
ALGEMENE STUDENTENRAAD
De Somer op opening Akademiejaar :
Stokpaardjes en meer recente denkoefeningen
De vergrijzing aan de top is dan nog wel niet spreekwoordelijk,
voor zover men de rede van de rektor als een politieke
beginselverklaring moet zien, kwam De Somer echter geen nieuwe
dingen vertellen. Hij wist zich bovendien gemakkelijk te verzekeren
van supporters door de verdediging op zich te nemen van zowel (en
in de eerste plaats) de belangen van het akademisch personeel
(professoren) als van - zij het in mindere mate - het
wetenschappelijk personeel en - een enkele keer - de studenten.
Afgaand op deze laatste vaststelling: wordt de leeuw oud, of heeft
een gedwongen rustperiode enkel zijn gevoel voor taktiek
aangescherpt? Deze openingstoespraak was een staaltje koord-
dansen zoals alleen een liberaal akademikus als De Somer ten beste
kan geven - én erbij rechtblijven.
Inderdaad, vertrekken van (het eigenlijke thema van de speech) de
besparingen op de universiteiten, zich op het standpunt stellen van
de elitaire universiteit, niet maatschappelijke zending maar
onaantastbare akademische vrijheid, over de verdediging van
assistenten en studenten mits uitholling van al hun essentiële eisen
tot demokratisering, om te komen tot een berustend standpunt als
"wij kunnen de feitelijkheid niet veranderen van een gewijzigde
maatschappelijke kontekst waarin de universiteiten zijn terecht-
gekomen en moeten ons daaraan aanpassen", vereist enig kunst- en
vliegwerk. De rede van De Somer was een rechtblijven, een
debiteren van oude en enkele nieuwe (of nooit uitgesproken)
denkbeelden; zeg maar stokpaardjes, naast enkele meer recente
denkoefeningen.

Zoals wel meer verwarde prof. De Somer
ook nu weer van bij de aanvang traditie

Dit wettelijk bepaald financieringsme-
chanisme, waaraan politieke beslissingen
ten grondslag lagen die het universitair
beleid in België "zouden" gaan bepalen
voor decennia, werd reeds luttele maan-
den na het stemmen van de wet in vraag
gesteld. De constante evolutie van niet-
indeksering van de toelagen enerzijds en
van besparingsbesluiten anderzijds,
maakte het wettelijke bepaalde, finan-
ciële kader van de universiteiten in de
praktijk onuitvoerbaar.
In dit verband'Spreekt De Somer dan ook
terecht van een onsamenhangende rege-
:ingspolitiek gedurende de afgelo~en 10
jaar.

De besparingswoede gaat echter door.
En de spankracht van de begroting van
de KUL is door vorige besparingen reeds
in die mate gedaald, dat nog slechts 7 %
van de totaal beschikbare gelden be-
schikbaar zijn vor onderzoek en onder-
wijs: nog slechts 7 % werkingsgelden
dus, in de strikte zin van het woord.
Gepaard aan een dalende nataliteit die
zijn weerslag op het studentenaantal (en
dus op de subsidiëring) zou laten voelen,
betekent dit een regelrechte afbraak-
politiek, aldus de rektor.
Op die manier komt er volgens DeSomer
niets terecht van de zelfs nog in de recente
Koninklijke Besluiten verkondigde de-
mokratisering van het onderwijs, alleen
weten de studenten dit reeds langer dan
vandaag, en is ook de afbraak van het
oeiaalstatuut van wetenschappelijk en
..rirIMfIJMI pefso1lee1 (db:lt De Somei')
daar niet de bepalende factor in geweest.
Zijn verdediging van de demokratisering
kan voor de aandachtige toeschouwer
nauwelijks' geloofwaardig overkomen.
Wat amper 7 maanden geleden (bij het
patroonsfeest van de KUL) nog het
verdedigen door de studenten van privi-
legies heette te zijn, moet nu plots mee de
(al of niet terechte) kontestatie van de
akademische overheid tegen de budget-
taire ingrepen van de regering schragen!
En was het dezelfde De Somer niet die
rond diezelfde periode, naar aanleiding

statusverheffing. Zoals wel meer haalde
hij regelmatig uit naar de onderwijs-
verstrekkende taak van de universiteit.
Zoals wel meer moesten een aantal
richtingen die door de positief-weten-
schappelijke akademikus niet voor vol
aangezien worden, het ontgelden.
En De Somer zou De Somer niet zijn
indien hij ook nu niet weer een lans brak
voor een numerus fixus, met als argument

goed aan De Somers ideeën waren enkele
hoofdlijnen in zijn gedachtengang te
onderkennen.

Besparen
Een eerste deel van De Somers rede
omvatte een terugblik op de niet inge-
loste verwachtingen van de financierings-
wet van 1971 voor de universiteiten.

Kandidaat van de studenten geniet ruime voorkeur op A.R.

Nieuwe verantwoordelijke
studentenaangelegenheden
De Academische Raad verkoos in een bijzondere vergadering op
donderdag 23 september jl. Prof. dr. Maurice Sabbe van de
theologische fakulteit als nieuwe beleidsverantwoordelijke voor
studentenaangelegenheden in opvolging van Prof. Karel Tavernier.
Een en ander is gevolg van het ontslag van Guido Declercq als
algemeen Beheerder van de KUL. Deze zal worden opgevolgd door
Vice-Rector Tavernier die de verantwoordelijkheid voor studenten-
zaken ruilt voor het algemeen beheer van de unief.

De noodzaak tot verkiezen van een
nieuwe verantwoordelijke voor het be-
leid in de sociale sektor en het onderwijs-
terrein werd reeds een half jaar geleden
duidelijk toen bleek dat Tavernier als
opvolger van Declercq werd genoemd.
Zowel De Somer als Tavernier peilden
naar voorstellen vanuit de studenten.
Konsultatie van de kringvertegenwoor-
digers in de Algemene Vergadering van
Kringraad en gesprekken met de kandi-
daten die door De Somer werden
voorgesteld, deden Kringraad-ASR be-
sluiten de voorkeur uit te spreken op
Sabbe. Deze voorkeur werd door de
studentenvertegenwoordigers op de A-
kademische Raad bekend gemaakt. De
voltallig aanwezige Akademische Raad
verkoos met ruime meerderheid Prof.
Sabbe als opvolger voor Tavernier.

De studentenvertegenwoordigers en de
leden van Kringraad toonden zich na
afloop van de Akademische Raad bijzon-
der verheugd over het resultaat. Immers
Sabbe was één van de namen die op het
"verlanglijstje" van de studenten, dat
aan De Somer werd overgemaakt, stond.

Teologische Bib
Maurice Sabbe is gewoon hoogleraar in

..

Weekblad. Jg. 9, '82-'83. Nr. 2
dd.7 oktober 1982.

V.u. Marcel Meeu•. Van Even-
straat 20
3000 Leuve.n.

Redakties : steeds op vrijdag tus-
sen 17.00en 19.00 uur (open voor
ieder) op 't Stuc, Van Even-traat
straat 20, 1ste verdieping.

Nr. 3. Artikels binnen op 8 okto-
ber. advertenties op 7 oktober.

Nr. 4. Artikels binnen op 15 okto-
ber, advertenties op 14 oktober.

EN VERDER ...

studentenspeech p. 3
alma-prijzen omhoog p. 3
cvppvvspeagalevvuenz p. 6-7
paleisrevolutie bij scorpio .. p. 8
cas versus kassa p. 10
agenda p. 12
en zoekertjes ook .

Receptte : links een onduidelijke De Someren rechts
de ex-rector van de VUB, die de dorstige premier (centrum, zoals
steeds) laaft.
van een bezetting van de Faculty Club,
zei dat hij "nooit de frieten van de

studenten zou betalen"?

Euthanasie
en anticonceptie

Er zou bovendien een impliciete depre-
ciatie van het hoogleraarschap uitgaan
\I1l1I de _paringsmaat .. gden en een
ontmoediging voor de aankomende we-
tenschapper in het algemeen.
Volgens rektor De Somer pleegt de
nationale overheid op alle punten con-
tractbreuk met akademisch en weten-
schappelijk personeel. De weddeverla-
gingen, afschaffingen van bijzondere
barema-verhogingen, verstrakking van
de promotieprocedure, afschaffing van
het emeritaat zijn er even zo vele
voorbeelden van. De enige kans om
binnen het "Strakker geworden keurslijf
op te schuiven naar een hogere rang in
het akademisch kader is ouder worden.
Met aJs door De Somer in het vooruit-
zicht gestelde apocalyps: de vlucht uit de
universiteit van de meest waardevolle
elementen. Bovendien bestaat de enige
mogelijkheid om aan de universiteit de
besparingen door te voeren, er groten-
deels in het personeelskader in te krim-
pen: niet vervanging van-de afvloeiende
professoren. Ook de verjongende wer-
king die de afschaffing van het emeritaat
met zich zou moeten brengen wordt
daardoor teniet gedaan.
"Euthanasie van de ouderen en anti-
conceptie van de jongeren."

Contract research
de ~a~ult~it. der. Godgeleerdheid. Zijn J, / '''',' > '\':$' ,,: {", Oplossing voor onderzoek
specialisatie IS Nieuw Testament. In de '~ " ' ,~"
teologische fakulteit is hij bevoegd voor" "', ("/'; Het uitdrogen van de financierings-
de bibliotheekpolitiek. De bib die onder ~y ',' bronnen van de universiteiten, zal op
zijn bevoegdheid tot stand kwam kan S~:"" . termijn nopen tot contract-research, de
aanzien worden als een yoorbeeld van 4': <*y. onvermijdelijke weerslag van het aan-
een goed georganiseerde bibliotheek. " boren van nieuwe geldbronnen.
Sabbe is ook president van het Pauskol- De Somer: Liberaal Akademikus Deze laatste -.ove~igens niet?p schrift
lege, de peda en annex restaurant aan het gestelde _ uitweiding verdiende deHogeschoolplein met zo'n 200 bewoners ..... .....,

In die funktie is hij reeds in aanraking
met de problematiek van de sociale
sektor. Met Sabbe is het voor het eerst
sinds Leuven Nederlands dat er een
teoloog deel uitmaakt van het centrale
KULbestuur. Na één jaar onderbreking
worden de dossiers van de studentenaan-
gelegenheden opnieuw behartigd door
een priester.

Vice-rektor
De Akademische Raad besliste verder
dat Prof. Tavernier de titel van vice-
rektor behoudt. Daardoor is hij plaats-
vervanger van de rektor. Iets wat hij
onlangs ook deed ten gevolge van de
afwezigheid van De Somer. Een titel voor
de funktie van Sabbe is op de Akade-
mische Raad evenwel niet weerhouden.

GRATIS 'TREINREÎS
voor S'FEMMERS ""'

"' , '._ ~~~.;.;.:.:~:.;~.,~._ ~:;J}
Na ettelijke telefoons naar zowat alk be-
langrijke . Vlaamse. infortnalÎel(aJJ1(\re~i
van-de NMBS (met dan nog' vaak re$:
poti~nfrançais) hadden We de. ware toe- .
dracht te. pakken; Het·magdäri nog ió'n
krisis :eijn, Herman De Croo's reutelende .
"Iairplay" -. parastataal verwendt" de
leuVtnsehtudenl op een manier wa~
Piet·D.S, en Wilfried M. een beleidspûiii
k.unnen aan zuigen. .,.:.:: -: C' "

":.:~::4:,~·,.~· I ;:>:.~.~.,
..Dat zit zo: wie zich "rijd.ag 08; zaterdag
09 of wntlag 10" oktober aan(Üet)t in
Leuven siäiion mét zijn/haar kiesbrief et)een studièbeWijs _van de: K.U~x.:eîlven (te
verlcrijgeri"op dèHauen, Naams~traa.t
22) mag gratis naaf hllis. en terug reizen

T I h '. . cm te "gaan Stemmen - 0 edele, .'.
er ge ~g~n eid van de opernng .van het Maar erger ISdat het p:ogrammeren van demokratiscllet Iidlt des vriJen 8eJ..

academiejaar maandag 11. nodigde de deze voorstelling getuigt van een kort- 'SCh sla' tsbuP êrs .
academische overheid het Atelier Théä- zichtigheid m.b.t. het theater. Op alle 8! ".~n a. rg. ''':'.':
traJ uit Louvain-Ia-Neuve uit met een andere terreinen waarin de universiteit Heb.jejestembriefthuislatenliggen,dan
voorstelling van Samuel Becketts Fin de aktief is, is de minste schending van de ben je,wel dom maar nog niet ve~n<
Partie ("Eindspel"). Merkwaardig ge- beleefdheidsregels in de verhóuding Ook hiervoor kent He~n «nilukra.:·',
noeg is dit toneelstuk een extreem overheid-studenten een reden om zich tieve edoch' ...burokratische op}()$$lng: ..
voorbeeld van wanhoop zonder uitzicht, buiten verhouding op te winden (bv. de stuur heel de rotzooi op naar, Brussel:'j
van een a-morele levenshouding, kortom bezetting van de Faculty Club in decern- (trein ticket. . KUD:attest,~ldesbrid tnéti
een on-christelijk stuk. ber '81). Als een kontestataire houding gemeentestempel en het M[n\s~I:J:Îe van:i
Ik kan hieruit twee dingen konkluderen. ingekapseld is ineen toneelstuk,dan ~ag Binnenlandse Zak~p steurt je ~ voOr i
D K U L b t zi h d dil plots wel. Meer nog: de K.U.Leuven 2001 de som van heen- en terugreis toe. :e . . euven eroep ZlC meer an . .. . W" • ....tr Jy l"k' .,;
it d hri t liik . heid h neemt zelf het initiatief, : aarop oe ........ 1 p$ natuur ll.....mee- :?OI op e c ns ~ Ij e eigen e~ van aar . .. .. dogenloos hard toeslaat. Dit is overigel\$ :

instelling, Of ~ht al. dan met ter~cht Het IS ~atuurlIjk o.ok .mog~IIJk dat de geen :Voortijdige of 'nahinkende (lauwe
gebeurt, laat Ik buiten ~schouwlOg, a~demlsche ~verheld met wist waarover a rilgrap, alweer van De Croo ; in~ii-
maar voor deze voorstelling was het "Fm de Partie" gaat. Maar of dat een "~l h 1· IS' he ~" ·~·è..L. ,...doord~~b"t
II . .. ie ? !JÇe, e.. ' em, CYRl:K;JJen -,a eszms geen norm. verontschuldiglOg IS. érÎlst. ... .js

Dubbelhartigheid of onwetendheid?

aandacht. Vooral de principiële vraag die
de rektor opwierp: kan, en zoja, in welke
mate, de universiteit haar ziel verkopen?
In hoeverre verkoopt de universiteit haar
ziel indien ze een (belangrijk) deel van
haar onderzoek laat financieren vanuit
de industrie?

Nuttig is volgens De Somer alleszins de
stress die contract-onderzoek met zich
meebrengt, die preàaties stimuleert.
Maar uiteindelijk is de kans groot dat
niet meer de universiteit als geheel
primeert - en vrijheid van onderzoek als
zodanig - maar eerder toegepast onder-
zoek in die departementen waar op
onmiddellijke rendabiliteit gespekuleerd
wordt. En aangezien rendabiliteit moei-
lijk voorspelbaar is, zijn ook desillusies
onvermijdelijk.

Het "tranquilizerend en vervreemdend
effekt v"n fundamenteel onderzoek op de
onderzoeker, die zich afsluit van de
maatschappij", woog voor een liberale
De Somer blijkbaar toch niet op tegen de
noodzaak van vrij en onafhankelijk
onderzoek. gefinancierd door subsidies
waarover de universiteit zélf kan be-
schikken.

------------- ---~------------------
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RedaktioneelI
Men zou De Somer een liberaal
kunnen heten: op het einde van zijn
openingsspeech verklaarde hij open-
lijk dat de stress, de prestatiedwang
die contractresearch (d.w.z. gericht
op specifieke behoeften van en ge-
financierd door de industrie) het
"tranquillizerend en vervreemdend"
effekt t.o.v. de buitenwereld van het
gesubsidieerd fundamenteel onder-
zoek opheft. De Somer zou echter De
Somer niet. zijn ais hij ook bet falen
van die redenering niet inzag, in het
licht dan van, voor hem, de specifieke
taak van de universiteit: het vrijwaren
van een waardenvrije wetenschap op
kwalitatief zeer hoog nivo, los- van

bestaande tendenzen (modegrillen
wellicht, aldus de rektor). Vandaar
zijn bezorgdheid omtrent de subsi-
diëring. Vandaar dat hij benadrukt
dat de unief, qua werkkansen, even-
veel of meer te bieden moet hebben
dan de privé-sektor. Als bij toeval
zegt hij dat de universiteit dan ook
mensen moet afleveren met een zeer
hoog wetenschappelijk nivo, die zich
als renovators moeten kunnen profi-
leren.

I ,

kan zonder een verregaande vrije
ontplooiing van de "begrijpende
mens", dan hebben we hier, wellicht
voor het eerst sinds lang, een aan-
knopingspunt tussen het studenten-
standpunt en dat van de rektor. -

Als studenten zich sterk maken. dat
de studiedruk moet afnemen, is dat
niet enkel omdat men niet wil wer-
ken ... maar eerder omdat de kwanti-
tatieve externe druk werken -in de
diepte- onmogelijk maakt, en een
volledig domein van persoonsont-
plooiing naast de studie -misschien
voor altijd- braak laat liggen. Om
nog te zwijgen van de kwaliteit van de

verworven kennis. Dit dwingt dan
ook tot een grondige afweging van de
huidige (didaktisch vaak manke) en
alternatieve onderwijsvormen, die
een kwalitatieve, kreatieve tendens
meer ondersteunen. Het zou immers
goedkoop zijn in dit verband te
beweren dat studenten eigen inbreng
schuwen als de pest: mogelijk krij-
gen zij de indruk daarvoor eerder
.çepenaüseerd dan beloond te wor-
den, daar het de massa werk nog doet
toenemen.
Gedaan dus met het heilloos blad-
zijden vreten en opspuwen.

Als de rektor hier de konsekwenties
uit trekt, namelijk dat het onderwijs
een verhoogde aandacht moet krij-
gen dat hoogstaand onderzoek niet De redaktie

LEZERSBRIEVEN
Open brief

aan Sociale Raad
In verband met. het artikel «Sociale Raad
en Sociale Sektor» (Vetojaargang 9 nr I),
graag enkele rechtzettingen.
I. Er is nooit sprake geweest van een
prijsvermindering in Sedes. Wel heeft de
Raad van Beheer van Alma op 23.3.82
een voorstel goedgekeurd om in de
periode oktober-december 1982 ten titel
ven experiment een prijsvermindering
van 5,-fr door te voeren. Dit teneinde de
avondmalen in Alma 1I en Alma lil te
stimuleren.
2. Gedurende een paar weken werd in
Alma 11een duurdere schotel van hogere
kwaliteit uitgetest tijdens het avondmaal,
D~ nadruk dient hierbij gelegd op het feit
dat aan het bestaande menu één schotel
werd toegevoegd; rn.a.w. de keuze werd
verhoogd. Wat de Sociale Raad een
«zogenaamd succes» noemt, betekent
alleszins het volgende:
- 37,53 % van de studenten verkoos een
duurdere schotel tegen normaal slechts
17,88%.
- de prijs blijkt niet doorslaggevend te
zijn, aangezien het aantal schotels van
85,-fr schommelt tussen 12,52 en 27,
15% en voor schotels van 75,-fr tussen
16,92 en 24,53%.

Tenslotte nog dit: het onderscheid tussen
de biefsteak- en de gehaktbalstudent
getuigt m.i. van een demagogische en te
enge kijk op de sociale restauratie. Het
voortdurend spreken over de zgn. luxe
schotels en het aanhoudend verzet tegen
een afgewogen prijsdifferentiëring, wijst
op een opvatting waarbij de rol van de
Universiterrsrestaurants zou beperkt zijn
tot het verstrekken van maaltijden van
een minimale kwaliteit aan een minimale
prijs. Hierbij dient dan uiteraard elke
vorm van culinair of ander komfort
geweerd, voor zover hiervoor betaald
moet worden. Zulk restaurant is natuur-
lijk denkbaar, maar is het ook leefbaar?
Indien men zulke restaurants wil, moet
dit ondubbelzinnig door alle betrokken
partijen beslist worden. Tegelijkertijd
dient deze opvatting eveneens toegepast
in de andere sektoren, met alle konse-
kwenties vandien. De opdracht van de

Universiteitsrestaurantszou dan heel wat
eenvoudiger en goedkoper worden.

