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Aktie voor de Filippijnen
11.11.11. is stilaan één van de vaste evenementen in de maand
november geworden. De laatste twee jaar ging deze gebeurtenis een
nieuwe toer op : het politieke aspekt werd in de aktie even belangrijk
beschouwd als het karitatieve. Vorig jaar was dit politieke
basistema de krisis, dit jaar draait alles om de bewapening. Veto ging
even polsen naar de konkrete aktie in ons aller dierbaarste Leuven,
dit op donderdag 4 november in de Kleine Aula, samen meteen 80-
tal andere aanwezigen. Film was er voorzien, een korte bespreking
en nog toneel ook. Dit alles overde leuvense 11.11.11-aktie: projekt
basisgezondheidszorg en volwassenenvorming op de Filippijnen. Een
avond over the continuing story of Ferdinand & Imelda.
Si Mang Juan heette de film, eenen werk
van Omar D'hoe, Er werd verteld over de
vier eeuw spaanse, en halve eeuw
amerikaanse kolonisatie. Hoe diktator
Ferdinand E. Marcos in '72 de staat van

beleg afkondigde (officieel vorig jaar
afgeschaft, maar laat ons maar zeggen
dat de burokratie traag werkt de laatste
tijd) onder het motto "orde, vooruitgang
en rechtvaardigheid". Hoe zijn vrouw,

Imelda Marcos, een grootscheepse in-
doktrinatiekampagne opzette onder het
mom van "verfraaiïngswerken", Huizen-
hoge muurschilderingen, met als onder-
werp Imelda, die zich over de zieke
armen ontfermt in (te) dure ziekenhui-
zen. Shots met Imelda in gezelschap van
de kerkelijke overheid, die moeder
Theresa van Calcutta ontvangt: "laat ons

. tot een liefdadigheid in harmonie met the
new society komen ... "

New Society ,
En daarmee is het woord gevallen: the
New Society. Dit is de naam die Marcos
gaf aan de nieuwe ekonomische en
politieke orde die hij poogde te bewerk-
stellen vanaf de staat van beleg in '72. Om

Straatmus wil huis met tuintje
Sprekende over baronessen en gravinnen, verwijlt de geest vaak
naar 1ge eeuwse toestanden. Helaas. Tot voor enkele jaren woonde
in de Leuvense Boogaardenstraat een echte barones, met een grote,
mooie tuin, die qua oppervlakte groter is dan de som van de
koertjes waarmee 150 huizen het in deze Mussenbuurt moeten
stellen. Barones De Walque had de reputatie een echte hautaine
barones te zijn,jegens het personeel dat bij haar 'werkte', jegens de

ar QOk t.e~n de .b'll\U't. Vrij recent hos werd een
jongetje van de buurt voor de jeugdrechter gedaagd omdat hij
appels gestolen had die in de tuin van de barones lagen. De barones
bezit een huis in de Boogaardenstraat, eentje in de Jozef U-straat,
en zoals gezegd een prachtige tuin gelegen tussen beide straten.

Sinds de dood van de barones in 1980
claimt de buurt het gebruik van het park
en heeft het huis in de Jozef II-straat
eigenhandig tot buurthuis gepromo-
veerd. Het buurthuis richt zijn eisen
vooral naar de stad Leuven toe,die beide
moel aankopen. Sinds 1980 is hier een
eigenaardig schouwspel aan de gang. Als
erfgenamen 12 miljoen eisen voor beide
huizen en het park, biedt de stad 7
miljoen. Als enige tijd later de erfgena-
men genoegdoening nemen met 7 mil-
joen, blijkt de stad enkel het buurthuis en
het park te willen kopen voor 3 miljoen.

Tijdens de jongste gemeenteraadsverkie-
zingen werd het buurtwerk de Straatrnus
door vriend en vijand in het vaandel
meegedragen. De meerderheidspartijen
roemden zich omdat ze de JozefII-straat
verkeersvrij hadden gemaakt en er een
woonerf hadden aangelegd. Meer nog het
bestaan van het Buurtwerk werd een
peiler, waarop deze partijen het bestaaan
van inspraak in de stad Leuven poogderi
aan te tonen. "Dat inspraak van de
bevolking geen ijdel woord is, bewijzen de
feiten. Inderdaad, het zijn de bewoners en
het buurtwerk 'de Straatmus' die samen
met de stad de plannen hebben opgesteld,
uitgewerkt en uitgevoerd: zo schreef de
CVP. Voor de oppositie was de aankoop
van de tuin een breekpunt. Na de
verkiezingen zit het buurtwerk terug met
de bittere realiteit. Nadat. reeds in
augustus, bij een werkkamp in de tuin, de
notaris Bosmans, die de zaken beheert
van de erfgenamen De Walque, de politie
opeiste en verkreeg om meer dan 150
aanwezigen uit de tuin te verdrijven,
heeft hij zich nu tot de rechtbank gewend
om te bekomen dat het buurtwerk uit het
gekraakte buurthuis verdreven wordt.
Een eerste zittingsdag voorde Korrekrio-
nele Rechtbank zou normaal plaatsge-
vonden hebben op 19 oktober jl. De
advokaten van het buurtwerk eisten dat
burgemeester Van Sina en iemand van de
huisvestingsmaatschappij Heuvelhof rou-
den getuigen dat zij al jaren beloofd
hebben het buurthuis aan te kopen.
Hierdoor werk het proces uitgesteld tot 7
december e.k.

Het buurtwerk vond (en vindt) het
logisch dat men het huis in de Jozef 1I-
straat ging gebruiken als buurthuis

omdat alle voorwaarden vervuld waren
waarin het recht op wonen diende te
primeren op het eigendomsrecht. Het
huis stond reeds 5 jaren leeg. De eigenaar
weigerde het pand te onderhouden, zodat
het een hinder werd voor de buurt. Hij
kwam volgens de buurt zijn plichten als
eigenaar niet na. Het buurtwerk stelt dat
de eigenaar van een huis, een plicht tot
gebruik heeft, zeker op een ogenblik dat
de vraag naar woningen zoveel groter is
dan het aanbod. De leegstand van
woningen is immers een van de oorzaken
van overdreven huurprijzen. Het buurt-
komitee werkte mfer dan twee maanden
in het huis, en inversteerde tien-
duizenden franken nieuw materiaal.
Vanaf het begin werd aan de eigenaars
aangeboden een huurprijs te betalen van
5000 fr., en kwamen er beloften van de
sociale bouwmaatschappij Heuvelhof
dat liet huis zou worden aangekocht.
Overigens ziet men in de buurt de stijging
van de huurprijzen met lede ogen aan, nu
de Jozef Il-straat een mooi woonerf

gekregen heeft. Een projektgroep Wonen
heeft de strijd aangebonden met deze
wanpraktijken, maar heeft toch niet
kunnen beletten dat een huis in de Jozef
Il-straat aan 12.000 bf. verhuurd werd,
nadat het tevoren slechts 7.000 bf. koste
per maand. Tegenover het buurthuis
staat een huis te koop dat 950.000 bf.
moet kosten. wat wilani:i;nnig duur
genoemd wordt. Heuvelhof zal de Straat-
jesgang saneren, evenals enkele huizen in
de Mussenstraat. Men heeft met deze
bouwmaatschappij vaste afspraken inza-
ke huurprijzen. Ook heeft men wel-
bepaalde akties gevoerd om de verkrot-
ting tegen te gaan, door bv. vensters in
leegstaande huizen te sluiten, en er
spandoeken voor te hangen. Ook stelde
men een voorstel tot gemeentelijk regle-
ment samen, waarbij eigenaars worden
verplicht woningen te melden die langer
dan 3 maanden leeg staan. Leegstaande
woningen zouden worden getakseerd
worden met een som die gelijk staat aan
10% van de gevraagde jaarlijkse huur-
prijs met een minimum van 10.000 bf. per
jaar.

Naast de rechtzaak omwille van het
buurthuis, loopt op dit ogenblik nog een
andere rechtzaak in beroep tegen het
vonnis in kortgeding waarbij op de
vrijdag in de week in augustus wanneer
het buurtwerk een werkkamp had geor-
ganiseerd in de tuin en de politie ingreep.
Het vonnis stelde o.m. dat 'de notaris had
vastgesteld dat bomen en struiken zouden
zijn weggesleept. en de uitdrijving nood-
zakelijk was aangezien de talrijke aanwe-
zigheid van mooie bomen en struiken'. Nu
raakt dit vonnis een heel gevoelig punt in
de buurt, omdat sinds jaar en dag de tuin

. vervolg op pagina 8

zijn handelsbalans in evenwicht te bren-
gen - iets waar hij nog steeds niet in
geslaagd is - wilde hij de eksport ..... __'
vergroten door multinationals naar de
zgn. 'industriezones' en 'eksportzones' te
lokken. Dit werden gebieden waar de
multinationals kwasi volledig de vrije
hand kregen: de arbeiders werken er
voor hongerlonen, de bedrijven nemen
w veel grond in bezit als ze maar willen
(na gedwongen verhuizing van de autoch-
tonen), er bestaat geen enkele beperking
op milieuaantasting, enz. Eksport ten
alle prijze. De lage-loon politiek triom-
feert in de rechteloosheid van de arbei-
ders. Voortrekkers in dit spelletje zijn
Ford Taunus, allerlei mijnbouwfirma's
(vooral chroom en koper), bij de fruit-
teelt heb je ook nog Del Monte (die
bananen, weet-je-wel) en de suikerriet-
bazen zijn ook al niet afkerig van het
Filippijns klimaat. Vooral in die laatste
sektor is onderbetaling normale kost (tot
20 Bfr/dag voor de seizoenarbeiders).
Naar de bevolking toe wordt deze
politiek goedgepraat onder het motto
"tewerkstelling". Inderdaad, de kleine
boer verliest zijn land en zijn inkomen, en
moet beneden het bestaansminimum in
fabrieken gaan werken. Werkkrachten
bij hopen, voor de multinationals. Mar-
cos heeft - toegegeven - ooit eens een
landhervorming aangekondigd, maar nu,
tien jaar later, kan men stilaan gaan
zeggen dat dat voornemen eerder tot de
politieke folklore van dergelijke regimes
moet gekatalogeerd worden. Die land-
hervorming zorgt er wel voor dat vele
pachters zich nog -een tijdje rustig
houden, iets wat geappreciëerd wordt:
een politiek-ekonornische verandering
zou wel eens een ferme streep door de
ekonomische en strategische streep van
velen kunnen zijn, als je bedenkt dat de
Filippijnen een van de belangrijkste
amerikaanse vlootbasissen zijn.

Propaganda
Het new-society-fenorneen heeft nog
andere leuke kenmerken. De massale
propaganda is al aangehaald. De ver-
fraaingswerken. Alles wordt door de
regering zo zennig mogelijk voorgesteld.
In Manila, de hoofdstad, rijdt het
openbaar vervoer met het embleem Love
Bus. Krottenwijken worden weggestopt
achter hoge muren, om de rijken niet te
chokeren. Villawijken staan ook achter
hoge muren (misschien om de armen niet _.,.. .....,
te chokeren ?) en worden bewaakt door
een goed getrainde privé-militie. Enkel
met een speciaal pasje mag je binnen. Eén
en ander lijkt ons wel een niet-raciale
variante van apartheid. Deportaties zijn
er ook niet onbekend: ofwel om puur
ekonomische redenen (plaats maken
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.KWISTAX DE MAX

Het was weer zover, vorige week woensdag: de grootse massasport- en massakijk-aktiviteit, das
kwistaxrace. Het spektakel was dik gezaaid en de opkomst was dito te noemen. Twee grote
verschillen met vorige edities dreven op dit geolied gebeuren: primo, de straftijden bij roekeloos
rijden lieten heel wat sensatiegeilheid op het droge én secundo, de sponsoraanwezigheid zat op het
randje van genoeg. Echter, ons niet gelaten en blijkbaar de aanwezigen ook niet, want uit de bochten
en onder de borden bleef men vliegen. Zelfs pseudo-Pfaffen konden ongebreideld naar een reuzebal
graaien in de hoop een prijs in de hand te houden. Spijtig genoeg staat er op .het Hogeschoolplein
geen kerktoren in het midden: dit zou de laatste stap zijn naar een klassiek-Vlaamse kermiskoers.

Vanaf November 1982
- TIjdelijk - .

.8 Alma II en Alma III
-5 fr.

op alle schotels

27 november:
NATIONALE BETOGING
RECHT OP ONDERWIJS

GENT

DE ZAAK VRANKEN (2)
(Naámsestraat) - De vice-rector voor
studentenaangelegenheden, prof. Sabbe,
heeft vorige donderdag twee studenten
ontvangen i.v.m. het examengeschil in
eerste lic kiné (cf. vorige Veto). Alain Van
Bockhaven. die de negen gedupeerde
studenten vertegenwoordigt, en Thierry
Willocx van Apolloon (de faculteitskring
van 't Sportkotö stelden aan de Vice-
rektor het studentenstandpunt voor, dat
overigens diezelfde dag ook in Veto was
verschenen. Zij drongen erop aan dat de
vice-rektor de in september gemaakte
fouten zo spoedig mogelijk zou laten
rechtzetten. De vice-rektor was van
oordeel dat het geen zin heeft meteen
opnieuw te delibereren. De kans dat de
examenkommissie met dezelfde onge-
rijmdheden tevoorschijn zou komen als·
in september, is te groot. Beter zou het
zijn, aldus Sabbe, in februari een bij-
zondere examenzittijd te houden, en
tegen die tijd een en ander op papier te
zetten. Sabbe vroeg nog een mand tijd om
dit alles te regelen. De studenten houden
dit in beraad. Het is immers niet duidelijk
waarom men niet gewoon opnieuw rou
kunnen delibereren van zodra de nodige
richtlijnen op papier zijn gezet. En of hel
juist is dat een bijzondere examenzittijd
volgens de wet in februari georganiseerd
, moet worden als Sabbe zou beweren is
ook nog niet zeker. De studenten-
vertegenwoordigers in de Akademische
Raad hebben ondertussen geen maand
nodig gehad om de nodige bijkomende
interpretaties van het examenreglement
te formuleren. Reeds vorige week werd
een nota hierover bezorgd aan rektor De
·Somer. (Ib)

Informatica binnen Wiskunde
De P.O.C.-wiskunde is goed verlopen.
Geen informatica richting binnen wis-
kunde, maar enkele informatica vakken
in de kandidaturen en een W4 (wiskunde
met informatica) in de licenties.
Meer nieuws en een uitgebreid verslag
volgende week.

Jan Roeis, Wina-praeses
Greet Kesselaers, stvw. P.O.C.wiskunde

DE KUNST VAN
HET SLALOMMEN
. Maandagjl. ging een delegatie van een
20-lal mensen van de ASR met vice-
rektor Sabbe spreken over de plots zeer
delikate zalenkwestie (zie Veto 6). Hij
kwam drie kwartier te laat, en bond
dan de strijd aan met Marcel Meeus
(ASR-sekretaris), Stef Vanthuyne
(voorzitter SORA), Lieven (1) van
Onkruit (de dupe van het geval).
Resultaat: nul 'Op rekwest: De vice-
rektor weigerde ter plaatse over duide-
lijke kriteria te beraadslagen, hij beslist
persoonlijk geval per geval en wil zelf
zijn gesprekspartners zoeken. Eigen-
aardig is wel dat Sabbe niet over alle
aanvragen ingelicht blijkt te zijn. Wie
speelt hem dan de "te delibereren"
gevallen door en hoe worden die
geselekteerd ? Zeer duister. Uit het
gesprek bleek ook dat de nieuwe vice-
rektor de ASR niet noodzakelijk als
gesprekspartner beschouwt: hij wil die
zelf kiezen. Een lijn van werken,
waarvan Tavernier de pionier was door
bij de ALMA-kwestie van verleden jaar
enkel de praeses van de kringen bij zich
te roepen. Maar het gaat hier slechts
om "blijken": Sabbe antwoordde
slechts zeer ontwijkend.

