
in kwestie geen kontakt opgenomen
met de andere "partij" zoals het
een eerlijke journalist zou betamen. En zo breidde d~z~ r~~ zich uit.
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INONZEFAKULTEIT
Oe redakteurs ven het KWAM-blad
houden er een brede kijk op de we-
reld op ne ,
In het decembernunrner werd gestert
met een boekenrubriek, en wie nu
verwacht dat er werken over Mozart,
Rubens of de Etrusken zouden bespro-
ken worden heeft het mis voor.
Oe eerste bespreking gaat om een
boek over psychiatrische instellin-
gen "Verboden toegeng" ven G.O.
Bakkers en M.K. Bekkers-Rebdeu,
weerin een niet rimpelloze studie
ven deze vorm ven ziekenzorg wordt
neergeschreven.

En op het jeerlijks Berberebel ven
't VTK kon men, met Big Bill els
ettrektie, over de koppen lopen en
over de vloer zwemmen. Dit elles
1n de Stelle-zeel. Meer dit is geen
nieuws meer, meer treditie.

Oe 0 zo vertrouwde Fekber ven Ger-
menie zeI binnenkort op een endere
pleets den de Bogeerdenstreet te
bezoeken zijn. Als de kringverent-
woordelijken tenminste snel een een
ender onderkomen gereken.
Went de unief is druk bezig een pek
huizen "af te stoten" zoals det
heet, en onderhandelt nu met de Kre-
dietbank voor verkOOp (40 miljoen
els we ons niet vergissen). Behel-
ve het Germeantje zit o.m. het oud
Medisch Centrum op het Ladeuzeplein
in het pakket.

In Pedagogie roert entwat. Daar is
een dekenenkombinaat el enkele ja-
ren een 't proberen de studieduur
ven deze richting tot vijf jaar te
verlengen. VOOr drie jear ving een
dekaan bot op de Akedemische Raed.
Na een herschrijven ven de note ovel
deze problematiek door zijn opvol-
ger, zette de universitaire over-
heid het licht op groen. Maer voor
do studenten is het all~el maar
roebel weter en de manier waerop

de hervorming io elkear werd en
wordt gestoken, biedt voor hen geen
nkele wearborg det de hervormin

eni-ge inhoudeT1jke verbeler!ng ven
de - volgens hen toch el lamentebe-
'e - opleiding met zich meebrengt.

Dat het niet altijd rozegeur en
maneschijn is in de kringkafees of
-kroegen - zoels je zelf appreci-
eort - blijkt uit de financille
moeilijkheden waarin Politika blijkt
te verkeron. Daar wordt ook gezwom-
men, maar dan om het hoofd boven 't
financiäle water te houden. Wat ech-
ter niet belette de periode vlak
voor de Kerstvakantie af te sluiten
met de al even traditionale "Oefti-
2e Dagen".

In Pedagogie zijn de problemen le-
gio (. veelvuldig voorkomend). Prof
Oekeyzer loopt er met het idee rond
om een afdeling Kunstpedagogiek op
te richten. In principe een goed
zeek, want kunst- en kultuurbege-
leiding laet in het onderwijs veak
te wensen over an in principe kun-
nen de studenten met de optie a~-
koord gean. Mear het is weer d
onvoorstelbere menier waarop derge-
lijke zaken tot stand komen, die
de studenten flink ergert. Maar ze
zijn dear ook konstruktief en de
studenten zijn dus bezig met een ai,
gen onderzoak hoe zo'n richting wel
tot heer recht zou kunnen komen.

Tradities zijn sterk. Aan de KULeu-
ven bestaat er zo nog een door god
vergeten - hoewel het niet zou mo-
gen - fakulteit je Kerkelijk Recht
(tweede vermeld in agenda en dikke
kollegerooster). Daar zijn bijge-
volg ook studenten aan verbonden
die zich zonder struktuur een beet-
je verloren wanen. Daarom hebben
zij een - hernieuwd - verzoek aan
de Kringraad gericht om als kring
erkend te worden. VOOr vier jaar
werd door hun voorgangers een ge-
lijkaardige aanvraag ingediend,
maar dat word, na lange diskussie
in de Kringraad, afgewezen. Waar-
schijnlijk omdat niemand de Latijn-
se stetuten ten volle kon ontleden.
'ordt da kring nu wel erkend, zal
het uit volle borst k11nken: "O~o
gratias!" •