De vraag blijft echter, wie wenst dergelijk
restaurant? Alles schijnt er op te wijzen
dat de vraag van het studentenpubliek
een andere richting uitgaat. Kwaliteit en
prijs schijnen voor de student even-
waardige faktoren te zijn. Prijsdifferen-
tiëring die geen rekening houdt met de
financiële mogelijkheden van de student,
leidt tot -onverkoopbaarheid, Dat som-
mige studenten over meer middelen
beschikken dan anderen, is een probleem
dat niet kan of moet opgelost worden
door de. U niversiteitsrestaurants. Het
lijkt ons niet realistisch te doen alsof er
geen Sociale verschillen zouden zijn bij de
studenten. De restaurants staan immers
open voor alle studenten, tenzij men ook
dit wil veranderen. Nivellering op laag
niveau zal ongetwijfeld kliënteelverlies
tot gevolg hebben.

Een Universiteitsrestaurant dal de op-
dracht heeft alle studenten zo goed en zo
goedkoop mogelijk te voeden, dient zich
O.i. te richten op de vraag die leeft bij het
studentenkliënteel. Zo bekeken is prijs-
differentiëring geen vies woord, ~aar het
logisch gevolg van een gezond bedrijfs-
beleid,

G.M.
22.9.82

Leuven
Beste Veto-redakteurs,

Ontroerd door jullie vurige smeekbéden
om aanvullende artikels, heb ik de benen
onder de schrijftafel geschoven en zelf vol
enthousiasme de pen gegrepen om te
vertellen wat me op het hart ligt. Klasseer
het onder de lezersbrieven of plaats het
bij de roddel van 'Kreten en Gefluister',
of keil deze weeklaag in de prullemand.
Het is me allemaal om 't even, maar ik
heb het wel gehad. Sukses met jullie
geesteskind dit jaar en tot ziens!

Om mijn verburgelijkingsproces in onze
goegemeente in te. tomen (en in feite ook

Vervolg op blz. 11

acco

1IIIHlIli .wtOft
L'histoire se répète of hoe .kin-
derfantomen weer de kop op-
steken. we slikken nu elke dag
~en lepel inlevertraan.

Wat zegt U? Kan ik daar geen
eitje over breken? Kom nou, als
het weer iedereen toegelaten is
zijn gezicht op straat uit te
hangen, dan kan ik toch wel eens
fulmineren over kafees? Kafees
dus. Op zijn minst een onder-
werp met schuim op, ik geef het
toe, een item on the rocks.
(Maria, deel jij de rietjes al uit")
Het is geen deuren intrappen te
stellen dat kafees in Leuven een
belangrijk ingrediënt van het
levenspotje uitmaken. Neem het
derde stuk van 'horeka' weg en
het scheelt werkelijk een slok op
de borrel. Neen, niemand hoeft
zich te schamen, de haren uit het
schedeldak te trekken, de dans-te
ontspringen, want wij zijn alle-
maal, allemaal, allemaal, konsu-
menten van die vochtige produk-
tiesektor, van dat economisch
gebeuren dat wel eens nattigheid
veroorzaakt. Welaan dan, zou
Ro.denbach lallen, laten we ein-
delijk eens bewust als konsu-
ment optreden en onze eisen
postuleren, onder het motto:
«Tooghangers aller landen, ver-
enig U!" (dank je, Marxini).

Een eerste ras kafees kan ik al
lang niet meer verdragen. Je kent
ze ook, die. donkere kroegen,
waar er soms meer spinneweb-
ben dan klanten zijn, waar de
glazen het vuile afwassopje ver-
klappen, waar de muziek de tand
des tijds noch de platendraaier-
naald verdraagt. Geitenwollen
sokken, truien met tafelkleed-
dimensies, ze komen allemaal op
hun sloffen hun alternatieve nie-
ren afstoffen (dank je, Hermanti-

ni). Zulke kafees zijn uitermate
geschikt voor speurtochten met
als opdracht «Zoek het licht!»,
Van speurtochten gesproken ...
Neen, ik maak er geen woorden
meer aan vuil, ik houd niet van
kafees, waar je niet kan zien dat
je glas leeg is.
Een andere kafeefámilie heeft
recentelijk mijn smaakpapillen
geteisterd. Kon ook moeilijk an-
ders, wart het' is een klokhen-
verse variante op het aloude
tema. Je kent ze ook, die
schreeuwerig verlichte bad-
kamers, waar op geen gelakte
buis, glanzende tegel of gepolijst
metaalprofiel gekeken wordt.
Goed, een aantal specimens ge-
tuigen van een zeker estetisch
inzicht, maar ik hou er niet van in
een 'Institution of leisure' (dank
je, Prismartini) zoveel watts naar
mijn hoofd gericht te krijgen, dat
ik me verzeild voel in een buro,
waar rijkswachters alles uit mijn
strot duwen om mijn fisje wat
meer vulling te gunnen. Van
rijkswachters gesproken ... Neen,
ik maak er geen woorden meer
aan vuil, ik houd niet van kafees,
waar iedereen kan zien dat mijn
glas weeral leeg is.
Kritiek, inderdaad, zuur als het
citroentje, maar knapperig als de
nootjes, want opbouwen kunnen
we ook. Konsumenten, schuif
Uw kruk wat dichter, we gaan het
alternatief in kannen en kruiken
gietel] ... «We houden het kafee in
het midden I" ... ZO simpel is het.
Geen licht met minderwaardig-
heidskompleksen, ook geen licht
met moordintenties, maar licht
dat... hoe zou ik het zeggen ...
licht dat de regel van een gezond
bierverbruik huldigt: genoeg
maar niet teveel; licht dat aan-
wezig is als de ideale huismoeder

uit het klassieke rollenpatroon
er zijn als het moet, op de
achtergrond als het niet mag;
licht dat het dilemma van de
verstokte horekafanaat inkar-
neert halfvol maar ook halfleeg.
«Kafeebazen aller landen, be-
grijpt U?" idank je bis, Marxini).
Trek Uw eerbiedwaardige instel-
ling niet meer op flessen en
maak ons niet meer draaierig
door een totaal gebrek aan Jicht
IZO erg is de krisis nu ook weer
niet') of door een zondvloed van
licht lof wist U misschien niet dat
het krisis was ?). Onze loyauteit
zal Uw drinkgeld zijn, onze trouw
zal nog menige kurk doen knal-
len, onze liefde zal het andere
water in 'de wijn slikken. tMaria,
ik heb gevraagd rietjes uit te
delen, ik zal zelf wel oude wijn in
nieuwe zakken gieten.)

Ook gehoord 'on the radio', op 17
september? Lutgart Simoens is
grootmoeder ge.yorden tijdens
haar uitzending' Als dit ook eens
zou voorvallen met Ireen Hou-
ben, dan zou er tenminste eens
iets gebeuren in hààr program-
ma...
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NSPEECH
Quoûsque tandem abutere, Catilina, pa-
tienta nostra 1

Er is waarschijnlijk geen Catilina in de
zaal - en echt van een samenzwering
spreken zal ook wel overdreven zijn. Ons
geduld nochtans wordt door de toe-
nemende studiedruk wel degelijk op de
proef gesteld.

De slaagpercentages in de eerste kandi-
datuur aan deze universiteit daalden
tussen 1971 en 1978 van 52 naar 42 %.
Twintig procent van de studenten heeft
medikatie nodig; tijdens de examens
verdubbelt dit zelfs. De gemiddelde
student slaapt dan ook minder, en
vooral: slechter. Eén op de drie studen-
ten slaapt slecht; één op vijf heeft alléén
in examentijd problemen. Iedereen kan
vaststellen dat het aantal kollege-uren en
het aantal te kennen bladzijden sinds
1962 overal sterk is toegenomen.
Wij citeren: "Zowel het feit dat een
aanzienlijk deel van de studentenbevol-
king door het onderwijsbestel aanzienlijk
zou geschaad worden in gezondheid en
ontplooiing, als de mogelijkheid van een
onkritische, oppervlakkig naäpende in-
tellektuele elite moet de universiteit tot
bezinning en eventuele aktie aanzetten."

Aldus Manu Bracke van het Medisch
Centrum voor Studenten, en Erik De-
preeuw, studentenpsycholoog van de
Dienst voor Studieadvies. Deze universi-
taire diensten publiceerden hun gegevens
al drie jaar geleden. Toch moeten wij
vaststellen dat de Akademische Overheid
en de fakulteiten ze laten beschimmelen.

Hoe ontstaat studiedruk ? AI te vaak
denken professoren dat met de uit-
breiding van hun vakgebied ook een
evenredige uitdeining van hun kursus
gepaard moet gaan. Dat een dag van 24
uur steeds even lang blijft verliezen ze
daarbij wel eens uit het oog. De
universitaire strukturen, waarin de pro-
gramma's gemaakt worden~ bieden al-
vast geen garantie voor enige rem op die
uitdeining. een misplaatste angst voor
het schrappen van verouderde kolleges,

en benoemingskwesties, wegen hier dik-
wijls zwaarder door dan onderwijskun-
dige argumenten. Als de studenten dan
de vinger op de zere plek leggen, hebben
de professoren door hun strukturele
machtsoverwicht aan een eenzijdige>en
zelfs oppervlakkige argumentatie genoeg
om de hele zaak van de tafel te vegen.

De studenten zouden dommer zijn dan
vroeger. De studenten krijgen in het
sekundair onderwijs geen Latijn meer en
zouden daardoor minder voorbereid zijn
op de universiteit. De studenten zouden
door de krisis gedemotiveerd zijn. Met
deze laatste redenering wordt de studie-
druk een geschikt selektiemechanisme
dat op een geraffineerde manier de
numerus clausus moet vervangen.

Om de studielast onder kontrole te
brengen, moet aan vier voorwaarden
voldaan worden. Ten eerste moet er
dringend een algemeen geldende norm
voor studiebelasting komen, die ruimte
laat voor persoonlijke ontplooiing. Wij
denken aan een norm van bv. 1800 uren
per jaar voor de gemiddelde student. Dit
komt ongeveer overeen met de in
Nederland geldende norm van 1700 uren
voor de 15 percentiel student. Dat de
zogenaamde 'normstudent' voor ons
alleen de gemiddelde student kan zijn,
moet duidelijk zijn voor wie zich reali-
seert dat alleen de methode van de
paarsgewijze vergelijking binnen de bud-
gettaire mogelijkheden valt. Overdreven
theoretischq bespiegelingen over de
normstuderlt schuiven de werkelijke
aanpak van het probleem alleen maar op
de lange baan. Zelfs een dienst als DUO
laat zich soms tot dergelijk getheoretiseer
verleiden - waarschijnlijk omdat zij niet
zoveel andere mogelijkheden heeft.

Want inderdaad, een tweede voorwaarde
voor kontrole op de studielast is: méér,
betrouwbare, en systematische metingen.
De Dienst Universitair Onderwijs, die
mee garant moet staan voor de kwaliteit
van het onderwijs voor twintigduizend
mensen, kan met twee personeelsleden en
een symbolisch budget van amper 220000

frank haar opdracht in de diepte on-
mogelijk waar maken. Om het gewicht
van de studieprogramma's in alle studie-
richtingen regelmatig na te meten, moet
de akademische overheid voor het DUO
het nodige personeel en werkingsbudget
vrijmaken.

Onze derde voorwaarde is allesbehalve
nieuw: ook een slechte didaktiek kan tot
een extra en nutteloze studielast leiden.
Wij herhalen daarom datgene waarop wij
al vele jaren vergeefs aandringen: nl. dat
men bij de vorming en benoeming van
hoogleraren rekening zou houden met
hun pedagogische en didaktische kwali-
teiten, en niet enkel met hun wetenschap-
pelijke waarde - die tenslotte minder
relevant is zolang men er niet in slaagt
een kursus op een begrijpelijke manier

voor te stellen.
Ten vierde. Een onbevooroordeelde in-
stantie moet met behulp van de studie-
tijdmetingen de studiedruk in een rich-
ting kunnen toetsen .aan de overeen-
gekomen norm, en eventueel de betrok-
ken fakulteit .tot een ingrijpen ver-
plichten. Dit hoeft geen beknotting van
de vrijheid van de onderwijskommissies
te betekenen. Deze instantie, zoals wij die
zien, zou er alleen over waken dat de
onderwijskommissies en fakulteiten pro-
gramma's konstrueren die aan duidelijk
afgesproken randvoorwaarden voldoen.
Naast de u allen ongetwijfeld bekende
kriteria moet ook de studiebelastings-
norm in deze voorwaarden opgenomen
worden. Wat in Antwerpen mogelijk is,
moet ook hier kunnen.
Het studiedrukdossier is dringend aan

een ernstige aanpak toe, en wij hebben
gemeend hieraan in onze jaarlijkse
speech niet langer voorbij te kunnen
gaan. De spreektijd die ons werd toege-
staan, is beperkt. We konden het hier niet
hebben over de prangende problemen in
de sociale sektor. Nochtans komt de
regering haar verplichtingen nog steeds
niet na. De wet van 1961 op de sociale
sektoren wordt met de voeten getreden.

De Almaprijzen en de huurprijzen stijgen
opnieuw. De initiatiefnemers van het
nieuwe studiefinancieringsvoorstel 'Si-
mulatie 38' durven zelfs veronderstellen
dt een gezin dat niet eens (1)aan het socio-
vitaal minimum komt, nog substantieel
zou kunnen bijdragen in de studiekosten.
Wij zijn niet van plan lijdzaam te blijven
toekijken bij een dergelijk, nooit eerder
gezien, wrang cynisme. •

Bedenkingen bij de studentenspeech
De studentenspeech beleefde een moeilijke start. Het kontrabas-
strijkje had de lachspieren al losgewerkt met een parodie op
Strauss; en na de ludiek-retorische opening "Quoüsque tandem .....
lag het terrein wijd open voor het verkeerd duiden van het soort
medikatie in de helemaal niet ludiek bedoelde zin: "20 % van de
studenten heeft medikatie nodig." Algemeen lachsalvo, maar
daarmee was het ijs dan ook gebroken; de speech werd met veel
aandacht gevolgd en met een warm applaus bekroond.

De reakties van het publiek tijdens de
speech waren desondanks nogal ver-
deeld. Een brede grijns trok De Somers
gelaat open toen M. Bracke en E.
Depreeuw geciteerd werden; hoeveel
keer hoorde hij dat al? Hoe relevant
vindt hij die uitspraak? (Niet erg bij-
zonder, leek het ons.) Ook premier
Martens begon op het einde breeduit te
lachen toen omtrent studiebeurzen van
"wrang cynisme" gesproken werd. Ach-
teraf zei hij dat de studenten wel erg braaf
geworden waren. Dat is niet helemaal
juist. De aanpak was wel iets meer

Prijsstijging in A/ma

eoe
Alma. Het is en blijft een ondankbaar onderwerp om een artikel
over te schrijven. Niet dat er niets over te zeggen valt. Verre van.
Maar in wezen verandert er niet zo heel veel aan de studenten-
restaurants, en als er dan als eens iets verandert, dan merken we dat
niet eens. Zeg nu zelf.

En toch, de alrna zoals wij die vandaag
kennen is niet meer de alma van 30 jaar
geleden, zoveel is duidelijk. Toen in 1954
de vzw alma werd opgericht (men kon er
toen voor 24 fr. eten), had zij nog niet het
gigantische van nu: een begroting van
meer dan 200 miljoen, 158 personeels-
leden, een hoop jobisten en l,S miljoen
maaltijden per jaar. Dat is niet niks.
Dit wil echter niet zeggen dat er geen
vuiltje aan de lucht is, integendeel. De
alma is zowat op alle fronten in het
defensief gedrongen: het personeelsbe-
stand is reeds geruime tijd geleden terug-
gelopen en van het aantal maaltijden mag
men in de toekomst hetzelfde ver-
wachten. Alleen de uitgaven stijgen
zienderogen, zonder dat de subsidies
bijgepast worden. Dit heeft in de voorbije
jaren dan ook geleid tot enkele forse
prijsaanpassingen. Trouwens, nog voor
het akademiejaar goed en wel van start
zal zijn gegaan, zullen de prijzen opnieuw
gestegen zijn. In dit globale perspektief is
een grondige bezinning over de alma,
haar doelstellingen en haar werking, en
dan meer bepaald naar de toekomst toe,
meer dan noodzakelijk.

Raad van beheer
Op de vergadering van de raad van
beheer van de alma van 23 sept. werd een
optie genomen op een nieuwe prijs-
stijging van de maaltijden. De direkte
aanleiding hiertoe was de diskussie over
de exploitatierekening van de eerste helft
van 1982 en die een meeruitgave van 1,4
rmljoen fr. vertoonde. De belangrijkste
OOLl:3ak hiervan is de boven de ver-
wachtingen liggende inflatie van de
voedingswaren. Om te vermijden dat de
prijsstijging een versnelde daling van het
klienteel tot gevolg zou hebben, werd
meer heil gezien in een kleinere prijs-
aanpassing om zodoende de studenten
niet af te schrikken.
De vraag is echter of deze redenering wel
opgaat. Uitspraken over de gevolgen van
een prijsaanpassing steunen vaak meer
op geloof en vermoedens, dan op

aantoonbare gegevens. Zo zou, het
dalend aantal bezoeken aan de alma
volledig toeschrijven aan de opeenvol-
gende prijsstijgingen, niet getuigen van
een groot doorzicht; maar een kronkel-
redenering als zou het niet zo erg zijn
voor de minder begoede student om 3

. kleinere prijsaanpassingen te inkasseren
in plaats van I grote, houdt evenmin
steek. Wel kan men zich de vraag stellen
welke (goedkopere) alternatieven er zijn
voor de student en wanneer hij deze
alternatieven zal inschakelen De 'gemid-
delde' student zal gewoon blijven door-
gaan met het dagelijks nuttigen van een
warme maaltijd in de alma. Zoveel is
zeker. Anderen zullen misschien 4 i.p.v. 5
keer uit eten gaan en in het geval van
gemeenschapshuizen zal er wel meer zelf
gekookt worden. Maar nog eens, dit zijn
gissingen.

Nieuwe gezichtshoek
Uiteindelijk ligt het probleem toch ergens
anders, niet uitsluitend in de alma dus.
Want zelfs wanneer men overschakelt op
een differentiatie van de maaltijdprijzen,
kan men toch niet ontsnappen aan de

grillen van de voedingswarenmarkt. In
Gent, waar zo'n systeem nog niet zo heel
lang van toepassing is, denkt men ook
aan prijsverhogingen.

Men zal de zaak dus moeten open-
trekken, zelfs als dit met zich meebrengt
dat de sociale afgevaardigden zich zullen
moeten bezighouden met dingen die
strikt genomen niet volledig aansluiten
bij het gebeuren in de universitaire
wereld. Dit wil in het geheel niet zeggen
dat sociale raad zich elke algemene
vergadering moet buigen over het feno-
meen loonalbraak of de werking van de
sociale zekerheid onder de loupe moet
nemen (om maar enkele belangrijke
dingen te noemen). maar wel dat de
prijsstijgingen in de universitaire res-
taurants en andere maatregelen die
waarschijnlijk nog zullen volgen in een
breder perspektief geplaatst worden.

Experiment!
Gedurende de laatste 2 maanden van
1982 zullen ter experimentelen titel in

. enkele van de universitaire eethuizen
maaltijden aangeboden worden tegen
verlaagde prijzen. AI wie de alma lief
is en graag goed eet tegen lage prijzen
wordt alvast verzocht deze 2maanden
in het vet aan te kruisen in de
zakagenda.
Verdere berichtgeving volgt nog.

Advertentie

"akademisch" getind dan de voorgaande
jaren. Maar de betekenisvolle stilte die
heerste onder proffen toen studenten een
opendoekje gaven bij de passage over de
slechte didaktiek van proffen bewees dat
de boodschap maar al te scherp en
duidelijk overkwam.

Overigens is dit de eerste studenten-
speech sinds jaren die niet over de sociale
sektor handelde. En terecht, om twee
redenen. Het verwachtingspatroon werd
doorbroken, en tenslotte ligt de sociale
sektor het akademisch publiek niet zo
nauw aan het hart, en kunnen ze er ook
maar zeer ten dele iets aan verbeteren.
Maar, en dat is belangrijker, oe pro-
blemen van studiedruk zijn zo prangend
geworden dat men er niet meer aan kan
voorbijgaan. Bovendien kunnen aka-
demici in deze zaak niet zeggen dat ze er
niets aan kunnen doen.

