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Autonomie bedreigd?

Stuc: personeelsproblemen
Waarom weigert plotse-

ling de ASR-Stuurgroep
het personeel van één

van de raden goed te keuren? In
casu drie kontrakten van 't Stuc/
Kultuurraad (Kura). De Alge-
mene Vergadering (AV) van Kul-
tuurraad schreef er zelf een nota
over (zie kadertje. 'Ze s stel-
lingen ... ') en twee Veto-redak-
teurs - die, toegegeven, lid zijn
van die raad - gingen op ver-
kenning naar de andere raden,
met de ~vraag: waarom '?

ding van de Av naar Promotie zou
overgeheveld worden. Als tegenge-
wicht zouden de drie beleidsverant-
woordelijken afwisselend de Av
bijwonen om de centrale werking te

verduidelijken.
De AV stemde toe met deze nieuwe

manier van 'begeleiding'. Haar boon
tjes konden beter gedopt worden met
één begeleider- maar een betere band
met de centrale werking - dan met
twéé begeleiders - maar de kans op
het uiteengroeien van de Algemene
Vergadering cn het centrale personeel.
Vooral dit vervreemdingseffekt werd
door AV én personeel onwenselijk
geacht.

Toen de ASR-Stuurgroep, waar sinds
mensenheugnis het personeel moet

goedgekeurd worden, na de vakantie
van deze beslissing op de hoogte werd
gebracht, gingen de poppen aan 't
dansen. Op de vergadering van
28/10/83 stemde de Stuurgroep tegenWe iWlje."tll!l*,i§~W'i~~: ~r.~çl,lti~i van het personeel van- i Jij . n ·t 5 e Kura: men mag, volgens de Stuur-
groep, niet zomaar personeel wegtrek-
ken van de werking van een algemene
vergadering. Men vraagt Kultuurraad

Vorig jaar kreeg 't Stuc moeilijkheden
met zijn personeelsbestand (I). Het
duurde een tijd eer de (in afbouw
zijnde) Bijzonder Tijdelijk Kader-
projekten. waarop de werking groten-
deels gebaseerd was, verlengd werden.
Daardoor moesten allerlei noodoplos-
singen getroffen worden, waardoor de
taakverdelinz van het personeel, voor-

staan. Eén van de konsekwenties was,
dat als men een goede promotie wou
bewaren, é~n half time van de begelei-

Leuven: stad van studenten ... Of de gemeente Leuven de studenten altijd met
zoveel liefde bekijkt, is nog zeer de vraag. In ieder geval is het interessant, eens
van dichtbij af te wegen wat de stad Leuven eigenlijk aan 'haar' studenten
verdient, en nog meer: wat zij hen in ruil daarvoor aanbiedt. Veto wijdt hier een
kleine reeks aan, die hiernaast even wordt voorgesteld (foto D.d. c.)

een nota ter verduidelijking van haar
personeelsbeleid. Op de stuurgroep-
vergadering van 22/12/83 kunnen de
kultuurafgevaardigden enkel meede-
len dat hun algemene vergadering ~r
vroegere stemming unaniem bevestigd
heeft: één half time, en afwisselend
drie beleidsverantwoordelijken bege-
leiden de vergadering, en dat is
voldoende.

Risiko's
.. 't Stuc neemt veel te grote risiko's".
Noël Herteleer, vrijgestelde van Socia-
le Raad, heeft het over het personeels-
beleid van Kultuurraad ... Vanaf het
moment dat er BTK-ers zijn aangeno-
men, in '77. is de werking ook een eind
verder van de studenten komen te staan.
Zoals het beleid nu gevoerd wordt, is de
werking van de Algemene Vergadering
volledig afhankelijk van de centrale
werking, die op elk moment in elkaar G d te.Leuven?
kan V4J!J~!J.,:' De redenering gaat dus: eweer te euven.
als, door de afbouw van de BTK-
projekten, de centrale werking in
elkaar stuikt, verschrompelt de wer-
king van de Algemene Vergadering en
is er dus geen kultuurwerking meer in ,
het Leuvense. Dus moet de ASR I Leuven is een vrij specifieke
Kultuurraad dwingen een stevige stad. Daarvoor zorgt de

kringwerkig uit te bouwen, als peiler J studentenbevolking in be-
die ~n e~k geval. zal blijven .~taan. De Ilangrijke mate. Zij brengt heel
nodlg~ mvestering : twee bijkomende 'wat voordelen voor de stad
half-time personeelskrachten voor de '(' k tt ktiviteit
AV M· h I U tt h bel id 111 omsten - a ra tV1 el van. IC e y er oeven, el s- , ..
verantwoordelijke van 't Stuc, insi- de stad), maar naar het schijnt
nueert een prognose van de te ver- ook heel wat nadelen. Bij het
wachten resultaten: stadsbestuur weegt deze laatste

"Als de srx-projekten wegvallen. is tendens door. Studenten kosten
het dan gedaan met 't Stuc? Is het dan Leuven veel denken ze daar.
nog zinvol verder te werken? Mijn . ' . .
antwoord is: NEEN.Ik vind het werk dat Van. een middelgroot provincie-
de kringen kunnen doen in vergelijking stadje zo~der studente~ droomt
met 't Stuc zo... wat moet ik zeggen, .men weliswaar nog met. Toch
triviaal, dat het mij nutteloos lijkt daar ,zijn er heel wat zaken die niet zo
mankracht in te steken." 'gunstig liggen voorde studenten.

EN VERDER ...
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Studenten.

Nochtans is die kringgerichte wer- 'Vrijdag 6 januari, 9 uur 's morgens.
king kruciaal volgens Kringraad. Kul- Een student verkleed als Veto-schrij-
tuurraad zou dan meer aandacht', ver (of is het omgekeerd) meldt zich bij
moeten gaan besteden aan stimuleren de dienst bevolking van de stad. Zijn
en koördineren van aktiviteiten in de I voorkomen is niet van die aard dat hij
kringen, allerlei logistieke steun geven, dadelijk bij het ras "langharig werk-
enz. Weer een slecht paard om alleen schuw tuig" zou kunnen gerekend
op te wedden. Michel Uytterhoeven: worden. Hij wil zijn domicilie over-
"Ik vind dat een kultuurbeleid aan een brengen naar Leuven. Dit gaat echter
universiteit veel ruimer moet gaan dan niet zomaar. Erger zelfs: het gaat
kultuurwerking per kring. Evenmin als helemaal niet.
ik het in deze tijd zinnig vind dat - Ik zou graag mijn woonplaats
studenten zich gaan verenigen rond de overbrengen naar Leuven. Daarom
plaats waar ze vandaan komen - wou ik eens weten aan welke voor-
MOEDERIzegemse - vind ik het zinnig: waarden ik moet voldoen.
dat ze zich op kultureel vlak gaan '- Bent u student, mijnheer?
verenigen volgens hun studierichting. 'jl - Ja.
Dat is zo sektair gedacht ... " Relinde - Dan kan u u woonplaats niet naar
Baeten, vrijgestelde van Kringraad I hier overbrengen.
daartegenover: "Je moet die dingen ';- Onder geen enkele voorwaarde?
proberen in de kringen te doen die je nu - Neen.
centraal doet. Trouwens, als je kultuur - Ook niet als ik bijvoorbeeld in-
naar de studenten wil brengen, dan weet komsten zou kunnen bewijzen, of iets
je dat heel veel mensen geneigd zullen van dergelijke aard?' .
zijn naar iets in hun kring te gaan in - Neen. Dat is een bepaling van de
plaats van naar iets wat centraal minister. Als u wil, kan ik die u even
georganiseerd wordt." laten zien.

Maar infrastruktureel, financieel en _ Ja. ~
zelfs strukt~reel zijn de kringen nie~ in De ambtenaar legt volgende tekst
staat een diepgaande kultuurwerking voor uit een Ministerieel Besluit
op te zetten, 'helaas' misschien. Om gepubliceerd in het Staatsblad van i
h~t peil van die kri_ngkultuurwerking april 1982:
met te laag te laten liggen, zou dan een "Het gewoon verblijf vervalt niet door

(vervolg op p. 6) een tijdelijke afwezigheid. Zo moeten
. bijvoorbeeld beschouwd worden tij-

••
delijk afwezig, en als dusdanig inge-
schreven blijven in de gemeente waar
zij hun gewone verblijfplaats hebben
(of zij er nu op zich zelf een gezin
uitmaken, of tot een gezin behoren
waarvan zij momenteel verwijderd
zijn), de personen begrepen ifj de
volgende kategorieën: ...
5 de leerlingen van kostscholen en
onderwijsinrichtingen van alle aard,
inklusief instelling voor vakonderwijs,
(... ) en doorgaans alle jongeren die
studeren op een andere plaats dan die
waar hun gezin of het gezin waartoe zij
behoren is gevestigd (... )"
- Er is hier trouwens in Leuven geen
enkele student gedomicilieerd.