P.S. Onkruit heeft tenslotte toch haar
zaal gekregen. NSV kreeg eerder al een
zaal zonder slag of stoot.
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r-------REDAKTIONEEL
rechtbank te hoeven lopen. (Onze zure
oprispingen over externe demokratisering
van de unief bewaren we voor een andere
keer). In dat opzicht kweekt deze universiteit
cynici (of is het als leerschool voor het
"echte leven" bedoeld ?). Niet alles gaat
slecht, nïet alles is overbodig en oninteres-
sant, zelfs de meest pessimistische schat-
ting laat niet toe het hele A.P. als een
veelkoppig monster van Loch Ness te
beschouwen, lnteçendeel. Maar er gaat
teveel slecht, er worden teveel onverant-
woorde beslissingen genomen, er zijn teveel
professoren die enkel de letters E en F
kennen en lesgeven een bijzaak vinden
tenzij het om hun vak gaat: het hangt
allemaal teveel af van de goede wil van
personen. En dat belast een gezonde
beslissingsvorming.

maar evengoed staat er niet: "student:
oliedom". Het belangeloos (alles is relatief)
karakter van zijn aanwezigheid in universi-
taire raden kan een belangrijke vernieu-
wingsimpuls worden voor vastgeroeste in-
zichten en programma's. De vertegenwoor-
digingsstruktuur die studenten opgezet
hebben maakt wel degelijk veel meer
mogelijk dan een oppervlakkig inzicht in de
finaliteit van een opleiding.

Iedereen werkt voor zijn eigen winkel, daar
maakt niemand zich illusies over. Dat is niet
ongezond zolang er diskussiemogelijkheid
is, zolang er evenrédigheid van vertegen-
woordiging is. Maar het wordt wel bar
(BAR') als wij er wat bij zitten om de schone
schijn op te houden, en daardoor half
medeplichtig aan het gevoerde beleid.
Als een fraktie statutair 60% van de
stemmen heeft, als die fraktie een enorm
kennisoverwicht voor zich houdt, en met

Dit kan geen toeval meer zijn.. belangen op zijn lever ligt, vaak uit de
persoonlijke sfeer, die die van de tegen-
partij ver overtreffen, dan is de koek allang
verdeeld voor er enig overleg geweest is.
Dat betekent niet dat de koek op de goede,
of op de best mogelijke manier verdeeld is.
"Power corrupts, and absolute power cor-
rupts ebsolutety".
Een andere fraktie 'heeft 10% van de
stemmen. Voor je die fraktie van korpora-
tisme of gebrek aan nuance verdenkt. als je
met weinigen bent moeten de rangen snel
gesloten zijn (als je al de moed opbrengt om
ze nog te vormen). En dan ontstaat
natuurlijk geen zinvol gesprek. Wel onbe-
hagen, desinteresse, halfslachtigheid.
"He who destres. but acts not, breeds
pestilence".

Besparingen aan de universiteit of: ekono-
mie snoeit in de monitoraatswerking. Vran-
ken vrank en negen studenten de klos. De
(ontw-)wrichting informatika. Het boven
staand lijstje is illustratief, niet exhaustief.
Als student kan je je zo verdomd voelen als
de post die de begroting doet sluiten: het
kind van de rekel1ing. Dat went, maar dat
betekent niet dat men strukturele mis-
toestanden moet laten bestaan, ook al
woedt de krisis nog zo fel.
De redelijke verwachtingen, als je begint te
studeren, zijn. een behoorlijk te verwerken
hoeveelheid leerstof, met een enigszins
relevante inhoud, die een kritische houding
aanmoedigt, een ernstige en permanente
begeleiding en een stel deliberatiekriteria
met mogelijkheid om beslissingen van de
jury aan te vechten, zonder daarom naar de

De redaktie
Een prof staat in de Van Dale niet om-
s~hreven als. persoon met slecht karakter, * BAR. Buro Akademische Raad

LEZERSBRIEVEN
ADVERTENTIE

AUDIO
Alle lezersreakties kunnen geser-
veérd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 2 D,
3000 Leuven, verdieping I, deur 6.
Schrijfsels, waarop men geen naam
durft te zetten of die niks te maken
hebben met de Veto-inhoud, worden
verbannen naar de doofpot of de
prullenmand. "Naam en adres bij de
redaktie bekend" is een moeilijk te
vinden achterpoortje, onze zacht-
moedige schaar is een soms te zoeken
inleverpoortje.
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin heeft...

Wij vinden het jammer dat uw redacteur
dit interpreteerde alsof "volgens het
VRG de fiscale fraude en dies meer te ver
van de studenten verwijderd lagen en dat
het niet aan de studenten was hiertegen te
reageren." Onze bezwaren waren enkel
gericht op de concrete formulering in één
bepaalde situatie. Met plezier bevelen wij
u nogmaals aan onze lezersbrief dd.
28/1Q/1982 te lezen, en de tekst dan op
een andere wijze "hinein" te "inter-
pretieren". Hopelijk is hiermee een einde
gesteld aan dIt misverstand.

In naam van het VRG,
de sociaal afgevaardigden,

Toon Boon
Wim Eraly

VIDEO
VERKOOP & SERVICE

VERKOOP & SERVICE

Sony - Marantz
Bang & Olufsen

Dual - Sanyo - Akai
Lenco - Grundig

Pioneer - Panasonic
Yamaha -B & W
Revox - Tandberg

enz

SONY
UMATIC
BETAMAX
PANASONIC
SANYO

BANG & OLUFSEN
GRUNDIG

VRG
Kreten & gefluisterGeachte Veto,

Graag zouden wij (hel VRG) volgende
reactie kwijtwillen op uw hoofdartikel
"Kringen verdedigen demokratisering on-
derwijs", dd. 25/10/'82:

Het VRG v.erdedigt inderdaad de stelling
dat er "heel wat verspillingen zijn op het
nationaal vlak". Deze formulering von-
den wij meer evident als men het heeft
over het opstellen van een basistekst, dan
te stellen dat er "zoveel miljard fiscale
fraude is". Er zijn immers nog veel. meer
voorbeelden van wanbeheer in de natio-
nale overheid. Denken wij maar aan de
miljardensteun aan Cockerill Sambre
enz. Bij een basisplatform mag men
volgens ons, zolang men van 'de bedoe-
ling uitgaat zoveel mogelijk studenten
achter de tekst te scharen, niet al té
concreet werken.

Geachte Veto-redactie,

Met ontgoocheling lazen we Uw rubriek
"Kreten en Gefluister" in Veto nummer
6. De ateur had heel wat kritiek op het
VRG. Tot onze verbazing sloeg hij de bal
tot vijfmaal toe mis.

I. "Wij zouden een informatieverga-
dering van het N.A.K. hebben ver-
boden."

Welnu, wij hebben daar niets aan te
verbieden, en hebben ook niets verboden.
Op de eerstmogelijke VRG-vergadering
werd trouwens eenparig beslist een
informatievergadering te organiseren,
wat inmiddels, na aankondiging, ge-
beurd is.

Donderdag gesloten Donderdag gesloten

(016) 22 43 64
Diestsestraat 164-168

_3000 LEUVEN
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Persmededeling
. Dinsdag, 9 november om 16.00 u., richtte
het Leuvens Regionaal Aktiekomttee
voor de Demokratisering van het Onder-
wijs een betoging in onder het molto: Het
recht op onderwijs.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek is

. immers gebleken dat de universiteiten
terug eh steeds meer elitair worden.
Daaraan is de verzwaring van de finan-
ciële lasten die verderstuderen met zich
meebrengt niet vreemd.
Naast het oude zeer van de hoge

. inschrijvingsgelden en de niet-indekse-
ring van de studiebeurzen, stelt het
regionaal aktiekomttee de verhoging vast
van de gemiddelde huurprijs voor een
studentenkamer in het Leuvense met
400fr. per maand ten opzichte van vorig
jaar. Komen daarbij de maaltijdprijzen
in de studentenrestaurants die om de
haverklap stijgen en de enorme toename
van de onkost voor studiebenodigdheden,
vooral boeken (+ 25 %).
En dan is er nog het voorstel-Lenssens ter
hervorming van het beurzenstelsel. 20%
van de beursgerechtigden zal hierdoor
zijn studiebeurs zien inkrimpen van
30.000 naar 5.000 frank. Dit terwijl de
totale studiekost in 1979, dus-vóór alle
grote prijsstijgingen, reeds 120.000 frank
bedroeg! De maksimumbeurs in dit
voorstel - slech ts 70.7OQf ran k - zal pas
toegekend worden aan mensen die maar.
60% van het socio-vitaal minimum
verdienen. Dit socio-vitaal minimum nu
is de wetenschappelijk vastgestelde grens
waaronder men niet langer op een
maatschappelijk aanvaardbare wijze kan
leven. Met andere woorden: dit voorstel
wil de toegang tot het hoger onderwijs .
niet bevorderen, dit voorstel is een
aalmoes!
Voeg daarbij de totale maatschappelijke
kontekst van inleveren waarin vooral van
de zwakkeren zware inspanningen wor-
den geëist en het wordt duidelijk dat meer
dan ooit het recht op onderwijs wordt
bedreigd.
En daarom komen de Leuvense studen-
ten op straat:

Voor een degelijk beurzenstelsel !
Tegen het voorstel Lenssens !
Tegen de afbraak van de sociale sektor!
Voor een vlotte toegankelijkheid VIlnhet
hoger onderwijs vooralle bevolkingslagen !
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De deur schoof open, langzaam,
langzamer, langzaamst. De paus
kwam binnen, kustehetvoltapijten
zei dat abortus slecht was. 'Ook
goedemiddag', antwoordde ie-
mand. De man in het wit werd
voorgesteld aan de anderen, die al
rond de tafel zaten, en het sociaal
overleg begon. 'Agendapunt 1.
Konsumpties.' De vakbondsverte-
genwoordiger gaf een briefje door
na zelf een streepje getrokken te
hebben achter het woord 'koffie'.
De paus hield het bij een munttee
(adem, zijn adem) en de lakei van
dienst bracht een kwartier later een
dienstbord vol.
.Agendapunt 2'. De voorzitter krab-
de de jeuk van zijn neus, maar
kreeg de tijd niet meer om verder
aan te kondigen. De deur schoot
immers open, langzaam maar niet
'langzaamst, en.Rik De Saede/eer
kwam de voetbaluitslagen voor-
lezen. Geween, tandengeknars en
hoongelach werd afgewisseld met
het handgeklap van patronaats-
zijde (hadden ze het Toto-formu-
lier korrekt ingevuld ?). 'Dag Rik.
Dan toch agendapunt 2. De WTV
ofte werktijdverkorting.' 'Geldt dit
ook voor deze vergadering?' vroeg
een aanwezige minister maar er
'was spijtig genoeg geen pers

toegelaten in de zaal.
De diskussie kabbelde vinnig, vin-
niger, vinnigst verder; Fabelta ging
ondertussen failliet en de klok gaf
12 uitdeinende slagen. 'Wat eten
we', het was een vraag die iedereen
kon gesteld hebben. 'Tong met
kampernoelies' werd met een pruil-
mondje, vol lange tanden, ont-
haald. 'Het sociaal overleg wordt
tot twee uur opgeschort', sprak de
voorzitter en de schoolbel rinkelde.
De joernalisten stormden binnen
en vochten om het stukje tapijt, dat
Johannes-Paulus gezoend had.
...het stukje tapijt, dat Johannes-
Paulus gezoend had. Wat is het
onderwerp en wat is het lijdend
voorwerp in de bijzin? Antwoor-
den stuur je op naar Jacques Tati
en vergeet niet een stuk verpakking
van een wasprodukt in de envelop
in te sluiten.

'Agendapunt 3. Konsumpties.' Het
was al kwart na twee en de
morgenkoffie werd ingeleverd voor
bier en appelsap. De lakei was nog
maar buiten of de deur spatte open,
snel, sneller, snelst. Tien man
stormden naar binnen. De voor-
zitter kon nog zeggen. 'Heren
joernalisten, gelieve buiten te blij-
ven', maar hij werd 'dadelijk in het
Turks van antwoord bediend. En

inderdaad, toen viel het iedereen
op dat de heren allemaal een sjaal
voor de mond droegen, dat hun
zakken volgepropt waren met gra-
naten en munitie voor hun automa-
tische geweren en dat ze...
'Wat willen jullie, waarmee kunnen
we jullie helpen', probeerden de
syndikale vertegenwoordigers.
'WTV? Een vijftiende maand kin-
dergeld? Een Vlaams kultuurpaleis
in Ankara?', haakte de paus in
maar hij stopte zijn interventie
(Turken ?). De onaangekondigde
gasten lieten de lakei binnen, die
over vrouwen kinderen begon te
vertellen. 'Do you really want to
hurt me? Do you really want me
cry?'
Brussel (Belga). De Turkse ekstre-
misten die gedurende twintig uur
de deelnemers aan het sociaal
overleg gijzelden en zich daarna
aan de wegenwacht overgaven,
hebben zich gisteren moeten mei-
den bij de onderzoeksrechter. De
tien Turken hebben asiel in België
gevraagd. Hun verzoek zal in over-
weging worden genomen. Vermei-
den we nog dat door dit incident
het sociaal overleg is afgespron-
gen en dat de paus na het gebeuren
een dankmis opdroeg in het Ko-
ninklijk Cirkus.
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nivo's kende .. Het beleid werd bepaald
door het parlement waarin 50 rehtstreeks
door de studenten verkozen vertegen-
woordigers zaten. Het dagelijks bestuur,
dat de «Raad van het L.S.K." werd
genoemd, werd waargenomen door 5 uit
het parlement gekozen leden en telkens I
vertegenwoordiger van de zes belang-
rijkste studentenverenigingen, waaron-
der het F.K. (cfr. deel 1), het K.V.H.V. en
het Blok der Sociale Organisaties (cfr.
deel 2). De derde schakel waren de
«commissies", aangesteld door het par-
lement en belast met het organiseren en
koördineren van een bepaald aspekt in de
studentenwerking : pers en informatie,
studiecommissie, sociale commissie,
sport, culturele commissie, commissie
buitenland en huisvestingscommissie.
Dit formele studentenparlement was
echter een kort leven beschoren. Reeds
tijdens het eerste werkingsjaar ('58-'59)
was het vaak moeilijk 30 vertegenwoor-
digers bij elkaar te krijgen. Bovendien
was niet zelden «de geest van verstand-
houding en samenwerking", die in het
L.S.K. moest heersen, zoek; en uit vrees
voor verlies aan invloed werd het L.S.K.
beurtelings geboycot door de deelne-
mende verenigingen. De commissies
waren de enige organen die ernstig werk
leverden .
Het politiek-vertegenwoodigend orgaan
dat het L.S.P. wilde zijn, stierf een stille
dood toen er in '62 geen verkiezingen
meer werden uitgeschreven. Het L.S.K ..
bleef bestaan , zij het in gewijzigde
samenstelling. Het had geen enkel re-
presentatief karakter meer en zijn be-
voegdheid beperkte zich tot het verdelen
onder de studentenverenigingen van
subsidies door de wet van '60 (sociale
sektor) via de Akademische Overheid
toegekend. Die verdeling van subsidies
zou regelmatig aanleiding geven tot
interne strubbelingen of zelfs breuken.
De samenstelling van het L.S.K. zou nog
enkele malen gewijzigd worden tot het in
'66 bestond uit het F.K., Sociale Raad,
Kultuurraad en het K.V.H.V. Tijdens de
eerste «Leuven- Vlaarnsv-akties ('64-'66)
kreeg het F.K. een belangrijke invloed

vervolg op pagina 4

ADVERTENTIE

Op één of andere manier is er in
Leuven de laatste 100 jaar altijd
wel een algemeen overkoepe-
lende studentenorganisatie ge-
weest. Dit zeggen wijst er meteen
op dat er verschillende formules
hebben bestaan: met de huidige
A.S.R.-structuur zijn we aan de
achtste versie toe. Met een blik
op de voorvaders van de A.S.R.
vangt de eerste aflevering van dit
deel aan. In de tweede aflevering
komen de voorbije 11 jaar van de
huidige overkoepelendaftuden-
tenorganisatie aan bod.