Uit onverwachte hoek kreeg het studen-
tenstandpunt steun, nl. van rektor Bruyns
van de UFSIA. In een klein gesprekje op
de receptie vertelde hij volgende anek-

dote: een dekaan rechten die moest
beslissen over het vergroten van het
studiepakket, en daarvoor gewonnen
was, zag er uiteindelijk toch van af, toen
hij doorhad welke massa's papier zijn
zoon - Iste kan rechten - te verwerken
kreeg. En, zo voegde hij er verder aan toe,
vroeger hadden wij maar de helft van de
leerstof, en de studenten waren toch niet
dommer dan nu. Het belang van kur-
sussen bestaat erin dat men deert iets
opzoeken, een referentiekader opbouwt,
niet dat men alles van buiten leen. Zo
hoort u het eens van iemand anders. •

Studiedruk :
.')

norm
meetmethoden en
voor de studielasteen

Begaafdheidskurve
van de populatie

Toenemende begaafdheid

•

Begaafdheid van de 75 percentielstu'élent
of normatieve begaafdheid

De methode van paarsgewijze ver-
gelijking wordt gebruikt voor het
meten van de studielast, d.i. het
totaal aantal uren dat de studenten
in een bepaald jaar aan het afwerken
van hun studieprogramma besteden
(aanwezigheid in de lessen, oefenin-
gen, seminaries, voorbereiding van
de examens, enz.). Deze methode
kan vrij efficiënt toegepast worden:

de studenten kunnen op maximaal
twee uur tijd de hele vragenlijst
afwerken. Men verkrijgt aldus in-
formatie over de gemiddelde student
of over de gemiddelde, geslaagde
student. Met deze methode bekomt
men echter geen informatie over de
tijdsbesteding van de individuele
student. Met de zgn. tijdschrijf-.
methode is dit wel mogelijk, maar
deze methode vraagt een langdurige
inspanning vanwege de ondervraag-
de studenten en vergt een arbeids-
intensieve verwerking door de dienst

die het onderzoek uitvoert.

Bijgevolg is alleen de methode van
de paarsgewijze vergelijking -bin-
nen het huidige budget- uitvoer-
baar en aangezien deze enkel infor-
matie levert over de gemiddelde
student, moet een norm voor de
studielast dan ook in termen van
"gemiddelde student" gedefinieerd
worden. Dit in tegenstelling tot de
studiebelastingsnorm zoals die door
A.D. De Groot in Nederland werd
geïntroduceerd. Deze bepaalt de
zgn. normatieve studielast (d.W.L
het aantal te presteren uren) op 1700
uur per jaar, d.W.Z. 42 weken van 40
uur, voor de 75 percentielstudent.
Dit is de student die in de begaafd-
heidskurve van de hele studenten-
populatie (zie figuur) zo gelokali-
seerd is dat 75 % van de oppervlakte
onder deze begaafdheidskurve links
van de begaafdheid van deze 75
percentielstudent ligt. •
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hop. Hiervoor kunnen alleen de Hieraan is het te danken dat de ontdekte en sedertdien angstvallig
hopbellen van de allerbeste her- brouwerijen Artois een bedrijf heb- bewaarde biergist-stam. VOlgéns
komst in aanmerking komen. ben kunnen uitbouwen met 100% aloude tra«;ities wordt Stella ge-

Belgisch kapitaal: een garantie brouwen in koperen kuipen - de
voor het behoud van de werk- trots van de Leuvense brouwerijen
gelegenheid in deze typische Bel- - en rijpt het langzaam tijdens
gische nijverheidstak. het lageren - tenminste 6 weken.
Daarenboven hebben de brouwe- - vooraleer het in het kafee of bij
rijen Artois onderdak verschaft aan de verbruiker thuis op tafel komt.

De laatste 20 jaar hebben alle grote een aantal kleine en grote brou- .
bedrijfstakken een grote roncen- wers, en gezorgd voor strekturen Artols, een bedrijf dat
tratie gekend. Ook de brouwerij- binnen dewelke zij hun persoon- zich thuis voelt In ziJn
wereld is aan deze evolutie niet lijkheid behouden en hun bieren leefmilieu
ontsnapt, en veel van onze grote blijven brouwen volgens eigen
brouwerijen konden zich slechts werkwijzen en tradities. Zodoende
handhaven door aan te sluiten bij heeft Artels zijn steentje bijge-
grote buitenlandse internationale ~lragen tot het behoud van de rijke
brouwerijgroepen. waaier Belgische bieren.
Van in de zestiger jaren hebben de -In de loop der jaren· kwamen
brouwerijen Artois geopteerd voor volgende zustermaatschappijen de
een zuiver Belgische groei pool, die Artois-groep vervoegen: Chevalier
in staat zou zijn het hoofd te bieden Marin te Mechelen (Supra), De
aan de drukking van onze mach- Gheest te Aalst (Safir), Wielemans
tige buitenlandse konkurrenten. te Vorst (Wiel's), Martinas te

Merchtem (Ginder-Ale) en Grade
te Mont-St-Guibert (Vieux Temps).

wers. Maar ze is evenzeer te
danken aan de steeds aanwezige
bekommernis om deze kwaliteit,
die zo kenmerkend 'is voor de
brouwerijen Artois, onder alle om- Artols, een Belgische
standigheden te behouden. 'brouweriJgroep, een
Zij bouwden in 1974 te Leuven de welvarend en produktief
grootste kiemvloer-mouterij van bedrijf
Europa. Deze aloude werkwijze -
waarbij de gerst in dunne lagen op
de vloeren wordt uitgespreid - is
tijdrovend en zéér duur, maar zij
verzekert een mout-kwaliteit die
onmogelijk kan geëvenaard wor-
den met meer recente technieken.
Uit eerbied voor het eeuwenoude
brouwersambacht gebruiken de
brouwerijen Artois in ai hun instal-
laties nog steeds nog steeds kope-
ren ketels, waarin het bier op ideale
wijze wordt gebrouwen.
Hun kenmerkende pittige smaak
danken de Artois-bieren aan de
ongeëvenaarde' kwaliteit van de

Samen met de universiteit en de
boerenbond vormen de brouwe-
rijen Artois de grootste traditionele
werkgevers van de stad Leuven en
haar omgeving. Van de 1600arbei-
ders en bedienden - de meesten
wonen te Leuven of in de nabije
omgeving - stammen er een
aantal uit families, die elkaar gene-
raties lang in de brouwzalen heb-
ben opgevolgd.
Deze verbondenheid van de men-
sen met hun bedrijf, deze liefde
voor het betere werk en de eerbied
voor grote tradities zijn kenmer-
kend VOOT het brouwersvak. Een
vak dat sedert eeuwen onverbreke-
lijk verbonden is met de Brabantse
grond. Dit verklaart ook het vrien-
delijke sociale klimaat dat er van
het begin altijd heeft geheerst.
Artois, een brouwerij, een werk-
gemeenschap, die zich thuis voelt
in haar leeefmilieu, en er fier op
gaat een Leuvens bedrijf te zijn.

Recente opzoekingen, die terug
gaan tot de 14de eeuw hebben het

van de brouwerijen Artois
teruggevonden. Eendokument da-
terend uit 1366 maakt gewag van
het huis «Den Horen.. gelegen in
het leen van Horen (nu in de Me-
chelsestraat). Hier, in het jacht-
domein van de Keizersberg, het
landhuis van de Graven van Leu-
ven, vestigde zich de kleine brou-
werij «Den Horen.., waaruit de
latere brouwerijen Arois zouden
ontstaan.

Volgens de geschiedschrijvers kon
de stad Leuven in de 16de eeuw
slechts overleven dank zij de Uni-
versiteit en de Leuvense brouwe-
rijen. In de loop van de achttiende
eeuw zouden deze brouwerijen
trouwens een aanzienlijke expan-
sie kennen,

In 1717 koopt Sébastian ArtQis
(1680-1726) de brouwerij -Den
Horen- op en schenkt haar zijn
naam. Zijn kleinzoon Léonard
(1745-1814) breidt het familiebe-
drijf aanzienlijk uit door de aan-
koop van de brouwerijen ..Franse
Kroon » (1787) en "Prins Karel..
(1793), beide gelegen langsheen
de vaart. Hij verenigt de drie
brouwerjjen onder één naam:
Brouwerijen Artois.
Tijdens de regering van Napoleon
produceerden de brouwerijen niet
minder dan 80000 hl per jaar.
Hiermee waren ze de grootste
brOuwerij, niet alleen van Leuven,
maar van het ganse Keizerrijk.
Ter gelegenheid van Kerstmis 1926
beslissen de Leuvense meester-
brouwers een nieuw bier te brou-
wen voor h·u.nBelgisch kliënteel.
Het wordt een pittig, goudblond
bier van lage gisting, met een
pittige hopsmaak, en een hoger
alkoholgehalte dan de bock-bieren
die toen in onze kafees geschon-
ken werden.
Dit Kerstbier, dat als vanzelf de
naam ..stena- meekreeg, lag aan
de basis van ~t duurzame sukses
van de brouwerijen Artois en zou
de faam 'vanonze Belgische bieren
uitdragen tot ver over de grenzen
van ons landje.

Artols, een reeks opties
om de.kwaliteit te
vrijwaren
De hoge kwaliteit van de Artois-
bieren is in de eerste plaats de
vrucht van de voortdurende inzet
en zorg van onze meester-brou-

Stella, een Belgisch bier
met een rijke traditie
Ontstaan in de eerste helft van
deze eeuw, uit het werk van onze
meester-brouwers, heeft Steil a,
ondanks zijn internationale bijval,
zijn uniek karakter weten te be-
houden: een mengeling van gese-
lekteerde mout en fijne hopbellen,
te Leuven gegist vanaf een, in 1926

Uit bovenstaand verhaal blijkt de nauwe betrokkenheid
van de Brouwerij Artois met Leuven, studenten en,
traditie.

Zo u bierliefhebber bent, nodigen wij u uit het
brouwproces in de "brouwerij .mee te maken en het
eindresultaat, een lekkere Stella, mee te proeven.

Geïnteresseerd? Vraag uw kring of klub een bezoek 'te
organiseren aan de Brouwerij Artois.
Bel "Public Relations" 016/247111)

.~. "'f'
.. Tot binnenkort.F-oto.,;de hopbellen worden bij het wort qevoeçd

Artois, een Leuvense-brouwer,
die fier is op. zijn traditie



Tom Melsens, uittredend voorzitter van Sociale Raad, neemt geen, blad voor de mond 1Onthaal
eerstejaars VTK"Een kursus is belangrijk voor studenten"

Deze, mits wat geëner- en geänderzijds, gewaagde uitspraak beeft
sociale raad aan het werk gezet, want deze raad houdt zich enkel
met belangrijke zaken onledig. Vanuit onze bezorgdheid voor de
demokratisering van het onderwijs, spitst onze koesterende
belangstelling voor cursussen zich voornamelijk toe op de
toegankelijkheid ervan: maw ze moeten er zijn, ze moeten
inhoudelijk toegankelijk zijn (nI. leesbaar en gestructureerd) en ze
moeten materieel toegankelijk zijn (nI. betaalbaar). En omdat
VETO in de vakantie niet verschijnt, vierden wij onze behoeften om
dit mede te delen, bot op uwe en onze professoren (zie kader).

De coöperatieve:
het voordeel

van een aandeel

een belangrijke korting op cursussen (-
15%), studiemateriaal (-10 tot -30%) en
boeken (-10% dmv van een boeken-
kaart). Na 5 jaar kunnen zij dit aandeel
terug inleveren tegen de aankoopprijs.
Het beleid van ACCO wordt uiteindelijk
bepaald door het college van zaakvoer-
ders waarin 4 studenten (de facto
aangeduid door sociale raad) en 4 oud-
studenten zetelen. Zij waken erover dat
ACCO een stukje zelfbedruipende so-
ciale sector blijft, dat zonder enig
winstbejag borg staat voor degelijke
cursussen tegen een billijke prijs. Doch

In een briefje vroegen wij hen namelijk
om hun cursussen uit te geven bij ACCO,
de ACademische COöperatieve. Dit is
een samenwerkende vennootschap die
zich tot doel stelt zo goedkoop en
degelijk mogelijk cursussen uit te geven
en studiemateriaal te verspreiden. Alle
studenten kunnen tegen 500,- een aan-
deel kopen. In ruil daarvoor genieten zij

het tijdperk van de platte portemonnee
ontziet ook ACCO niet. _Vandaar die
vraag van sociale raad: een stijging van
de omzet (door een groter pakket
cursussen) kan immers de invloed van de
stijgende grondstofprijzen op de prijs-
berekening beperken.

De mannen van 5 miljoen
Wat meer echter kan een zekere duur-
zaamheid van de cursusprijzen garan-
deren? Wat kan de om zich heen
grijpende onverbiddelijke 'logika' van
krisis en prijzenstijging omzeilen? Na een
verbijsterende aanval van kreativiteit
kwamen wij tot de simpele vaststelling:
het drukken van de onkosten.
En veni, vidi, ... verdorie: elk jaar betaalt
ACCO 5 miljoen aan auteursrechten uit
aan onze professoren. AI bij al krijgen
deze sloebers natuurlijk niet zoveel: op
die 10% auteursvergoeding betalen zij
immers zo'n 50% belastingen gezien de
weddeschaal waarbinnen zij vallen. Een
verlies van 40 % dus, op het eerste
gezicht. Gelukkig vinden zij in de

studenten een prima bondgenoot: sinds
mensenheugenis immers betogen wij dat
het uitgeven van een Cursustekst inte-
graal behoort tot de leeropdracht van de
prof en dus geen bijkomende krans
behoeft. Meer nog, zegt Jezus (en sociale
raad met hem), geen jonge wijn in oude
zakken! Daarom roepen wij de profs op
om af te zien van hun auteursvergoeding :
voor hen betekent dit minder belastingen
en voor ons dat de cursusprijzen een hele
poos niet meer hoeven te stijgen. Het
harmoniemodel op zijn best dus, gezien
de vele positieve reakties van professoren
die wij mochten ontvangen. Sommigen
durven zelfs stellen dat dit standpunt een
bevestiging door de academische raad
behoeft en verdient!

Kortom, studenten aller universiteiten
van Leuven, schrikt niet wanneer u
eerstdaags uw cursussen gratis ontvangt:
het is de liefdadigheid die knabbelt aan
de hoge drempels van het nog hoger
onderwijs.

frank u.
ps. info & reaktie op sociale raad, 's
meiersstraat 5, 3000 leuven.

s t, ..d aebeu r zen te krijgen. Anderen vinden dat de academische over_held
~~et aangesproken worden om, zij het tijdelijk, eenstijging van 4e
~aa!tljjor1jzen te voorkomen door het overhevelen van verqoe4ingen
":"_c:- ::'.:.r.-ere funkties en !>ubsidie. aan de facultvclub naar de Alm&.
:Je \,'o;en voor professoren om hun solidariteit mét de studenten te
b~tone~ zijn blijkbaar ni_t zo geëigend.En toch, door ein konkrete
v r aeç ''-1.1deze brief hierin verandering brengen: door af te zien van
J~ f1.nanciële voordelen verbonden aan het uitgeven van kursussen kan
u een niet te verwaarlozen steun betekenen voor de studenten in hun
strijd voor de demokratlserinq van het onderwijs. Zowel rechtstreeks
op financieel vlak, als onrechtstreeks op moreel vlak. Uw stem al.
professor werpt altijd een niet te verwaarlozen gewicht in de schaal.

Kursussen maken een belangrijk deel uit van de totale atu-
diekost, Daarom werd destijds ACCO opgericht, een coöperatief volle-
dia in handen van studenten, die zich tot doel .telt op de goedkoopste
manier de studenten aan xursussen te helpen. Hierdoor Zijn, ondanks
de krisis de kursusprijzen bij ACCO sinds '74 niet meer verhoogd. Niet
de winst telde, maar het voortbestaan. ACCO kan dan ook gezien worden
als het laatste restje sociale sektor dat zelfbedruipend is. Doch ook
hier komen dreigende onweerswolken opzetten, afkomstig van een infla-
eo i r hogedrukgebied boven de papierproducerende landen. Tenzij er iets
oogewoons gebeurt, zien wij ons genoodzaakt voor volgend acade.iejaar
een verhoging van de paginaprijs door te voeren van 1,45 naar 1,50 fr.
{=3,45\}. En hieraan pro fe eeor , kan u nu iets gaan doen.

Vooreerst door uw kursussen bij ACCO uit te geven. Hoe groter
onze omzet, hoe goedkoper het eindprodukt (2).

Ten tweede: ACCO betaalt jaarlijks 5.000.000 fr. aan auteurs-
qelden. Reeds langere tijd is dit een doorn in het oog van studenten,
u'e altiid gesteldhebben dat het uitgeven van kursussen inherent is
3an de leeropdracht en dus geen extra stimulans behoeft (3).
Gp atgernene vergadering van sociale raad, samengesteld uit de diverse
kringafgovaardigden, stelt u dus voor om hiervan afstand te doen.

~iia&-=f.it.- .ca, u na belastingsaftrek heel wat. minder overhoud dan de
10 ',die u bi; Ar.CO krijgt zal zeker d.rë betH.l.ssing niet bemoeilijken.
De st ade-vren ......)hun beurt zullen die 10' graag aannemen.

8è.tt..eft:
auteursgelden op kursussen.

SOCIALE RAAD
.s ~etcrssUUI. 5
:000 UUVEN
Leuven, 16 juli 1982.

Geachte professor,

het is geen gewoonte van de Algemene Studenten Raad, het
officiële representatieve verteqenwoordiqingsorqaan van de Leuvense
studenten, om op deze manier met professoren in kontakt te treden. #

Zeker niet wanneer het een onderwerp betreft als dit: hoe kan u uw
eigen steentje bijdragen tot de demokratisering van het onderwijs.
Sociale Raad, de deelraad van de A.S.R. die instaat voor de verdedig ir
van de sociale en financiële belangen van de student, presteert het
namelijk om in een tijd waar demokratisering van het onderwijs steeds
meer in vraag wordt gesteld, nieuwe bronnen op het spoor te komen
welke tot die demokratisering kunnen bijdragen.

Doch, laten wij eerst het probleem wat breder schetsen.
Wij menen vast te stellen dat de huidige voorzieningen wat betreft
Btudief1nanclerinq en sociale sektoren niet de gewenste ~evolgen
hebben gehad. Ongetwt feld zit het feit dat qeld niet alles oplost
b i.er voor iets cu as eo , Mensen uit lagere bevolkl.ngskategoriën (winkel-
ers ~agere beaienoen, geschoolde en ongeschoolde arbeiders) hebben

zeer zeker af te .rekenen met wat men noemt socio-culturele drempels
""elke hun ervan kUllrlen weerhouden om .aan universitaire studies te be-
gJ,noen ...l.~ç.erc~.{HJ.s..)le_t_ a.z: meesta~l._over eens dat ook _h'ier meer aan-
dacht zou moeten aan be.t •• d vorden.
Dit laat-,ste argument wt'rdt nu echter al te ve ek mi sbruikt om. mindf"r
aar.r.ac~~ te besteden aan de ~lnanciële kant van de zaak. Studiebeurzen
.acedkope hua sve st rnç -n voeda nç zouden het probleem -rae t, f undamerrt.eer
cplossen. Hiertegenover staat dan wel het feit dat de studentenpopula-
tie steeds elitairder wordt. Wat jongens betreft, afkomst1g uit de
bovengenoemde lagere bevolkingskategoriën, ~s het zo dat de procent-
uele ve rt eqe nwoo rd t qe nq van deze ten opzichte van de totale studenten-
populat;e is teruqgelopen tot minder dan toen het demokratiseringspro-
ces op gang kwam. 1964-'65: 29.82': 1968-'69: 31,10\; 1980-'81: 23,82t
-')okbi: de meisjes uit deze kategorie bemerken we de laatste tijd een
l1chte dal1nq (1964-'65. '7,33; 1978-'79, 21,48, 980-'81: 20,50) (1).