Andere interpretatie
Met dezç uitspraak houden wij het
voor gezien. Meer achtergrondinfor-
matie kunnen wij hier toch niet
·bekomen. In elk geval was dezelfde
tekst ons voorgeschoteld op de Juri-
dische Dienst van de universiteit zelf.
De Juridische Dienst was het echter
niet zomaar eens met deze interpre-
tatie. Wat is immers "gewoon ver-
blijf'? Iemand kan toch gewoon in
Leuven verblijven? Bovendien aan-
vaardt de rechtspraak dat een meer-
derjarige .op zichzelf een gezin kan
vormen. Waarom zouden meerderja-
rige studenten dan geen woonplaats in
Leuven mogen aanvragen. Zelfs stu-
denten die trouwen tijdens of vlak na
hun studies hebben het zeer lastig om
een woonplaats in Leuven vast te
krijgen. Nochtans vormen zij zeker een
nieuw gezin. Slechts met veel moeite,
bewijs van inkomsten en woning en
dies meer, kan iemand de toelating
bekomen, dankzij .domiciliewijziging,
in de toekomst zijn stemplicht in
Leuven te vervullen.

Het recht op vrije vestiging blijkt
dus niet voor iedereen 'gelijk te zijn ..
Sommigen zijn hier weer meer gelijk
dan anderen. Want alles heeft te
maken met "geld". Een blik op de
bevolkingspyramide van Leuven maakt
meer duidelijk (zie bijlage), Dit toont

ons de aanwezigheid van een groot

, (vervolg op p. 5)
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REDAKTIONEELI
Studenten krijgen het blad dat ze

verdienen. Veto bijvoorbeeld. De
nieuwe of de oude. Of is deze ailer-
nieuwste misschien toch weer oude wijn
in nieuwe zakken? Die is in elk geval de
beste, pleegt Vanden Boeynants te zeg-
gen.
Het onverdeelde kompromis - dat men

in België 'sukses' noemt - begint zijn
eerste vruchten af te werpen. Om op een
reeds vermeld onderwerp terug te komen:
op de Veto-redaktie zitten een aantal
oude zakken, een beetje afgepeigerd door
de jarenlange strijd om een min of meer
kwalitatief hoogstaand blad uit de grond
te stampen. Sommige oude medewerkers
bedankten er zelfs helemààl voor om te
figureren in de 'suksesformule'.
Niet zozeer om 'ideologische geschil-

len'; de schouderklopjes waren uitge-
deeld, de stroop was gesmeerd, de
konsensus bereikt, iedereen gaf volmon-
dig toe dat er gaten zaten in de vroegere
sociale en onderwijsberichtgeving. En
daar zou op kritische, joernalistieke (niet

t

pamflettai re) wijze een mouw aan worden
gepast. Voorlopig nog met de hulp van
een aantal vrijgestelden, die echter zo
snel mogelijk een vervanger zullen zoe-
ken.
Wel omdat na vier jaar de aflossing van

de wacht nog altijd niet in zicht was.
Integendeel, veel goede medewerkers
zijn in loop van de jaren verdwenen,
weinig kwamen er bij. Een kwaal waar de
hele Leuvense Algemene Studentenraad
blijkbaar onder lijdt.

* * *

raad.
Daarnaast enig nieuws over de verrich-

tingen van de ASR tijdens de vakantie, een
smak Leuvens nieuws en de steen valt
zelfs terug in de kikkerpoel- Janssen en
Janssen bleven echter met hun wandel-
stok achter een lantaarnpaal t\aperen. Ze
werden het laatst gesignaleerd in de
Gobi-woestijn in een woeste achtervol-
ging met hun respektieve bolhoeden.
Vanaf volgende week zijn ze echter weer
present op de achterpagina.

Bijnens (technische koördinatie), Dirk De
Naegel (vormgeving); de vrijgestelden
zoeken dus, zoals gezegd, een vervanger.
Veel van de ex-medewerkers hebben
slechts voorlopig hun medewerking toe-
gezegd omdat de recente perikelen hen
nog te zwaar op de maag liggen.
Er is daarnaast nog altijd een open

redaktievergadering, waarop iedereen
welkom is. Deze gaat door op vrijdagmid-
dag van 16 tot 17.30 u. Wie zich geroepen
voelt een engagement op te nemen
binnen een of meerdere interesseterrei-
nen van dit blad, kan het dus dra
schoppen tot vast redaktielid. Laat u niet
afschrikken door Stuurgroepen of andere
burokratische organen: de redaktie om-
zeilt alle problemen voor u!
Als er niemand komt opdagen was dit

de aankondiging van het Heilig Oliesel
voor dit blad. Wat dan meteen het
aangezicht van 'de' Leuvense student in
het juiste licht plaatst. Tam en mak.
Of vergissen we ons?

* * *
Desondanks wensen wij u een gelukkig
1984 toe, hoewel we daar zo onze twijfels
over hebben. Ons kadootje onder de
inmiddels naaldenverliezende kerstboom
wil alvast een poging zijn om het nieuwe
jaar in te stappen met een evenwichtig
Veto-nummer. De kultuurredaktie draait
nog niet op volle toeren, maar we kunnen
wel een sukkulent dossier presenteren
over de personeelsperikelen in Kultuur-

The facts. Er werd een vaste redaktie
gevormd, bestaande uit Luc Baltussen
(ASR-aangelegenheden), Toon Boon en
Noël Herteleer (sociale zaken en aanver-
wante). Bart De Moor (sport en akade-
mische raad), Peter Mostrey (onderwijs),
Luc Vanheerentals (kringbladen, maat-
schappelijk), Ineke Leemans (Studenten
nationaal en internationaal), Guido Jans-
sens (kultuur en derde wereld), Pol De redaktiej

LEZERSBRIEVEN

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de eerste verdieping van
't Stuc.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op de Leuvense
(studenten-) aktualiteit; anonieme
brieven gaan de pruIIemand in. Wie
zijn naam niet voluit onder zijn brief
wil, moet dat degelijk kunnen
motiveren. Brieven die langer zijn
dan 25 regels van 67 aanslagen
(spaties inbegrepen) worden in prin-
cipe ingekort.

Zuid-Afrika:
uitdaging

In Veto nr. 12 krijgen Jan Vanheule-
kom (niet-student) en Edwin Dela-
noeye meer dan een bladzijde om hun
gal te spuwen over Z-A. Ik wil hier in
Veto op de beperkte ruimte die een
lezersbrief is toegemeten geen pole-
miek over Z-A beginnen. Wel wil ik
hierbij een uitdaging richten tot de
betrokken personen om hun stand-
punten in een publiek debat te verdedi-
gen. Konkreet stel ik zo snel mogelijk
een ontmoeting voor dm de èebat-
procedure te bespreken.
Als voorzitter van de studenten-

vereniging Pro tea wil ik niet Z-A
onvoorwaardelijk verdedigen. Protea-
studentenvereniging wil zoals iedereen
een menselijke en rechtvaardige bede-
ling van voor alle rassen in Z-A. Wel
stelt Protea-studentenvereniging het
klassieke beeldje over Z-A in vraag:
het beeld volgens hetwelke systema-
tisch de blanke als de boze verdrukker
en de zwarte als de arme verdrukte
wordt voorgesteld. Een dergelijk sce-
nario lijkt ons te simplistisch. AKZA &
Ko. stellen ongetwijfeld een fanatiek
belang in de zwarte zaak, doch in
hoeverre bekommeren zij zich kon-
kreet over de zwarte mens hier en nu,
die vandaag leeft en morgen nog in
leven wil zijn? De bomaanslagen van
ANC met wie zij sympatiseren hebben
onschuldige zwarte burgers gedood;
de ekonomische boykot die zij voor-
staan zou in een periode dat Z-A
dagelijks 1400 arbeidsplaatsen moet
kreëren in de eerste plaats de zwarte
bevolking schaden; de bevrijding die
zij propageren heeft in de buurlanden
alleen maar ekonomische stagnatie en
éénpartij-diktatuur gebracht. Racis-
me, zo betitelen zij die het monopolie
over menselijkheid menen te hebben
deze standpunten. Laat ons enkel
hopen dat,tlj bereid zijn de hunne in
publiek te verdedigen.

Chris Vervliet

Prinses
Lydialaan 7

Betreft zoekertje nr. 9 in Veto nr. 12,
dd. 15-12-1983.
In dit zoekertje wordt een kotbaas

(m/v) gevraagd, die geen schrik heeft
van meisjes.
Wij vinden dit een grove insertie op

de invariante relaties tussen Edgaar
(kotbaas) en ons (studenten), die
immer relatief statisch is geweest,
maar soms tot hoogspanningen leidde
(noste joar godde boy te vliege !). Wij
hekelen inderdaad het feit dat onze
kotbaas geen vrouwelijk schoon (?)
kan rieken, maar wij willen hem niet
buitensmijten, noch een nieuwe rekru-
teren. Hoe moet onze kotbar anders
heten?
Wij staan er dus met klem op dat dit

zoekertje niet uit onze pen is gevloeid,
noch uit deze van onze dierbare
kotbaas, want zijn geschrift is maar
zozo, dus kan hij dit niet geschreven
hebben. Wij willen de naam van ons
kot, Prinses Lydialaan 7, geenszins in
een negatief daglicht stellen.
'. Wij vragen dus geen kotbaas, wel
'meisjes! De beloning blijft 1 pint (bv.
Kriek van Timmermans !).