Het Verbond

VANNU TOT TOEN
een aantal initiatieven - binnen of
buiten het Verbond - waren ontstaan
(zie deel 2) die door hun werking of
karakter belangrijke organisaties waren
geworden en/of vele studenten groe-
peerden.

tussenkomst van de rektor - op federale
basis met een «Fédèration Wallonne » en
een «Vlaams Verbond »; het bestuur werd
jaarlijks afwisselend door een Waal en
een Vlaming voorgezeten. Het in 1888
opgerichte tijdschrift «Ons Leven",
Vlaams van strekking, werd de spreek-
buis van het Vlaams Verbond om er later
in geïntegreerd te worden.
Konflikten tussen Waalse en Vlaamse
studenten leidden er in 1908 toe dat de
federatie ontbonden werd en elk der
beide afdelingen onafhankelijk gingen
werken. Het Vlaams Verbond voerde als
doelstellingen «katholiek" en «Vlaams"
in haar banier (ook letterlijk); dit zou ook
tot uiting komen in de naamaanpassing
tot «Katholiek V1aamsch Hoogstuden-

zijn bestuur, maar nam het ook initia-
tieven tot oprichting van diverse af-
delingen en werkingsterreinen (cfr. deel
2). Intern werd op inhoudelijk vlak de
nadruk gelegd op het katholiek karakter
van de studenten en -werking (cfr. deel I);
extern lag de klemtoon op het Vlaamse
(taalwetten, vernederlandsing van de
universiteit). Zijn Vlaamse akties lever-
den het Verbond niet alleen slaande
ruzies op met de Waalse studenten. maar
brachtten het eveneens tot scherpe kon-
nikten met de akademische overheid;
deze leidde o.a. tot verbod door de
universitaire overheid van elke werking
van het verbond (en de Fédération) in
1909 en in 1925 zelfs tot ontbinding van
het K.V.H.V. door de rektor (een

Parlementaire
experimenten

Als nieuw overkoepelend orgaan werd
eind 1944 het «Leuvens Studentencorps"
n.s.c., later L.S.K.) opgericht. Het
bestuur ervan was samengesteld uit I tot
4 stemgerechtigde vertegenwoordigers
van de meeste toenmalige studenten-
verenigingen. Het L.s.e. was niet zozeer
een beleidsorgaan dan wel een koördi-

De eerste overkoepeling gebeurde door
de «Société Générale des Etudiants»; in
1978 kon dat allemaal nog eentalig Frans
zijn omdat de akties voor' kulturele
ontvoogding en politieke gelijkberechti-
ging aan Vlaamse kant pas later - zij het
maar enkele jaren - op gang zouden
komen. De organisatie overkoepelde de
bestaande studentenverenigingen (van
literair-wetenschappelijke. ontspannen-
de of religieuze strekking). Een recht-
streeks politiek-ideologisch doel kon
echter aan de oprichting van de «Société»
niet ontzegd worden: ze geschiedde, met
de steun van de rektor, iri de verkiezings-
strijd die enkele maanden later zou
uitmonden in de eerste Belgische School-
strijd; de katholieke studenten voelden
zich niet alleen ideologisch maar ook
fysisch bedreigd door de burgers van een
uiterst liberaal Leuven.
Omwille van een groeiend Vlaams be-
wustzijn kwam de werking van de
-Société» in 1898 stil te liggen. In 1902
werd ze opnieuw opgericht- alweer met

De A.S.R.Deel 3 ••
natie tussen de werking van de diverse
verenigingen. De akties die in het
volgend decennium gevoerd werden -
vooral Vlaams en katholiek van karakter
- gingen meestal uit van (één van) de
deelnemende studentenverenigingen.

beslissing die officieel nooit herroepen is,
hoewel er enkele jaren later een modus
vivendi werd bereikt). Dergelijke in-
grepen van hogerhand zijn typerend voor
de verhouding die bestond tussen de
algemene studentenorganisatie en de
akademische overheid tot aan W.O. II~
de studenten onderwierpen zich aan die
besluiten zonder groot protest. Na 1945
zou de akademische overheid zich niet
meer tot dergelijke ingrepen laten ver-
leiden en wanneer ze sankties nam tegen
studentenvertegenwoordigers individu-
eel, rezen hiertegen onmiddellijk akties
(o.a. niet aanvaarding van een officiële
studentendelegatie in '68. maatregelen
tegen Germanisten tijdens de aktie Spies
in '73).

Terwijl de verbondsakties zich tot de
jaren '20 toespitsten op "Vlaamse gelijk-
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waarbinnen de verschillende tendenzen • •
van 'pieuwc~echtse ideeéuc binnen de "
studentenwereld aan bod konden komen
en qua akties op konkrete realisaties in
het Leuvens milieu; het is in die periode
dat het K.V.H.V. zijn grootste bloei
kende.

Het sterk overhellen van het Verbonris-
bestuur naar extreem-rechtse V.N.V.-,
ideeën bij het begin van W.O. IJ
ondermijnde zijn geloofwaardigheid bij
de studenten (dr. deel 2). En hoewel het
K.V.H.V. daarna opnieuw een gematig-
der koers ging varen, was het zowel voor
de studenten als de Verbondsleiding
duidelijk dat het K. V.HN. niet meer ais •.
enig leidende studentenorganisatie kon
optreden. Temeer daar er in de jaren' 3

tenverbond- (K.V.H.V.) na W.O. I;
vandaar dat «K.V.H.V." en «het Ver-
bond" nog steeds als synoniemen ge-
bruikt worden.

Het verbond zou zich vanaf haar ont-
staan opwerken tot de erkende koepel-
organisatie van de Vlaamse studenten in
Leuven, hoewel het in eerste instantie
ingeschreven leden groepeerde. Organi-
satorisch zorgde het verbond voor op-
name van bestaande verenigingen binnen

De uitbreiding van het aantal studenten
(zowel in aantal als van sociale afkomst),
het groeiende syndikalistische bewust-
zijn, bracht ook de idee naar voor van een
demokratisch georganiseerde studenten-
beweging: het overkoepelende L.s.e.
kon niet langer in handen blijven van een
aantal studentenverenigingen, maar het
beleid ervan moest rechtstreeks vanuit de
studentengergeenscbap uitgeoefend wor-
den. Dit was de gedachte die in 1958
leidde tot de oprichting van het «Leuvens
Studentenparlement» (L.S.P.), dat 3

Op de viering van het 75-jarig bestaan van de (nieuwe) universiteit riepen de
Vlaamse studenten "Wij eisen Vlaams op de hogeschool". De relletjes die
hieruit voortvloeiden waren de reden waarom de werking van het Verbond
door de Akademische Overheid werd verboden in 1909. (foto: AMVS)
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Barnaby in Natuur&Techniek:

Nieuwe trends in de bewapeningswedloop
geruststellende psychologische faktor die
de dreiging van de vijandelijke. wapens
kon relativeren. Deze psychologie ver-
liest haar houvast. doordat de toene-
mende precisie der kernkoppen niet meer
de bevolking als zodanig, de grote steden'
dus, zou bedreigen maar wel de militair-
vitale doelwitten.
De verleiding tot het uitvoeren van een
verrassingsaanval wordt hierdoor gro-
ter: men denkt de vijand met één slag te
kunnen uitschakelen, of alleszins een
beperkte nucleaire oorlog te kunnen
voeren. Dat hierbij niettemin honderden
miljoenen slachtoffers zouden vallen
weegt in het militaire denken _ sinds
Pyrrhus ook won (I) - doorgaans niet
erg zwaar.

(geen éénzijdige maar ook geen twee-
zijdige) akkoorden.

In het septembernummer van Natuur&Techniek verscheen een
bijdrage van de hand van Prof. BARNABY, een figuur die hier in
Leuven nog wel niet vergeten zal zijn, sinds zijn bezoek vorig jaar
(Veto nrs 2, 9). Het mooi geillustreerde artikel - zoals steeds in
N&T - biedt echter geenszins een mooi verbloemde inhoud. Dat
indien er geen einde komt aan de steeds toenemende kernwapen-
wedloop tussen Oost en West .een nucleaire wereldoorlog
onvermijdelijk is, zal nu onderhand wel iedereen beseffen. maar
met deze vaststelling alleen maakt BARNABY er zich niet van af!
Hij is er, gezien zijn jarenlange ervaring in het. militaire
wetenschappelijke onderzoek ook de geschikte persoon toe om dit
fenomeen te analyseren, en wel beginnend bij dit wetenschappelijk.
onderzoek zelf. Hij is namelijk tot het inzicht gekomen dat de"
voortschrijdende technologie zélf één van de voornaamste factoren
is waardoor een wereldomvattend kernwapenconflict steeds
dichterbij komt.

Amerikaanse bisschoppen
waarschuwen

BARNABY heeft het ook nog over de
kosten van het hele zootje voor onze
samenleving, denken we maar aan de -
wereldhonger. de armoede .... En er zijn,
zoals uit een verslag van de Verenigde

aties blijkt, voldoende civiele projekten
voorhanden 0111 de spreekwoordelijke
zwaarden nu eens eindelijk tot ploegen
om te smeden: "Ons huidige bestand aan
bruikbare kennis is waarschijnlijk veel
kleiner dan het geval geweest zou zijn als
wij ons niet zo enthousiast in de
bewapeningswedloop hadden gestort."
(2) Of m.a.w.: het heeft allemaal tot niets
geleld, als de afschrikking van het
gebruik ervan verloren gaat.

Dat BARNABY de bal nie; mist, bewijst
misschien de verklaring der Amerikaanse
bisschoppen tijdens de afgelopen week.
om nooit als eerste een nucleaire oorlog
te beginnen. Reagan was inderdaad de
eerste Amerikaanse president die open-
lijk van dit princiepe was afgestapt,
hoezeer hij ook achteraf zijn oorspron-
kelijke verklaringen verbloemde (en ver-
blunderde i).
Brezjnev reageerde deze week alvast met
het aansporen van zijn wetenschapsmen-
sen (om de Amerikanen in te halen i); hij
is ook niet blind.

Volgens BARNABY zijn de huidige
politieke leiders allerminst opgezet met
deze ommezwaai in het militair-strate-
gisch denken, maar ... zij zwichten voor
de blinde ~Iangen van bepaalde groe-
peringen, met name de krijgsmachten
zelf, de defensie-industrie, en de legers
van wetenschapsmensen en ambtenaren
in dit complex betrokken.
In plaats van systemen te ontwikkelen die
een verdere precisering van de nuclajre
oorlogvoering op het oog hebben. en
hieronder vallen ook de strategische
afweersystemen tegen onderzeeërs, ra-
ketten en satellieten, moet men, volgens
BARNABY, het princiepevan de "blinde
afschrikking .. blijven handhaven. Men
moet dus ook en vooràl het wetenschap-
pelijke onderzoek 'onder controle hou-
den, en bij voorkeur via multi-laterale

Dat de technologie in de Sovjet-Unie een
paar jaar achterloopt op die van de
Amerikanen, is wellicht de enige on-
bewezen veronderstelling in BARNA-
BY's betoog. Ze is niettemin aanneme-
lijk, de technologie loopt op andere
maatschappelijke domeinen in het Oost-
blok wel meer dan enkele jaren achter.
Aan het opvoeren van de precisie is een
verzadigingspunt verbonden, nl. vol-
doende precisie. Wanneer de Amerika-
nen het uiterste zullen bereikt hebben, zal
de Sovjet-Unie binnen de kortste tijd
over een gelijkwaardig systeem beschik-
ken. De vrees voor een preventieve
kernaanval vanwege de Sovjet-Unie, zou
in Amerika wel eens zo sterk kunnen
worden dat ze het gauw zelf doen,
vooraleer de Russen er toe in staat zijn.

Wilfried Allaerts
BARNABY onderscheidt in de bewa-
peningswedloop verschillende ten-
denzen. Het aantal kernwapens is -op
ontzaglijke wijze toegenomen, de kracht
van de individuele bommen al evenzeer,
zodanig dat men de wereld nu meerdere
malen kan vernietigen. Het lijkt mis-
schien cru ti: stellen, dat zulks "geen
nieuws meer is», maar ik wil toch, zoals
BARNABY, de aandacht verleggen naar
een nieuwe trend, die tot een spectacu-
laire ommekeer in het militair-strategisch
denken heeft geleid. Deze trend situeert
zich in de toenemende precisie van de
kernwapens.
De precisie van een kernkop wordt
gewoonlijk uitgedrukt in «circuiar error
probability .. (CEP). dat is de straal van de

cirkel, met als middelpunt het doelwit,
waarbinnen gemiddeld de helft van de op
het doel afgevuurde kernkoppen terecht-
komt. Zowel de Amerikanen als de.
Russen werke.n momenteel aan een
opmerkelijke verbetering van de eEP-
waarden van hun tactische en strate-
gische kernraketten.

G ebasec rd op:
BARNABY. F .. 1982 - Militair onderzoek en
ontwikkelingswerk - NatuurS Techniek, 50
(9). 656-675.

Voetnoten:
(I) 319 v. Chr. - 272 v. Chr.
(2) BOEKER. ·E.. 1982 - Science anti the
Nuclear Arm" Ral.". In : F. BARNABY and
C.P. THOMAS (eds). The Nuclear Arms Rare
- COIII,.,,/,' or Catastrophe. Taylor and
Francis. London.