Dit gebeuren '_"ordt voor ons niet verklaard doo r een plots
groter wordende invloed van, grotendeels nog onbekende, socio-culturel,
fakteren. naar wel door het steeds groter worden van de financiële las
en het teru~schroeven van de sociale voorzieningen.
Herhaaldelijk hebben de studenten op allerlei manieren hun ongenoegen
h~errond duidelijk gemaakt. Het recht op onderwijs 15 volgens ons een
rechtvaardige elS, ongeacht of men uit een be goed gezin komt of niet.
De gemeenschap moet het als prioritair aanzien om de nodige gelden
~ierveor ~er b~schi~klng te stellen.

wat u hler nu zelf allemaal van v~ndt, professor, IS ons
t eme La j k onoekend. Somruge professoren vinden welliswaar dat we onze
~rotesten ~oeten richten teçen de nationale overheid om toereikende

Lnu i e
nte an ee, ACC<

""is~C'hi~n zelfs

een groot deel van de professorenop deze vraag witlen
~rvoor zorgen ~at de kursus~rijzen niet stijgen, maar
e uLk en dalen.

~o~ ~ .ot: wacht niet tot andere Drofessoren u dit voordoen,
s;ei ne t voorbeeld zelf! Geef ons, ofwel ACCO dan ook zo vlug mogelijk
een seint1e,

in de hoop op een gunst~g antwoord,
Noël Herteleer.
vr1Jgesteld,e ~~ raad-A.~.R.

R'~-
11 :)!: ;'A.:\QO,I. '"::..;, " .......-.8-:-:1\1".;3 .'.-: 17~ =ç: .~;~_,r.,;~··;"#',>,;s,: e::..iEI:!t"·:;:·C:J:#·:'!,7

l' - 'of Afdeling ÇXJlitleken sociaal denken, x.u.Leuven, 1932,
2' "'!:'!'"O,we ce Li j k s ti1ad van de A.S,R, Nr , 29, 1';82.

.~"'a';C>:-lscb~"aaë ti::'1 Leuven 1981. n r \35: 15/98.

Harde besparingsoperatie in Letteren en Wijsbegeerte
Het taktisch vernuft van Dekaan Pinnoy
Nadat hij in mei jl. met een over- Hel was helemaal niet ondenkbaar, dat meestal meteen een besparing op die
weldigende meerderheid herkozen werd Wetenschappelijk Personeel en profes- tolale loon last van meer dan twee
als dekaan van de fakulteit Letleren en sorenkorps hier scherp tegenover mekaar miljoen (bruto wedde van een vijfen-
Wijsbegeerte, mocht professor Pinnoy zouden komen Ie staan. Inderdaad, zesligjarige gewoon hoogleraar). De wet
op de bijzondere Faculteitsraad van 16 grossomodozijnertweemanierenomop voorziet wel een overgangsmaatregel.
september jl. opnieuw een merkwaardig de loonlast van een fakulteit te besparen. Proffen die vijfenzestig zijn of binnen-
succes op zijn naam schrijven. Een De eerste is het met pensioen sturen van - kort worden, kunnen mits goedkeuring
speciale faculteitsraad moest zich uit- professoren. De wetgever heeft zeer van hun fakulteitsraad nog aanblijven tot
spreken over een aantal zware be- onlangs bepaald, dal ook professoren en met akademiejaar 83-84. Maar als zij
sparingsmaatregelen m.b.1. de loonlast in voortaan op hun vijfenzestigste met dat doen. komt hun pensionering pas in
de fakulteit. In de nog resterende 4 pensioen moeten gaan. Het pensioen 84 ten goede aan de besparingsronden.
maanden van 1982 moest zomaar even- wordt door Brussel betaald en wordt niet Da t wil dus zeggen dat er ondertussen op
tjes 7.6 miljoen uitgespaard worden, in de meer tot de loonlast van de fakulteit andere mameren bespaard moet worden.
loop van 1983 nog eens dalzelfde bedrag. gerekend. Als de fakulteit het vrijge- In konkreto is er met veel anders meer
Waar er gesneden wordt, vloeit bloed. komen mandaat niet opvult, betekent dit dan het wetenschappelijk personeel, en

wel het tijdelijk WP Het gaat hier over
mandaten die meestal over zes jaar lopen
en dus zeer regelmatig herzien kunnen
worden. EIk jaar komen er in Letleren en
Wijsbegeerte een aantal vrij. Op die
vrijgekomen plaatsen worden dan on-
middellijk nieuwe mensen benoemd:
goede assistenten. mensen die gaan
doctoreren. Een gemakkelijke manier
om te besparen IS het opschorten van die
opvolging. Men kan de mandaten een
jaar openlaten, dan is voor dat jaar de
loon last heel wat minder. Maar het
betekent ook dat een heel deel jonge
beloften niet aan de slag kunnen. Dat een
universitaire carrière voor zoveel mensen
onmogelijk wordt gemaakt (want vol-
gend jaar staan er natuurlijk weer andere
te schuiven).
Konkreet gesteld zag het probleem er in
Letteren en Wijsbegeerte als volgt uit:
vijf gewoon hoogleraren hebben de
leeftijd bereikt _arop zij met pensioen

Venolc op blz ••
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Ook dit jaar weer zullen er een 400-tal
nieuwelingen hun eerste pasjes aan de
fakulteit Toegepaste Wetenschappen wa-
gen en zullen dan ook dadelijk met een
heleboel problemen gekonfronteerd wor-
den.
Allereerst is er het tasten in het duister
over wat er de eerste dagen te gebeuren
staat en wat er dan allemaal van hen
verwacht wordt. Waar worden de lessen
gegeven? Wanneer worden ze gegeven 'I
Waar kan ik aan de nodige kursussen
geraken? Zijn er nog administratieve
geplogenheden te vervullen? De vragen
hopen zich maar op. Daarom proberen
we zo vlug mogelijk hierop een antwoord
te brengen door een speciale bijlage in
Irreëel (het VTK-blad), dat in de laatste
week van september aan iedereen wordt
toegestuurd.

Dinsdag 5 oktober is er de jaarlijkse
rondleiding van de Arenbergkampus en
aanverwanten. Dit is niet louter een
sightseeing van de Heverleese bossen,
maar wordt tevens gebruikt om her en
der de nodige inschrijvingen te doen
(tekenzalen, sportkot. VTK, ... ) en om de
eerste handige dingen aan te schaffen
(tekenmateriaal, kollegeroosters. kursus-
sen, kodeks, ... ).

Vooral streven we ernaar dat de eerste-
jaars zich zo vlug mogelijk thuis voelen in
de nieuwe omgeving waarin ze hopelijk
de komende vijf jaar zullen verwijlen. De
eerstekanners lopen de eerste weken al te
dikwijls verloren in de anonieme massa
waarin ze plots gedropt werden. Dit
isolement moet zo vlug mogelijk door-
broken worden en VTK wil de eerste

•weken dan ook de nodige aktiviteiten op
touw zetten om dit te verwezenlijken.

Vooreerst is er het traditionele schach-
tenweekend met de bedoeling het eerste
ijs te breken en de onbekende gezichten
een beetje minder vreemd te maken.
Naast onderlinge kennismaking en een
heleboel handige tips over 'studeren te
Leuven' moeten deze dagen ertoe bij-
dragen de drempelvrees voor VTK te
overwinnen en te tonen dat we niet de
anciens zijn die zich op de kap van de
schachten willen vermaken, maar dat we
hen een handje willen toesteken.

Om de opvang gedurende de eerste
weken nog vlotter te laten verlopen werd
vorig jaar het systeem van reeks peters 10

het leven geroepen en wordt dit jaar
voortgezet. Een of meer ouderejaars
vervullen gedurende de eerste maand
voor een reeks (groep van een 20-tal
studenten waarin de oefeningen worden
gemaakt) de rol van ombudsman. De
schachten kunnen speciaal bij hen terecht
met hun kleine probleempjes (Waar vind
ik een fietsenmaker? Mijn fiets is
gestolen, wat moet ik doen ?... ), maar
meer nog zorgen zij ervoor dat de groep
waarin de kersverse ingenieursstudent
het grootste gedeelte van het jaar zal
doorbrengen, zo vlug mogelijk uit be-
kende gezichten bestaat, Hiertoe richten
ze voor hun reeks kleine aktiviteiten in
zoals gezamelijke etentjes.fietstocht naar
de Zoete Waters, een bowlingavond ... Na
de eerste maand wordt er in elke reeks
een verantwoordelijke gekozen die de
taak van de reekspeler overneemt.

Naast de typische onthaalakuviteuen
willen we de eerstekanners ook gedu-
rende het ganse jaar een steuntje in de rug
geven, en dan vooral op studiegebied. We
willen zeker vermijden dal na een
bruisende eerste maand de schachten
voor de rest van het jaar aa n hun 101
worden overgelaten, wanneer ze voor de
problemen komen Ie staan die Zich pas na
enige maanden manifesteren. Op gere-
gelde lijdstippen wordt er vergaderd met
de reeksverantwoordetijken en eventueel
de professoren waarop dan de specifieke
moeilijkheden die in de reeksen zijn
opgedoken worden behandeld. Hel gaat
dan vooral over problemen met proffen
(onverstaanbaar, onmogelijk om nota's
te nemen), die dan ter plaatse of achteraf
worden uitgepraat, of over problemen in
oefenzittingen en praktika.
Tevens staal blok 5 steeds open voor
iedereen die met een of andere situatie
verveeld zit, en dit is zeker waar voor de
nieuwkomers.

VTK jaarwerking
Groenveldlaan 1 blok 5/0
3030 Heverlee
tel.: 016/2000 97

Medewerkers aan Veto 2
Wilfried Allaerts, Luc Baltussen. Polleke Fotozet, Filiep Canfijn, Rudi
Ceuppens, Chris Cosaert, Peter De Jonge, Dirk De Naegel, Luc Devreese,
Jan Flamend, Noël Herteleer, Guido Janssens, Jan Sempels, Frans Smeets,
Klaas Tindemans, Piet er T'Jonck, Frank Uyttendaele, May Van Boxel,
Hans Van den Broeck, Danny Vandenbroucke, Jos Van Dikkelen,
J.H. Verbanek, Wim Verhelst, Ingeborg Verplancke, Jos Vos en een
tweetal kringen, maar .dat is slechts voorlopig, niet?
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GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OF

Grote vraag in Leuven is dan ook : hoe
beantwoordt de konservatieve CVP-
PVV-m'eerderheid deze progressieve uit-
daging? In welke mate beoordeelt het
kiespubliek de verdere verrechtsing van
het maatschappijdenken in een stad die
reeds jaren dit bewind aan de tand (en in
de broekzak) voelt? Is er een alternatief
en beantwoordt de SPE hieraan, of moet
men meer zijn heil zoeken bij dè

DA TO~IO
DilZepi~ e pist()p~(lte

MUNTSTRAAT 19
3000 LEUVEN

Zaal der Hallen
Zeelstraat 1

.3000 Leuven

De beste feestzaal
aan de meest
voordelige
voorwaarden

centraal gelegen

oppositiepartij van het ogenblik (althans
in Vlaanderen) : de VU? Ligt het alterna-
tiefvan rechts nog wel bij links, ofvormt
AGALEV het alternatief voor de pro-
du ktivisien van zowel rechts als links.
Met deze vragen in het achterhoofd, meer
toegespitst op het Leuvense 'gebeuren',
trok Veto, beladen met cassette-recorder
en een resem vooroordelen, naar de
representatieve vertegenwoordigers van
verschillende (vooral oppositie)partijen.
De soms verrassende bevindingen en
konklusies lees je elders op deze blad-
zijde.

voorbeelden" noemt.

Natuurlijk ontbreken elektorale mo-
tieven niet helemaal. Tobback : "Je gaat
er altijd van uit dat je deelneemt aan
verkiezingen wat betekent: stemmen
tellen. Daarom moet je ze niet op om 't
even welke manier halen, dat is wat
anders." De eenheid wil bijv. het effekt
van '76 vermijden toen KP en PvdA
afzonderlijk opkwamen, wat uiteindelijk
enkel de tegenstanders ten goede kwam.

Tegen de Belgische KP bestaan nogal
wat weerstanden, die het sukses van de
SPE nadelig zouden kunnen beïnvloe-
den. Tobback gaf toe dat dat inderdaad
een onbekende is maar relativeerde
onmiddellijk: "Er wordt wel geschermd
met de kommunistische boeman in het
,Westen, maar je kan niet klakkeloos het
Vlaamse kommunisme terugbrengen op
Moskou. De PvdA heeft afgehaakt
omdat ze geen rekening houdt met de
demokratische spelregels, ze nemen de
gemeenteraad niet au sérieux. Trouwens,
als ACW-ers stemmen op een lijst met
Devlies (CVP, Protea), is dat veel
ongerijmder. "
Maar, ook een partij als de VU, die (met
enig voorbehoud, daarover verder) een
progressief profiel vertoont, wil niet met
de SPE samengaan in een koalitie
omwille van de KP ... en wellicht om nog
andere redenen.

Erg opgemerkt is het ontbreken van
Agalev als "progressieve" partij op de
eenheidslijst. Wij legden de vraag voor
aan Louis Tobback. Jan Van Heulekom
en Nicole Delbecque van Agalev.
Louis Tobback antwoordde, erg recht-
voor-de-raaps, dat hij het zelf ook niet
zou gedaan hebben, Inde eerste plaats
omdat Agalev niet uitsluitend een linkse
partij is: de plaats waar Agalev zich op
sociaal-ekonomisch en moreel terrein
situeert is voor hem onduidelijk, en hangt
samen met het tema. Zij verwijten de SP,
KP en RAL dat er produktivisten
inzitten. Tobback verwijt Agalevdaaren-
tegen nogal laagdunkend dat er een
aantal retro's inzitten die terug met
Volendammer muts willen rondlopen.
De voornaamste reden is echter voor
hem dat zij voor het ogenblik nog een
partij zonder struktuur zijn: zij konden
geen brede basis raadplegen over het
samengaan, zij kennen hun kiezers nog
niet goed genoeg. Komt. daarbij dat
Agalev ook wel voelt dat zij elektoraal de
wind in de zeilen hebben, en dus de
behoefte aan een eenheidsfront niet zo
voelen.
Ook. Jan Van Heulekom denkt dat een
vorm van elektoraal opportunisme, zij
het geen kwalijke, meegespeeld heeft.
Daarnaast ziet hij als groot verschil
tussen Agalev en de SPE dat zij niet zo
dadelijk denken aart frontvorming tegen
rechts. Het feit dat de R van RAL staat
voorrevolutionair sluit volgens hem ook
niet zo goed aan bij de kiezers van
Agalev. . ,
Nicole Delbecque nuanceerde een en
ander. De uitnodiging kwam pas eind
januari, het eerste gesprek begin februari,
en toen was er nog geen sprake van een
programma. De naam lag toen al
ongeveer vast, en andere formules dan de
eenheidslijst waren uitgesloten. In Iret
begin werd er dan nog alleen over de
samenstelling van de lijst gesproken,
zodat het geheel als een korte-termijn-
oplossing overkwam. Zij geeft grif toe
dat er veel punten van overeenkomst zijn

van belang zijn?" Waarbij vernoemd
werden: de invalsweg, het rijksscholen-
kemplex aan Redingenhof (gerealiseerd

De SPE en haar imago: is Tuur de sigaar of houdt-ie het bij een
sche half zware shae ?

Sprockeels ludiek; Partij, Vrijheid, Vooruitgang: SMURF?

Status quo ofruk naar rechts, enige resterendealternatieven?

Bij de beesten af: heeft de VU zijn Vlaamse Leeuw ingéruild?. . ~
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f . . ~ b d Id d I Hl'" vrijuit als je 't proces maakt over in het programma, maar: "Je gaat nog

Na de usie die Leuven un e e met ran gemeenten a s ever ee, . di liti k it k hd' t a d s af' hoe heeft de SP zich. vnen ~espo I Ie en UI ver oop ou en, op Ie s n er .
Kessel-lo, _WIisele, Herent en Haasrode heerste er een CVP-PVV soms op belangrijke strijdpunten van de gedragen t.O.V. punten die voor Agalev
meerderheid over groot-Leuven. .Samen goed voor 26 van de 43 arbeidersbeweging." In die zin vindt hij
zetels. Ruim vier jaar voor de nationale tendens zetelden de SP (12 het initiatief van de SP dan ook erg
zetels) samen met de VU (5 zetels) in de oppositie. Deze periode interessant, omd.at zij het risico ,h,ebben
ging ook gepaard met de gedreven medewerking van Leuvens durven nemen ZIch nog meer kritiek op

. I' . h voorrnan Loui T bb k h d b kini . f de hals te halen dan ze al hadden metsoera istisc voorman OUIS 0 ac aan et oor raa Initiatie RAL en KP omwille van de onafhanke-
dat de partijgrenzen openstelde voor al wat in Vlaanderen opgeld lijken. Het is ook interessant omdat het
maakte onder de progressieve vlag. Gegangmaakt door de werk van vele kleine studiegroepjes wals
Leuvense professoren en redaktieleden van DE NIEUWE MAAND bijv. SOKELO, tuin De Walque, dat
( iid hrif I' . k . ing) L H L d V vaak verdienstelijk is, aan bod kan
tij se n t voor p.e:>itie e verrueuwmg uc uyse en 0 e an komen binnen de gemeentepolitiek. Ten-
Outryve duwde hij, samen met de SP, de KP, de RAL en enkele slotte is het ook een vingeroefening in
onafhankelijken een linkse eenheidslijst in mekaar: de SPE eenheidsvorming tegen het nationaal
(Socialistische Progressieve Eenheid) die heel wat stof deed oprukkend 'rechts geweld', waar nu mee
opwaaien zowel in Leuven als in het land zowel bij traditionele SP- moet begonnen worden, zod.at anderen

, .. .' . ervan kunnen leren. Er blijft wel een
stemmers als bij de konservatieve vleugel l-? de gemeenteraa~ en vorm van reserve, tenslotte lopen de
Vlaanderen. Vooral de opname van de KP binnen het progressieve respektieve ideologieën uiteen. Voor Jan
front roept bij kiezers en socialistische partijleden nogal wat V.an Heulekom moeten de onafhanke-
'historische weerstanden' op. liJken. da.n ook een soort gendarme-

funktie uitoefenen. De onafhankelijken
willen beletten dat de socialisten zich
eindeloos kompromitteren in het poli-
tieke spel, zoals een burgemeester Con-
tent, een Mitterand en Willy Claes, die t-

Jan Van Heulekom "afschrikwekkende

Men neme de uitspraken van de politici
maar voor lief, want er wordt weer
behoorlijk wat beweerd en beloofd. Ja,
Georges Sprockeels (PVV) wil best een
inspraak organiseren als die maar van de
serieuze, representatieve mensen komt.
Als bewijsje haalt hij de samenwerking
met het buurtkomitee rond de invalsweg
aan. In het 'grijsboek struktuurplan' stelt
men echter vast dat er weinig is toegezegd
en nog veel minder uitgevoerd. In het
andere kamp beweert Louis Tobback
zonder verpinken dat hij het politiek
dienstbetoon wil afbouwen. Wij konden
echter zo uit het hoofd twee Leuvense
kafees opnoemen waar Libert (SP) en
Tobback (SP) zitting houden. Z<? zie je
maar weer. ..

Het onderscheid tussen de verschillende
ideologische stellingnamen die bij ver-
kiezingen uitgesproken, geafficheerd of
verzwegen worden vervaagt wanneer
men de partijprogramma's onder ogen
neemt (* Zie ook kader op deze blad-
zijde). Elke partij pretendeert dat zij voor
de grote uitdagingen van deze tijd haar
(enige geldende) oplossing in petto heeft
en noemen zich alleen progressief al was
het maar omdat ze soms durven afwijken
van hun traditioneel gedachtengoed.
Vaagheid, elektoraal opportunisme en
pragmatisme vieren hoogtij. Je kan je
dan vooral bij gemeenteraadsverkiezin-
gen de vraag stellen: kiezen mensen op
gekende personen of op vage pro-
gramma's? En wat de partijen betreft:
bestaat er nog wel een eenduidig verschil
tussen konservatief en progressief of ligt
het onderscheid enkel nog tussen partijen
die aan de macht zijn en partijen die deze
macht ambiëren? Misschien is dit Leu-
vens eksperiment dan 00 k slechts een
eksponent van de ganse politieke ver-
loedering, die, meer nog dan de ekono-
mische krisis, ons land in een steeds
grotere dieperik stort.