De studenten van
Prinses Lydialaan 7

papierhandel acco tiensestr.l34

De steen in het hoenderhok .- de knuppel in de kikkerpoel
"In deze woelige tijden heeft de
bevolking behoefte aan zeker-
heid." Een gemeenplaats die bv.
niet zou misstaan in een editoriaal
van De Standaard, conservatief en
oubollig.
"In deze verwarrende tijden heb-

ben mensen behoefte aan preciese
kaders om dat wat ze zien, wat ze
ervaren, nauwkeurig te plaatsen, te
interpreteren." Dat is, al meer de
stijl van Het Belang van Limburg,
reaktionair maar modern.
We slaan enige nuances in de

redenering over en we buigen ons
over het volgende statement: "Dit
• soort verschijnsel is fascinerend,
uitdagend, maar het is niet toege-
laten te speuren naar intenties die
er achter zouden zitten." Deze
frase hoort niet meer in een edito-·
riaal thuis, het· is een linguïstische
abstraktie van een nieuw taboe:
interpretatie, d.W.Z. pogen inzicht
te verwerven in wat je ziet en wat
een ander wil tonen (of gewoon
toont, zonder iets te willen).'

Wordt het te kryptisch? "Never
say never again" betekent gewoon
"Zeg nooit meer nooit" of "Geen
besluit is definitief", en de meest
diepzinnige betekenis is: "Zelfs als
. Sean Connery met de hand op zijn
hart zweert dat hij nooit meer
James Bond zal spelen, dan mag'je
.daar aan twijfelen."
James Bond is de absolute voor-

spelbaarheid, zowel in de struktuur
als in de elementen die zijn verhaal
struktureren of opvullen. Het ver-
schijnsel James Bond verbiedt U
en ons hem te interpreteren. Wat
hij doet heeft met niets anders te
maken dan met hemzelf (en dan
nog ...), niet met U en ons, en wij
worden verondersteld dat goed te
weten. Vandaar dat de maker van
een goede James Bond film eigen-
lijk geen verhaal meer moet vertel-
len, hij moet enkel de vaste ingre-
diënten (bedscènes met enkel
naakte ruggen, futuristische ach-
tervolgingen e.d.) klaar en duide-
lijk serveren. Het verschijnsel 007

heeft immers evenmin iets van-
doen met de maker(s), wie kent die
trouwens?
Hetzelfde gebeurt eigenlijk ook

in wat momenteel de ultieme tea-
ter-avantgarde heet te zijn: Jan
Decorte's Scènes/Sprookjes. Dat
beweren althans de 'begenadigde'
kommentatoren : "Het heeft geen
zin intenties van de maker te
zoeken, als ze er zijn vind je ze toch
niet." Die chaos op de scène -
stuntelige danspasjes, Italiaanse
schlagers, lichaamsgeluiden, ab-
surd-melige slapstick, stukjes uit
Barthes' "De taal der verliefden"
enz - is er enkel om U, ons en
Decorte zelf te amuseren, interpre-
teren (nadenken dus) is verboden.
In deze woelige tijden heeft het
publiek behoefte aan zekerheid:
jazeker, de zekerheid van de leeg-
te, van de intellektuele armoede,
het einde van de metafoor. "Een
stoel is alleen maar een stoel, niets
meer." Dat klopt, zolang dat meu-
bel niet op een scène staat.

Een voorstel voor een sequel,
Scènes/Sprookjes 11.De scène is
een groot bed, met zijden lakens.
Daarin stoeien zowel Roger Moore
als Sean Connery, een waanzinni-
ge en tegelijk perfide slechterik, en
een bloedmooie feeks, met enkele
mannequins als opsmuk. Wie Scè-
nes/Sprookjes I zag kan deze
personages netjes invullen bij de
HTP-akteurs. Jan Decorte zelf
speelt (bij voorkeur niet zichtbaar)
de oude satan op de achtergtond,
of de wantrouwige opdrachtgever
van Bond, naargelang hij zijn
akteurs al dan niet vertrouwt. Dit
zal, naar wij vermoeden, van voor-
stelling tot voorstelling verschillen.
Niemand zal er nog behoefte aan

hebben iets te interpreteren, of
naar intenties te peilen. Onze
verantwoording volstaat immers,
ze moeten het gewoon maar doen.
De pret is alvast verzekerd, Boule-
vard anno 1984.

Ondergetekende



latende restaurants.
Dit voorbeeld toont wel voldoende

aan dat er geen enkele garantie bestaat
dat gebouwen die afbetaald worden
met sociale toelagen, ook voor de
sociale sektor zullen blijven dienen.

Vandaar dat we bij het opstellen van
de begroting '84 ook geëist hebben dat
niet de sociale sektor, maar wel de
universiteit zelf de bouwleningen zou
afbetalen. De 8 miljoen die de sociale
sektor hierdoor zou uitsparen, zouden'
net voldoende ',geweest zijn om de
Alma-prijs niet te moeten opslaan. Het
heeft echter (weeral) niet mogen
baten ...

Het was juist hierom, los van alle
aangehaalde politieke redenen, dat de
studenten vonden dat de Alma-prijs
zeker nu niet mocht opslaan. En het is
daarom ook dat wij vinden dat de
redenen van- hen die de prijsverhoging
toch hebben doorgevoerd, in de toe-
komst te vinden zijn.

De sociale sektor wordt namelijk
betoelaagd per schijf van 1000 inge-
schreven studenten. Vanaf het ogen-
blik dat er minder studenten naar de
universiteit komen, en enkel al doorde
daling van de geboortecijfers zou dit
volgend jaar al kunnen gebeuren, zal
de sociale sektor duizenden franken
subsidies missen. De kosten van de
Alma en andere vaste diensten van de
sociale sektor zullen daarom niet met
een evenredig bedrag afnemen. Bijge-
volg zal men dan een prijzen bom
moeten lanceren omdat alles .duurder
wordt, en vooral omdat men veel
subsidies is. kwijtgespeeld.

Hierdoor zal de dernokratisering,
naast de afbrokkeling die al een paar
jaar bezig is, een ekstra zware klap
k rijgea. En om die klap dan niet al te
zwaar te laten schijnen, heeft men nu
de prijzen maar al wat opgeslaan. Dit
is dan ook geen prijsverhoging om
ekonomische, maar om politieke rede-
nen. De Raad van Studentenvoorzie-
ningen, die de Leuvense sociale sektor
bestuurt, heeft zelfs geweigerd aan de
rege ri ng meer geld te vragen om zo een
andere politiek te kunnen voeren, of
om zelfs maar wat men nl' heeft op
termijn te kunnen veilig stellen. Van-
daag de dag wordt het recht op
onderwijs ook dus al afgebroken door
wie in de sociale sektor werkt. Juist
door diegenen die er zouden moeten
voor zorgen dat het recht op onderwijs
eindelijk eens gerealiseerd wordt.

De studenten lijken dan ook meer en
meer alleen té komen. staan in hun
strijd hiervoor. Maar we mogen wel
niet vergelen dat de studenten met veel
zijn, met veel meer dan bv. de 16 hereh
die in de raad van beheer van de KUL
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zij men natuurlijk zou veronderstellen
dat de ene student elke dag wat beter
moet kunnen eten dan de andere en_
niet dat alle studenten elke dag goed
moeten kunnen eten.

Daarom lijn de studenten tegen
prijsstijgingen, tegen prijsdifferentiatie
van de maaltijden, en voor een
herwaanlering van dl' dagschotels.

Nu een prijsstijging
volgend jaar een prijzenbom ?
Andere, niet minder belangrijke rede-
nen voor de studenten om tegen
prijsstijgingen te zijn is dat men
hierdoor meedraait in de redenering
dat alles af en toe eens moet opslaan,
zonder zich zelfs af te vragen of dit wel
LO nodig is, ,

Elke maaltijd die de student in de
Alma neemt wordt ongeveer voor
50 fr. gesubsidieerd, Dit doordat de
Alma een gedeelte van de staatssubsi-
dies krijgt die uitgekeerd worden aan
de sociale sektor van de KUL. In totaal

Vorige week vrijdag hield Sociale Raad een perskonferentie rond de Alma. Daarbij werden teksten mft 'stevige'
argumenten aan dl' pers doorgespeeld. (foto D.d.C)

Elke dag worst
De voeding is, naast de huur, de
grootste uitgavepost van een student.
Op jaarbasis besteedt de Leuvense
student gemiddeld 60300 fr. aan
voeding (op een totaal budget van
174300 fr.). Enkel dit toont al aan dat
een verhoging-van de Alma-prijs met
gelijk hoeveel, altijd vlug zal leiden tot
aanzienlijk grotere financiële inspan-
ningen voor de student.