Precisie versus
afschrikking

Volgens BARNABY ondermijnt deze
precisie het effekt van de afschrikking.
Sinds het einde van de tweede wereldoor-
log was het afschrikkingseffect steeds
zowel de motor voor het opvoeren van
het eigen wapenarsenaal. alsook de

Wapens vormen een gevaarlijke
macht vooral omdat macht een
gevaarlijk wapen is.
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heer Eugène Van Itterbeek. Deze zeer
Geleerde Heer, met de Spaanse promi-
nenten op een rijtje op het podium
gezeten, vond het nodig om gedurende de
toespraak van de Spaanse ambassadeur
als een missienegertje met het hoofd te
zitten knikken, om het publiek duidelijk
te maken dat hij, Van Itterbeek, Spaans
verstond~Dit is van een zo allemachtig
grote lltNPViteit dat het ontroerend
wordt: ziedaar een man die zijn kinder-
zieltje ongeschonden heeft weten te
bewaren ..
Bravo Eugène.

De poëzielezing die op dit heuglijk
intermezzo volgde, vertoonde nogal wat
schoo-iheidsfouten, in die mate zelfs dat
van schoonheid nog nauwelijks sprake
was. Het geheel werd omlijst met klank-
en lichteffekten, en opgeluisterd met
wazige dia's: een onduidelijk zootje dat
als 'sfeerscheppend' diende aangevoeld.
Welzeker ; klank, licht en dia's schepten
zoveel sfeer dat de poëzie er onder
bedolven werd. Hoogst irritant.

En revolterend was de voorlezing van
poëzie van Anton van Wilderode door
een recitant, op zondag 31 oktober, in
een eerder kitscherig kader (maar dat de
. mensen die in Vlaanderen op kultureel
gebied het mooie weer bepalen stijl nog
smaak hebben, wisten \ we al lang).
Revolterend zeg ik, omdat de recitanten
als basisregel twee stereotiepen han-
teerde die in praktisch elk gedicht
terugkwamen: op de hoogtepunten
kreeg kreeg zijn stem het hijgende van
een hardloper die net honderd meter
spurt afgewerkt heeft; de gevoelige
gedeelten werden gekleurd met het
temerige van de Hamilton-stem die op de
Nederlandse omroep Pampers voor ba-
bybilletjes aanprijst.

Dit is geen alleenstaand verschijnsel :
Nederlandstalige recitanten hebben in
het algemeen de neiging poëzie bij te
kleuren, daar waar het Nederlands een
taal is die, zeker in haar poëzie, geen
bombast verdraagt; Nederlandstalige
poëzie dient 'sec' gebacht te worden.

Algemeen kan men voor dit festival
overigens zeggen dat de voordracht
(door recitanten) te zeer de nadruk legde
op de voordracht en niet op de poëzie,
waar het hem tenslotte toch om gaat.
Afgezien van dergelijke randverschijn-
selen die in de toekomst wellicht ver-
meden kunnen worden, moet ik zeggen
dat het festival wat mij betreft best een
boeiende belevenis is geworden, een
'must' voor de komende jaren.

Peter Hanssens

Terugblikkend moet gezegd: het is een
'boeiende namiddag geworden. Na een
korte inleiding door Jos Stroobants, de
organisator, die zich zelf ook af en toe
bezondigt aan het schrijven van poëzie,
doch overigens een geschikte kerel bleek
te zijn, nam het- feest een aanvang.

Tussen veel archaïsch-retorische rimram
(waar het tema wellicht niet vreemd aan
was), een paar uitschieters: .

Anise Koltz, Luxemburg. DE SCHELP
Door de zee uitgestoten I ligt de schelp op
het strand I ze vermoedt het nauwelijks I
en toch bergt zij·1 tussen de halfgeopende
schalen I een diep geheim II
misschien Het ongezongen lied I van een
drenkeling I of de wanhopige geur I van
een onderzeese plant II
het ismoeilijk te bewaren I dit geheim I als
de zon brandt I en slechts de snelle vlucht I
.van een meeuw I het kort overschaduwt II
maar de zee kent I wat van haar is I alle
schelpen heeft ze geteld II
John Montague, Ierland. GODEN
(laatste strofe)
Geweld stijgt op I uit een krater. I hij kent
zijn eigen duister. I hij' wikt zijn licht. I
richt zijn kunnen.! I
Wolfgang Schiffer, BRD.
OUD LEVENSGEVOEL, NIEUW
(eerste strofe)
Soms ziet hij zich als dood kind in zijn
dromen. I Af en toe voelt hij ook iets
vreemds. I een rond zichzelf heenspringen,
/ nu eens hier. dan weer daar. I alsof zijn
eigen velhem in verwarringbracht. lOver
een dode vriend hoorde hij zichzelfzeggen.
I dat hij met verlof ging uit het leven. I
Sindsdien is hij stil geworden I en luistert
ook meer naar het zwijgen. II

Indrukwekkend was ook .RESUME van
Arne Ruste (Noorwegen), met woorden
'bare langsomt oppfetter jeg' (langzaam
begrijp ik) als ostinato voortdurend
herhaald.

Niemand begrijpt er wat van. I Iedereen
houdt het maar vol. I Ik weet niet hoe dat
kan. I ik ben helemaal hol.
Afgezien van het feit dat de laatste regel
getuigt van een verbazend inzicht wat

ADVERTENTIE 'T T HEEHUISJ E
Ravenstraat 23

St.eeds soep, slaatjes, pannekoe-

ken, omeletten en nog vele an-

derE;:dingen.

Kom eens proeven

Wij verkopen ook voltarwebrood,
'zelfgemaakte cake en ei-, vlees-,
groente- en visslaatjes.
Open: maandag tlm vrijdag Ilu-18u.

ADVERTENTIE
BLOKKEN BEU . ?

Spring eventjes bij CABAY binnen
want daar wachten momenteel talloze
nieuwe boeken uit de nederlandse-
literatuur op u ....
Een fijne ONTSPANNING aan e-en
schappelijke prijs !

Vergeet het niet
CABAY . FOCHPLEIN

.c a bay

betreft de eigen schedelinhoud, kan deze
kolder toch moeilijk voor. grote poëzie
doorgaan. Neen, Guillaurne. Neen.

Claude van de Berge is iemand die
droomt dat hij schrijft en dat iemand hem
leest. Ik vermoed dat hij uit zijn laatste

. roman ('Je droomt dat je hoort dat
iemand je roept en dat je luistert') een
bladzijde verwijderd heeft om deze op dit
festival als een oorspronkelijk gedicht
voor het voetlicht te brengen. Auto-
plagiaat met andere woorden. Bovendien
getuigend van een bevreemdende kijk op
het fenomeen poëzie. Wat anders te
zeggen van baarlijke nonsens als:

... en voel dat ik ben als iemand die
verlangt te zeggen I wie hij is ... terwijl ik
ontroerd word door de gedachte I dat ik je
zal herkennen, omdat je gezicht zal
uitdrukken I dat je mij verlangt te vragen
wie ik ben." (uit 'Het Berkenbos')

Als dit al proza is (eerder nonsens, maar
goed), toch zeker geen poëzie.
Claude van de serge houdt er nog wel
meer bevreemdende ideeën op na. Zo
verklaarde hij dat het repetitieve element
in de poëzie naar mystiek leidt, waarna
hij onmiddellijk (als om deze bewering te
staven) overging tot het dek:lameren van
'Het Berkenbos'. Jammer, ik had hem
die tesis graag nader zien toelichten.

Erik Van Ruysbeek heeft ongetwijfeld
goede poëzie geschreven; de huisvlijt die
hij op het festival presenteerde was echter
ondermaats: opgeblazen retoriek,' met
beelden die sinds decennia cliché's zijn
geworden.

Ook Anton van Wilderode heeft niet zijn
sterkste gedichten meegebracht, al moet
ik toègevep dat· zijn onweerstaanbaar
sobere wijze van voorlezen veel goed
maakt. Van Wilderode was van de hier
aanwezige Nederlandstalige dichters bo-
vendien de enige die zijn toehoorders/
lezers niet trachtte te overdonderen met
gemakkelijk bombast en opgeklopte
gemoedstoestanden. "
Van Wilderode is zeker niet onze beste
dichter; binnen de Club van Vier was hij
evenwel de enige aanvaardbare figuur.

Pauze, gevolgd door de uitreiking van de
Prijs voor Mystieke Poëzie Fernando
Rielo (Spanje). De prijs werd toegekend
aan een 23-jarige afwezige, Blanca An-
dreu, om haar bundel 'Baculo de Babel'.
Eerste vervelend bijverschijnsel: de toe-
spraken door Spaanse prominenten,
waaronder de ambassadeur, die meer
met politiek dan met poëzie te maken
hadden.
Tweede vervelend bijverschijnsel: de

,
Mysterie en materie

Vierde Europese Poëziefestival
nogal heterogeen gezelschap: dichters uit Een belangrijke stap in de nog jonge
Wallonië, Noorwegen, Zweden, Portu- geschiedenis van de Europese poëzie-
gai, Frankrijk, BRD, Luxemburg, Span- festivals mag hier niet onvermeld blijven:
je en Ierland (de Nederlandstaligen symbolisch werd immers op dit vierde
komen vanavond aan' de beurt) die zo festival een opening geboden naar andere
dadelijk uit eigen werk zullen voorlezen; kontinenten en wel met een gedicht van
gekultiveerde dames die de poëten nog de Zuidamerikaanse MarcelIa del Rio, na
gauw-gauw enige belangwekkende me- . de pauze door haar in het Spaans
dedelingen wensen te verstrekken, wat voorgelezen, en vervolgens in Franse
aan hun optreden een springerig aksent vertaling naar voor gebracht door Ch.
verleent; poëzieminnaars die in gedach- Carrère (Senegal).
ten reeds in het Nirwana vertoeven en dus Een initiatief dat aanmoediging verdient,
voorlopig onbereikbaar zijn voor enige om het met een cliché te zeggen.
konversatie; en giftige verslaggevers als Steek de bazuin, roer de trom, want hier
ondergetekende. komen zij die in het zaterdagavond-

programma aangekondigd werden als
'Deel I, Poëzie reading met de Neder-
landstalige Dichters', en ik kan me niet
voorstellen dat de verantwoordelijken
ernstig gezocht hebben om dit onbedui-
dende klubje bij mekaar te krijgen;
dilettantisme, eigenwaan en katolieke
geborneerdheid troef, de namen! de
namen! roept u, dadelijk., een ogenblik,
eerst iets moois, een innig moment dat
aan de reading voorafging: de hommage
aan Maurice Gilliams, onlangs over-
leden, één van onze meest innige taal-
virtuozen, die wel niet. zozeer om zijn
gedichten, als wel om zijn meesterwerk
'Elias of het gevecht met de nachtegalen'
bekendheid geniet. Nochtans heeft hij
ook, een paar sterke gedichten ge-
schreven. Een Roemeense vertaling van
één van zijn gedichten werd op een
tedere, ingehouden manier voorgelezen
door Michel Steriade [Michel Steriade is
een Roemeen die lange tijd prof was aan
de universiteit van Luik en tegenwoordig
kulinaire hoogstandjes opvoert in zijn
restaurant Sovéja aan St.-Maartensdal).
Tot zover de hommage, terug naar de
reading. .
Ik ontkent niet Willem Barnard (Neder-
land, pseudoniem: Guillaurne van der
Graft) een interessant geval zou zijn voor
psychologen die zich verdiepen in re-
gressie-verschijnselen, integendeel; ik
snap alleen niet wat de man uitvoert op
het podium van een poëziefestival.
Toen Willem nog een knaap was, heeft de
oom - in beschonken toestand ver-
kerende -nem weijicht te geestdriftig
aangemoedigd bij het voorlezen van een
nieuwjaarsbrief; met de gevolgen zitten
we nu. Een voorbeeld (uit 'Gedichten
voor Didymus'):

6, .LEUVEN

Tot ziens
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(cfr. deel I) wat enerzijds voor herrie
binnen het L.S.K. zorgde, waarin het
K.V.H.V. zijri positie in het gedrang lag
komen; anderzijds leverde dit de geboor-
te van het «F.K.-blad» (1965) op dat
grote weerklank vond in het Leuvense
studentenmilieu; deze publikatie bleef
bestaan tot 1970 , maar was in '67
omgedoopt tot «Rerurn».

De doorgebroken syndikalistische stro-
. ming leidde in '66 tot de omvorming van
het L.S.K. tot het "V.V.S.-Leuven» (cfr.
deel 2), waarin 8 afgevaardigden van het
F.K., en telkens 3 vertegenwoordigers
van Sociale Raad en Kultuurraad zetel-
den; het K. V.HN., dat voorzien was in
deze struktuur, werd buiten spel gezet
omwille van interne strubbelingen.
De tweede «Leuven-Vlaams--ak tie -
met de klemtoon op een eigen inhoude-
lijk en organisatorisch demokratische
universiteit - ('67-'69) werd niet zozeer
gedragen door een overkoepelend or-
gaan, dan wel door progressieve studen-
tenleiders. Ideologische opvattingen en
persoonlijke initiatieven van deze laat-
sten resulteerden in een breuk binnen
V. V.S.-Leuven en in mei '-68 riep het F.K.
zich uit tot algemeen representatief
orgaan van de Leuvense studenten.

De gedeeltelijke inwilliging door de
Akademische Overheid van studenten-
inspraak en de daaraan verbonden eis tot
representatieve studentenorganisatie had
de oprichting van de «Algemene Stu-
dentenraad» (A.S. R.) is september '69 tot
gevolg. Ze was parlementair gestruktu-
reerd. Het parlement (de "Raad» ge-
noemd) bestond uit verkozen leden per
fakulteit (minstens 2 en per schijf van 400
studenten nog eens I); zij was ..de enige
studentenorganisatie, die representatief
kon optreden voor de ganse Leuvense
Nederlandstalige st udentengerneen-
schap» en 'stelde zich tot doel .. de

Volgende passus werd ontleend aan een
grijs gestencild reklameblaadje, mij door
een wulps ogende jongedame overhan-
digd op zaterdag 36 oktober, de vierde
dag van het festival en tevens de meest
interessante (een vrijblijvende uitspraak,
temeer daar ik de drie voorgaande dagen
niet heb meegemaakt):

"De vereniging. tot wier oprichting werd
besloten tijdens het eerste Europese Poë-
ziefestival in 1979 (georganiseerd door de
Leuvense Schrijveraktie), heeft tot doel
het organiseren. van Europese poëzie-
festivals. het beheer van het centrum voor
onderzoek. dokumentatie en vertaling. het
bevorderen van de internationale uitwis-,
seling vandichters in Europa endaarbuiten
en' het uitgeven van Europese Poëzie-
publikaties. Hierdoor wenst de Vereniging
een konkrete bijdrage te leveren tot de
kennis van de Europese talen en tot de
Europese gedachte."
Voorzitster van de Raad van Beheer is
Prof. dr. Emma Vorlat, in kringen van
studenten Germaanse filologie niet ge-
heel onbekend, een beschaafde, erudiete,
welwillende dame .(wát haar overigens
niet belette mij indertijd zwaar te buizen
voor Engelse grammatika - maar dit.
terzijde).' •
Voor meer relevante informatie kan men
terecht op het adres van de Vereniging,
Blijde Inkomststraat 9, waar tevens de
Europese Poëziebiblioteek gevestigd is.
Deze biblioteek is opgevat als een
openbare leeszaal: poëziebundels, essays
en temacahiers met teksten en poëzie
aangaande de vier fesivals kunnen er
vrijelijk geraadpleegd worden.

Het festival. Impressies
met een vleugje demagogie
Het festival vond plaats te Leuven, van
woensdag 27 tot zondag 31 oktober.
Over de eerste drie dagen kan ik slechts,
aan de hand van de programmabro-
chure, zeggen dat zij gevuld waren met
panelgesprekken. diskussiesen kolloquia
rond het festivaltema 'Mysterie en ma-
terie'.