We beginnen bij de grootste blik-
vanger: de SPE. Toen Luc Huyse en
Lode Van Outryve met het projekt
startten, maakten zij de betrokken par-
tijen ook attent. op het bestaan van een
vrij grote groep politiek daklozen, die
zich niet thuisvoelden in traditionele
partijen. Jaak Brepoels nam het op zich
een aantal mensen op te zoeken, binnen
het rijke Leuvense 'basisgroepen'-milieu.
Een groep van 40-50 mensen steunt de 4
onafhankelijken op de lijst. Na de
verkiezingen blijven de Yier.groepeA-(SP,
KP, RAL, onafhankelijken) samenwer-
ken, op basis van het eenheidsprogram-
ma.
Dat eenheidsprogramma is geen 'kom-
promis tussen drie nationale program-
ma's en de inbreng van de onafhanke-
lijken.
Het eigen van de onafhankelijken is voor
Jan Van Heulekom dat zij wel zonder
twijfel socialisten zijn, maar dat zij zich
niet herkennen in de traditionele par-
tijen, wals bijv. de SP. Dat ligt hem bijv.
aan de verzuiling. Jan Van Heulekom:
"Een partij als de SP gaat helemaal niet
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gisch (Sovjet-gezindheid) en historisch
(repressie) volslagen onverteerbaar. Het
wantrouwen geldt niet de SP. De lijn van
Hugo Schiltz wijst hen aan als natuur-
lijke bondgenoten. Kontakten met het
Vlaams Blok zijn er volgens Eugeen Van
Itterbeek al lang niet meer geweest, en
persoonlijk heeft hij ze nooit gehad.
Tja ...
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onder ... Louis Tobback) en het politiek
dienstbetoon. Vanuit Agalev zelf vreest
men daarbij dat samengaan tot accent-
verschuivingen zal leiden, waardoor
Agalev de kans mist om in het beleid
zichzelf konkreet te profileren. Wat geen
isolement betekent: er is kontakt met het
dijlepaard, met vrouwen gemeente, met
mensen uit de SPE.

Dat Agalev doodgezwegen wordt in de
pers verklaart zij doordat Agalev ver-
engd wordt tot een milieu-partij, wat
rekupereeerbaar is .. Maar Agalev is ook:
strijd tegen sociale wanverhoudingen.
Als we haar Tobbacks bewering voor-
leggen dat Agalev op dat gebied geen
eigen gezicht vertoont, stuift zij op, en zet
ons in een vijf-minuten durend betoog
het verschil uiteen met de socialistische
visie. Agalev kent drie basisprincipes:
het ekologische, het principe de basis-
demokratie en dat van de geweldloze
opstelling. Op zich geen echt politieke
princiepes, meer een manier van denken,
die zijn weerslag heeft op alle sociaal-
ekonomische besluiten, die dus wel een
eigen gezicht vertonen. Agalev is niet
zomaar voor tewerkstelling om de te-
werkstelling, maar verrekent 'ook de
betrokkenheid van de mens, de ver-
vuiling van de industrie erbij. Agalev
verwijt de SP dat haar aktiviteit kadert in
een kapitalistisch systeem, dat haar
sociale verworvenheden als zodanig
maar lapwerk zijn. Groei om de groei,
dat blijft ..

Prioriteiten in hun beleid? Een ver-
schuiving van de gelden van prestige-
werken naar tewerkstelling; een voor-
beeldfunktie van de gemeente inzake
energiebeleid; een verdere uitwerking
van het struktuurplan ; het diffuus ver-
keersmodel (met o.a. tweerichtingsver-
keer voor fietsers in eenrichtingsstraten ;
openbaarheid van dossiers, bijv. rond de
interkommunales, waarvan nu alleen de
burgemeester op de hoogte is (nvdr. : de
burgemeester schijnt überhaupt de enige
te zijn die van iets op de hoogte is: elke
geïnterviewde bevestigde volmondig dat
Van Sina op een soms ergerniswekkende
manier het volledige beleid naar zich
toetrok, iets waaronder de hele werking
geleden heeft: ze was fragmentair, te
beperkt, onoverzichtelijk. Daarover ver-
der meer); meer steun aan wijkkomitees;
de stadsdrukkerij beter uitbouwen.

Nicole Delbecque dacht dat Agalev in
de gemeenteraad heel wat kon bereiken
door onophoudelijk "de lastige vlieg" uit
te hangen, o.a. om het belang van de
gemeenteraad zelf te doen herleven.

Kort nadat het bestaan van de SPE
bekend was, plaatste de VU een manifest
in "Passe-Partout", waarin zij te kenne
gaven nooit met de SPE te zullen
samengaan, omwille van de KP: de partij
die de repressie van WO I I heeft
aangesticht en onder VU-rangen veel
slachtoffers heeft gemaakt. Eugeen Van
Itterbeek, fraktieleider VU in de ge-
meenteraad, ondertekende het manifest
niet, maar we klopten bij hem -aan om
opheldering te krijgen. We legden hem
Tobbacks bewering voor dat de VU
gages heeft willen. geven aan het Vlaams
Blok (dat nu toch opkomt) door zich
rechtser op te stellen dan VU-nationaal
(o.a. door Protea-Ieden op te nemen).
Dat de VU in de gemeenteraad samen
met de SP ageerde tegen Van Sina, dat
het milieubeleid e.a. gelijkenissen ver-
toont verandert daar volgens hem niets
aan.

Van Itterbeek was iets bedachtzamer
en genuanceerder in zijn uitspraken,
maar weerlegde met klem een aantal van
deze beweringen. Een charmante man ...
Maar hoe de vork nu echt aan de steel zit,
konden wij moeilijk achterhalen.
Volgens hem is de VU-fraktie een van de
sterkst sociaal gerichte in Vlaanderen,
die zelfs verder gegaan is dan de SP op
sommige punten, m.b.t. het beschikbaar
stellen van lokalen (bijv. stedelijke ten-
nisterreinen verhuren van privé-vereni-
gingen keuren zij af). Het is niet omdat
een PVV-er, Hollé, op de VU-lijst terecht
gekomen is dat de VU de liberale koers is
gaan varen. Het probleem blijkt te zijn
dat Hollé, als flamingante middenstan-
der in Leuven geen plaats meer vond bij
de frankofone, belgiscistische PVV-Leu-
ven. De man is eerder een volksfiguur
dan wel een liberaal à la Willy Declercq.
De VU heeft in de gemeentepolitiek
trouwens (steeds volgens Eugeen Van
Itterbeek) sterk gepleit voor progressieve
frontvorming, maar het samengaan met
de ~ - en daar hield .,I;:ugeen Van
Itterbeek voet bij. stuk - bleek. ideolo-

Over Protea moet Eugeen Van Itter-
beek voorzichtig toegeven dat hij het ook
niet opportuun vindt omje daarbij aan te
sluiten. "Er is zoiets bij kleinere vol-
keren, ze hebben een neiging te kolla-
boreren met sterkere volkeren of met
sterkere machten in de wereld, die dan
meestal ook verdrukkend zijn ... Er is zo
een trekje in die Protea-zaak van de grote
Zuid-Afrikaanse broer, die uranium
heeft, kerncentrales bouwt enz ... Het is
zeer dubbelzinnig omdat er een etnische
verwantschap is met de blanken daar. ..
Anderzijds betuig je sympatie voor een
volk dat andere volkeren verdrukt en
marginaliseert, wat in konflikt is met je
eigen ideologie, want dan zou je aan de
kant van de zwarten moeten staan, eerder
dan aan die van Vorster. .. Maar het
tendensrecht in een partij is niet ie
verbieden.

Eugeen Van Itterbeek blijkt sterkt
gewonnen te zijn voor een samengaan
van de VU met de vakbondsvleugel in de
CVP, en de niet-middenstandersvleugel
(die de plak zwaait in Leuven) voor het
stimuleren van een bedrijfsleven in
Vlaanderen waar inspraak meer betekent
dan een komitee voor hygiëne en veilig-
heid. In de gemeentediensten wil de VU
dat gestalte geven door depolitisering
van het ambt, en _meer werkelijke
inspraak voor het personeeffvia een
personeelsraad. De VU wil ook spreek-
recht voor de burgers in de gemeenteraad
(geweigerd door binnenlandse zaken en
de gouverneur!) In zijn denken over
demokratie leunt Eugeen Van Itterbeek
heel sterk aan bij de ideeën van Agalev:
"Ik denk dat volksnationalisme en
socialisme begint bij the man on the street,
in de lokale gemeenschappen ... Ik denk
dat de demokratie aan de basis begint. ..
De formele demokratie die een gemeen-
teraad, en nog veel meer het parlement is,
die kan afgebouwd worden, daar moet
verandering in komen." En hij citeert
Roger Garaudy, Paulo Freirè en Denise
de Rougemont, waarbij hij nog verder
toelicht dat voor hem politiek in sociaal-
kulturele en pedagogische terreinen ge-
dacht moet worden.

Zoals gezegd, het huidig bestuur kreeg
het hard te verduren. Agalev verwijt het
bestuur dat ze de weg van alle grote
gemeenten is opgegaan door te beginnen
lenen. Door het besparen op het perso-
neel kwamen er weinig uitgewerkte
voorstellen: men heeft zich voor het
stru ktuu rplan tot een Oostenrijks studie-
bureau moeten wenden, en dat met een
werkloosheid die 1,5 % boven het natio-
naal nivo ligt. De vuile rol van Van Sina
in de interkommunales: hij stimuleerde
het energieverbruik in de gemeente
o. w. v. de dividenden, maar een begroting
is niet te verkrijgen, de nadelige gevolgen
van zo'n beleid gewoon niet overwogen.
Er was geen aandacht voor ontwikke-
lingssamenwerking, wel voor prestige-
projekten.

Van Itterbeek (VU) van zijn kant, heeft
een verhaal, "de kroongetuige" gepubli-
ceerd waarin hij aantoont dat het vorig
beleid niet sociaal geweest is. Het
feitenmateriaal lag, volgens zij zeggen
voor het rapen. De grondregie is onder-
bezet (11/2 man) en de eerste drie jaar van
het beleid heeft men er geen volwaardig
instrument voor huisvesting van willen
maken. De sankties tegen leegstand en
verkrotting zijn volgens hem er enkel
"voor de frirne", ondanks de grote
problemen van verkeer en verkrotting in
Leuven. Er is het gedrag van Van Sin a
geweest in de kwestie van de Kesselse
bergen, het verwaarlozen van milieu-
kwesties, park Miehotte enz.

Eugeen Van Itterbeek verwijt de
gemeente ook dat ze in de Muotstraat
voor 13 miljoen een krot hebben aan-
gekocht terwijl huis en tuin de Walque,
die veel diensten zouden kunnen be-
wijzen, niet aangekocht werden. Verder.
verdenkt hij er de gemeente van geen
problemen te maken als er van klerikale
instellingen grond en gebouwen moeten
gekocht worden, zoals bijv. de St.-
Geertruiabdij, de H. Hartschool, Hei-
berg van de zusters van Vorselaar, de
Vlierbeekabdij (in handen gespeeld van
Inter Leuven en privé-verkavelaars),

maar wel als het om niet-kerkelijke
instellingen gaat. In dat verband spreekt
hij van het verbond kerk en kapitaal.

Louis Tobback maakte het allemaal
nog veel eenvoudiger: volgens hem heeft
het bestuur gewoon niet degelijks uit-
gericht, en hij illustreerde dat door een
vergelijking met wat de SPE voorstaat.
Wat werkgelegenheid betreft: de stad,
samen met het OCMW is de vierde
belangrijkste werkgever. Door valori-
satie van het patrimonium van het
OCMW zou er heel wat te realiseren zijn;
de mogelijkheden van het derde arbeids-
cirkuit zijn eveneens onbenut gelaten.
Leuven heeft ook zijn eigen lot niet in
handen genomen m.b.t. scheppen van
gunstige voorwaarden voor werkgele-
genheid, bijv. met kleine bedrijven in
ambachtelijke zones. Vic Vercruysse zou,
. volgens Tobback, in Inter Leuven, die de
industriezones beheert, een one-man-
show opgevoerd hebben.

Leuven is ook een universiteit rijk, en
de stad hoort er op toe te zien dat de
verweving met een minimale planning
gebeurt. De vorige koalitie, onder de SP,
heeft gepoogd een inventarisatie te
maken, en was er in geslaagë inzake
grondregie en tewerkstelling een doel-
matig kontakt op te bouwen met de
unief, zonder dat de stad zijn gezag
verloor. Veel daarvan is verloren gegaan;
mede daardoor zijn kankerplekken ont-
staan in de stad. Vondsten van de unief
zijn niet gevaloriseerd, er is niet genoeg
samenwerking gezocht met GOM's en
GIM's, kortom, er was gewoon geen
kader waarbinnen doeltreffend gewerkt
kon worden.

Hoe zal de koalitie er nu uitzien na de
verkiezingen. De SPE wil al zeker niet
met de PVV scheep gaan (de PVV wil dat
misschien wel(?) Tobback : "Sprockeels
wil met iedereen meegaan als hij maar
sche.pen kan zijn"). De CVP ligt ook
moeilijk, vanwege de sterk konservatieve
strekking Devlies. Een mogelijkheid is
dus CVP-PVV, hoewel die stemmen-
verlies kunnen verwachten. In dat geval
kunnen ze er Agalev of de VU bijhalen.
Agalev heeft al gezegd, bij monde van
Nicole Delbecque, dat ze nooit met Van
Sina scheep willen gaan omwille van
hogergenoemde bezwaren. Blijft nog de
VU, maar dan krijgt Leuven wel een
monsterverbond aan het bestuur. Het is
immers bekend dat Van Sina, zacht

Papieren demokratie
Volle brievenbussen. Hartverwarmend gedurende de afgelopen zes jaar. Dit
voor wie nooit post krijgt. Verkiezingen .geeft tegelijkertijd een goed beeld van
is een sociaal werk dat mensen zich wat ze nog wil presteren in de komende
minder eenzaam doet voelen. ambtstermijn. Vooral de terugblik op het

. . .,. financieel beleid is interessant. Ook op
AIS-Je dan die berg papier bekijkt roept t liik I kit d k .. bliikb
dat toch enige bedenkingen op. Eén keer gemeen e. IJ ~ a s aa e nsis IJ aar

d
. bliik d . d toe. Er IS met genoeg geld wordt er

om e zes Jaar IJ t e man 10 estraat kl d
belangrijk te zijn. En tot wat dient het ge aag .
Iallemaal, is het niet de overtuigden Maar wel voor prestigieuze projekten,
nogmaals overtuigen. De inhoud van de replikeert de oppositie. En dan volgt een
meeste pamfletten heeft trouwens niet ander lijstje, beginnend met het nieuwe
veel om het lijf. Personenkultus (ik ben... OCMW-gebouwen eindigend met de
en doe dit en dat.i.) -is er schering en aankoop (ver boven zijn waarde) van een
inslag. De drie grote broers, CVP, PVV geklasseerd gebouw. Vanuit deze hoek
en SPE (blijkbaar last hebbend van wordt sterk gepleit voor kleinschalige
ouwemannensocialisme) bezondigen er projekten met onder andere meer aan-
zich nogal sterk aan. VU en RAD sturen dacht voor basisdemokratie (de rol van
dan wel geen pamfletten rond in die aard, het buurtwerk, ornbudsmag), ruimtelijke
maar als men de Passe-Partout even ordening en milieu (fietsei! en voetgan-
openslaat waait hun smile je ook in het gers in het verkeer, stadsverwarming) en
gezicht. vrede en veiligheid. Of deze projekten
De pruIIemand in dus. Ach ja meestal financieel haalbaar zijn blijft een vraag.

. . . ' Een aantal maatregelen om geld JO 't
staat er nog w~1 een of ander tienpunten- bakje te krijgen worden wel voorgesteld
programma bij. Dit beslaat dan met veel ( bit' I t d.. o.a. zware e as mg op eegs aan e
meer dan hetzelfde aantal regels. Weinig hui ) W t d t k kib. .. uizen i. a a on reet za op ren gen
overtuigend 10 leder geval. wordt echter nergens vermeld.

Opvallend is ook dat de verschillende 0 h d it d .
deelgroepen van de SPE ook apart e ganse s ow raai us uit op een
reklame maken. Roept dit bij de kiezer konfront~tle tus~en de machthebbers en
. r de vraaa on ! hd' de opposiue. Blijkbaar zijn er een aantalme e vraag op JO oeverre e vier . .t liik d ki . tegenstelltngen tussen die twee. Wanneer
par ners gezame IJ . ever iezmgen 10- men echter het 'CVP programma ter hand
gaan en wat er zal gebeuren met de t (0 PVV h f bliikb bui
verdere samenwerkin ? neem e ee t IJ aar uiten

g een reklame voor hart en bloedvaten
Wat na deze eerste schifting overblijft geen programma) leest men ook daar dat
zijn een paar brosjuurtjes waarin wat men een permanente ombudsman wil
meer omschreven wordt wat al dan niet installeren, dat men voor veiliger verkeer
in andere pamfletten sloganmatig naar zal zorgen ("fietspaden zoveel mogelijk
voor komt. Enkele partijen hebben gescheiden van de weg") enzovoort. AI
blijkbaar niets in die aard (PVV, Vlaams zijn die dingen niet woordelijk terug te
Blok, PvdA ?) en van de VU bereikte de vinden in hun pamfletten.
tekst ons noga_llaat zodat die n.iet meer Vanuit verschillende ideologische stand-
voor verwerking in aanmerking kon k d d lfd.. punten omt men u, tot eze e
komen. Daardoor worden deze partijen I' E d bb I
ook verder niet meer vernoemd. De op osstrigen. en. u ce vraag werpt

d (A I CVP SPE) I
Zich dan op. Wat IS tri deze kontekst nog

an eren ga ev, en everen d d die id I '.. . I'd ki I" f . di I e waar e van Ie I eo ogieen en wie legt
e lezer we eruge 10 orrnane Ie meesta nu het meest? Op de laatste vraag zal na
een bek~opte w~ergave IS van het meer 10 oktober misschien een gedeeltelijk
uitgebreide partijprogramma. t d Ian wo or vo gen.
Zo biedt de kern krant van de CVP een
overzicht van wat gepresteerd werd

uitgedrukt, niet meer zo best opschiet
met Eugeen Van Itterbeek sinds die het
Kesselse-bergen schandaal ruchtbaar-
heid heeft gegeven.

Het voor de hand liggend alternatief voor
het huidig bestuur:' VU-SPE-Agalev is

ook uitgesloten. Als het dus toch PVV-
CVP-VU wordt, zullen heel wat mensen
met spanning uitkijken om dit kollege
onderuit te zien gaan.
Afwachten maar.

RC& PT
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einde '83, voegde hij eraan toe). Die
finansjele hulp, nodig voor levensvat-
baarheid, is een konstante in de argu-
mentatie pro kommercialisering, ook bij
andere voorbeelden als het station van
'Infomedia' ,Radio Stad, FM Bruxel. Op
onze vraag of Toestel geen invloed op de
programmatie voor-, is het antwoord van
de man aan de andere kant van de lijn
kategoriek: over zijn lijk. Zijn geloof in
de niet-droogkapitalistische aanpak van
de reklameregie. die samengesteld is uit
de genoemde en andere zenders, 'De
Morgen' en VEBE, geeft hij ons als
garantie op een blaadje. Ons niet gelaten,
natuurlijk, maar wij kijken met spanning
naar de evolutie van de kombinatie
kommercialisering-kwaliteit.
Tertio. De VEBORA-radio's zullen, na
de algemene invoering van reklame,
zeker nog verder de bocht van de
vertrossing nemen. Wat of wie zal dat
tegenhouden? Nu is kwaliteit al een
woord, dat niet in hun vokabularium te
vinden is, laat staan als kapitalen boven
of onder tafel aangereikt worden voor
hand- en spandiensten ... Een tros (haha)
lokale zendertjes en een paar nationale
bollebozen zullen werken met betaalde
krachten, zullen nog meer platen pluggen
dan voordien en zullen op het einde van
de maand populariteitscijfers uit de kast
halen om hun broodheren over de kale
kop te aaien. We leven ineen vrij land, zo
maakt men ons toch wijs, dus kan en mag
dat allemaal. Wij spreken echter onze
vrees uit voor aberraties, misbruiken en
walgelijke wantoestanden, die allemaal
in de mand van de mogelijkheden te
rapen zijn.
De luisteraar zal dus in de komende
maanden voor een duidelijke keuze
.geplaatst worden Ofwel apprecieert hij
de betere en onafhankelijke radio, maar
dan moet hij zelf ook een steunend duitje
in het zakje doen. Ofwel ondergaat hij
passief en slikt hij wat de reklame van zijn
radio gemaakt heeft, al dan niet in het
besef da t hij zo de prijs betaalt, die
deejays, publiciteitsmaatschappijen en
adverterende firma's in leven houdt.
, , 2, 3, test, test, test, we rijden de FM-
band af.