Konkreet zal de prijs van de dag-
schotel in de restaurants Alma 2 en 3
stijgen van 63 naar 65 en 68 fr. De
dagschotels in de snackbars zoals
Sedes en Alma I stijgen van 68 naar
70 fr ; de duurdere schotels die daar

Géén steun van de akademische overheid
Per I januari 1984 zijn de

maaltijd prijzen in de Leu-
vensestudentenrestaurants

met respektievelijk 2, 3 en 5
frank gestegen.

Alhoewel het geleden is van
oktober '82 dat hier nog eens een
prijsaanpassing is gebeurd, en
het ook niet over zo'n grote
prijsstijging gaat, is Sociale Raad
fundamenteel tegen deze prijs-
stijging.

Men kan hier trouwens moeilijk voor
zijn, als men weel dat:
.:_ alle andere kosten die het studeren
met zich meebrengt ook al stijgen, en
dikwijls met meer dan de indeks.
Hiermee bedoelen we o.a , het vervoer,
de kursussen en de huurprijzen van de
karners. De nieuwe huurwet zal aan dit
laatste trouwens weinig verbeteren,
wel integendeel.
- dat het al 5 jaar geleden i~ dat de
bedragen van de rnakvirnumstudie-
beurzen nog lijn geïndcksccrd.
- dat dit par. dank lij de hervorming
van het beurzenstelsel door minister
Lens ...cns IJ000 Mudenten hun beurs
lell\ hebben zien dalen t.o.v. wat ze
vorig jau r kregen.
- dat de lonen van de ouders die niet
tot de hoge inkorncnskatcgorién beho-
ren en wiens kinderen een betaalbare
Alma dus het meest nodig hebben" ook
al langer dan vandaag onvolledig
gcïndcksccrd worden.
- dat het niet i\ omdat men studc-
rende kinderen heeft. dat men zou
ontsnappen aan alle inlcvcringsmaat-
regelen.
- dat zeker de steeds groeiende
kategorie.van werklozen er wel niet lal
aan denken van haar kinderen naar de
universiteit te sturen als IC weet dat er
aan de universiteit en nu ook in de
Alrna \ enkel prijsaanpassingen ge-
beuren rekening houdende met de
uitgaven. en niet-met de inkomens v;ln
de mensen.

W"IJIJc.!t'" mell CCIJ indekserinc of
~ri}loSli}l!oinl!ollunTmai vindt, dan ~l~t
men er lich inderdaad ook van bewust
lijn dat dit slechts een half normale
laaI.. is, dat het er enkel over gaat te
kijken hoeveel alles kost. en niet over
hocv cel men heelt

Niet omwille van de dalinc van het
geboortecijfer lullen er bi~nen een
paar jaar minder studenten aan de
univcrxitcit zitten, maar in de eerste
plaats omdat niet alle ouders daar nog
het geld \001' hebben. Deze laatste
evolutie i~ trouwens al enkele jaren
bezig, en let zich in een versneld tempo
door. '

Het i~ deze evolutie die Sociale Raad
verkeerd vindt. en het is omdat een
prijsxt ijging in de restaurants deze
evolutie wel nog eens lOU kunnen
versterken, dat wij tegen prijsstijgin-
gen zijn. Niet alleen omwille van de
studenten die nu aan de universiteit
zitten. maar ook voor degenen die nog
moelen kor.reu. en vooral Voor die-
genen die dreigen er niet meer te
kunnen komen.

Onderwijs moet een recht zijn, ook
in krisistijd. Dit recht, en niet ons eigen
belang, verdedigen wij tegen de aan-
vallen van de akademische en natio-
nale overheid.

ook worden verkocht stijgen telkens
met 5 Ir.

Sociale Raatf i~ ten eerste tegen deze
prijsstijgingen om redenen die- in de
inleiding werden aangehaald,

Ten tweede protesteren wc ook
tegen het kil dat men van de prijs-
~tijging gebruik maakt om nu ook in
Alma 2 en 3 dagschotels op te delen in
een schotel van 65 en in een van 6ll fr.
Dit systecrn van gcdifteremiccrde prij-
zen bestaat al een paar jaar in Alma I
en in de Sedes. Restaurants die juist
hierdoor heter lopen dan Alrna 2 en 3.
Dit is ultuns wat de direktie beweert.
en daarom breidt ze het gcdiffercn-
ticcrd prijzensysteem nu ook uit naar
de andere rcstaurums,

Wij ontkennen niet dat Alma I en
Sedes rendabeler zijn. maar volgens
om komt dit niet doordat er daar een
vcrschillend prijzenaanbod is, Het is
niet omdat studenten graag elke dag
een vcrschillende som aan hun eten
spenderen dat 'IC naar Alma I gaan,
rnaur wel omdat ze niei elke dag worst,
humburger. beuletten. gebakken en
gestoofd gehakt met in de winter
appelmoes en in de zomer één blaadje
sla willen eten. De dagschotel van
Alma 2 en 3 ziet er de laatste jaren
nauwelijks anders uit. Wil men al eens
wat variatie in zijn eten steken, dan is
men gedwongen van gevarieerd meer
te betalen en best naar Alma I en Sedes
te gaan. Geen enkel student heeft
hierom gevraagd,

Een dagschotel moel geen schotel
zijn die je best niet meer dan één maal
per week neemt om niet al te vaak en
indigestie te krijgen. Een dagschotel
moet een schotel zijn die je elke dag
kan eten, en waarvan de grondstoffen
de ene dag wel wat duurder kunnen
zijn dan de andere, maar die juist
daarom mekaar kunnen kompense-
ren.

Ook in her beste huishouden kan
men immers niet elke dag kiezen
tussen drie schotels, maar eet iedereen
wat de pot kookt. En het is niet omdat'
die pot de ene >Jág al wat minder
gespijsd is dan de andere, dat men zal
besluiten van in 't vervolg maar altijd
bij de buren te gaan eten en het eigen
huis vaarwel te zeggen."

Volkomen analoog moet de Alma
niet elke dag, zoals nu, schotels aan 5
verschillende prijzen presenteren. Ten-

Medewerkers aan VetO-14:Relinde Baeten, Luc Baltussen, Pol
Bijnens, Toon Boon, Wouter Colson, Damienne De Cock, Peter De Jonghe,

bedragen deze sociale subsidies voor
1984 17-5823000 fr.: hiervan gaan er
ll6109000 fr. naar de werking van
Alma.

Een fout volgens Sociale Raad is,
dat er van deze 175823000 Ir. sociale
toelagen, er II 117000 moet dienen om
leningen af te betalen van gebouwen
die weliswaar dienen voor de sociale
sektor (Alma's, studentenhomes, ... ),
maar die eigendom zijn van de
universiteit zonder-dut deze laatste er
ook maar I frank heeft voor betaald.
Dit in tegenstelling met wat er aan de
andere Vlaamse universiteiten met
deze gebouwen gebeurt.

Wc hebben het laatst zelfs moeten
meemaken dat Alma, die op een
rendabele manier de kantien van het
portinstituut uitbaatte, er vän de ene

dag op de' andere werd uitgezet ten
voordele van een privé onderneming.
De algemeen beheerder van de KUL is
blijkbaar een voorstander van het
privatiseren van de winstgevende, 'en
het kollektiviseren van de verlies-

zitten ...
N.H.

Big _Brother _:in .Belgié
Onder de hoofding" 1984 in

België" start volgende week
in Veto een drieledige serie, die
geïnspireerd door het werk van
Orwell onze maatschappij wil.
ontleden. De afleveringen zullen
drie belangrijke aspekten van dit
fascinerende boek behandelen.

vervalste berichtgeving over alles en
nog wat. De bevolking wordt konstant
opgehitst tegen een vijand, zij het de
voortdurende oorlog tegen de buiten-
landse krachten, als de haatsessies
tegen de binnenlandse vijand, Gold-
stein. Ook de hysterie als gevolg van
seksuele onthouding is wenselijk, om-
dat die makkelijk kan omgezet worden
in strijdlust enleidersverering ... "Wij
beheersen het leven op elk nivo. Wij
maken de menselijke natuur. Mensen
zijn in onbeperkte mate kneedbaar,"
zegt O'Brien, lid van de Kernpartij.

De laatste mens
, Het maken van een nieuwe menselijke
natuur, de voortdurende kontrole op

POSTERS
WENSKAARTEN
POSTKAARTEN ...
GESCHENKEN
voor alle omstandigheden

~aamsestra~t, 53
'-

de menselijke handelingen situeren
zich natuurlijk in een globaal maat-

. schappelijk koncept, dat als een totali-
tair, fascistisch regime kan worden
bestempeld. Het individu heeft inzake
de besluitvorming niks in de pap te
brokken en wordt als 'individu' in die
nieuwe natuur weggecijferd. Winston
krijgt van O'Brien het etiket 'de laatste
mens' opgeplakt.