Zaterdag 30 oktober. drie uur in de
namiddag; het begin van wat in de
programmabrochure opgewekt wordt
aangekondigd als 'Groot.poéziefeest'.
De zaal in de Vlaamse leergangen waar
men het ooit bestond 'Satyricon' van
Fellini af te draaien op 16 mm, wat de
beeldbreedte tot de helft reduceerde
. zodat de spelers herleid werden tot tot
vertikale strepen en de film hoogst
ongenietbaar werd, is gevuld met een

belangen van de studenten van Leuven-
Nederlands te verdedigen en dit in de
ruimst mogelijke zin. De Raad zal zich
ook uitspreken over alle maatschappe
lijke problemen, die medebepalend tijn
voor de studenten als leden van de
maatschappij». Naast de direkt verkozen'
leden waren er ook gekoöpteerde leden:
2 van Sociale Raad en Ivan Kultuurraad
en Sportraad. Het F. K. was opgegaan in
de Raad. Het dagelijks bestuur werd
gevormd door 8 leden binnen de Raad
aangeduid, I afgevaardigde uit Sociale
Raad (die instond voor vertegenwoordi-
ging in het ..Comitee studentenvoorzie-
ningen - cfr. deel 2), I afgevaardigde
van het A.S.R.-blad (<<Rerum») en de
delega tieleider van Leuven Nederlands
voor V.V.S.
De raden. die voorheen de pilaren waren
van de overkoepelende organisatie, wer-
den in feite herleid tot .werkgroepen.
De parlementaire A.S.R.-struktuur is
van korte duur. AI vlug duiken er allerlei
moeilijkheden op die de werking -
konform de statuten - onmogelijk
maken. Vooreerst bleek het innemen van
politieke stellingnamen beperkt te moe-
ten blijven tot het terrein van de
eigenlijke studentenverenigingen en geen
exklusief terrein van de A.S.R. kon zijn,
Bovendien deden zich grote problemen
voor met de werkgroepen: deze hadden
hun materies grondig onder de knie met
als gevolg dat ze er een heel andere
mening op na hielden betreffende het te
volgen beleid dan de officiële beleids-
mensen binnen de Raad, die oordeelden
op basis van spontane mening en
representativiteit.
Eind januari '70 moest de A.S.R.-Raad
dan ook besluiten tot «het failliet ( ... ) van
een bepaald parlementarisme, een louter
formele demokratie». m.m.

volgende week: deel 3 afl. 2:
..Van A.S.R.-slrukluur naar.A,S.R.-werking»



film te maken. Doorlichting van en niet
zozeer identifikatie met de personages is
een herkenbaar Fassbinder-gegeven. Wat
bij hem blijft boeien is niet zozeer het
filmverhaal maar wel zijn gebruik van de
plot en de personages om er allerlei
indrukken, associaties en diep-menselijke
aspekten aan op te hangen. Hierbij
konsentreert hij zich op hetzij individuen
(Ich wiJl nur das Ihr Mich liebt, Bolwieder
en Bremer Fretheld en zijn recentere
films) hetzij op een volledige generatie in
Die Dritte Generation, een film die in
Gent een extra-voorstelling kreeg. Ande-
re films die dezelfde gunst mochten
genieten waren De smaak van water (zie
volgende Veto), Bodas de Sangre {C.
Saura), At (A. Ozgenturk) en Light Years
away (A. Tanner).

Een boeiende programmatie die in dank
werd afgenomen. Uitkijken wordt het
alvast naar de 10e - of jubileum- -
uitgave van het Gentse Filmgebeuren
waarbij gedacht wordt aan een .nauwe
samenwerking met het Festival van
Vlaanderen.
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Gents filmgebeuren

Films: .je .raakt' er niet op uitgekeken
Het ge Gems filmgebeuren (14/10 tot
24/10) kende een enorme publieke
belangstelling (21.300 bezoekers) en kon
dank zij een ruim aantal privé-sponsors
voor een uitgebreid en boeiend program-
ma van ongeveer 70 films zorgen. Het
grootste gedeelte van het filmaanbod
bestond uit films die op diverse festivals
wel goede vermeldingen hadden gekre-
gen maar die door hun a-kornrnerciëel
karakter of door kommerciële overwe-
gingen van de verdelers nooit in de
Belgische bioskopen raakten. Daarnaast
werd de aandacht verdeeld over een
aantal muziekfilms, 6 kinderfilms, het
zogenaamde Belgisch filrnvenster, Ober-
hausen 82 (festival van kortfilrns), R.W.
Fassbinder en Carlos Saura. Verrnel-
deuswaardig tussen het groot aantal
maar weinig bekende gasten zijn Orlow
Seunke (De smaak van wa/er), Marion
Hänsel (Le lit), Maureen Gosling (rech-
terhand van Les Blanc of de niaker van
Burden oJ Dreams), Robbe de Hert en
Erik de Kuyper die resp. Maria Danneels
en Cas/a Diva kwamen voorstellen.

Maria Danneels is de verrassende ver-
filming van "Het leven dat wij droomden"

. van Maurice Roelants. Het verhaal gaat
over de driehoeksverhouding tussen
Maria, Irene en Riohard en is gesitueerd
in de jaren '30. Dat verhaal wordt door
Robbe de Hert ingebed in het kaderver-
haal van een scenarist anno 1981. Deze
fantaseert over de verfilming van 'Maria
Danneels' dat hij op zijn beurt in de jaren
'60 dateert. Knap scenario dat vlot werd
verfilmd en op dezelfde manier werd
gemonteerd. Hitchcock , James Dean,
produktiemoeilijkheden. gevatte dialogen
rake karakteriseringen en entertainment.
Robbe de Hert in co-produktie met de
BRT.
Maria Danneels wordt op zondag 21/11
uitgezonden via BRT. Kijken!

De Gentse Dekaskoop bood dit jaar
onderdak aan het filmgebeuren ; meer
bepaald in 3 van de JO zalen en in een
geïmproviseerd persfoyer. Geen over en
weer geloop meer in de Gentse straten
maar van eerrechte festivalsfeer hebben
we weinig gemerkt. In de eerste plaats
was er het koele onpersoonlijke karakter
van de dekaskoop zelf dat enigszins
opgevangen werd door de publieke
belangstelling, ook voor de andere zalen
waar de gewone programma tie doorging.
Alleen de talrijke affisjes en de ijverige
ploeg van Roei van Bambost deden
veronderstellen dät er iets bijzonders aan
de gang was.

De programmatie liet toch' geregeld
steekjes vallen. Dinsdag, woensdag en
donderdag bleek het niet mogelijk te zijn
voor 19.00 u. 's avonds een interessante
film te programmeren. 's Avonds werd
het dan een welk-van-de-drie spelletje
waarbij je met onbekende films vaak het
risiko van de verkeerde gok liep. De
laatste dagen was het echt schrappen
geblazen want fi lms die- slech ts I keer
geprogrammeerd waren bleken parallel
te· lopen met andere films in (wat dacht u)
verschillende zalen. Het film programma
bleef echter dit jaar niet hangen in
sociaal-politieke dokumentaires maar'
speelde bewust in op een ruimer publiek
zonder ooit kommercieel te worden.

Openingsvoorstelling
Een tweekeuzemogelijkheid want voor
Woody Allen fans was er A Midsummer
Nights Sex Comedy en voor de anderen
Wim Wenders.
Der Stand der Dinge. Geen dokumenta-
ristische Burdon oJ Dreams maar fiktie in
fiktie, zwart op wit. Een amerikaanse
filmploeg is aan het werk in Portugal en
opeens blijkt dat er geen pellicule meer is.
Het filmen wordt stopgezet en de leden
van de filmcrew worden afzonderlijk
voorgesteld in hun off-set aktiviteiten ..
De manier waarop dat gedaan wordt is
een aanduiding van hun totale geïso-
leerdheid van elkaar. Zeer symbolisch
geladen film waarvan zowel de struktuur,

Op de slotdag van het Gentse Filmgebeuren draaide er nog - eenmalig
voor België - de full length version van Heaven's Gate. Too lengthy.

het scenario en de kamerabewegingen in
funktie staan van het hoofdthema:
"verhalen bestaan alleen in verhalen, maar
de tijd gaal voorbij zonder in een verhaal te
moe/en veranderen." Een ironies drama
voltrekt zich dan ook op het einde: Fritz
probeert de moordaanslag op zijn produ-
cer in I lange kamerabeweging vast te
leggen. We zien dan in de op de grond
vallende karnera nog net een wegrijdende
auto uit het beeld verdwijnen. Der Stand
der Dinge, een persoonlijke (er staat niet:
autobiografische) film die op alle nivo's
neigt naar gesofistikeerd perfektionalis-
me - een 24-karaats Leeuw meer dan
waardig.

Verrassingsfilm
Fillipijnen

De verrassingstraditie van het Gents
Filmgebeuren was dit jaar geen hoogvlie-
ger. Kisapmata, een Fillipijnse film van
Mike de Leon gaat over een autoritaire
vaderfiguur die zijn enige dochter tot
incest wil en ook na haar huwelijk zijn
rechten op haar niet wil opgeven. Voor
Mike de Leon misschien een stap in de

richting omdat in zijn rum soc.
kritiek gekoppeld wordt aan konkreet
familiedrama, dé manier om de censuur-
wetten van de Marcos-dynastie te ont-
glippen. Toch kunnen we stellen dat Lino
Brocka zowel in zijn sociale kritiek, zijn
onderwerpen en vooral cinematografisch
veel verder staat. Brocka was niet in Gent
wegens de opnames van zijn nieuwst film,
Jaguar was trouwens zijn enige film die in
Gent aankwam (ook Bona was gepro-
grammeerd). Met net Amerikaans ideaal-
beeld van stardom voor ogen stortten 2
jonge mensen zich blind in de handen van
een stel exploitanten. Een Kayumanggi
(door Fil. akteurs gespeeld) film-rioir
waarin Brocka de gevaren van een
konfrontatie Oost en West vastlegt.
Ook over Manilla, maar onder de regie
van de Franse regisseur Pierre Rissient
gaat Cinq et la Peau - een film over het
zoeken naar identiteit in de bevreemdend
sensuele maar armoedige sferen van de
"Fillipijnse hoofdstaq, Een elitair film-
gedicht dat alleen maar vervelend en
dekadent overkomt met de bloedvlekken
van Kisapmata en Jaguar nog in het
achterhoofd,

Japan
Het ander oosters land dat in Gent ruime
aandacht kreeg was Japan dat vertegen-
woordigd werd door 2 films: Irezumi van
Tak abayashi en Sonezaki van Kurisaki.
De tatoeage-film of Irezumi is een Japans
subtiel vertelde film waarbij de tatoeage
een brug vormt tussen de hypokriete
relaties en eerlijke gevoelens. Terwijl een I

Japanse vrouw in een v/eeselijke orgasti-
sche gemeenschap is met de leerling,
borduurt de meester-tatoeëerder aan zijn
kunstwerk: van een naakte rug tot een
kreatieve schepping of via een erotische
pijnbeleving naar een reële gevoels-
ervaring. De andere Japanse film uit
1981 is Sonezaki. Deze film werd ge-
maakt om de Japanse Bunraku-traditie

op beeldband vast te leggen. Bunraku is
een vorm van poppenteater met poppen
die 1/3 van de menselijke levensgrootte
hebben. De poppen in de film werden in
een natuurlijk kader geplaatst maar dit
deed duidelijk afbreuk aan de originele
bedoeling van de film. Ook bleek het
natuurlijke kader vaak te ruim en de in
het zwart geklede manipulators té 'sto-
rend om de handelingen van de poppen
harmonisch te laten verlopen. Kamera-
man Kazou Miyagawa zorgde er op zijn
beurt wel voor dat de poppen dramatisch
tot hun recht kwamen. Soms boeiend

VictorlVictoria is een komedie uit 1933
die door Blake Edwards werd bewerkt tot
een gevatte komische voorstelling. Twee
op straat gezette entertainers nemen
onder een valse identiteit de artistieke
elite van Parijs in de jaren '30 bij de neus.
Identiteit, persoonlijkheid en emancipa-
tie, daar draait het om. Muziek, dans en
vooral entertainment in gay-gay Parijs
anno 1930.
Vermelden we bij de Amerikaanse pro-
dukties nog de full-length version van
Cimino's Heaven's Gate en Burden of
Dreams onder regie van Les Blanc.
Heaven's Gate is een uitgesponnen (245')
en dure produktie die weinig meer te
bieden heeft. Een filmervaring waar je
hooguit 3 scenes uit onthoudt die
cinematografisch erg knap gemaakt zijn.
(3 scenes op 4 uur tijd is een bijzonder
laag gemiddelde.) Burden of Dreams is
een bijzonder boeiend dokument over
het maken, het voltooien van een film of
was het eerder over de verwezenlijking
van de uitdaging van een droom? Burden
of Dreams is meer dan een dokumentaire
geworden; de ontrafeling van een strijd
tegen de natuur als het ware met in de
hoofdrol Werner. Herzog .

Verder waren er nog 4 Fassbinder-
reprises uit de jaren '72, '76 en '79.
Telkens op een andere manier slaagt
Fassbinder er in om een zeer persoonlijke

Marleen Wijnants

Geen enkele partij
is onpartijdig

kr

Elvis, Buddy, Chuck et les autres

Celluloid Rock nu zwart op wit!
Ongeveer anderhalf jaar geleden zond de BRT een serie over de
geschiedenis van de rockfilm uit. Celluloid Rock genoot enige bijval

rd door Humo zelfs goed bevonden voor z'n HA !-prijs.Het
onvermijdelijke boek, dat de gedrukte verwerking van de TV-reeks
moet voorstellen, ligt nu op de toonbanken te wachten op
koopkrachtigen, moesten die er nog eventueel zijn!