Er broeit wat in het vrije-lokale-privé-radio-wereldje. De legali-
sering van een aantal stations is nog een kwestie van weken, maar er
wordt al druk een nieuwe oorlog voorbereid: de kommer-
cialisering. Enkele zenders sturen al een tijdje zonder skrupules
reklameclips in de lucht, de meeste anderen bereiden zich in alle
stilte voor. Wat zijn de argumenten? Wat zijn de bedoelingen? Een
moeilijke vraag op dit ogenblik, omdat de persoonlijkheid van de
stations varieert en daarom zal ook de praxis en de motivatie van de
kornmercialisering verschillen tonen. .
Een deelantwoord kunnen we nu al geven. De recente gebeur-
tenissen binnen en buiten Radio Scorpio-Leuven spelen de rol van
de traditionele tip van de sluier, de huidige situatie bij andere
stations figureren.
1,2, 3, te~t, test, test, we rijden de FM-band op.

spoorloos, de vijfenveertigtoerendopjes
kregen voetjes, stekkers werden 's nachts
uitgetrokken, ... De spanning was ui-
teraard te snijden met een bot mes.
Een aantal loyale Scorpiosi bekeken
vanop (een verplichte) afstand de si-
tuatie, die voor hen eigenlijk niet meer
was dan een-ongeordende troep puzzle-
stukken. Echter, beetje bij beetje, via
interpretaties, lekken binnen 'Infomedia'
en andere feiten, werd alles duidelijk.
Slechts één besluit kon volgens hen
getrokken worden: Scorpio moest kost
wxat kost in veiligheid gebracht worden.
Gebruik makend van het uitvallen van de
zender op vrijdag 10 september werd 's
nachts. in alle geheim, met vijf man de
studio boven 't Stuc ontmanteld en alle
apparatuur, platen, meubilair, ... werden
naar de nieuwe studio in de Naamse
Straat overgebracht. Het hoeft geen
betoog dat die lokalen degelijk afgesloten
werden. Daarna werden de twee hoofd-
bazen van 'Infomedia' ingelicht over het
gebeurde en een schrijven werd opge-
stuurd naar alle Scorpiomedewerkers.
Een rumoerige algemene vergadering
zette alle gegevens nog eens op een rijtje
voor jan en alleman, en luidde eigenlijk
de scheiding tussen vzw Scorpio en vzw
Infomedia in.

Tomorrow rijmt op
sorrow

Belangrijker dan de paleisrevolutie, zoals
- hier-boven geschetst, iS uiteraard de
politiek, die beide stations, komend uit
één familie, morgen zullen volgen.
In de tekst, die namens 'Infomedia' aan
Scorpiomedewerkers werd gestuurd als
uitnodiging voor koöperane, staat alvast
het een en ander te lezen over de
bedoelingen van de nieuwe zender (er
wordt gefluisterd dat die de naam Radio
Scorpro 1 - spreek uit: ree/die/ooi
scor/pie/oo/wan - zou krijgen). De
invulling van de programmatie en het
muziekaanbod laten op het eerste gezicht
weinig verschil met de Scorpio-aanpak
zien: aandacht voor het lokale gebeuren,
kwaliteitsmuziek, gerichtheid op de Leu-
vense gemeenschap, ... Puntje 10 van de
opties de markeert wel de zijweg, die
'Infomedia' oprijdt. We citeren: ..Een
ruimere linanciële basis met een, nood-
zakelijk groter, uitgavenpakket en daar-
aan gekoppeld grotere inkomsten o.a.
komende van reklame (lokaal en/of
nationaal); dit alles als een stevigere

voor het tweede jaar uitstel. Dit zou
echter als 'erg hard' voor de betrokken
proffen zijn aangevoeld, en het is best
mogelijk dat een belangrijk deel van de
fakulteitsraad (de proffen hebben in zo'n
zaken nu eenmaal het meest in de pap te
brokken) nog liever een konfrontatie met
het WP was aangegaan, dan een derge-
lijke 'onkollegiaie' beslissing te moeten
nemen. Dekaan Pinnoy stapte daarom
naar zijn vijfenzestigjarige kollega 's toe,
en vond hen bereid om uit eigen
beweging genoegen te nemen met nog één
jaar uitstel, in plaats van de twee
waarvoor de wetgever plaat laat.
Ongetwijfeld is hiermee een schoolvoor-
beeld gekreëerd van wat een kompromis
kan betekenen. Dank zij de welwillende
houding van vijf professorèn bleek ook
het Wetenschappelijk Personeel bereid
om in 1982 hààr deel van de pil te slikken.
Niemand van de honderdvijftig aanwezi-
gen stelde bij het voorstel van de dekaan
vervelende vragen. Niemand' ging dwars-
liggen. De meest delikate materie, die de
fakulteitsraad in jaren moest behande-
len, kon na amper twintig minuten
vergadering. met een overweldigende
meerderheid - bij handopsteken - af-
gehandeld worden. Hoe bitter ook de pil,
de vrede' bleef dan toch bewaard ..

Scorpio maakt reklame

E Periculoso Scorpiosi
Op vrijdag 10 september verdween Radio
Scopio tijdens de namiddag uit de ether.
Een technisch defekt van de zender was
de vermoedelijke oorzaak. Normaal zou
het euvel verholpen zijn tegen midder-
nacht maar Scorpio zond meer dan een
week niet meer uit. Wat was er gebeurd?
Een antwoord daarop moet in de
achtergrondgebeurtenissen van de weken
voor 10 september gezocht worden.
Binnen Scorpio was immers een lange en
harde diskussie gevoerd rond het al of
niet reklame uitzenden. Op het einde van
de debatten werd beslist publiciteit
buiten Scorpio te houden voor minstens
een periode van 18 maanden. Daarna zou
het probleem opnieuw bekeken worden
in het licht van mogelijke nieuwe argu-
menten.
Echter, een aantal Scorpiomedewerkers,
die zich niet aangesloten hadden bij de
tweederdemeerderheidsbeslissing, wil-
den hun zin .toch doordrijven. Een
nieuwe vzw, onder de naam 'Infomedia',
werd langzamerhand opgebouwd, ver-
moedelijk met finansjele hulp ofbeloften
voor de toekomst van ASLK, Krediet-
bank en een reklamemaatschappij, waar-
in nog andere 'betere' vrije zenders (als
Radio Toestel-Gent, FM Bruxel, Radio-
Stad-Antwerpen, ... ) fI1 de krant 'De
Morgen' zitten.

Als in een goedkope
B-Movie

Het teil van de nieuwe vzw op zich was
eigenlijk niet merkwaardig. Vreemd was
wel dat 'Infomedia' nogal verdoken en
heimelijk op poten werd gezet. De vier
belangrijkste medewerkers van die vzw
speelden een met te onderschatten rol
binnen Scorpio (het betrof één van de
drie beheerders, de programmaleider, de
hoofdtechnikus hoogfrekwente en de
hoofdtechnikus laagfrekwente appara-
tuur) en zij bleven werken (of zo iets)
binnen Scorpio alsof er nichts loss was.
Ook was het vreemd dat er in de
wandelgangen geronseld werd binnen het
Scorpiomedewerkersbestand, met uiter-
aard een lichte voorkeur voor mensen die
ofwel veel uren programma maakten
ofwel op hun manier bepalend waren
voor het gezicht van Scorpio. Nog
vreemder was dat Scorpio blijkbaar het
licht in de ogen niet meer werd gegund.
Een grote hoeveelheid platen verdween

voor ... Scorpio
garantie voor een levensvatbare radio.»
Dit laatste is eigenlijk een besluit,
getrokken uit 'analyse', die vzw Info-
media van de .huidige toestand binnen
Scorpio gemal\kt heeft. Scorpio wordt
beschouwd als een zinkend schip, deels
omwille van een zwak beleid, deels
omwille van een malaise binnen de
medewerkersgroep, deels omwille van
een weinig rooskleurige fmansjele si-
tuatie. Dit amalgaam van al dan niet juist
getypeerde problemen kan, volgens 'In-
fomedia', opgelost worden door een
grotere pot geld, die de nodige faciliteiten
zal doen groeien als tomaten in een serre.
Vreemd is wel dat niet vermeld wordt wat
die faciliteiten moeten zijn, uit wat dat
groter uitgavenpakket bestaat en wat dat
woord 'noodzakelijk' daar staat te doen.
De opmerking, verder in de brief, dat de
reklame geen rechtstreekse (sic) invloed
mag uitoefenen op de programma-
inhoud, is een a priori tese, waarover vele
medialogen best eens een boompje willen
opzetten.
Tot zover 'Infornedia', dat de bijbelse
Thomas alvast kan inspireren tot deze
parafrase: ..Eerst horen en dan zien ...
Hoe zit het nu metScorpio? De 1Ol,6-ers
zullen niet veel veranderen aan hun
persoonlijkheid: lokale, kwalitatieve en
niet kommersjele radio. De vraag kan
geopperd worden of dat er dan totaal
geen moeilijkheden bestaan. Natuurlijk,
Scorpio kent ook zij n sporad ische griep-
jes maar aspirientjes zijn tot nu toe altijd
gevonden. Neem de finansjele situatie.
De inkomsten van het station bedroegen
over de eerste drie jaren één miljoen
frank. Die jaarlijkse 330.000 frank werd
bijeengebracht op fuiven, via lidkaarten,
door de verkoop van stickers en badges,
... : de radio heeft blij kbaar een meer dan
loyaal publiek. Dat geld is nog altijd ruim
voldoende om werkingskosten, onder-
houd en aankoop van apparatuur en
dergelijke te betalen. (Goede radio wordt
immers niet alleen gerealiseerd door
goede en veel platendraaiers maar vooral
door een goede programmatie.) Komt
daarbij nog het Scorpiokaffee, de
Kaffaer, als garantie en appeltje voor de
dorst. Op het finansjeel vlak moeten dan
nuk geen hmderrussen verwacht worden.

Andere mogelijke moeilijkheden zijn
gewoon typisch en ónvemijdelijk voor
een groepswerk, voor een projekt waarbij
veel mensen betrokken zijn. Vermelden
we nog dat meer dan 80 procent van de
medewerkers bij Scorpio blijven.
Kortom, Radio Scorpio trekt verder op
de weg in radioland, met' een volle
benzinetank en met de zonnebril gericht
op de dag van overmorgen.

Scorpio is niet
de enige radio,
zou Poma zeggen

Binnen de verzameling privé-radio's zijn
er tot nu toe altijd twee parameters
doorslaggevend geweest voor het onder-
scheiden en het in hokjes steken: lokaal
versus nationaal en kwalitatief versus
bewust-populair. Op die eigenschappen
waren ook de koepels gebaseerd: VEBE,

die kwaliteit, bewustmaking, streekge-
bondenheid, animatie als kernwoorden
op het vaandel drukte, en VEBORA, de
keizer van het amusement en de vrij-
blijvendheid, die ofwel lokaal ofwel
nationaal opereerden.
Deze tweevoudige splitsing lijkt verleden
tijd te worden want we zullen binnenkort
met drie profileringen te doen hebben.

Primo. Een minimale minderheid van
radio's zullen lokaal, kwalitatief en
akommersjeel blijven. We denken hier in
de eerste plaats aan het boegbeeld
Scorpio en aan kleinere radio's met een
afgelijnde taak als Radio Seefhoek-
Antwerpen.
Secundo. De vroegere VEBE-radio's
zullen zwalpen tussen schip en wal.
Kommercialisering wordt ingevoerd bin-
nen het kader van lokaliteit en kwaliteit.
Wij belden naar Radio Toestel-Gent.één
van de meest geciteerde voorbeelden.
Hun zegsman vertelde dat het invoeren
van reklame in hun geval een pure
noodzaak is: Toestel heeft praktisch
geen inkomsten wegens de gebrekkige
respons van hun luisteraars op fuifuit-
nodigingen en wegens het gebrek aan
geschikte zalen in Gent (de 'Vooruit' is
pas weer open en reeds volgeboekt tot filiep canfyn

Pablo Neruda's Wintertuin
Neruda is op 23 september 9 jaar dood. En Chili is dan 9 jaar en elf
dagen in de greep van het militaire schrikbewind. En Neruda is een
gevierd auteur in Europa, hij is in, hij wordt veel vertaald. Dit zijn
enkele konstataties op een rijtje om de bespreking van 'eerr nieuwe
vertaalde poëziebundel van hem in te leiden.

Het feit dat die man nu zoveel sukses
heeft stemt mij wat wrevelig. Het komt
mij voor als een georkestreerde kam-
pagne om deze man het zwijgen op te
leggen. In aanleg is dit strijdpoëzie,
geëngageerde poëzie waar een subversi-
viteit van uitgaat, het is een ode aan het
ongekorrumpeerde Chili, een kreet om
rechtvaardigheid. Maar hier, in het
komfortabele avondland, wordt deze
poëzie als een exotisch curiosum gesa-

voureerd, in een goedbedoeld maar
weinig uithalend solidariteitsgevoelen
met het verdrukte Chili. En dit is het wat
mij ergert aan het sukses van Neruda : de
impakt die er van uit zou kunnen gaan
wordt op voorhand gediskwalificeerd.
Geëngageerde literatuur is, zo gauw hij
sukses krijgt, ten dode opgeschreven. De'
maatschappelijke structuur zit immers zo
vernuftig in-elkaar dat wat die orde maar
enigszins zou kunnen aantasten, meteen

Vervolg van blz. 5

gestuurd. kunnen worden. De fakulteit
was gemachtigd om voor die pensione-
ring één, twee jaar, of geen uitstel toe te
staan. In het laatste geval zou de
pensionering quasi terstond zijn inge-
gaan. Voor elk jaar dat de pensionering
zou worden uitgesteld, moest de fakulteit
dan wel andere besparingsmaatregelen
voorstellen. Die voorstellen lagen voor
de rest van 1982 al op tafel. Vooral het
opschorten van vijf Tijdelijk Weten-
schappelijk Personeel -mandaten moet
hier een doorn in het oog geweest zijn van
de WP-ers, vooral met het vooruitzicht,
dat deze operatie voor 1983 nog eens
herhaald zou moeten worden. Zeer
terecht heeft dekaan Pinnoy geoordeeld
dat hij last zou krijgen met het WP als hij
geen kompromis zou kunnen verzinnen.
Een kompromis had kunnen zijn: de vijf
betrokken proffen nog één jaar uitstel
van pensionering geven. In dat geval zou
het WP mandaten inleveren in 82 en zou
de besparing voor 1983 voor rekening
van de professoren komen. Precies dit
kompromisvoorstel werd op de fakul-
teitsraad van 16 september eigenlijk
gerealiseerd. De stijl waarin dekaan
Pinnoy 'zijn' fakulteitsraad bij konsensus
(of toch zo goed als) zover kreeg.rmag
daarbij wel speciaal aangestipt worden.
De fakulteitsraad had zonder meer
'ongunstig advies' kunnen uitbrengen L.B, Estetisch uitzicht op de Fakulteit van Wijsbegeerte en Letteren

ingelijfd wordt. Inlijving betekent dan
met open armen ontvangen, omhelzen en
dooddrukken. Subversiviteit wordt on-
schadelijk gemaakt, omdat de maat-
schappelijke orde rekening houdt met het
bestaan en de eventuele werking van
subversieve elementen. Er IS een marge
voorzien waarin deze elementen kunnen
woeden, maar niet gedijen. Het is hieraan
dat de liberale maatschappij de epiteta
liberaal en tolerant verdient: wat tegen
de schenen aanschoppen mag best, ja
hoor. Dreigt het dit neutraliserende
kooitje van de repressieve tolerantie te
verlaten, dan grijpt de minder omfloerste
repressie in, het wordt eenvoudig neer-
geslagen. Maar dit is voor de barbaren,
wij houden het bij de zachte repressie van
het rekuperatiemechanisme, de neutrali-
serende inlijving. Neem zo'n film als
Missing. In de kritiek werd dit een
kompromisloze politieke film genoemd.
De produktie van dez lilm werd gefinan-
cierd door Amerikaanse trusts, de op-
brengst van deze film gaat niet bv. naar
de weduwe van Allende, maar naar die
Amerikaanse trusts. En het zijn de
Amerikaanse trusts die er heel wat belang
bij hadden dat Allende en zijn demo-
kratisch regime verdwenen. En nu huren
die Amerikaanse trusts een politiek
regisseur in om die staatsgreep te
verfilmen. Dit is pas briljant cynisme, de
Amerikanen idoen aan grondige auto-
kritiek zodat elke verdere kritiek over-
bodig geworden is. Deze grootscheepse
refutatie heeft alles weer binnen de
bestaande orde gladgestreken. Het poli-
tieke sensibiliseren heeft plaatsgevonden
en geen hond maalt er verder nog om.

Goed. Terug naar Neruda. Ook hij wordt
dus gerekupereerd. Vermag de literaire
kritiek daar wat tegen, of is de literaire
kritiek een schakel in het rekuperatie-
mechanisme? Het komt mij voor dat
literaire kritiek in aanleg systeembeves-
tigend van aard is. Het is een geïnstitu-
tionaliseerd gegeven, het is een begrip,
het is een quasi-noodzakelijk element in
het literaire betsel. En in die hoedanig-
heid is literaire kritiek onvermijdelijk
medeplichtig aan het rekuperatiemecha-
nisme, hoezeer de kritikus ook anders
zou willen. Geen gaatje, geen barstje,
geen straaltje zonneschijn.

Venol& op Wz. 11
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. De Morgen trapt je een geweten .
------------ ...J

Ik neem een studentenabonnement van 9 maanden (van 15 oktober '82
tot 15 juli '83) op De Morgen (3.155 BF)
Ik kies als kado het boek van:,
o Walter DE BOCK(De mooiste jaren van een gen~ratie)
o Roei VAN BAMBOST (Rock films)

o Ik stort het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 870-0001680-94 van
s». DE MORGEN

o Ik voeg bij deze bon 'n cheque betaalbaar aan de S.v. DE MORGEN.
Stuur deze bon naar: DE MORGENABONNEMENTEN

Bagattenstraat 174, 9000 GENT.
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Cas versus Kassa
Je kent het ook wel, het gegoochel met wilde verhalen over het
rockmilieu. Groepies, drugs, alkohol, veel poen en vooral domheid,
gebrek aan maatschappelijkheid, geleefd te worden. Het is weinig
relevant deze eeuwige stories te staven ofte ontkrachten, maar het is
wel leuk een rock-specimen te kunnen spreken, die zo zijn eigen kijk
serveert op rock en zijn ingrediënten. Cas Vandertaelen, zanger en
akwbaat bij Lavvi Ebbel, is er zo een.
Cas staat 's morgens op en groet de dingen. Lavvi Ebbel, zijn
adamsappel, is allesbehalve een alledaagse groep en dat gemis aan
standaardisatie laat zich voelen. Inderdaad, pas nu begint tot brede
lagen van de Vlaamse bevolking door te dringen dat Cas en co
okselfris en kwik als kabeljauw zijn. Ze zitten bij een klein
platenlabel, hun management kan als kleinschalig (maar efficiënt)
omschreven worden en hun visie op alles, wat buiten rock gebeurt,
is zo gezond als een krakendnieuwe termometer.
Het volgende interview is dan ook een (onvolledige) inleiding op de
volgende items: sukses, verkoopbaarheid, Jaws, Joepie, verlies,
engagement, frieten, toonbank, waanzin, studio, Schuermans,
trends en kleinkunst. Als je dit een vreemde verzameling vindt, dan
moetje dringend eens Cas en Lavvi Ebbel gaan bekijken en daarna
je definitie van 'vreemd' herzien. Kom, meneer Vandertaelen, deze
taperecorder staat hier niet zomaar ...