Aan de hand van deze drie aspekten
volgt dus volgende week in Veto een
serie" [984 in België". Als inleiding bij
elke aflevering komen we nog even
terug op het boek van Orwell, en
brengen we nog meer aspekten aan
bod die hij in dit werk ten berde heeft
gebracht.

L.V.

Lèuven



4 Veto, jaargang 10 nr. 14, dd. 12 januari 1984

L.B.

Kringen blijven basis

De preses ~ls schipper naast God
D at herdiskussietorum var

Kringraad, vrijdag 23 de-
cember jl., in Audito-

rium Vesalius, de standpunter
van diverse partijen dichter bij
mekaar gebracht zou hebben, is
moeilijk vol te houden. Integen-
deel, voor- en tegenstanders van
de "zesde raad" (soms gezien als
raad" van praesessen) groeven
zich diep in in hun eigen stel-
lingen. Wel bleek de beweging
voor een zesde raad sterker
geworden tegenover een paar
jaar terug

Kring of praeses?

den als "De fouten die ontstaan in het
niet-perfekt funktioneren van de krin-
gen, worden in de huidige ASR-
struktuur het beste opgevangen." Voor
deze partij~ is het heel belangrijk de
kringen ondanks hun tekortkomingen
te blijven zien als de beste weg naar de
studenten zelf. Het is voor hen niet
duidelijk hoe men die basisfunkties
van de kringen in twijfel kan trekken,
zoals Rob Winters doet, om dan toch
een struktuur voor te stellen die blijft
steunen op die kringen. Volgens hen
steunt het zesde-raad voorstel nog veel
méér op de veronderstelling van
perfekte kringen. In dat voorstel wordt
een kring immers ~ltiem vertegen-
woordigd door haa r praeses. Maar een
praeses is maar zo representatief als
dat zijn kring goed werkt. Dit komt in
de huidige struktuur goed tot uiting:
alleen voor onderwerpen waaraan in
de schoot van de kring zelf ruime
aandacht besteed werd, is de stem
van de vier raden vertegenwoordigers
van de kring gelijklopend. In de
·.praktijk komt het veel vaker voor dat
de Sociale-Raadvertegenwoordiger an-
dere nuances legt dan die op Kultuur-
raad bv. Op die manier komen
-v.e(schillende reële strekkingen in een
kiirig in de ASR-slru'ktuur nog steeds
aan bod. In het zesde-raadsysteem.
waar de praesessen in laatste instantie
alle beslissingen van de échte raden

(die met een echte eigen werking)
ongedaan kunnen maken, wordt een
kring in één persoon gekoncentreerd,
waar dat nu nog vier mensen zijn. Alle
bestaande oneffenheden in de kring-
werking worden daarmee niet opge-
lost, maar wel voor de buitenwereld
onzichtbaar gladgestreken.

Verrassing
Deze dubbelzinnigheid in de argumen-
tatie van de zesde-raadgroep bleef in
de loop van de avond eerder aktief
vanop de achtergrond. De verdediging
van de huidige struktuur gebeurde
vooral vanuit het argument 'werking':
een raad die zich niet zelf met een
bepaalde werking bezighoudt moet
niet aan een andere, die dat wel doet.
gaan zeggen wat ze wel en niet moeten
doen. Dat werkt alleen oppervlakte
beslissingen en demotivering in de
hand. Het is alleen goed om alle
werking te doen ophouden.
Ondanks de felle inspanningen van

o.a. Germania, Katechetika en Wina,
bleef de zesde-raadidee in de loop van
de avond zijn aantrekkingskracht
behouden voor de verdectigers ervan.
Toen vergaderleider Swillens tegen het
einde van de avond alle aanwezige
kringen ekspliciet aan het woord liet.
bleken de Geologische Kring. de
Nieuwe .Filosofische Kring, en tot
ieders verrassing ook Historia, heel

mogelijk nà zware diskussies, waarin
de ASR garanties vond dat Veto ook
haar blad blijft.
In principe is de gemeenschappe-

lijke, of liever de centrale ASR-begro-
ring alleen goed voor de werking van
het sekretariaat en voor wat gemeen-
schappelijke kosten. Zo kost het Stuc-
gebouw natuurlijk veel aan verwar-
ming en onderhoud. In de marge van
deze begroting zit echter ook de
stencildienst (die zichzelf wel moet

Begroting ASR

wat por te hebben voor de ideeën van de betutteling van de zesde raad wel
VTK, VRG en Ekonomika. Romania kunnen missen. Toch maakte de
had zich daar al eerder bijgeschaard. avond duidelijk dat men de zesde raad
Dat Kringraad dit 'diskussieforum' niet zomaar kan afdoen in de stijl van

organiseerde op een avond dat Kul- 'het zal wel koelen zonder blazen'.
tuurraad en Sociale Raad zelf alge- . Misschien heeft men al veel te lang
mene vergadering hielden, is wel erg gewacht de ASR-strukturen te ekspli-
jammer. Het is waarschijnlijk dat citeren - én te laten zien wat ze
Kura- en Sora-mensen ook sterk aan eigenlijk allemaal wel wil beschermen.
hun autonomie zullen vasthouden en L.B.

Lambert Swtlîens tiktè ooit nog voor Veto, toen die nogniet opfotozet ging. Op
23 december was hij graag bereid Kringroods diskussieforum te leiden. ZUn
oproep tot rationele analyses werd niet altijd gehoord. (foto archief)

bed rui pen), een ui tleendienst (loka len,
radiowagen. enz.) en sinds dit jaar ook
het Persdokumentatiecentrum van de
ASR. Je weet wel: het vroegere BPA-
archief. dat de ASR vorigjaar overnam
en nu in de 's Meiersstraat boven
Sociale Raad gelogeerd zit. Het spreekt
. vanzelf dat de ASR voor de werking
van dat archief ook een bescheiden
budget moest vrijmaken. Een deel van
de 35 000 fr. die daarvoor uitgetrok ken
werden, wordt wel al door een bulletin

1984 1983

gerekupereerd.

Kadootjes
Het grootste stuk van de begroting is
dus de betoelaging van de verschil-
lende raden. Vooral Sportraad en
Kultuurraad hadden voor 1984 een
toelage gevraagd die: veel hoger lag dan
die van 1983. Uiteindelijk kwam men
onderling toch overeen het te houden
bij een indeksaanpassing van 7,51; ab
maksimumstijging. Daar kwamen dan
wel wat kndootjes bovenop: Sociale
Raad kreeg 20000 fr. ckstra om haar
twintigjarig bestaan in de verf te
kunnen zetten, Kultuurraad en Kring-
raad krcgen., resp. 150 000 fr. en
30000 Ir. bij omdat zij \lanaf 1984 zelf
hun telefoonrekeningen moeten beta-
len. Tot nu toe werden die uit de
centrale ASR-begroting betaald. Het
telefoongebruik is in de loop van vorig
jaar spektakulair gestegen. Vooral
Kultuurraad (een zeer internationaal

) .
Klapstuk) en Veto (telefoon voor
snelle interviews) nemen daarvan het
leeuwedeel. Vandaar dat de ASR-
centrale begroting niet zoveel zakt
voor die telefoonkosten. Sportraad
mocht 136000 fr. ekstra noteren voor
een jobist. Sportraad vraagt inderdaad
al jaren om een tweede vrijgestelde, en
de andere raden weten al lang dat die
daar ook nodig is. Maar méér dan
dertien halftimes is voor de RvS nu
eenmaal niet haalbaar. Door sukses
van de massasportmanifestaties was
voor Sportraad ondertussen echt een
onhoudbare situatie ontstaan. De
jobist moet daarvoor nu als nood-
oplossing doorgaan.
Nieuw is de toelage voorde Vlaamse

Studenten Federatie. Deze Federatie
van overkoepelende Vlaamse repre-
sentatieve studentenorganisaties werd
vorig jaar onder impuls van de ASR
opgericht en moet bestaan van wat de
verschillende leden-organisaties haar
toestoppen. Gelukkig is er- niet veel
meer nodig dan wat administratie- en
verplaatsingsvergoedingen, zodat een
bescheiden toelage al veel kan doen.
De pot voor de vrije verenigingen

werd normaal geïndekseerd. De laat-
ste jaren bleek die pot altijd toerei-
kend. Wie zich erover zou verwonde-
ren, dat er niet ook zo'n pot is voor de
fakulteitskringen, moet zich wel reali-
seren dat elk van de radenbegrotingen
een post kringsubsidies voorziet. Kul-
tuur-, sport- of kringaktiviteiten wor-
den rechtstreeks door de betrokken
raden gesubsidieerd.

Opbrengstrekeningen

TOELAGEN
RvS-werking
RvS-personeel \
Provisie centrale aankoopdienst

PATRIMONIUM
Kamerverhuur, publiciteit, ...