In zijn woord vooraf poneert RoeI Van
Bambost - dezelfde als Miek & Roei -
dat rockfilms hem altijd geboeid hebben
om de eenvoudige reden dat hij steeds een
liefhebber is geweest van rockmuziek.
Dergelijk simplisme is niet typerend voor
het ganse boek, dat het midden houdt
tussen een zakelijke encyclopedie en een
emotioneel kijkboek, vol met plaatjes
van de rockgoden. De verdeling van de
beschikbare oppervlakte papier is dan

Roei Van Bambost

ook op een kompromis uitgelopen, zowel
het aantal illustraties (zeg maar foto's en
affiches) als teksten is doorheen het boek
netjes evenredig verdeeld. Van Bambost
wil de lezers met zoveel mogelijk relevan-
te gegevens (in het bijzonder namen)
beladen, maar dit gebeurt dan wel
regelmatig ten koste van de vlotte
leesbaarheid. Het werk is chronologisch
opgebouwd: vanaf de rock 'n roll
revolutie midden de jaren vijftig gidst de
auteur ons door het' celluloid oerwoud
tot aan de muur van Pink Floyd. Het pleit
voor Roel dat hIj ook eens achter het
projektiescherm is gaan loeren, want
naast het eigenlijke tema schetst hij
eveneens heel beknopt de brede histo-
rische achtergrond, waar die rockfilms
natuurlijk in thuishoren. Het blijft dus
niet bij een enge opsomming van jaartal-
len, namen, titels en korte inhouds-
analyses. De beschrijvende artikelen,
gekruid met de nodige dosis nostalgie
worden flink doorspekt met korte inter-
views met auteurs, zangers, cineasten,
critici ... de een al interessanter dan de
anderen. Zo worden ook de minder
fraaie kantjes - in de vooronderstelling
dat er fraaie zijn - van de filmindustrie
eventjes belicht, volgens sommigen mis-
schien onderbelicht. Denken wij maar
aan het kunstmatig fabriceren en exploi-
teren van tienderidolen. Alhoewel Van
Bambost te pas en te onpas alombekende
oude kost terug opwarmt (het stuk over
Beatlemania is hiervoor exemplair), mag
dit boek toch rustig beschouwd worden
als een bruikbare inleiding in het domein
van de rockfilm; vooral omdat dit voor
mij het enige bekende en zo uitgebreide
werk is in onze bloedeigen moedertaal.
Door achterin nog een index van de

•••
••••

•
[

vernoemde films en regisseurs te plaat-
sen, is dit boek eveneens geschikt als een
bescheiden naslagwerk. Om alle mis-
verstanden uit de wereld te helpen dient
er nog vermeld te worden dat de auteur
de televisieprodukties, de underground-
films, de Franse (Johnny Haliday &Co),
Duitse (Peter Kraus en Conny Froboess)
en andere west- of oosteuropese produk-
ties buiten beschouwing gelaten heeft,
Volgens hem voegden ze niets wezenlijks
toe aan de rockfilmevolutie, wat evenwel
e~n persoonlijke visie van Van Bambost
zelve is, net zoals zijn boek trouwens!

Pascal Lefèvre
RoeI Van Bambost, Rockfilms (naar de
BRT-serie Celluloid Rock) Uitgeverij
Masereelfonds, 1982 (150 blz.)
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ADVERTENTIE

Me~je KB-Studentenrekening natuurlijk !
;-

Toch praktisch eigenlijk, zo'n KB-Studentenrekening waarmee je zelfstandig
uitgaven kan doen. Zo betaal je b.v, de huur van je kot eenvoudigweg met
een doorlopende opdracht. Met overschrijvingen kan je allerlei andere
rekeningen vereffenen. En je kan dag en nacht aan je geld met je gratis
Bancontactkaart (*).

Zelfs al ben je nog geen 18, dan kan je met de toestemming van je ouders
toch een rekening openen.
Boven de 18 mag je zelfstandig een KB-Studentenrekening openen. Je hoeft
enkel binnen te lopen in een van onze kantoren dicht bij de universiteit.

Hartelijk welkom.

'Enkele kantoren in de omgeving van
KU-Leuven.

(') gralis tót je 21 bent.

Mrg. Ladeuzeplein 15*
Sint-Jacobsplein 9/10

Vóór de vakantie kon je er vanalles
vinden: behangpapier voor je kot,
verf en terpentijn, en zelfs kleeflet-
ters om op je deusjevootje te plak-
ken. Nu is het een café. Een studen-
tencafé. «Hèt studentencafé- zegt
uitbater Jos Corten, bij velen beter
bekend als «Joske Poep». Misschien
omdat het zo'n schone jongenis ...

Wij waren in «De Rector» eventjes
vóór de officiële opening verleden
dinsdag. Toen was er nog niet teveel
volk en kon je het interieur nog zien.

Later op de avond was dat niet meer
mogelijk, maar daarover straks meer.
Waar nu «De Rector» is, bevonden
zich vroeger drie huizen, en dat kan
je nog merken. Grosso modo kan je

,

En rekeningen betalen ?

KREDIETBANK

Naamsestraat 14-
Justus Lipsiusstraat 20a
Naamsestraat 173

I<B

Diestsesteenweg 19, Kessel-Lo
Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo

Naamsesteenweg 130, Heverlee*
Geldenaaksebaan 149, Heverlee

• Om je nog beter te dienenbhitt dit kantoor op vrijdagavond open tot 18.45 u.

Service begint bij het betere onthaal.

het gelijkvloers als volgt indelen: in
het linker gedeelte bevindt zich de
ingang, de discobar en de toog, in het
midden is er de «hoofdstraat» en in
het rechter gedeelte zijn er eerder
rustige hoekjes, en ook de trap die
naar de verdiepingen leidt. Daar ko-
men allerlei zalen .en zaaltjes, men
spreekt van een bodega en zelfs, als
de «nieuwe wet Vandervelde» erdoor
is, van een bar voor sterke dranken.
Op de openingsavond was de grote
vergaderzaal op de tweede ver-
dieping reeds bezet. «Lange Wap-
per» uit Antwerpen (of wat dacht
je?) hield er een cantus ter ere van
het enige gebuisde clublid. Alle 22
anderen waren geslaagd. Nog een
geluk dat er één zich «gedevoueerd»
heeft, anders was er geen reden ge-
weest tot vieren!

ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE ADVERTENTIE

Stella opent studentencafé «De Rector»

Maar laten we terugkomen op de be-
,gane grond. Naar het café, meer be-
paald. Men kan niet zeggen dat het
rustiek is, maar evenmin is het mo-
dern, dat wil zeggen: er zijn elemen-
ten van beide stijlen in verwerkt. Het
is... studentikoos. Met plezierige
muurschilderingen, met verschil-
lende uitbeeldingen van het rector-
personnage, met - vooral - een in-
deling die afgestemd is op een stu-
dentenpubliek. Zo is er bijvoorbeeld
de «drinktablet» , een soort tweede
toog evenwijdig aan de eigenlijke
tapkast en kennelijk bedoeld voor
«serieuze» drinkers. Er zijn natuur-
lijk een aantal tafels en zithoekjes
voor 2, 4 of 6 personen, maar men
heen ook gedacht aan grote gezel-

schappen: zithoeken waar je met 10
of zelfs 20 man plaats vindt. En er is
nog iets: ruimte! Wat wij de «hoofd-
straat» genoemd hebben is in feite
een brede gang waar je in kleinere of
grotere groepjes kan staan kletsen,
drinken, salamanderen of zelfs de
farandole te dansen.

gratis tapt. Klopt. Maar het bijzon-
dere is wel dat het volk blééf, ook
nadat de gratis vaten Stella leeg wa-
ren. En wat méér is, nadat de onver-
mijdelijke «officiële» bezoekers
vertrokken waren, kwam het échte
studenten publiek. Niet zozeer de
eerstejaars, maar de doorwinterde
studenten. Diegenen die het klappen
van de Leuvense zweep al eerder
hebben leren kennen, die over ern-
stige dingen kunnen praten, en een
stevige Stella opzij zetten. Persoon-
lijk hebben wij een zeer boeiend ge-
sprek gevoerd met een Brusselse
derdejaars. Studeert in Brussel, maar
is op kot in Leuven. "Om de
Leuvense sfeer op te snuiven» zei ze.
Want die sfeer, in Leuven, daar gaat
toch niets boven!

De opening van «De Rector» ge-
beurde, zoals gezegd, verleden dins-
dag. Nogal een ongewone dag, zo te
zien. Wij hebben cafés weten
opengaan op een vrijdag, een don-
derdag of de dag vóór een feestdag,
maar een dinsdag, en dan nog de dag
nà een feestdag ... ? Wel. het was een
schot in de roos! Logisch, zal je
zeggen, dat er veel volk komt als je
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Orde der geneesheren

Hippokrates weent bittere tranen ...
Feuilleton
Wachten op een volgende aflevering
Verleden week kon je in deze zaal van 't Stuc een aflevering uit een
feuilleton gaan bekijken. Aantal afleveringen onbekend. Het
feuilleton gaat over "afstanden", tussen mensen, tussen binnen en
buiten, fysische en mentale afstanden. Wat je ziet is een
momentopname, een tussentijds verslag over hoe ideeën daarom-
trent in dans om te zetten zijn, en hoe de eigenheid van de zaal, het
publiek, de repeteertijd verwerkt werden in reeds ontwikkelde
dansvormen. Over een maand is het wellicht al weer een heel andere
voorstelling. De dansers zijn het konstante element, onder de
noemer: Stichting Dansproduktie.

verricht voor huisartsen, en dit door de
. Syndikale Kamers. Door geneesheren de
kans te bieden aandeelhouder te worden
tegen zeer gunstige voorwaarden, wordt
de overkonsumptie effektief aangemoe-
digd. In 1978 bedroeg de winst circa
10,1 miljoen. Via de samenstelling van de
diverse beheerraden van deze industriën,
de vergaderingen van de Syndikale
Kamers en van het bestuur van de Orde
der Geneesheren, stellen de schrijvers
vast dat het allemaal één pot nat is.

Geneesheren werd bescherming in en
door de Orde voorgespiegeld als ze
deelnamen in het Centraal Laborato-
rium. Huisartsen kunnen zelfs 100 uren
bijscholing krijgen van de Syndikale
Kamers, zonder de bijscholing te volgen .:
In die provinciale raden van de Orde
krijgen de vennoten van het -Cehtraal
Laboratorium en de leveranciers een
voorkeurbehandeling. Als ze toevallig
toch voor de raad van Orde moeten
verschijnen, krijgen ze bijzondere lichte
strafTen. Vanuit die posities kunnen de
managers van het medisch bedrijf zich
permitteren hypokriete teksten te brou-
wen waarin ze zichzelf etaleren als de
promotoren van de niet-commerciële
klinische biologie ... en een quasi-mono-
polie op dit vlak uitbouwen ...

De rechtstreekse aanleiding tot de betaal-
staking was de houding van de Orde
tijdens de recente artsenstaking. Hier
heeft zij heel duidelijk met haar tucht-
macht niet-stakers onder druk gezet en
"gevonnist, en bepaalde wanpraktijken
van stakers laten plaatsvinden.

Het Zwartboek 'Orde van Geneesheren' dat de Aktie Orde
Vlaanderen bij EPO heeft gepubliceerd is ten onrechte een boek dat
enkel voor geneesheren bestemd lijkt.
Het boek bekampt de deontologische kode van de Orde, die onder
het mom van 'eerbied en waardigheid' van het beroep, in feite erop
gericht is 'de autoritaire en hiërarchische positie van het
geneesherenkorps tegenover de andere gezondheidswerkers en
tegenover de bevolking, de patiënten, te vrijwaren.'
Als eerste punt van een manifest dat de schrijvers achteraan het
boek ter ondertekening aan de lezers voorleggen staat vermeld, dat
de besluitvorming inzake gezondheidsethiek, het voorwerp dient
uit te maken van een brede maatschappelijke diskussie, waarbij
naast geneesheren en andere gezondheidswerkers ook vertegen-
woordigers van de bevolking en de patiënten dienen betrokken te
worden. Mep stelt voor een officieel orgaan voor dit doel op te
richten.

(If you havej a good temper, keep it; if
you have a bad temper, don 't lose it), een
tafereel waarin vier vrouwen met zwarte
zonnebril, in jaren-50 kledij, een blauwe
zon aanbidden en huiverig toevlucht
zoeken bij elkaar. Die momenten worden
doorkruist door verbeeldingen van ge-
wone mens-mens-relaties; twee of drie
dansers die elkaar beurtelings aan-
trekken of afstoten. Dat zijn de momen-
ten dat het stuk het sterkst gewoon ballet
benadert.

Hoewel het geheel onderhoudend is, af
en toe zelfs origineel, blijft het allemaal
nogal vrijblijvend. Dat is in hoofdzaak
aan een behoorlijk gebrek aan struktuur,
en daarom ook dragende tematiek (het
woord afstanden maakt nog geen tema)
te wijten. Een identiek begin en einde, het
vaak hernemen van dezelfde bewegingen
(bv. een inhalige beweging met de arm,
het schokkend over de scène bewegen),
een sporadisch hernemen van een ge-
geven (bv. ue glazen), kan dat euvel niet
echt verhelpen. Het teveel aan middelen
kan dan storend worden. Dat zet ook de
nadelen van de gevolgde werkwijze -
tussentijds presenteren van een produk-
tie in volle ontwikkeling - goed in de.
verf. Daaronder vallen: slordigheden -
heel storend -, onvoldoende ekspressie
in de beweging (handen die een ganse
vertoning door er slapjes bijhangen),
teveel overbodige trouvailles.

De dansen in Feuilleton vertrekken van
heel eenvoudige bewegingen, ballet-oe-
feningen. Daar worden andere elementen
in verweven: een vleugje jazz-ballet, iets
wat mij vaag aan tapdans herinnerde, en
vooral heel wat pantomimische uitbeel-
ding. De Stichting blijkt daarbij een heel
sterk gevoel te hebben voor visualia : de
zijruiten van de zaal werden omgevormd
tot spiegels door er spots achter te
plaatsen, een heel verrassend effekt, er
werd buiten gedanst, er werd op een
leuke manier met licht en met allerhande
gadgets omgesprongen (zoals bv. de vier
kleine kassetterekordertjes, die vogel-
gefluit produceerden en plots de zaal
in zweefden). Overigens, geen middel
.werd ongebruikt gelaten. De menselijke
stern komt in twee taferelen de opvoering
ondersteunen, en zelfs een oud Super-B
familiefilmpje komt eraan te pas. Ook de
muzikale omlijsting putte uit veel inspi-
ratiebronnen: sterk ritmische patronen
zoals in nieuwe rock, Bartok. John
Cage ... Een van de sterkste kanten van de
opvoering vond ik, onze redakteur
muziek vond het echter maar nep. Tja.

Gesloten deurenDe lezer blijft echter op zijn honger
zitten, om meer te vernemen hoe die
'inspraak van patiënten' kan gerealiseerd
worden. Nergens in het boek vindt
men iets terug van konkrete ideeën die in
dit verband leven bij het Initiatiefkornité
van Dr. De Maseneer, of bij de PVDA-
dokters van Hoboken, Genk, Zelzate, of
geformuleerd door Illich.

in 1967 werd via een KB in het kader van
volmachtenbesluiten van Vandeboey-
nants en De Clerck (!) de bevoegdheden
van de Orde nog uitgebreid. Het tucht-·
reglement van de Orde wordt uitgebreid
van de 'individuele deontologie' naar de
sociale verbintenissen tegenover de ge-
meenschap. Verder staat letterlijk in de
wet dat 'alleen de geneesheer, welke ook
zijn specializatie en kennis weze, kan om
het even welke handeling stellen be-
horend tot de geneeskunst.' Ook de
paramedici komen onder gezag en kon-
trole van geneesheren. Misbruiken o.a.
naar patiënten toe zullen beteugeld
worden door de Orde. Tegenover leken
en patiënten moet de Orde dus fungeren
als objektieve beoordelingsinstantie ter-
wijl zij in haar samenstelling bijna
uitsluitend -uit vertegenwoordigers van
het beroep bestaat.
Het boek bevat heel wat dokumentatie
over wantoestanden op dit vlak. Men
drukt een 5-tal brieven af van diverse
patiënten tegen één dokter uit een
ziekenhuis van Deurne, gericht aan de
Orde, waar nietszeggende antwoorden
op volgen. Ingevolge 'wettelijke beschik-
kingen' is het immers niet mogelijk mee
te delen welke beslissing-de Raad heeft
getroffen.
De zittingen vinden plaats achter ge-
Sîöiëri'ëïeuren,'"wat haar een negatieve
uitspraak opleverde van het Europees
Hof van Straatsburg. Uit een aantal
uitspraken van de Orde leiden de
schrijvers van het boek af, dat de Orde
willekeurig veroordeelt, en dat dokters
. die zich niet schikken naar de normen
van de Orde, veel zwaarder worden
veroordeeld, dan dokters die zware
fouten hebben begaan in de verzorging
van hun patiënten.