Open van 18.80 's middags tot 6.00 's morgens
vr-za-zo van 12.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 7.00

KRAKENSTRAAT 8
LEUVEN

tel: 016/22 02 59

Veto: Alles kits met La vvi Ebbel blijkbaar.
want jouw agenda kent nog weinig blanko
pagina's.

Cas: Inderdaad, het draait zeer goed met
Lavvi Ebbel. We hebben dit jaar al meer
dan 80 optredens gedaan. We zullen het
daarom nu wat zachter aan doen: nog
een paar konserten en daarna boeken toe
voor'drie maanden. We nemen misschien
nog een plaat op, een mini dit keer, die
pas begin volgend jaar zou uitkomen.

....._

Petit Parsley
Veto: Jullie nemen op bij Parsley. zoals
veel groepen uit de nieuwe lichting. Is
Parsley zo speciaal?

Cas: Het probleem is dat er in België
weinig platenfirma's zijn, waar het voor
Belgische groepen aangenaam werken is.
Er zijn wel groepen, die het bij andere
firma's dan Parsley proberen, maar na de
mooie woorden en beloften komt er niet
veel meer van.; De politiek van de
gevestigde firma's is enggeestig. Men
investeert niet. EMI steekt zakken geld in
de Stones en andere grote namen maar
een budge~ voor Belgische groepen, daar
piekeren ze over. Ik denk echter dat je
de mensen voor alles warm kunt maken,
dat de Belgische rock kan verkopen. Kijk
naar De Kreuners, Allez Allez, TC
Matic ... TC Matic verkoopt 15000
platen!

Veto: Inderdaad, TC Motie loopt goed
maar ze verhuizen dan toch maar van
Parsley naar EMI.

Cas: Dat is ook momenteel de ondank-
bare taak van Parsley. TC Matic draait
eerst goed bij Parsley maar gaat later
naar een grote platenfirma (EMI) en naar
een grote manager (Herman Schuere-
mans). Natuurlijk, de platenfirma's zijn

- intelligent, het zijn haaien: ze laten
Parsley draaien, ze laten groepen groot
worden bij Parsleyen dàn komen ze af.
Echter, ik moet het nog allemaal zien,
Parsley heeft troeven, die EMI niet heeft.
EMI is een multinational, vol buro-
kraten, terwijl Parsley werkt met mensen.
Ze kennen iemand in New York, iemand
in Parijs,... en iemand kennen is veel
efficiënter dan wat platen sturen naar een
EMI-filiaal in Honolulu. Hoedanook. ik
ben bang van die grote firma's en die
haaien.

Lavvi Ebbel - Podium:
11-0

Veto: Het kleine Lavvi Ebbel tussen de
grote meneren ... maar Lavvi Ebbel op zich
is ook geen kleintje. Jullie staan met een
komplete voetbalploeg op een podium.
Hoe kunnen jullie dat finansjeel bol-
werken?

Cas: We hebben geluk dat we allemaal
een job hebben. We vragen 35000 frank
nu, daarvan gaat 12000 frank naar de PA
maar omdat we met elf zijn gaat het

grootste deel van de rest naar benzine.
Daarbij komt nog dat we allemaal in
verschillende steden wonen, dus reken
maar uit ... Nu ja, als in de krant en in
Joepie staat, dan denkt iedereen dat je
veel verdient. Ik heb misschien al met
La vvi Ebbel 10000 frank verdiend en ik
ben er reeds vier jaar mee bezig!

Veto: Goed, alles bij elkaar opgeteld is die
35000 frank niet overdreven maar het
blijfT veel geld. Vrees je niet dat kleine
organisatoren dat financiële risiko niet
meer zullen durven nemen?

Cas: Het aantal organisatoren; waarvan
ik weet dat ze verlies maakten, is zeer
klein. Het omgekeerde gebeurt meer: je
speelt voor 35000 frank en de organi-
sator duwt een sporthal vol volk. Die kan
dan zijn winst tellen! Daarom is de
-politiek van De Kreuners goed: een
bepaalde som vragen én een percent op
de inkom.

Veto: Bij dit alles komt nog dat we
langzamerhand een gesatureerde situatie
krijgen. Alle grote Vlaamse bands hebben
bijna overal gespeeld. Zal dat ook niet
resulteren in minder en minder optredens?

Cas: Inderdaad, groepen als Luna Twist,
TC Matic, Lavvi Ebbel, Red Zebra, ...
zijn bijna uit het Belgisch circuit ge-
groeid. Je zal ze binnenkort niet meer
kunnen horen in jeugdklubs, maar alleen
nog op grotere festivals, ook omwille van
de stijgende prijs. Tussen haakjes. die
hoge prijs heeft een groot voordeel. Als
een organisator 50000 frank moet af-
dokken, dan moet hij zich engageren,
dan moet hij het goed doen. We zullen
wat meemaken, denk ik, als we weinig
geld vragen. Kijk maar eens naar
Nederland... Daar worden jeugdklubs
gesubsidieerd, hun verlies wordt altijd
terugbetaald. Wat gebeurt dan? Ze
moeten dan Lavvi Ebbel hebben, je
wordt prachtig onthaald, je krijgt. kor-
rekt je geld, maar er zit 2 man in de zaal,
want geen ~nkele affiche werd verspreid.

Veto: Minder optredens maar voor meer
volk betekent ook sporthallen. polyvalent
beton en lekkende feesttenten. allemaal
synoniemen. voor een slecht geluid en
pubers. die hun liefkomen aflikken. SToort
je dat niet?

Cas: Ik kijk zeer veel naar mijn publiek,
en de aktiviteiten, die ontplooid worden,
grenzen inderdaad aan het ongelofelijke.
Dat is echter niet alleen in sporthallen zo,
dat zie je ook op Mallemunt. Goed, het is
nu eenmaal de realiteit... Ik heb al
meegemaakt dat ze voor het podium
frieten aten. Een troost is wel dat
hetzelfde gebeurt als topgroepen in de
Ancienne spelen.

Studios con los paranoios
Veto: Even Terug naar jullie platenwerk.
Jullie worden veel gedraaid op de radio.
jullie zijn populair maar resulteert dat ook
in verkoopcijfers?

Cas: Ik heb toevallig ZOJUist mijn
papieren van Sabam gekregen, dus ik
weet wat we verkocht hebben. Van die
ASLK-elpee (met "No place to go" op)
weten we nog altijd niks. "Er is iets
verloren gegaan", schijnt het. Van "Give
me a gun" hebben we er 2500 verkocht,
van "Telephone" gingen er 1000 weg in
1981 maar daar komen er dit jaar we
evenveel bij en "Albü-meth" is aan 4000
nu. Ik vond die laatste maxi achteraf
gezien wat braaf, maar goed, het zijn
allemaal singlenummers en daarom lo-
pen ze ook goed.

Veto: Jllilie zijn een typische live-groep.
Levert dat geen moeilijkheden op in de
studio. ik bedoel. kan je jezelf inleven én
uitleven in een studio?

Cas: Ik kan me geen grovere kwelling
voorstellen voor een muzikaal artiest dan
een plaat opnemen. Niemand, die niet in
de business zit, realiseert zich wat dat is.
Je hebt muziek in je hoofd, het is al
moeilijk om die uit je hoofd te krijgen
maar om dat dan over te brengen op een
plaat.; dat is waanzin. We zouden beter
live-platen maken, denk ik.

Veto: Je kent dus duidelijk stress in de
studio.

Cas: Natuurlijk, want in eens studio is
het echt zeer moeilijk. Veel mensen
vergeten dat Talking Heads, David
Bowie, 8-52's en zo repeteren in een
studio. Die gaan efkes naar de Bahama 's,
beginnen te spelen, zeer ontspannen en
als iets goed is, nemen ze het op. En
Belgische groepen? Je repeteert je zot en
opeens is de grote dag daar. Je betaalt
3000 frank per uur, je zit daar zenuw-
achtig want alles moet vooruit gaan, je
wordt nog zenuwachtiger,... Hoedan
ook, het is een uitdaging, die ik graag
aanpak. Ik ben dol op de reuk van de
studio.

Herr Schueremans
Veto:' We moeten het ook eens hebben over
Herman Schuermans. Hij heeft zowat het
monopolie van het aanbod van' buiten-
landse groepen. die hier komen spelen. hij
werkt bij een grote platenfirma (WEA) en
hij in onlangs manager geworden van TC
Matic en Allez Allez. Hoe bekijk je dat
allemaal?

Cas: Wat ik apprecieer aan Schueremans
is dat hij tenminste iets doet. Torhout-
Werchter en zo ... Ik ben niet akkoord
met de manier waarop maar hij doet het
toch mar. Hij is voor mij het voorbeeld
van de aktieve kapitalist, die wil inves-
teren, die durft vooruitgaan. Hij gebruikt
de positieve kanten van de liberale
ideologie, het dynamische ervan. Ik beb
Schueremans liever dan al die mensen,
die al jaren bij platenfirma's zitten, maar
die nog geen poot uitgestoken hebben.
Hij is tien jaar geleden begonnen met het
alternatief circuit, maar nu is hij wel
geïntegreerd en ingekapseld, wat jammer
is. Wat mij stoort aan Schueremans en
zijn omgeving is dat ze werken als gieren.
Ze zien groepen in hun beginstadium en
ze vinden het slecht, ze kijken niet verder
dan hun neus lang is. Echter, als je iets
bewezen hebt, als je vijf jaar gewerkt
hebt, dan nemen ze je. En daar heb ik

geen respekt voor.

Veto: Er zijn waarschijnlijk nog andere
soorten mensen?

meestal geen bal mee te maken heeft. Zo
vergaat dal. Ook akelig bij hem is dat hij
van muziek buiten zijn business niks
afweet, hij is geen rock kenner. Alle
mensen in de muziekbizz, die zelf geen
muziek maken, daar pas ik voor op. Dat
zijn 'meestal gesjeesde kleinkunstenaars,
die in een groep gespeeld hebben, met een
bassist, een drummer en een elpee, die
zoveel beter was dan jouw bassist, dan
jouw drummer en dan jouw singeltje.
Zulke mensen leiden de muziekbizz en
daar word ik misselijk van, dat vind ik
krankzinnig.

Cas: Gelukkig. Mensen als Gust De-
coster. Marcel Van Thilt, Geert Van-
roeIen (de pioniers vroeger van FM Bruxel,
nu respektievelijk bij BRT 2. Arbeid Adelt
en The Employees), daarvoor heb ik
respekt. Die hebben Lavvi Ebbel gezien,
drie jaar geleden, in een afgrijselijke zaal,
met een afgrijselijke PA. tijdens een
afgrijselijk optreden. En zij waren entoe-
siast. We speelden slecht maar ze zagen
dat er iets in zat, dat we iets te zeggen
hadden. Dat heb je als groep nodig, die
liefde, dat aanvaarden met de gebreken.
Ik spreek altijd over mijn zwart boek en
mijn gouden boek. In mijn zwart boek
staan alle mensen, die gezegd hebben:
"Geef Lavvi Ebbel nog 6 maanden en ze
komen niet meer buiten." Dat noem ik
iemand kwalijk, dat maakt mij ziek.
Zulke mensen zijn trendy: ze zien een
groep, die een beetje speciaal is en ze
durven er niet op inpikken, maar jij er
staa t, staan ze er ook.

Veto: Je hebt het dus weer over Schuere-
mans?

Maar wij willen het
laatste woord natuurlijk
Vwala, Lavvi Ebbel heeft weer zijn
pollen gebroken. Zij komen hun muzi-
kale spitsvondigheden demonstreren op
13 oktober in de Lido. Red Zebra mag
het voorprogramma uithangen (wat heen
lukse!). Ze brengen alvast hun nieuwe
bassist mee, een Nederlander, die uit de
underground-siert van van het Brusselse
komt. Zijn intrede in de Brugse groep
leverde heel wat op: de nieuwe nummers
stroomden de lopende band af en begin
'83 wordt een elpee als resultaat uitge-
bracht. Een tiental neofieten in het
Zebra-repcrtwaa r zullen zeker te horen
zijn op 13 oktober. Zo, dat was het
laatste woord.

Cas: Niet alleen over Schuerernans,
natuurlijk, maar ja, hij is ook beginnen
neuzen rond ons toen 'Ne begonnen te
lopen in het buitenland. Hij is voor
buitenlanders ook het instituut van alle
Belgische groepen, hoewel hij daar filiep canfyn

lil-fl
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Vervolg lezersbrieven
uit pure heimwee) ben ik In september
nog maar eens een dag naar Leuven
afgezakt. De stofvod ligt al weer weken in
de kast, verse vlierbessen stroop en potten
jam staan op de plank, de wijn en pizza's
uit het zuiden plus een paar boeken zijn
reeds lang verteerd en de beurs is leeg. Na
twee en een halve maand thuis raakt de
verbeelding uitgeput en het leven in een
sukkelgangetje. Bij de inschrijvingen in
de Hallen proef je opnieuw echter het
eerste stukje Leuven dat nauwelijks laat
vermoeden wat de rest van de schotel zal
zijn. In de Alma en 't Stuc maak je de
laatste weeën van de tweede zit mee.

Daar loop je zelfs een onbegrepen
aankomend en snipverkouden Antwerps
socialist tegen het lijf, een Veto-mede-
werker die in deze eksamen tijd zijn
'Salvadoriaanse' hongerstaking van twee
jaar geleden herhaald en een Duits-
spuiend en belezen kritikus die luidop
van Bologna droomt.
Het gesprek gaat zoals gewoonte mijn
petje te boven. In een hoogdravend
intellektualistisch en slechts door specia-
listen te volgen tempo worden er allerlei
mij onbekende namen aangehaald. Men
verwijst naar Marxisme en andere -isrnen
gooit het van boeken en muziek op

kreten 8 gefluis~er•••

politiek. Af en toe valt er een insiders-
mop. Als we dan achteraf bij Kritak ons
licht gaan opsteken, bespreken zij het
neusje-van-de-zalm. Ik herken slechts de
klassieke titels en moet eens te meer
konstateren dat ik pijlijk onintressant
dreig te worden. Maar tegen dergelijke
konkurrentie valt met middelmatig IQ
moeilijk op te tornen en middelmatige
mensen worden in Leuven en het werk-
milieu niet meer ingehaald. Een diploma
is ook niet meer wat het ooit geweest is.
"Wel voordelig voor de industrie en het
bedrijfsleven", moet een oud-studenten-
vertegenwoordiger toegeven,"want al-
leen de besten komen nog aan de bak."
Bovendien is er daar nog de opnieuw
lamentabele arbeidspositie van de
vrouw. " Le prestige viril est bi en loin de
s'être effacé." Een somber perspektief.
Als klap op de vuurpijl een "opbeurend"
bericht van A.Bonte, direkteur van de
Dienst voor Studieadvies van de Rijks-
universiteit van Gent. Blijkt hoe bar
slecht pol en soc wel op de arbeidsmarkt
ligt. Maar geen nood, stelt de auteur
gerust, in de jaren '80 hoef je geen schaap
met vijf poten te zijn. Je moet enkel
beschikken over mondelinge ene schrif-
telijke expressievaardigheden, talenken-
nis, vertrouwdheid met het ekonomisch
denken, een introduktie in de organisa-
tiepsychologie, management-kapacitei-
ten en een initiatie tot informatieverwer-
king. (sic) Wat voor een schaap dat ook
mag zijn! Als vrouwen als middelmatig
student op dit moment dan wel een zwart
schaap.
Ten voorlopigen troost nam ik (eindelijk)
"Le duexième sexe" van de Beauvoir
onder de arm. Ik ga er gvd werk van

Ook de stad Leuven houdt liefst zijn vuile potjes gedekt. Maar
misschien kan jij ons helpen om de stank erin te houden.

Geroddel in de marge .• Want de Foei, dames, wie had het daar over
nieuwkomers druppelen Leuven seksisme? •
binnen, en de kafees stromen v.ol. De et(t)er in en uit met de vrije
Dan. heb je to.Ch enke.le topics teäio's » Dat Scorpio terug (of
nodig waaro~er je luidop je mening nog steeds) in de eter is zonder
kan verkondigen, nee? • reklame, kan ons alleen maar blij
Het Grand Bazar Concern herenigt stemmen. Ondertussen wachten
de Duitse natie .• Wellicht reeds we met spanning op de zgn.
gehoord van het ontstellende kas- Scorpio-one, mét reklame .• Maar
succes dat de heruitgave van A- geen zorg als die twee elkaar
dolf's "Mein Kampf" boekte in o.a. kapotkonkurreren kunnen de ex-
de GB? Bepaalde media zijn medewerkers wellicht ingaan op
daar echter zo opgesprongen, dat volgende oproep die verscheen in
GB ze zag vliegen en de nodige De Morgen van 25 september .•
veiligheidsmaatregelen trof .• Als "Gezocht medewerkers en finan-
tegengewicht voor de ideologisch cierders treklarne P)voor Leuvense
geladen boekenverkoop rammelde linkse aktieradio." Men wende zich
deze grootwarenhuisketen zijn tot ene Luc, PB 11 (rara, wie's
pannen, en in de rayons van de da?) •
afdeling keukenbenodigdhed~n" De K van de KUL. Bij de ope-
kan je. nu vuurvaste kommen Vln.- ningsspeech van rektor Piet De
den Uit de Deutsche Demokreti- Somer bleek eens te meer hoezeer
s~he Republik.. Je ziet maar ~o onze mooie katholieke traditie zijn
zun het toch weer de Husser,die stempel drukt op rituelen als de
het laatst lachen. • De qebrulks- opening van het akademiejaar .•
aanwuzinq voor genoemde scho- Zoals je elders in dit nummer kunt
tels vermeldt onder andere vol- lezen had de rektor het over een
gende waar.sch~wing "Sle werd.en bepa~ld moment over de "anticon-
selbs.tverstandllch das Glasge1a~s ceptie van de jongeren en eutha-
wie [edes andere. gute .Geschl~r nasie van deouderen". Zoals je kan
behandeln und die Schussel me zien werd het woord abortus
leer auf die He.izqu.ellest~lIen." De zorg'vuldig vermeden .• En verder
boeke~stal-let!eS liggen I~ de GB in zijn uiteenzetting bracht rektor
een stuk verwijderd van die scho- De Somer opnieuw het theologisch
tels... • vraagstuk van de Heilige Moeder
De koning en zijn feministen • Het aan de orde met volgend citaat •
moet nu zo'n dikke twee jaar Want er is geen zwangerschap
geleden zijn dat onze vorst zijn zonder het verbreken van de maag-
handtekening ter goedkeuring zet- delijkheid. •
te onder een KB inzake perso-
neelsadvertentles .• In dat besluit
werd gesteld dat uit gepUbliceerde
werkaanbiedingen geen diskrimi-
ncetie mocht blijken voor één van
de twee menselijke geslachten. En
wat lezen wij in een Leuvens
advertentieblad van 9 september
'82? • "Dulle Griet Vrouwenboek-
handel zoekt vrijwilligsters voor
Franse boeken en platen..... en
nog: "Dulle Griet zoekt public
relations vrouw, wordt vergoed.'~ •

Om te sluiten: wij verwachten nog
steeds zoveel mogeliJk roddel uit
de kringen en/of raden,. en her-
halen hier onze oproep (die overi-
gens ook geldt voor àlle roddels) .
Stuur Jouw Invallen en Ideeän,
diverse tot diJenkletsen leidende
grollen en dergeliJkemaar op naar:
Kreten en Gefluister, rubriek VETO
E. Van Evenstraat 2d
3000 Leuven
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Neruda's Wintertuin
Eindelijk Neruda dan. Een stukje reku-
pererende literaire kritiek dus. Het gaat
hier om de bundel 'Wintertuin', vertaald
door Ank Vanvoorden en uitgegeven
door' het Masereelf.onds. Volgens de
flaptekst is dit één van de acht bundels
die na Neruda's dood verschenen zijn,en
die hij tijdens zijn laatste levensjaren in
Frankrijk geschreven heeft. Dit laat al
vermoeden dat een ouder geworden,
terugblikkend, reflekterend en berustend
dichter aan het woord is. (Met dergelijke
plattitudes pleegt de kritikus zijn schaar-
se lezers om de oren te slaan.) Inderdaad
wordt deze wat makkelijke voorspelling
ingelost, maar dan wel op een onver-
wacht intense en diepgaande manier. (De
implikatie waar de kritikus zijn lezers
hier naar laat zoeken, is dat als dit niet
het geval was, dit geen poëzie zou zijn.
Het is dus duidelijk een overbodige
frasering.) Neruda verschijnt hier niet
alleen als een wijze, vergoeilijkende oude
man, maar vooral als een verbitterde,
door het leven getekende grijsaard.
(Vanaf nu neemt de lezer de tweede stem
over.) Hier spreekt de man die in zijn
magistrale autobiografie 'Ik beken, ik
heb geleefd', schreef: «Ik geloof niet in
originaliteit. Het is domweg het zoveelste
fetisj dat onze tijd van pijlsnelle afbraak
heeft uitgevonden .... , die ziekelijke
originaliteit is een modern bedenksel,een

verkiezingsstunt ... Het is ook de man die
in diezelfde autobiografie schreef: «Aan
het gebruik van de taal als kledingsstuk
of als lichaamshuid, compleet met mou-
wen, opgelapte stukken, transpiratie,
zweet- en bloedvlekken kun je de
schrijver herkennen.» Wie dergelijke
woorden neer kan schrijven , wie het
dichterschap zo kan omschrijven, moet
wel een groot schrijver zijn. En dat
Neruda dat is, daar laat zijn Canto
General de Chile geen twijfel over
bestaan.