REKUPERATIES ENERGIE

ANDERE REKUPERATIES

GEMEENTETAKSEN

STENCI LDIENST

Totaal

6177112
4750'888

72000

5588691
4511309
150000

Er bestaat niet één Algemene Studen-
tenraad, maar vijf. Raar is daj alléén
op het eerste gezicht, zo hebben de
voorstanders van het systeem altijd
betoogd. Het is immers een goede zaak
dat die studenten die een bepaalde
. werking ontwikkelen, of dat nu op
sportgebied of op onderwijsgebied is,
zo autonoom mogelijk hun beleid
kunnen maken. Dat komt ten goede
aan de motivering van die studenten,
en motivering is het eerste. watje nodig
hebt voor een goede studenteuwer-
king. Toch blijft het voor een meer,
oppervraxkige toeschouwer wat on-
efficiënt lijken, dat voor sommige

~~~ilif§:~f:gifG;~~~~~··A-"·~'SR~~be·g'roting zwart Op WI·t'en dil Jaar voor de ra ketten. Ook voor , . . I

het Veto-beleid zijn alle raden samen ,
verantwoordelijk .
.De Vlaamse Technische Kring, het In grote lijnen blijft de ASR-

Vlaa~s Rechts C?eno?tscha~ en Eko- begroting er net zo uitzien als
nornika hebben eigenlijk nOOIl geloofd . .
in de evenwaardigheid en de autono- v.ong jaar. Voor het g.rootste
mie van de vijf raden. Ook al namen deel IS de ASR voor haar inkom-
die kringen de laatste jaren beter dan sten afhankelijk van de toelage
vroeger hun plaats in in de bestaande van de Raad voor Studenten-
ASR-struktureh, t?ch staken hun prae- voorzieningen. Die bedraagt elf
sessen op de Kringraad nooit onder miljoen frank voor 1984. De
stoelen of banken dat ZIJ vonden dat . .. .
K ingraad meer te zeggen moest verwachtingen over publiciteits-
h:~ben. • inkomsten zijn teruggesc)1roefd
Forumleider Lambert Swillens,een - niet omdat er niet genoeg' r-===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::======:--,

oud-vrijgestelde van de Kringraad. adverteerders zijn, maar omdat
had de diskussieteksten grondig op het werk dat erin kruipt te zwaar
voor~and bekeken. Omdat de teksten weegt op de gewone werking van
waarin de zesde raad werd voorgesteld, d d A .t ..d
geen analyse van de huidige fouten ~ ra en. an _ut gaven-zij e
maakten, probeerde Lambert Swillens vindt men hetz~lfd~ patr~~n
dat op het forum zelf los te krijgen. terug als de vonge jaren: een
Versclrillende keren drong hij erop aan derde van de uitgaven gaat naar
dat bestaande en nieuwe strukturen eigen personeel. Tien procent is
zouden voorgesteld worden vanuit een voor Veto. Nog eens zo'n bedrag
analyse van de problemen die ermee. is goed voor de gerneenschappe-
opgelost moeten worden. Alleen de: ..
verdedigers van de huidige struktuur hjk.e Rosten van de raden ,(sekre-
gaven aan die oproep gehoor. Toch tanaat en gebouw bv.) en het
werd tussen de regels door ook wel wat. grootste stuk (bijna vijf miljoen)
duidelijk van de achtergronden van '. is voor de verschillende raden en
hun tegenpartij. • voor de vrije verenigingen.

Dat de ASR eigen personeel tewerk-
Het centrale probleem, voor iedereen is stelt valt vooral in de begroting op.
de goede werking ~an d~ fakult~its- Bijna vijf miljoen _ dat ..is direkt
kringen. Psychologie-Kringvertegen- evenveel als de raden krijgen aan
woordiger Rob Winters formu~ee~de werkingsgeld. Alhoewel men daarin
het kernachtig - en dubbelzinnig: ook niet moet overdrijven: voor de
"Indien de fakulteitskringen goed wer- universiteit bijvoorbeeld liggen de
ken en hun af~aardigi?g.en goed uitgaven voor personeel hoger. da.n
koördineren, dan IS de huidige struk- 90%. Maar de .studentenorganisatie
tuur de beste voor de ASR." Men z<?u kan dan ook vooral rekenen op
een essay kunnen schri~~en ?ver de onbezoldigde medewerkers: de stu-
voor de ASR zeer belangrijke uitgangs- denten zelf. Het personeel van de ASR
punten die in deze uitspraak besloten bestaat vooral uit de zgn. vrijgestel-
liggen. Het is natuurlijk een.funda- den: drie voor Kultuurraad, drie voor
mentele optie voor de ASR om de Sociale Raad, twee voor Kringraad,
fakulteitskringen als basis te ~em~n één voor Sportraad en één voor ISOL.
voor een representatieve orgamsane. Verder is er de Veto-redaktiesekreta-
Toch zal niemand bewe~en d.at ~e ris, de ASR-sekretaris, en een boek-
fakulteitskringen perfekte organisaties houdster. AI die mensen krijgen, voor
zijn, noch in hun werking noch vo~r wie dat wil weten, zo'n ièstienduizènd
hun politieke representativiteit. f.IèS l,S'. frank per maand.' Hoeveel uren re
nu precies de manier waarop men me~, daarvoor presteren, durft niemand te
deze feitelijke gegevens omtrent de "berekenen.
fakulteitskringen omspringt, die de Voor Veto bevestigt de begroting
standpunten van voor- en tegens~~ het voortzetten van het koncept dat nu
ders van de huidige ASR-struktuur toch al drie jaar meegaat: wekelijkse
bepaalt. . :." verschijning op rotatie-offset, 8000
De stelling yan Rob ~JOt~rs kar~~- eksemplaren, ongeveer evenveel ~u~-

teriseert een afhankelijkheidspositie mers van acht.als van twaalf pagina s,
van de ASR t.o.v. de goede w~rking van en het gebruik van de fotozetmachine.
de kringen: geen perfekte knnge.n, dan Er word. voorzichtig gemikt op vier-
ook geen goede A~R. Dat IS het duizendvijfhonderd abonnees; als ~r
uitgangspunt van de zesde-raadgroep., meer zijn kost het ook meer geld. DIt
Daartegenover kan de stelling van de Veto-koncept behouden was. wel pas
tegenpartij het. best samengevat wor-

• ..~.. • • I ..
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7 doden en 138 zwaargewonden in 1982':

Verkeersslachtoffers in Leuven
, HerOdes' moord op de

onnozele kinderen ken
. talloze moderne en ge-

sofisiikeerde versies. zoals er ook
talloze en gesofistikeerde Hero-
dessen zijn. Zijn wandaad werd
geïnstitutionaliseerd. Palmbomen
waoronde vluchtende moeders
zich met hun kind kunnen ver-
schuilen. zijn er in onze tijden en
streken niet. wel zebrapaden en
veilige oversteekplaatsen. Ook in
1984 zal een hele school kinderen
sneuvelen. want de beveiliging van
de hulpeloze voetganger laat te
wensen over. Misschien zullen lI'e
er zelf bij zijn. ofwel onze kinde-
ren bij dl' zowat 300 lijkjes op de
H'eg: de palmboomplanter Ver-
steylen werd achter de tralies
gezet ... · (I) Alus één der talloze
sympatiebetuigingen aan het 'a-
dres van Groene Fietser Verstey-
len, die men dezer dagen in de
lezersrubrieken van kranten kon
aantreffen.

De groene fietsers voeren al jaren
systematisch akties op plaatsen waar
kinderen en fietsers verongeluk t lijn.
Mccsta] wordt met gele verf lijnen
getrokken op het wegdek om de
overheid te tonen hoe het veiliger kan.
Vcrsteylcn kreeg voor één van zulke
ukucs een boete gepresenteerd van
60(K) BI' of één maand vervangende
gcvangcnisstruf', Na het bewust weige-
ren van deze betaling. diende hij zich
onlangs aan te bieden aan de Ant werp-
se gevangene, in de Begijnenstraat. Op
19 december struuc hij er een honger-
stuk ing om van een aantal vcrani-
woordelijke overheden konk rcte slap-
pen ar te dwingen. inzake de verkeers-
veiligheid voor de zwakke wcggcbrui«
kers, hl een brief aan De Standaard
(29/12/83) schrijft Vcrstcylcn da t geen
enkele godheid uit de oudheid. geen
enkele godsdienst waar ook ter wereld
zoveel slachtoffers geëist heeft als het
huidige wegverkeer. . /)1' .hogere
macht' dil' op dl' 1I'('g inderdaad kOI'/-
Moedig .slachtoffrr» eist' 1..'('III1l'/~ 11'(',

llun namcn ,1/a/tII in dl' go//(Iell gids ('11 in
h('1 stuatsbknl. ,\11'1 dat ',I-!II('hlo/lás
eisen' hedol'lell 11'(' dat zii dl' vcrkoers-
doden g('II'(lOII als onvermijdelijk I'('}'/'('-

kenen in hun 1'11111111'11, 1/01'1'('1'1 is 1'1'11

mensenleven waard? Hoeveel' slacht-
offers' kunnen er: op dit kruispunt