Eén pot nat
Maar eris meer. Het boek maakt melding
van de oprichting in 1968 van een
Centraal Laboratorium, een labo voor
klinische biologie, dat bloedanalyses

Eer en waardigheid.'"
De Aktie Orde Vlaanderen groepeert een
350 geneesheren die in 1980 weigerden
het - verplicht - lidgeld aan de Orde te
betalen.

De Orde van Geneesheren is opgerich tin
1938 bij wet, om te weken over de 'eer en
waardigheid' van het medische korps.
Hiertoe heeft de Orde het recht gekregen
om overtredingen te beteugelen, die niet
ernstig genoeg zijn om onderde bevoegd-
heid van de gewone rechtbanken te
vallen, maar toch nadelen berokkenen
aan de patiënten en de eer van het beroep.
Reeds voor de tweede wereldoorlog
bestond er bij de regering ernstige
bezorgdheid over de mogelijkheid dat de
Orde feitelijk zou samenvallen met de
vakbonden der geneesheren, de zgn.
f>ynd~~aJe_J(ame.rs.Jn.dal.-ge.vaWmm=
zouden de vakbonden een machtspositie
krijgen over de geneesheren, via dat
tuchtrecht. Zulks gebeurde sinds 1962 als
de totdan toe versnipperde vakbonden
der geneesheren, onder druk van omstan-
digheden - toenmalige hervorming van
de ziekteverzekering, herinner u de grote
artsenstaking van 1964 - fusioneren tot
de Syndikale Kamers van Dr. Wijnen.
Deze laatste stelt dat de doelstellingen
van de Orde en de Syndikale Kamers
gelijk zijn, alleen de middelen verschil-
len: de Syndikale Kamers gebruiken de
syndikale aktie, de Orde strijdt onder het
banier van eer en waardigheid van het
beroep.

OnvolledigAliënatie
onder blauwe hoogtezon
Dat moet allemaal dienen om het begrip
afstanden te verkennen. Dat doet de
groep in verschillende modaliteiten. Ope-
ning en slot tonen de groep die de ruimte
an sich naar voor en achter, links en
rechts, in een cirkel verkent. Het verband
met andere zalen (vroegere repetities en
opvoeringen) wordt gesuggereerd door
de auto die je buiten ziet aankomen en
parkeren. Vervreemding en absurditeit
passeren (het kan niet meer anders lijkt
het soms) ook-de revue" iemand di
cirkel van glazen rond zich opbouwt,
iemand die danst als een ontregelde
mechanische pop onder het schel dekla-
meren van een- nonsensikale monoloog

Het boek laat zoals gezegd een grote
leemte over de vra,ag hoe het nu verder
moet. Men stelt zijn hoop op een
wetsverandering terzake, die een nieuw
orgaan in het leven moet roepen, dat de
artsen het monopolie over het gezond-
heidsbeleid ontneemt. Men eist de af-
schaffing van de tuchtmacht van de
Orde. Of dit voldoende zal zijn om de
wanpraktijken van het trio Syndikale
Kamers - Orde van de Geneesheren -
Centraal Laboratorium te doen op-
houden, lijkt mij helaas niet het geval.

Voor de rest geeft dit boek een on vol-
ledige indruk, omdat er over een aantal
bekende feiten (het conflict met Dr.
Lecompte, met de homeopaat Dr. Mee-
ganck, met de PVDA-dokters Merckx
enz ... ) nauwelijks iets gerept wordt. De
klachten tegen de Orde en het bewijs-
materiaal dat hiervoor wordt aangevoerd
laten aan duidelijkheid niks ~e wensen

Toch leuk
Toch was het een leuke voorstelling: een
grondiger afwerking en een grotere
koncentratie op de essentiële ideeën van
de voorstelling, waarbij de werkelijke
originele vondsten enkel kunnen winnen,
kan van een volgende afteverimreen ec
boeiend geheel maken.

Piet er T'Jonck

kreten a gefluister ...
Oude nieuwtjes hebben norzetvee-
ten. Kan ik ook niet op zere tenen
trappen. '! Zoals voor twee weken
aangekondigd in onze reeks niet-
roddels, maar Grote Waarheden Uit
Oude Archieven .• Met alvast dank
aan onze informant op Sociale Raad
en zijn archief .• Hier gaan we .• Op
22 januari 1963 werd in de Kamervan
Volksvertegenwoordigers een Wets-
voorstel ingediend .• Zoals wel meer
gebeurt. • Maar hier ging het om een
voorstel tot invoering van een studie-
loon ten gunste van de studenten met
bescheiden inkomsten .• Het voor-
stel zou nu waarschijnlijk wegge-
hoond worden. Vooruitgang I • Voor-
uitgang? • In de toelichting bij het
wetsvoorstel lezen weo.a. het(wets-
voorstel) bereidt de afschaffing voor,
door de plaats ervan in te nemen, van
het voorbijgestreefde systeem van de
studiebeurzen, dat altijd onzeker en
weinig te vertrouwen is .•

70% teruggebracht (art. 7) .•
Het wetsvoorstel werd ingediend
door ene Lucien Harmegnies .•

000

Waar we nog EUREKA konden roe-
pen.. !;lij een antwoord op een
vragenlijst i.v.m. de Alma .• Bijeen-
geschreven door het toenmalige bu-
ro (1972) van sosjale raad (sic) .• Het
gaat meer bepaald om de relatie met
de RVS (Raad voor Studentenvoor-
zieningen) .• De kontrole die deRVS
mag verwerven mag niet verder gaan
dan een toezicht op het sosjaal beleid
van de Alma, aldus de tekst van
SosjaRa .• In deze kontekst worden
als 'sosjale' doelstellingen van de
Alma genoemd .• Het streven naar
een op sos/allstlese basis opge-
bouwde onderneming .• Met gunS-
tige arbeidsvoorwaarden, zelfbeheer
van het produktief personeel en ook
arbeidszekerheid .•

over.

Aktie Orde Vlaanderen.
Zwçjboek. Orde van Geneesheren. 1982,
EPO, 133 blz., 260 BF.

Luc Vanheerentals
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Snack Alma I
Gasthuisberg, Pauscoll.

Meisjescentrum
Snack Alma 11
Alternatief Sedes

Ma. 15/11 portugese .soep
varkensrib
florida
aardappelen
yoghourt en frult

soep van de dag
gehakte steak
met
spiegelei
yoghourt

portugese soep
kabeljauwsrol
selder in room
aardappelen
naar keuze

gebakken rijst
met groenten
en zeevruchten
yoghourt

0116/11 soep van de dag
varkensgebraad
en
spruitjes
naar keuze

paysannesoep
biefstuk
groentesla
zilvervliesrijst
yoghourt

paysannesoep
lendenbiefstu k
bloemkool mousseline-
saus en zilvervliesrijst
naar keuze

hutsepot
uit de
balkan
yoghourt

-\80 (1962.1963) _ N' 1_______________ Wat ons deed branden van nieuws-
gierigheid .• Zie Veto vijf, pagina
vijf .• Wat we niet vonden .• Hoewel
we daarvoor een gans weekend alle
mogelijke archieven hebben door-
zocht. • De geschriften van J.H. Ver-
banck .• Noch Mijn Pappie uit 1963,
noch Mijn fallische faze uit 1964 .•

Kamer
van Volkavertegenwoordigen

Woe. 17/11 heldere brunoise
varkensborst
spruiten
aardappelen
yoghourt

heldere brunoise
bami-goring
en
ei
yoghourt en fruit

soep van de dag
.t's avonds)
varkensrib
londaise
fruit

napolitaanse
spaghettiZlIT1NG 1962·1%].

22 JA.NUARI 1963.

fruit
000

WETSVOORSTEL soep van de dag
koninginne-
hapje
en sla
yoqhourt en fruit

Do. 18/11 georgettesoep
braadworst
rode kool
zilvervliesrijst
yoghourt

georgettesoep
katkoenree met
groenten
puree
yoghourt

Toch maar een gerucht je. • Een
K'ultuurraad - medewerkster was
stout.. In de bar van het Stuc
noemde Goedele De Keersmaecker
(want over haar gàat het) zichzelf de
direktrice van 't Stuc .• Maar de
zuipschuit aan wie ze dat plechtig
meldde, bleef onverschillig .• Dus
deed GD er een SChepje bovenop .•
Weet u wel dat ik, deze tappers kan
ontslaan?, klonk het. • Tappers Pie-
ter en Erik hielden hun mond .•
Wijselijk?

gegratineerde
spinazie
schotel
fruit

tot invoering van een studieloon ten gunste
van de studenten met bescheiden inkomsten.

Wat dan de praktische uitwerking
betreft, komt het voorgestelde studie-
loon op 20000 fr, per Jaar (basis
indexcijfer 100, in 1962!) en het mag
genoten worden samen met enigerlei
studiebeurs (art. 3) .• Moet je bis-
sen? • Geen probleem .• Je krijgt
nog 85 % na een eerste zakking bij de
examens tot overgang naar de on-
middellijk hogere klas .• Als je later
nog eens 'zakt", wordt het bedrag tot

faubonnesoep
zalm 'en papilotte'
rauwkost
aardappelen
yoghourt

vm. 19/11 faubonnesoep
varkensrib
prinsessebonen in
tomatensaus/aardapp.
yoghourt

soep van de dag
pladijsfilet
meunière

gegratineerde kaska
groenten
en champignons
fruit naar keuze

WERKGROEP VOEDING: dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze
menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ALMA 229911WIV
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VriJdag 12 november< .~

;.~

YREUGDl-COHCrRT 22.Gp u.L"""" ~ ..."". pro
.". 0.1.'1. R Vanclfmhout.n met werk van Bact1, Dé VJctorlä,
Ford e.a. in Sl.lambet1~erk te Heverlee. 15011 :20,
... OW20.G9 ....S.,.,.,.N.",_"S,.,. .... in StadsschOUwburg.

Zaterdag 13,november
CAFE-CHANTANT 22.,00 u. rh Former SJwa Band in
STUCbar. Toegang Ie gratis.

M.andag 15 november

Dinsdag 16 november
TD '22.00' Q. Doop..TO EOOS in Zaal Der H'auen..~.
TONEEL 20.30 u. Sfuc--produld/e I! Boe/of •HsrtpM/n 4, zie
maandag 15 november. '
FILM 20.30 u. Undercu",ntvan VIncent. MTneflf{USA 1946), in
Aud. Vësallue, 60/40. Org. DAF i.s.rn, STUC.
TD 12.00 u, VTK-TD in Lido (50/40).

Donderdag 18 november .:::.;~:~. .;.)~~.

FILtl20.30. u. n.. r•.",."ed.Angel., vàn DOtIfI/asSh'k (U$A
1~), lnAud, VesatiO$.Ti)$g~g$J/4(), O,g. DAF,î.s.m.S'tUC.
fuiF 2ioo ... HOmOcMlMn. i.p. BOIWI O,.mp.r tliiftln zaal
Lîdo. Toegarig 40 fr, .. ..

NOG TOT ..2S.NO~t:MBER G~nt.n Vlm het ~I/sme in
Stadsmu$euri(.Savo~sttaat 6, \10,00 tot 12.00 u en 14.00 tot
1'1.00 u.).
NOG TOT 28 NOVEMBER SctülderiJen, akwareüen en etsen
vanJ.I.V.... , fn.KunstgalérW·Embryo".J. Llpsiusstr.êü E 1"14.00
totts •.o0 U., za. en zo, 1J .00 10t 13.00 U" ma. gesloten).

TONEEL 20.30 u. Ro./ol Hartplein 4 (zie maandag 15
november.' .

llllll-aktie: eengerichtekampagne Tuin De Walque

. '" . . .., 'Vrijdag 19 novembèr
L!Z1NG 15..00 ....POI'NIMt, doorprof( •.d,•.G~ Várt DÎfl.V'oetop
·8$të vEWdiePf.~gürtteren en Wijs~Ttè (SUlde lnl(.omststi'a~t
"21) ')". .••.••••••.) . '.. ..•. . ..•.• ,.' '.' .' , ':•....

· OPVOERING ~.OO u.II~ D. VOl door' Tlne RUY$Scha9rt,'
·in rogle van Jo Gevers. lil Fák. taU, en. WIjsb. (Blijde

, "" -,••s- InkOJTlststraat21). ToeQaflg gratis.. '" .. .
Zondag 14 november' ··i·:< .':~~:i:;;%);•• "~'>:. VOORORAcHT 20:00 u. Verlctecht~ ~aueiÎtelt.n ~.. .. ., ..... c.", '-tw, .." ................. ...... ti""',. fll<fJl~'l.MoOlek Oarg& en Bob Càflte.r,Jn Aud. Ve~nU$1 Zaterda.g .20november ....:.,:.....
CONCERT 11;00 u.Glfeatduo Parad"'" (G~GoHnckx èP W,. 'Van 'E\tél'1$~ra$t 2:E.~Org,::O~kruit. Anart:niWsch KbliektJef. •. . '. ..; '" ;'.' .:
Joris), in AiJd. Kultureel'Centrum, Koning Albertlaan 52. Leuv.en,Aa~HkaleKrimitl'o!Qgen. • .... '." . ..•.. ,TONEE\.20.00u.SftI"ti11.QIlMb(CHIIJ1"'\lanB~rash&nMOQr~,
Toegang 100/50 (stud, CJP ...) . '" """" .. ••.. ,. . ;,::••••~. ,.' door Leuven.1rToneel Pensee, In sta.dsschouwburg.
HOU UW WAGEN STIL 'pOfing tol .uto~.~onchtJl Ao'; Woensdag 17 november ··:ki .;., FILM 20.30 u. Cat Peoplevan JacqCles ToÎ1meur(tJSA 1942)ln
schaatsen op de autcstrades, Strassen ubefqueren tonder .,. , " STUC.60/40fr, •••• " ,.
zebrapaden, vandaag kan tiet álleméàl. ...FORUMGESPREK 15.30 u. Fon.lmdl$kuss!e o~et tr-.,,_JIN. ." < '.. •••••. .... ":':'~"

·~""'~K8rl-E_rn$.tH~;m~nn~. ~gJ~~Yfenscepograáf x Zondag 21;n~vembe.r •., ."'b" .. ". ~;.,.:••••,..
118n . La Ctè'nen~a df Tlto~ ~n .èarTo'S T,mdwans. dQe~nt" .... .,' . •••.. . ::; \ .. : .... . ..... . ..•.". .
theaterwetenschappen aan dè.;UJ,A" en mOd~rator prof, ~Udo . !,UIiOeRT~.ArER 14.Oö IIJ.,on·." zIJn. ~ ';idÓOrThftater-

TONEEL 20-.00u. Pa de deux., blijspel van Hugo Claus door ~ti~~t'o~~t~~~';1~erdieptrtg Vàn de Fa" leU. en WIJS~," groep CttrrQ1,Jse/ ~A'dam}. Tn§TUC. T08gangJ00f70 {kind 50).
BEN.T, In Stadsscflouwburg. 75 a 250ft. ',.' .
fILM2O.30u.AH/_I,..van DQuglasSirk {USA 195Z)ln Aud. TONEEL. 20.30 u. Roe/ot H.rtpleln 4 (zIe maandag 15 Maandag 22 november
Vesalius. 60140"Org. DAF, Ls:ITI..STUC. . . november): ..' . •.•• ". ' •...• . ..;.;
TONEEL. 20.30 u, Sfut»Produkt#e 1: JfOELOF HARTPLEIN 4, FILM 20.30·U.·r". Cobw.b van ~/ncente Milia/I; <YSA 1955}}~ ,.CONCERT 20.30 U, K~tfIiJ 'Jog"":> Bretoense harpiste 1n
Teaterstukopte.kstvanJanArend$,inregiêvanPautPeysket1s~: Aud. VesaH~s.60/40. Org. OM ,.s,m. STUC., ..; . STUC, 1$01100.. . .,' ." .•. .
In Stuc, Toegang 1501100 '. IN~ORMA:rlEAVOND 20..00 u.Z"*ffNU."en. mgerlcht door de FILM. 20.30 U.i L's.veu van C. Gr8I1BS. In .Avd. K, Campus

UlltVer!lItalre Aeroklub, In U.nlv6rsitait Sportcentrum, nieuw Heverleè. Toegang 60/50. Ofg. Landbouw - Wina - VTK.
gebouw, '.'