•

BRIXTON REGGAE

Je merkt het al aan de hoes, dit is
geen gewone reggae-plaat. GeenLeeu~
van Judea, geen geel-groen-rood,
niks jeh, rasta of gan ja in de ti-
tels, mear Engelands wit-rood-blauw,
twee negers - een fles in een blik-
je en de vuist - met op de achter-
grond goed gewapende egenten. •
Inderdaad, bij Kevin Coyne naast de
deur woont er in Brixton (1) een
dichter "Poet"Linton Kwesi Johnson,
een 26-jariga kleurling die woede,
verdrukking, recismo en miserie van
zich afschrijft in ritmische gedic~
ten. Gedichten die gaan over de pe~
terijen die de kleurlingen dagelijks
aan de lijve ondervinden, niet al-
leen van het National Front of van
de Conservative Party, maar ook en
vooral van politie, plaatselijke
overheden en blanke buren.
Het kon dan bijna ook niet anders
lopen dan dat deze gedichten zich
uitstekend zouden thuisvoelen op de
strijdbare ritmiek van de reggae.

En zo geschiedde het, met de hulp
van enkele leden van de Britse reg-
gae-groep Matumbi zette Poet acht
van zijn gedichten op muziek én op
een plaat die de titgJ meekreeg van

(1) en niet Briceton, zoals in vo-
rig nummer foutief werd afge-

drukt (nvdr).

één van zijn dichtbundels "Oreed
Beat 'n Blood".
Zoals gebruikelijk bij Britse reg-
gae is ook hier de muziek niet meer
de Jamaicaanse zuivere reggae, maar
een mengeling waar de reggae over-
heerst en waarin zich daarnaast pop,
rock en soulinvloeden laten gevoe-
len. Het ritmisch bezwerende zit
er echter nog steeds in en wordt
hier nog eens extra versterkt door
de stevige, ietwat basstem van Poet
zelf. Het samenspel van die twee
staan reeds borg voor een ijzerste~
ke elpee die nergenjmuzikale leeg-
ten vertoont, mear de teksten in
het typische kleurlingen-Engels ve~
lenen een extra-dimensie aen de
plaat, de strijdbaarheid druipt er
als het ware af.

Luister eens naar het relaas van 5
nachten oproer in Londen "Five
Nights Of Bleeding", of naar "Ooun
Di Road" waar het gaat over de re-
pressie van het National Front en
andere groepen. ·It Oread Inna In-
glan·, de oproep tot vrij lating van
George Lindo, die uit loutere peste'
rij,om futiele redenen werd vastge-
zet en dat begint met het chanten
van betogingsslogans, sluit aen bij
"Men Free" waarin de akties aen bod
komen die leidden tot de vrijlating
van ene Marcus Howe. Deze twee
songs worden aan elkaar verbonden
door een oproep tot eenheid en ver-
zet in ·Coma Wi Goh Oung Oeh·. Oe
plaat sluit af met ·All Wi Ooin Is

Dit jaar bestaat OIKONOE tien jear.
Een blik op de resultaten van die
tien jaar zet wel enigszins een dom-
per op de vreugde. Want in '79 moe-
ten we heleas erkennen dat de mate-
riöle en vooral de morele situatie
van thuislozen nauwelijks verbeterd
is en dat hun aantal blijft aan-
groeien.

Misschien is het best OIKONOE-Leu-
.ven nog even voor te stellen:

We bestaan voor thuislozen, vooral
voor ex-gevangenen, ex-psychiatri-
sche patiönten en mentaal gehandi-
kapten. Nu is het niet toevallig
dat precies deze mensen later alleen
komen te staan, dat het deze pro-
bleem-mensen zijn die zelf en toteel
gelsoleerd hun eigen prOblemen moe-
ten oplossen.
Hoe paradoksaal ook. mear deze men-
sen komen de instelling binnen met
prOblemen en gaan er dikwijls bui-
ten met nog grotere: want buiten de
poort wacht hen opnieuw ••• de soci-
ale (en dikwijls ook de financiöle)
isolatie.

Oikonde probeert dit vicieuze cir-
keltje te doorbreken. Wie thuisloos
is zoekt op de eerste plaats een
thuis. Thuis betekent niet alleen
"een dak boven het hoofd", mear ook
een plaats waar je semen-woont en

REDAKTIE EN MEOE~ERKERS

Rudi Aerts, Bart Bongaerts, Mark
Coolens, An Oewit, Rolf FaIter, He~
men Francq, Mark Henderickx, Merk
~emmens, Marcel Meeus, Nico Olden-
hof, Jan Ryckaert, Oaniöl Van Eynde,
Bruno Van Gasse

van waar je kontakten kan leggen me
de buitenwereld.
Het lijkt allemaal kinderlijk een-
voudig (misschien zelfs prekerig),
maar voor vele mensen is het een
hele opgave om na jarenlange letter-
lijke afwezigheid uit de maatSChap-
pij terug zijn blijde intrede te
doen •..