Wat nu van Wintertuin. Het zijn loute-
rende en gelouterde woorden, zonder
idiosynkratische franjes, woorden waar
de lezer in kan vertoeven. Eens deze
wereld betreden is hij op zoek naar de
grote man achter deze woorden, de
autenticiteit van deze rijke poëzie dringt
zich onontkoombaar op als een zalving,
een laving (zegt die tweede stem: ver-
rader, je herleidt het weer tot kritische of
thematische dooddoeners).

Goed. Dit is mooie, intense, eenvoudige
betekenisvolle poëzie.

Jan Flamend

. Pablo Neruda. Wintertuin. Vertaald door Ank'
Van voorden. Masercelfonds. Gent, 1982, 38
blz., 235 Bfr.

VETO ZOEKT
teneinde de nachtrust te verzekeren

TECHNISCHE MEDEWERKERS
maken!

Zin in fotografie. lay-out of zetwerk?
(Je krijgt een gratis opleiding!)

Kleo LOOP 'S LANGS OP DE PERMANENTIE

Slachting in Palestijnse vluchtelingenkampen'

«Wir haben es nicht gewusst-
«Een kind lag op de weg, als een afgeknakte bloem. Het kon nier
ouder zijn ·dan drie jaar. De achterkant van haar hoofdje was
weggeschoten door een kogel die door haar hersenen was gejaagd.
Daarnaast een vrouw met een kleine baby tegen het lichaam
gedrukt. De kogel die door haar borsr was gegaan, had ook haar
baby gedood.. Een uittreksel uit het ooggetuigenverslag van de
korrespondent van The Times in Beiroet. Honderden weerloze
Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen als beesten afgeslacht in
de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila door de rechts-kristelijke
milities.

Enkele dagen tevoren was het Israëlische
leger Beiroet binnengetrokken, het ak-
koord-Ha bib negerend, maar volgens de
Israëli «nodig om de orde te handhaven
na de moord op de president-elect, Beshir
Gernayel». Die 'orde' schijnt te zijn de
fysieke eliminatie van de Palestijnse
bevolking, de Endlösung waar het super-
havikenduo Begin-Sharen zo. van
droomt. Dan is het Palestijnse probleem
inderdaad volledig van de baan, gruwe-
lijk -letterlijk.

De multinationale vredesmacht (Italia-
nen, Fransen en Amerikanen) vond het
niet nodig de afgesproken tijd in Beiroet
te blijven.Nochtans stond, op uitdrukke-
lijke vraag van PLO-leider Yasser Ara-
fat. een paragraaf in het evakuatie-
akkoord waarin gesteld werd dat de
vredesmacht' de veiligheid van de Pa-
lestijnse burgers in de vluchtelingen-
kampen zou garanderen. Als die vredes-
macht dan 14 dagen te vroeg haar schop
afkuist, draagt ook zij de morele verant-
woordelijkheid voor het bloedbad.

Ondertussen breekt ook in Israël zelf de
kritiek los,en wordt openlijk het aftreden
van Begin en Sharon geëist. Zelfs in
Begins eigen Likeed-rangen komt er
reaktie. Betogingen worden met harde
hand uiteengedreven. De cynische uitleg
van Begin over de massamoord doet ook
weer denken aan die andere gruwel-
periode uit de recente geschiedenis: «We
wisten het niet. .. Toch legt hij de eis van'
zijn eigen president om een onafhanke-
lijke onderzoekskommissie samen te
stellen naast zich neer. .
(N.B.: Begin is op gebied van slachtpar-
tijen niet aan zijn proefstuk toe. Als
leider van de terroristen groep Irgoen
moordde hij in april '48 het Arabisch
dorpje Deir Yassin uit: 254 doden,
vooral vrouwen en kinderen. De Britse
regering, die toen Palestina als mandaat-
gebied bestuurde, zette 30000 pond op
zijn hoofd!)

De Europese ministers van buitenlandse
zaken slagen er intussen in om Israël niet
met naam en toenaam te vernoemen voor
zijn betrokkenheid bij de moordpartij.

• Van eventuele sankties natuurlijk hele-
'maal geen sprake. De Argentijnse 'agres-WiV

sic' op de Falklands-Malvinas blijkt nog
altijd veel erger te zijn geweest dan Israëls
oorlogsgruwelen in Libanon. En in ons
Belgenlandje is Tindemans er als de
kippen bij om aan de joden zijn
medeleven te betuigen in verband met de
aanslag aan de synagoog te Brussel, maar

duidelijke taal tegenover Israël hebben
we van hem nog niet gehoord.

Gelukkig blijft niet iedereen bij de
pakken zitten. Betogingen. benefiets en
andere solidariteitsaknes worden geor-
ganiseerd. Hier in Leuven gaan we van
start met een PALESTINAKOMITEF
Alle geinteresseerden zijn natuurlijk heel
welkom. De startvergadering heeft plaats
op maandag 11 oktober om 20.15u in 'r
Stuc (Ie verdiep).
Op het programma: kennismaking, o-
verzicht politieke situatie. diskussie over
'doelstellingen en werking van het komi-
tee, organiseren van een Palestina-avond
eind oktober.

Kontak tadres:
Pa lesu na komi tee Leuven, Bert De Bei-
der, Vaartstraat .99 (Halfmaartstraat
19B).
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ASR-mededeling

Typmachines voor derden zijn tot nader
order niet meer beschikbaar op 't Stuc-
ASR.

VRG en Balans
Je bent pas afgestudeerd van de Rechts-
fakulteit en... heimwee doet je hart
(alweer?) verlangen (naar Leuven: na-
tuurlij k !).
Daarom bi~t het Vlaams Rechtsgenoot-
schap naar goede gewoonte ook dit jaar
de mogelijkheid aan de kersverse licen-
tiaten in de Rechtsgeleerdheid, zich te
abonneren op Balans, de koerier van het.
VRG.
Zoals je weet is dat de informatiebron bij
uitstek over wat er allemaal wordt
uitgespookt in en rond de Valk, en dus
het aangewezen medium om van nabij
met Leuven voeling te houden!
De redaktie neemt zich voor dit jaar vijf
nummers te verzorgen. Aangezien het
verschijnen van de eerste editie reeds
rond 20 oktober wordt verwacht, verzoe-
ken wij je dringend voor deze datum 125
frank te storten op rekeningnummer 330-
0604145-83 van "Balans - tijdschrift
VRG", met duidelijke opgave van vaam
en adres waar je Balans wenst te
ontvangen, en met vermelding" Abonne-
ment 82·83':.

Zoekertjes
Ik rij elke zondagavond van Turnhout
naar Leuven (via Kasterlee, Geel, Wes-
terlo, Aarschot). Wie wil meerijden ?Tel:
016/226778

Reisgezelschap gezocht voor rondreis
Zuid-Amerika op goedkope wijze (vlieg-
ticket ca. 30000) vertrek half dec. Terug
half jan. '83. Meer informatie: K. Bryon
Willemsstraat 74, Leuven.

Zoek gasradiator 4000-6000 kal. Liefst
niet te duur. Zich wenden tot Lepelstraat
61, Leuven (achter Alma I).

Gevr. gewetensbezwaarde om de vol-
gende taken op zich te nemen: vert. v.
Ned. fil. en jur. teksten nr. h. Engels
alsmede instaan voor red. manuscripten.
Van Peteghem Tiensestraat 41, Leuven,
016/230971.

Te koop gevraagd: gasfornuis met oven
Laat iets weten aan de kotstudenten van
het Atrechtkollege, Naamsestraat 63,
Leuven.

met studentikoze groeten,
Luc Imbrechts
hoofdredakteur

Tiensestraat 53 3000 Leuven
tel: (016)23éä 12

Ik weet niet of het aan de tijd van
het jaar ligt, maar enkele weekjes
geleden hebben John Cale, Peter
Gabriel en de Who (alledrie al
een heel poosje favorieten van
me) hun nieuwe elpee op de
markt gegooid. De oude garde
roert zich weer. Ik weet niet of de
nieuwe produkten de moeite
waard zijn; ik heb alleen nog
maar, één keertje, Gabriel's laat-
ste gehoord, en die leek me op
zijn minst interessant. Maar alle
mogelijke critici zullen jullie,
leespubliek, al duidelijk genoeg
verteld hebben wat jullie van
deze jonge platen moeten den-
ken, en ikkaniniedergevalnog
mijn toevlucht zoeken tot het
oudere werk van m'n idooltjes.
Laat ik je maar eens doodge-
woon vertellen waarom ik de
Who, Gab, en Jobn zo bewonder
(ik bewonder ze bijna evenveel
als David Bowie). M'n redenen
heten «Paris 1919", «Who's next»,
«Ouadrophenia», «Helen of
Troy», «The lamb lies down on
Broadway», «P.G. 111» en «Who
are you».
Een aardig probleempje waar-
mee ik thans in m'n kop zit, klinkt
als volgt. is het voor een moder-
ne, bij-de-tijdse jongeling zoals
ik nog wel geoorloofd om op
enthousiaste wijze over m'n drie,
hierboven vermelde, helden te
praten? Veronderstel nou eens
dat de nieuwe Petêr Gabriel goed
zou zijn. Kan ik hem met open
armen ontvangen zonder mijn
avant-gard istische gezicht te
verliezen? Zou ik me niet beter
beperken tot de pas-veschenen
COLD WAVE-platen? Ik ben
weliswaar een oprechte bewon-
deraar van fenomenen als de
Jam, Pere Ubu en A certain ratio,
maar zouden al mijn depressieve
vriendjes me er niet van verden-
ken àchter te lopen, wanneer ik
ze vertel dat ik blij ben omdat de

Column 1

ex-zanger van Genesis (burps!)
weer opgedoken is?

Het is misschien nog geoorloofd
om Gabriel en Cale hoog in het
vaandel te dragen. Zij zaten al
vóór 1970 in de rockbiz, dat moet
ik toegeven, maar hun ceuvre
heeft toch wel wat gemeen met
de cynische, paranoïde muziek
die tegenwoordig zozeer aanbe-
den wordt in intellectuele krin-
gen. De Who, daarentegen ... Ik
vemoed dat geen enkele poète
maudit of would-be bohémien
nog in die relikwie geloven kan.
Is de Who niet één van de
groepen die in WOODSTOCK
hebben opgetreden? Heeft de
Who niet dat ouwerwetse «Tom-
my" gemaakt, en een hele hoop
van (niet te geloven) vrolijke
singles, zoals «Happy Jack" en
«l'rn a boy»? Alle toonaangeven-
de bladen schrijven dat het
nieuwe werk van de Who waarde-
loos is, en de jongens vertellen
zelf ook dat ze er in '83 definitief
mee zullen kappen ... Wel, is het
nog verantwoord om in deze tijd
fan te zijn van de Who?
Ik wil er niet aan twijfelen - ik
weet waar mijn voorkeur ligt.
Hoor eens, het gaat toch een
beetje te ver als je in de tachtiger
jaren niet meer mä"ggenieten van
het ceuvre van eender welke
grootheid uit de sixties en de
seventies! Neem nou Jimi Hen-
drix, Bob Dylan, Van Morrison,
Lou Reed of Patti Smith al die
figuren zijn heden ten dage ofwel
verdwenen, ofwel verdreven naar
het achterplan. Maar omdat New
Wave en Nieuwe funk thans de
toon aangeven hoeven we hun
niet-verouderde platen toch niet
te vergeten? Sommige moder-

nisten kunnen niet meer van
bepaalde elpees genieten om de
eenvoudige reden dat er virtuoze
gitaarsolo's op voorkomen, of
fraai melodieuze songs. "Solo's
en fraaiheid zijn in 1982 uit den
boze", zo zeggen zij. Ze luisteren
niet meer naar Pink Floyd, want
die muziek komt uit «een andere
periode". Grappig hoor. Wie mo-
dern wil zijn, moet zich dan ook
maar niet meer bezighouden met
Picasso, Leonardo da Vinei, Mar-
cel Proust en Igor Stravinsky: al
die heren waren lang vóór 1978
actief.
Nee jongens, ik blijf genieten van
de Who, en dan vooral van de
elpees die ik hierboven heb
opgesomd (allemaal uit de ze-
ventiger jaren), omdat daarop
drummer Keith Moon en gitarist
Pete Townshend zó druk in de
weer zijn dat iedere nieuwe
rockgroep in de wereld hun
vitaliteit en vindingrijkheid kan
benijden. En ook omdat een
meesterwerk als "Who's next-
geen enkel lelijk nummer bevat.
Ik kan het niet helpen, ik blijf het
altijd een beetje jammer vinden
dat wat de Who tussen 1969 en
1979 op plaat heeft gezet in deze
contreien nooit half zo populair
is geworden als de creaties .van
hun geestesverwanten, de Rol-
ling Stones. (Ook al zijn de
Stones dan een «grotere" rock-
band). Enne ... wat Peter Gabriel
en John Cale betreft ook die
worden me door niemand afge-
nomen. Zij staan sterk omwille
van hun doordachte songteks-
ten, hun weemoed en waanzin,
hun boeiende experimenten met
song-arrangeren en hun intrige-
rende zangtechniek. Ik doe mijn
best om voor àlle muziek open te
staan, maar wat ik vroeger be-
wonderde, blijf ik trouw.

Jos Vos

Kursus vegetatiekunde.
Telkens op een zaterdag vanaf 13
november 1982 organiseert het Studie-
. kollektief voor Toegepaste Ekologie
(SKOTEK) vzw te Leuven een lessen-
reeks omtrent vegetatiekunde en haar
toepassingen.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
-Wat is een plantengemeenschap en een
successie?

-Vegetatiestruktuur
-auto-ekologie
-plantenaardrijkskunde
-hoe beschrijft men een vegetatie?
~geologîe en bodemkunde
-relatie vegetatie-milieu
-landschapsevaluatie en milieu-effekt-
rapportering

Aansluitend worden er praktische ter-
reinoefeningen voorzien. Voor verdere
inlichtingen kan men schrijven naar:

SKOTEK vzw
p.a. Jaak Geebelen
Diestsesteenweg 96
3202 Linden

Gelieve een zegel van 10fr in te sluiten.

Tentoonstelling aan de KUL
In het kader van het kongres van de
Internationale Vereniging voor Neer-
landistiek (K. U.Leuven, van 30 augustus
tot 4 september) werd door de Leuvense
afdeling voor Nederlandse Literatuur-
studie een tentoonstelling van Neder-
landse lelt eren in de Leuvense Universi-
teitsbibliotheek georganiseerd. De keuze
van handschriften, oude en nieuwe
drukken is-van 4 tot 20 oktober (opnieuw)
te bezichtigen in de Universiteitsbiblio-
theek aan het Mgr. Ladeuzeplein. Groe-
pen of scholen kunnen op aanvraag
worden rondgeleid.
Voor- al wie geïnteresseerd is in de
Nederlandse literatuur of in het wel en
(de) wee(lde) van de Leuvense Alma
Mater is er een uitgebreide katalogus
voorhanden.

~
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Universiteit en jeugdbeweging
Een nieuwakademiejaar, voor velen de
stap van de middelbare school naar de
universiteit of hogeschool. Spreekt van-
zelf dat er in Leuven enkele honderden
jeugdleid(st)ers her en der rondzwalpen.
Het chirohuis van Lueven wil zowat een
lichtbaken voor hen zijn; in minder
zwevende termen: het is eén ontmoe-
tingscentrum voor jeugd leiding.

Een greep uit de grabbelton van vorige
jaren: •
Wat vroeger ULK heette (Universitaire
Leidingskring) is sinds en kele jaren in een
nieuw kleedje gestoken: Jolé. De mou-
wen zijn van kreatief satijn. Als je je
handen erdoor steekt ZOJ je zo naar onze
knutselavond komen om wat nieuwe
technieken onder de oksels te krijgen; je
ellebogen gaan vanzelf op en neer, wat

voordelig is bij een zangavond ofbij oude
volksspelen.
De knopen zijn van bierviltjes, want er is
ook een heuse bar; om de eindjes aan
elkaar te knopen en gewoon wat weetjes
of joleetjes uit te wisselen.
Het middenstuk is van fluweel, met
daarop geborduurd een aantal vormings-
avonden. Ruimte. genoeg ook om te
volksdansen.
De zeven kleurige en keurige bobijntjes
die hier op kot zitten proberen het geheel
aan elkaar te naaien ...

Een worp naar de volgende maanden:
Dat kan jij zelf mee helpen bepalen; kom
eens af en draag je steen(tje) bij:
bijvoorbeeld op onze grootse tuin en
vestfeesten op 19 oktober om 20.00 uur.
Ons adres: Tiensevest 128, 3000 Leuven

Onkruit
Ondanks vakantie en andere vermake-
lijkheden, stond het militair apparaat
niet stil. Onkruit dus ook niet. De akties
van de totaalweigeraars gaan onvermin-
derd door. Ook hun processen: op 15
september moest Koen Nijsen voor de
krijgsraad verschijnen waar zijn zaak in
beroep zou moeten behandeld zijn ge-
worden ... helaas wegens een gebrek aan
respekt voor het hof liet de voorzitter op
zeer respektvolle wijze met matrakken de
zaal ontruimen. Hierop legden de advo-
katen besluiten neer waarop de zitting
verdaagd werd naar 14 oktober 1982.
Dus ... massa's mensen worden verwacht
om mee toe te kijken hoe recht en wet er
niet zijn om recht te doen aan de mensen.
maar blijkbaar eerder dienen om de
machtigen te rechtvaardigen en te steu-

vergaat niet
nen.

Dus roepen wij op om op donderdag 14
oktober om 13.30 uur massaal te verza-
melen in zaal Marollia in de wolstraat
(achter het justitiepaleis waar het proces
doorgaat). Als je het niet kan vinden
vraag dan de weg maar aan de flikken, zij
zijn er toch voor iets? In dezaal Marollia
worden dan de afspraken gemaakt over
hoe de dag zal verlopen. -

Voor wie nog niet weet wat totaal-
weigeren, O'itkruit, militarisme en anti-
militarisme is houden we een meeting en
infoavond op woensdag 13 oktober in 't
Stuc om 20.30u. Ook zij die de draad van
vorig jaar weer willen opnemen zijn
welkom.

Onkruit

BEZWAARD
GEWETEN
GEVRAAGD

Het Wit-Gele Kruis, Nationaal Sekreta-
riaat te Brussel, zoekt dringend gewetens-
bezwaarde, voorkeur opleiding mens-
wetenschappen, niveau A I of univer-
siteit, voor inschakeling in studie- en
dokumentatiedienst en public relations.
Vlotte pen is gewenst voor redaktiewerk.

Kandidaten nemen kontakt op met
Roland Seutin, direkteur,
Adolf Lacomblélaan 69 - bus 3
Tel.: 0217359995

Wacht met plantjes kopen
voor je kot

tot de 11.11.11-aktie
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Van 11 tot 15 november verkopen we
plantjes in het Leuvense t.v.v. projekten
in de Filipijnen.
Alle mensen die wensen mee te werken
kunnen zich richten tot Lieven, Bert,
'Nikie, ... in Vaartstraat 99. Zij die iets
meer over de Filipijnen wensen te weten,
of zij die wensen mee te helpen kunnen
ook mee op weekend van vrijdagavond22
oktober I.e.m. zondag 24 oktober.