VOORDRACHT 20.00 l!~l.euvens hfK/.,. ." "rI«Ie" door A. ,Tentoonstellingen
Cresens, (mèt diamontage) In Mlnderbroe.d-erkJposter Vla- '.'
1Jlingenstraat·39. Toegang 75 fr. •• ..... '

vervolg van voorpagina
voor een nieuwe wildgroei van allerlei
industrieën of elders werkkracht gaan
spelen in zo'n kompleks), ofwel ,om
pseudo-humane redenen. In dat laatste
geval maakt de regering een krottenwijk
leeg en bouwt een nieuwe wijk met mooie
huisjes, voor de mensen van de oude
wijk. Driewerf helaas, de betrokermen
blijken na korte tijd niet kapitaalkrachtig
genoeg te zijn voor die kleine juweeltjes
en bouwen alras zelf een nieuwe krotten-
wijk. Of hoe de meest miserabele toe-
stand zichzelf in stand houdt. De nieuwe,
mooie wijken kunnen alvast wel aan de
(welkome) toeristen (met buitenlandse
deviezen) getoond worden als het wel-
slagen van the new society.

Verzet
Maar er bestaat verzet, verzet dat groeit.
Eerst en vooral van de vakbonden. In '72
werden ze allemaal onder staatskontrole
geplaatst, maar vele gingen al vlug
ondergronds werken. In 1975 beslo-ten
de ondergrondsen de oprichting van de

Lezersbrieven
vervolg van pagina 2,

2. "Wij zouden subsidies geweigerd
hebben aan Wetswinkel."

Wij. hebben niet alleen besloten verder
subsidies toe te kennen, maar bovendien
ze te verhogen tot 27500,- frank.

3. "Onze kursusdienst zou hopen geld
opbrengen en het VRG zou er niet in
de potten kijken."

De cursusdienst maakt integraal deel uit
valt het VRG, waarom zouden we erdan
nog een aparte controle op moeten
voorzien?

4. "Het VRG zou niet in de potten
kijken van het Huis der Rechten."

Waarom zouden we, het Huis der
Rechten is een V.Z.W. totaal onafhan-
kelijk en gescheiden van het VRG.

5. Het VRG zou machtshongerig zijn.
Welgeteld één afgevaardigde van het
VRG zetelt nu in de stuurgroep, er is
hoogstens sprake geweest van twee
afgevaardigden; en hoe zouden we zelfs
met drie stemmen de stuurgroep kunnen
blokkeren, wetende dat er vorig jaar tot
vier VRG-Ieden soms meewerkten in de
stuurgroep, zonder problemen?

WiV zou meer het onderscheid moeten
maken tussen individuele voorstellen en
meningen, geuit op een VRG-vergadé-
ring, en het standpunt, dat het VRG
uiteindelijk inneemt.
We hopen dat bij voortaan zijn informa-
tie nauwkeuriger nagaat.

Voor het VRG-praesidium,
Rik Staels, vice-praeses,

Tony Groven, vice-praeses,
Myriam Van Varenbergh, Veto-

kontakten
Paul de Jongh, Kura-afgevaardigde

Guy Verlinden, praeses

en, voor w.b, punt 2:
Siska Van Sevenant, Wetswinkel

overkoepelende Bnkluran, die voor de
meest elementaire rechten opkomt. In '80
werden 5 basiseisen goedgekeurd, waar-
onder het optrekken van het minimum
dagloon tot ± 120 Bfr., heterkennen van
het stakingsrecht, erkenning van de
rechten van de mens, enz. Aansluitend
daarbij is de Nieuwe Filippijnse Kom-
munistische Partij erg aktief, samen met
het Nieuwe Volksleger. Verder zijn er
boerenverenigingen, krotbewonersorga-
nisaties (Kapitunan) en een vereniging
van geneeskundigen Masapa. Tenslotte
hebben we de progressieve vleugel van de
filippijnse katholieke kerk, verenigt in
het C.N. L., die toch wel een vrij grote
impakt heeft en de rechtelozen in kleine
basisgemeenschappen tot mondigheid
probeert te brengen. AI deze organisaties
zijn verenigd in het overkoepelende
N.D.F. Los ervan bestaat nog een ander
bevrijdingsfront, nl. het M.N.L.F., een
organisatie van een etnische minderheid,
de Moros.

Van de wettelijke oppositiepartijen en de
rechtervleugel van de kerk heeft de
filippijnse bevolking niet veel te verwach-
ten. Het zijn meestal konfederaties van
belangengroepen die door Marcos uitge-
rangeerd zijn, dus in elk geval niet dé
mensen die jets tegen de multinationals
en het grootgrondbezit zullen gaan
ageren. De leiding van de katolieke kerk
gaat zelfs zo ver de diktatuur van Marcos
openlijk te ondersteunen!

vervolg volgende week

Enquete studentenjobs
Naast vele posiueve aspekten, weet
iedereen wel dat studentenarbeid ook
nare kantjes heeft. Alhoewel studenten
volwaardige werknemers zijn, zij het dan
voor een kortere tijd, heersen er in ons
land nog heel wat misbruiken op de
rechtvaardige behandeling en de goede
werkomstandigheden van-de jobstudent.
Om deze misbruiken te voorkomen werd
een aantal jaartjes geleden een organisa-
tie opgericht die zich bezighoudt met de
belangenverdediging van de werkstu-
dent, de VZW. Jobwerking. Om dit goed
te kunnen doen, dient zij regelmatig een
overzicht te hebben van de situatie
waarin studenten hun kost verdienen. Zo
werd er dit jaar een enquete opgesteld
met de bedoeling te komen tot een ZQ.

ruim mogelijk beeld van' de werkende
student, om een mogelijke vergelijking te
maken met de andere jaren en, indien
nodig, stappen te kunnen zetten naar een
verbetering via de wetgev~ng.

Deze enquete is te verkrijgen op ons
adres, VZW. Jobwerking. Dr. L Colens-
straat 7. 8000 Oostende, maar ook op de
Jobdienst. Bogaardenstraat I, 3000 Leu-
ven. Het ligt niet in onze bedoeling om
vanuit deze enquetes op te treden tegen
individuele gevallen, dit is zelfs onmoge-
lijk vermits de naam vanjobstudent noch.
van werkgever gevraagd wordt. Wij
hopen dan ook ten stelligste op uw
medewerking en vragen u ons deze.
enquete ingevuld terug te bezorgen voor
I december 1982.

vervolg van de voorpagina

GJ.

verwaarloosd is geweest, en er rechtsver-
volging nodig geweest is om te bekomen
dat deze niet langer in de goten van de
omwonenden zouden verknoeien. Het
buurtwerk stelt het park te moeten
reinigen tijdens deze week, omdat het
anders een broei haard van ongedierte
dreigde te worden. Osa. werden er dode
katten in staat van ontbinding aangetrof-
fen, en merkten vroeger velen ratten op in
en rond de vijver. Na vier dagen werk
ontruimde de Leuvense stadspolitie de
tuin. Reeds één dag later stelde het
buurtwerk de tUIn terug open, via een
toegang langs het buurthuis. Later werd
een grote ingang, via de parking langs de
Nobelstraaat, terug opengemaakt.

Op dit ogenblik heeft het buurtwerk nog
hoop gesteld op de stad, waarvan
burgemeester Van Sina een proces van
eerroof heeft ingesteld tegen de Straat-
mus. In het krantje van de buurt had men
Van Sina ervan beschuldigd zijn zakken
te vullen met centen van het sigaren-
fabriek dat naast de Jozef l l-straat
gelegen is. Inderdaad had men bij de
planrug van het woonerf plots heel veel
ruimte voorzien in de straat opdat de
internationale vrachtwagen van dit fa-
briek zou kunnen draaien ... Het is een
bekend thema van de burgemeester dat
'hoe langer men wacht, hoe meer de
vraagprijs van het park en het huis zal
dalen'. Toch is men er zich in het
buurthuis ten zeerste van bewust dat
zonder de diverse akties het dossier
aankoop Tuin De Walque allang ergens
in de lade verdwenen was. In Leuven
wordt met meer dan doorsnee belangstel-
ling gekeken naar de afloop van dit
jarenlange verzet van een buurtwerk dat
duidelijk gesteund wordt door de buurt.
Op een bezettingsdag op 15 mei waren
meer dan 400 mensen aanwezig onder
wie kortstondig burgemeester Van Sina ..
Het proces op 7 december eerstvolgend is
van levensbelang voor het buurtwerk.
Als het buurthuis verliest is het zowat
onthoofd qua werking, als het de 112.000
bf. moet betalen die door de erfgenamen
geëist wordt is het daarbij nog bankroet.
Solidariteit is te betuigen in de Jozef 11-
straat 24, Leuven. Telefoon 016/2241 03.

Luc Vanheerentals

El Salvador
El Salvador
Jarenlang verwoede strijd van het volk
tegen zijn verdrukkers, de regering en de
olgigarchie die kunnen rekenen op de
steun van het leger, de rechtse terreur-
groepen en de Verenigde Staten.

El Salvador
Een land zo groot als Vlaanderen, 4,5
miljoen inwoners, waarvan 57 % analfa-
beet is. Slechts 1,5 % van de bevolking
kan hoger onderwijs genieten.

De scholen en universiteiten werden de
laatste jaren steeds meer het mikpunt van
militaire akties van het regeringsleger en
de nationale garde, die niet konden
verdragen dat vele studenten, leerkrach-
ten en professoren zich organiseerden
binnen een van de volksorganisaties.

De nationale universiteit van EI Salvador
geniet een opmerkelijke militaire behan-
deling, omdat ze volgens de junta een
broedplaats van guerilla is. .

Juli '72: bezetting van de nationale
universiteit door een forse leger-

macht - ontslag en verbanning van
tientallen docenten, studenten, akade-
misch personeel.
7 jaar lang: militaire bezetting: een

'universitaire politiemacht'
universiteitsgebouwen inge-ligt in de

kwartierd.
'79: terugtrekken van deze politiemacht

onder druk van de (sterk aange-
groeide) studenten- en docentenvereni-
ging.
'80: politiek van ekonomische en mili-

taire agressie tegen de .nationale
universiteit: moord op studenten en
docenten, verwoesten van de gronden
van de landbouwfakulteit door brand-
bommen, omsingelen en afgrendelen van
de kampus nadat er tienduizenden mensen
hun toevlucht gezocht hadden op 22
januari, na de massa-betoging.
Juni '80: een grote legermacht bezet de

u niversiteitsterreinen, hevige
konfrontatie met de studenten, talrijke
slachtoffers, moord op de rektor.
Sinds juni '80: militaire bezetting.

Vanaf juni '80 is de unief in ballingschap
gegaan ... Er wordt - in de mate van het
mogelijke - les gegeven in partikuliere

gebouwen in de stad, los van de bezette
kampus. Een poging om de universiteit
over te brengen naar de provincie
Chalatenango, die gekontroleerd wordt
door het volksverzet FDR-FMLN, is tot
op heden mislukt.

De universiteit van EI Salvador roept op
tot solidariteit, om haar voortbestaan en
verder funktioneren veilig te stellen.

De universiteit roept op tot steun aan haar
strijd en tot steun aan de strijd van het
gehele Salvadoriaanse volk voor vrede,
vrijheid en sociale rechtvaardigheid.
Hacia la libertad por la cultura!

EI Salvador libre!
Leve de vrijheid voor de kultuur!

Voor een vrij EI Salvador !

Solidariteitsmeeting met de voorzitter
van de akademische raad op maandag-
avond 15 november, 20.00 11.. Kleine Aula.

Org: L.E.S.K., Rapengang 24. 3000
Leuven. rek. nr. 001-1088875-29.

ZOEKERTJES
Gezocht : Goedkope tweedehands typ-
chien. Zich wenden : Park straat 29
Leuven KI7 Yu Hua. Iedere dag tussen
12 en 14h.

Twee licentiaten geven bijles aan eerste en
tweedekanners met problemen. Prijs :
15Ofr./uur. Zich wenden: Parkstraat 49.

Te koop: Tweepersoons-beddebak.
Spotprijs. Zich wenden: Parkstraat 49
Leuven (Magda).

Te huur: Scorpio - Stuc - TlT - ACCO en
andere nog geldende lidkaarten. Voor-
deel gewaarborgd! I.R.C. Leuven pla
Parkstraat 31.

Ik verzamel tickelten (vooral trein) maar
ook andere ekseptionaliteiten. Henri De
Wintermans Vaartstraat 3000 Leuven.

Te huur: Ongemeubeld kot' voor
student(e). (Een verw. lavabo, gem.
keuketren douche), 240OBfr. (8 maanden
te betalen, alles inbegrepen). Augustij-
nenstraat 5. Leuven.

Te koop : honderd elpees, rock, in
uitstekende staat, tegen een matige prijs.
Zich wenden: Peter Hanssens. Mechelse-
straat 96, 3000 Leuven. Zich onthouden
indien niet ernstig.

Te huur': studentenkamer gelegen Leo
Dartelaan 4 (nabij Parkpoort) 2400 fr.
alles inbegrepen. Z.w. ter plaatse vragen
naar Peter Annaert of Fred Lambrechts.

ZOEKERTJE: 20fr.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d

-•I
I

Medewerkers aan Veto 7: Wilfried Allaerts, Luc Baltussen. Filiep Canfijn, Toon
Clarysse, Wouter Colson, Kris Cosaert, Peter De Jonge, Dirk De Naegel, Hilde
Devoghel, Polleke Fotozet, Peter Hanssens, Guido Janssens, Greet Kesselaer,
Pascal Lefèvre, Marcel Meeus, Kris Rabaut, Jan RoeIs, Soelajman, Pieter T'Jonck,
Frank Uyttendaele, Leo Vander Aa, Danny Vandenbrouke, Jos Van Dikkelen, Luc
Vanheerentals, J.H. Verbanek, Wim Verhelst, Ingeborg Verplancke, Marleen
Wijnants, het VRG en het El Salvadorkomitee.

t
_j