Oika~8e 1& kORet tSII oal
gaatS9a:lRfI!e .. di t"" '''"'' '- neer,,' 9 e ,.."'ede liet
op- weg IIaal huis' wil 1 """ gastBii gasiI.

Meer specifiek richten we ons jaar-
lijks tot studenten om semen met en-
kele gasten binnen een Oikonde-huis
een leefwereld op te bouwen waar de
kliönt voldoende ervaring en krach-
ten opdoet om de stap te zetten naar
een houdbare zelfstandigheid. 00
zoeken we leefgroepen die een kemer
willen ter beschikking stellen.

Oikonde kan zich niet kritiekloos
opstellen tegenover de maatschappij.
Juist omdat we in onze werking kon-
stant gekonfronteerd worden met de

Oefendin·, een titel die voor zich-
zelf spreekt en waarin Poet zegt:
"wij zijn hier en wat er ook gn_
beurt, we blijven hier".

Oe radikale aenpak van Poet heeft
in Engeland reeds geleid tot opmor-
kingen dat zijn LP op zijn beurt
rascistisch zou zijn, mear wij dach
ten dat oproepen tot verzet en aen-
klagen van onrecht niet onder die
kategorie thuishoren. Poet distan-
ciäert zich ook van Rock Against
Racism, dat onder ideologische in-
vloed staat van de Socialist Wor-
kers Party (Engelse RAL), omdethij
ze elektoraal opportunisme en te
grote betutteling van de kleurlin-
gen verwijt. Persoonlijk vinden we
dit spijtig omdat hierdoor voor een
deel het progressieve front tegen
het rascisme wordt aangetast! meer
verdeeldheid is wel altijd de ster~
ste zijde van links geweest.

Maar los van deze terzijdes is en
blijft dit een elpee waarin vorm
en inhoud op zulk 'n zeldzame ma-
nier sublimeren, dat hij niet al-
leen een nieuwe richting en impuls
geeft aan de reggae, maar voor al-
tijd zal geboekstaafd blijven bij
het allerbest van '78 en het beste
van de zeventiger jaren.

O.V.E.

grootste diskrim1naties, moeten w
naar de samenleving en naar het be-
leid toe de tolk zijn van de noden,
de eisen van deze mensen.
Hoe bevordert het instellingsleven
de integratiekansen van deze mensen?
Evolueert medemenselijkheid niet
moer en meer tot het schrijven van
een cheque?
Funktioneert het OCMW zoals het
hoort?
Worden sommige mensen niet gepromo-
veerd tot "zondebokken" om de ware
vuile was van onze maatschappij te
verdoezelen?
Is het sub-proletariaat nog te
klein om elektoraal interessant te
zijn?

Vragen waarmee we in onze werking
gekonfronteerd worden.

Oikonde poogt iets te betekenen
voor de thuislozen en voer de thuis-
lozenproblematiek in het algemeen.

Oikonde-Leuven vzw
Ruelensvest 127
3030 HEVERLEE
016/22.96.13

.CU1/I. a.anle.i.cWtg van het lienjevrig
bu.t.aan van 0IKONVE, 1Li.c.ht. deze op
23 janLLaIri. een "Vag d(!)t Tfw.U.lozen"
.in, d.i.e doollga.a.t .in de GlLOte Au.l.a.
(z.i.e AklivUiph I

fVETO
VETO 8

verschijnt op maandag 29 januari

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 29 januari en
14 februari moeten op het radaktie-
adres ('t Stuc) binnen zijn, uiter-
lijk op dinsdag 16 januari om 18.30u

VETO 9

verschijnt op meandag 12 februari

redaktievergadering: maandag 22 ja-
nuari om 14u in 't Stuc.

artikels voor dit nummer moeten op
het radaktieadres binnen zijn, ui-
terlijk vrijdag 19 januari om 18.30u

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 12 en 28 febru-
ari moeten op het redaktieadres
('t Stuc) binnen zijn, uiterlijk op
vrijdag 2 feburari om 18.30u

e
toe.Uc.ht..ingen op alt.tivUdten (v(!)t4c.h(.jnen .in "Aliü.v.uiph"l mogen MAXIMUM
Un ge:tgp.t ~-vel z.i.jn met dubbele .btteJt.Uni.e (!_ 2500 tekV141