vallen?Zouden die meer kosten dan de
prijs van een viadukt die hier veilig-
heidshalvedoor de bevolkinggevraagd
wordt?', aldus Versteylen.

Doden
Terwijl er jaarlijks in de Europese
gemeenschap 50000 doden op de weg
vallen, als gevolg van een verkeers-
ongeval, en meer dan 1,5 miljoen
zwaargewonden, hebben we voor dit
artikel de ogen meer specifiek op
Leuven gericht. Blijkens het jaarlijkse
rapport dat rijkswacht en politie, op
basis van de door hen verrichte
verbalisaties, aan het Nationaal Insti-
tuut voor de Statistiek, dienen op te
sturen, werden in 1982 712 verkeers-
ongevallen.. opgetekend, Dele eisten 7
dodelijke slachtoffers en meer dan 138
zwaargewonden. Het aantal lichtge-
wonden bedroeg 858. Op basis van
statistieken uit 1979 maakte de Leu-
vense aktiegroep Langzaam Verkeer
een studie. In twee kadertjes hiernaast
afgedrukt vindt u een lokalisering van
dele ongevallen. Kader I heeft betrek-
king op de ring, kader 2 omvat de
binnenstad. Het lijn vooral voetgan-
gers en (brom)lietsers die betrokken
gemken bij ongevallen met gewonden.
Ongevallen met personenwagens en
vrachtwagens hebben in de meeste
gevallen slechts stoffelijke schade als
gevolg. In Leuven blijken elke .dag
meer dan 4()()(K) fietsers de binnenstad
te doorkruisen ...

Koen Stuyvcn van de Werkgroep
Langzaam Verkeer merkt over de
Leuvense situatie op. dat de wegen-
planners alhier nog veel te veel
vcrtrekken van de norm dat het
gemotoriseerd vcrvoer een maksimale
doorstroming moet kennen. Veilig-
heid en konfort I"llOr de zwakke
!cg.gebruikers zijn even belangtijlI,

~telt hij. Prioritair stelt de aktiegroep
de cis. dat er iets moet gedaan worden
aan het grote snelheidsverschil tussen
de tïe" en de auto. Op de wegen in de
binnenstad waar er geen ruimte is voor
gescheiden rietspaden of op een weg-
vak waar kruispunten en oversteek-
plaatsen niet beveiligd zijn, dient de
snelheid van het gemotoriseerd ver-
keer beperkt tot 30 km/u. In de andere
gevallen - dus ook op de invalswegen
(Naamse, Tiense straat e.d.) en op de
ring - dient een mnksimumsnclheid

van 50 kmlu te worden opgelegd. Elke
hinder van een spontane beweging van
de fietser of de voetganger moet
worden tenietgedaan, stelt Stuyven.
Waarom doet men bv. het eenrich-

-tingsverkeer in bepaalde straten ook
gelden voor fietsers? Waarom dienen
zij ook -de omweg te maken, die er
enkel gekomen is om het gemotori-
seerd verkeer sneller te doen verlopen.

Kijk uit
De fietsers die op dit ogenblik zo'n
verkeerde richting inslaan lopen ont-
zettend gevaar. Enerzijds doordat de
autobestuurder dit vaak niet voorziet,
anderzijds doorde hogere snelheden in
een eenrichtingsstraat. De visie van

I Langzaam Verkeer t.a.v. de Leuvense
wegsituatie vertrekt anders dan in de
start jaren van de aktiegroep rond
1976, niet meer van de zogenaamde
knelpunten nl daar waar meer onge-
vallen gebeuren. De filosofie richt zich
heden meer op het fiets-vriendelijk
maken van de stad, het meer komfort
scheppen voor de zwakke weggebrui-
ker in heel de stad, en niet het hier en
ginder bijschaven van de gevaarlijkste
punten. Het is door een algerneae
herstrukturering van de reglementen
terzake dat er meer veiligheid komt
voor de fietser, wat heelwat meer'
mensen terug naar de fiets Z<II doen
grijpen, wat op zijn beurt weer meer
veiligheid in de stad brengt. De optie
om een fietsroute door Leuven aan te
leggen, nl. een verbindingsweg tussen
heel wat scholen, administratieve cen-
tra c.d., die ekstru-beveiligingsmaat-
regelen biedt voor de fietsgebruiker.
wordt tocgejuichd door de aktiegroep.
Maarde realisatie van heelderstukken
uit deze route blijft nu al ja ren op zich
wachten, zo bv. het stuk Schapen-
st raat-Pa rijsst raat ...

Als gevaarlijkste plaatsen in Lcu-
en, noemt Stuyven de invulswegei

waar veel te snel gereden wordt. Ten
tweede zijn er de beperkte en gevaar-
lijke oversteekmogelijkheden aan de
ring. waarbij vooral het links of rechts
afslaan gevaarlijk is voorde fietser. De
meeste ongevallen gebeuren evenwel
aan de 'carrousel' rond de Pieterskerk.
het centrale punt van Leuven.

LV

P.S. 'Kontakt met Langzaam Verkeer
Leuven is mogelijk op Diestsestruut
210. Leuven 016/239465.
(I) l.czcrsbric]' van .I, Bauwons in DS. 5/ I/KJ.

lOrMLBEELP RING

TOTAAL AANTAL ONGeVAlLEN : 272
Op de Leuvense ring gebeuren in totaal 272 ongevallen. De bovenstaande
schets toont hoe deze verdeeld zijn over verschillende vesten en poorten.

Wil Leuven wel studenten?
(v~rvolg van p. I)

aantal twintigjarigen in het inwoners-
bestand. Volgens stadsinstanties is de
otficiéle verklaring daarvoor "een
grotere .nwijking van jongeren die in
Leuven studeren en er gedeeltelijk
blijven plakken na hun studies. Hetzij
omdat ze werk vonden o.m. in univer-
siteit en ziekenhuizen te Leuven of in
vele Brusselse diensten, hetzij dat ze
zelfs, en dat is nu meer en meer het
geval, geen werk hebben. Het Leuven-
se biedt aan deze groep een jong en vrij
leefklimaat dat elders veel minder
aanwezig is." (') En hier komt de kat
op de koord. Steeds minder universi-
tairen vindermiet dadelijk werk. Toch
blijven ze evengoed "plakken". Wan-
neer men in Leuven gedomicilieerd is,
is men ook uitkeringsgerechtigd bij het
Leuvense OCMW. En die overweging
speelt mee in de schuchterheid bij het
aannemen van studenten. Meer ach-
tergronden over dit alles publiceert
Veto trouwens volgende week: wat
zijn de officiële vereisten bij herdorni-
ciliëring? Welke visie heeft de stad
daarop? Het OCMW? Ook de stand-
punten van belanghebbenden geven
we dan weer. Immers, niet alleen
studenten hebben af te rekenen met
deze zaak. Ook bij de vrouwen uit het
vluchthuis legden we ons oor te
luisteren.

De huurprijzen
De verhouding student-stad wordt
trouwens nog gekenmerkt door andere

zaken. Daarbij speelt steeds de ge-
dachtengang dat studenten niet zozeer
kostbaar maar wel kostelijk zijn, Zelfs
al wensen zij zich niet te domiciliëren
in Leuven! Toch leggen zij een grote
last op het budget. De stad probeert dit
in aanzienlijke mate te rekupereren.
Eigenlijk niet altijd rechtstreeks op de
studenten. De facto komt het daar
echter vaak op neer. Enkele voorbeel-
den passen hierbij wel. Zo is er de
algemeen bekende belasting op het
verhuren van studentenkamers. Die
wordt dit jaar trouwens verhoogd tot
1000 Ir, Deze belasting wordt voor een
aanzienlijk deel doorberekend in de
huurprijs van de kamers. Daarnaast is
er de huisvuilbelasting. De studenten
produceren immers veel huisvuil, En
in teorie moet de huiseigenaar dan ook
een belasting betalen per aantal stu-
dentenkamers. Veelal wordt die dan
kontraktueel doorgeschoven naar de
student zelf. Ook die huisvuilbelasting
zou dit jaar wel eens kunnen verhogen.
Hiermee wil de stad immers een deel
van het begrotingstekort rekupereren.
Onrechtstreeks is er nog een andere
manier waarop de kot prijs door de
stad beïnvloed wordt. In het Leuvense
heerst immers een speciaal belastings-
regime. Bijna automatisch rekent de
fiskus hier een verhuur van een kamer
aan als een verhuur van een gemeubel-
de kamer met diensten. Als gevolg
hiervan moet de eigenaar hogere
belastingen betalen dan in andere
delen van het land. Nu is de stad
uiteraard de fiskus niet. Maar onrecht-

streeks\!loeien een deel van de geïnde
belastingen via de opcentiemen terug
naar de stad. Zodoende profiteert lij
mee van het ongunstige belastingstel-
sel. Typisch is trouwens dat er hoe dan
ook nog geen enkel protest is geweest
vanwege stadsinstanties inzake die
manier van belasten. Misschien heb-
ben ze de kompleksiteit van deze
materie nog niet door, maar dat lijkt
ons eerder onwaarschijnlijk. Vit be-
paalde bronnen hebben wij immers
vernomen dat het stadspersoneel reeds
attent is gemaakt op dit feit. AI bij al
zijn dit slechts enkele manifestaties
van het financieel verhaal van de stad
op de student. Andere voorbeelden
zullen volgende week ook ter sprake
komen.

De pamfletten
Kost de student veel, hij is bovendien
nog lastig ook. Bepaalde stadsmaat-
regelen viseren misschien niet in het
bijzonder de studenten, maar treffen
hen alleszins zwaar. Zo zou een verbod
pamflerten uit te delen in andere
steden veel minder opvallen. Maar als
men rekening houdt met de aktiviteit
van de studenten in aparte organisaties
en in Leuvense verenigingen (gaande
van Amnesty International tot politie-
ke jongerenverenigingen), valt het
toch op dat hier een belangrijk deel
van de studentenwerking lamgelegd
wordt, Aangezien hierover in vorige
Veto's genoeg verhaald werd, achten
wij het niet nodig hierop terug te
komen.

Uiteindelijk waren het niet zozeer de
studenten zelf die geheel deze proble-
matiek in het daglicht hebben gesteld.
De aanzet voor het opmaken van een
balans student-stad werd gegeven op
de Raad voor Studentenvoorzieningen
van einde 1983. Daar was er een
interventie vanwege bepaalde profes-
sorerr en het universiteitspersoneel. Zij
wilden een inventaris tot stand bren-
gen van zaken-die negatief waren voor

de studenten. Daarrond zou de Raad
voor Studentenvoorzieningen een pro-
test formuleren. Omdat de protestnota
nog altijd niet af is - de RvS is ook
nog altijd op zoek naar de nodige
informatie - zal Veto de volgende

'weken reeds een .voorlopige balans
opmaken.

T.B.

(')Info Leuven, mei 1983.

Bevolkingsopbouw Leuven 1981

MANNEN

i I ". • •

Hf fH .m, ...:,:;,~,.~;t,::!".;,~!,~"iJ.,.',,.. .Hf ....

Dergelijke kerstboom zou eenieder wel willen, Leuven echter niet, Duidelijk
blijkt uit de figuren dat de vrouwen iets talrijker zijn dan mannen. vooral op
wat oudere leeftijd. Het meest kenschetsend is echter de overvloedige
aanwezigheid van twens. Omdat er niet zomaar enkele tieners minder zijn.
verklaart men dit aan de hand van de sterke inwijkingstendens.
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(

Re/inde Baeten .

(vervolg van p. 1)

intense begeleiding door professioneel
personeel van 't Stuc noodzakelijk
zijn. Tegen de betutteling af.

Opportunisme ?
In welke mate projekteren de andere
raden het beeld dat zij van hun eigen
werking hebben op Kultuurraad? "De
personeelsleden zijn uiteindelijk niet
bekrachtigd omdat hun funktie niet
overeenstemt met de funktie van een
personeelslid van de algemene vergade-
ring van Kultuurraad zoals WIJ die
zien," verklaart Noël H. openhartig.
Wat bij Kringraad het geval is, nl. dat
de enige mogelijke vorm van student-
gerichtheid zich via kringgerichtheid
manifesteert, zou voor Wouter Colson
(vrijgestelde Kringraad) ook bij Kul-
tuurraad het geval moeten zijn. Peter
Mostrey, afgevaardigde Akademische
Raad, gaat nog een stapje verder: voor
hem moeten de afzonderlijke produk-
ties, die in 't Stuc geprogrammeerd
worden, vooraf, na advies van de
vrijgestelden, door de AV van Kura
goedgekeurd worden. Wie sprak er
van opportunisme? Het is nu al
moeilijk de kultuurafgevaardigden in
één jaar tijd voldoende op te leiden om
de werking in haar globaliteit op te
volgen, laat staan zl! zelf te laten
programmeren.
Het probleem van de centrale wer-

king. Het probleem van de kontrole
door .de studenten op wat hun perso-
neel van centrale aktiviteiten in 't Stuc
organiseert. DeAVvan Kura heeft ooit
de optie genomen een centrale werking

uit te bouwen, een werking die zich in
de jaren meer en meer ontwikkeld
heeft. "Het gevaar bestaat erin dat een
algemene vergadering van studenten
zich van een professionele werking gaat
vervreemden. en er dus ook moeilijk
over kan beslissen", beweert Wouter C.
Feit is en blijft, de beste manier om een
werking als die van 't Stuc te volgen, is
naar de voorstellingen komen kijken.
Daarenboven komt steeds één van de
drie beleidsverantwoordelijken naar
de Av om de centrale werking te
verduidelijken. Vanuit deze visie helpt
het niet personeel uit de centrale
werking weg te trekken naar de Av, in
tegendeel.

"Niet dat wij tegen een centrale
werking zijn", verklaart Relinde B. in
ekstremis.

Studentenbeleid
Een andere visie is die van Luc
Baltussen, ASR-sekretaris.

'Dat de andere raden tegen de
taakverdeling van het kultuurraadper-
soneel zouden gestemd hebben, omdat
zij vinden dat dat personeel meer voorde
kultuur in de kringen moet werken, is in
ieder geval verkeerd. Het gaat volgens
mij veel meer over de VOORWAARDEN
om als 'raad van de ASR' autonomie te
krijgen. Over dergelijke voorwaarden
bestaat een bepaalde treditie, die in
Kringraad en Sociale Raad ook een
sterke teoretische basis aan het krijgen
is. Waar het die raden om te doen is, is
de autonomie van de studenten binnen
Kultuurraad. " Nog steeds volgens Luc
Baltussen. "Met de hoge graad van
professionalisering in Kultuurraad is

dat een reëel probleem. In de andere
raden zijn werking en beslissingsmacht
sterk verstrengeld, en dat geeft de
studenten op de AV vanzelf een belang-
rijke mondigheid. Maar op Kura valt de
werking volledig terug op het personeel,
en hoe de Av-studenten hun verant-
woordelijkheid nog kunnen opnemen als
beleidsorgaan is niet.smeer duidelijk.
Misschien moet men die relatie meer in
analogie gaan zien met bv. Acco of
Alma: daar staat het studentenbeleid'
ook redelijk los van de dagelijkse
professionele praktijk. Maar het is dan
ook precies om die afstandelijkheid met
een grondige dossierkennis te overbrug-
gen, dat Il'e jaren geleden vrijgestelden
hebben geëist: professionele krachten
die de studenten in staat moeten stellen
die dagelijkse praktijk degelijk te
beoordelen. Het is dàt soort vrijgestel-
den waarde rel van nu overgaat. Zonder
zo'n mensen kan Kultuurraad niet meer
doorgaan voor een studentenorganisa-
tie... en wat zit ze dan nog in de ASR te
doen?"
In de optie-Luc-B, is het noodzake-

lijk dat dergelijke vrijgestelden zich,
samen met de studenten, op een zekere
afstand van de werking kunnen plaat-
sen. Maar is zulk een 'afstandelijke
houding' tegenover je eigen werking
wel haalbaar? .

Autonomie
Een en ander beperkt zich in feite tot
de vraag hoe ver de onafhankelijkheid
van de raden binnen de ASR strekt.
Statutair zijn deze in elk geval auto-
noom. Aanvragen voor personeel en

est '\'\3
"eriU~~~~~\..EE

. 3030n

Viert "'óee'Ie'r,aaróa9"'\6 e~ ~
Qr8tÎs bal~_on~_:-degustaties

snoepjes - geschenken ~ animaties

BIJ herstellingen
en sleutels Mr.
Mlnit. - -
Geldig van 12 tot 21 Januart '84
enkel In Super GB HeverI..

BON VOOR
BRUSSELSE WAFEL

M6TSUIKER
. Tu...., 14.30 en 17.30u.
Geldig van 12 tot 22 Januart '84
~ndeca""""v.nd.SuperGB
(Heverlee)

BON'VAN 20 fr.
Bij aankoop van
minimum 100 fr.
fietsgerei
Geldig van 12 tot 21 Januart '84
enkel In Super GB Hevert..

BON VAN
Bij aankoop van 1
of méér liter verse
volle melk, gekoeld
in optimale frigo
Geldig van 12 tot 21 Januart '84
enk.lln Sup.r GB H.verI ..

subsidiëring naar de Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen gebeuren ge-
meenschappelijk. Kringraad en Socia-
le Raad konkluderen hieruit dal de
ASR bevoegd is over personeels- en
financiële aangelegenheden.
Is het mogelijke in het personeels-

bestand van Kura in te grijpen zonder
de autonomie van die raad aan te
tasten? Relinde B.: "Het personeels-
beleid hoort tot de autonomie van de
ASR". Wouter c:.: "De autonomie (/.ie
een raad krijgt, is te opteren voor teater,
of voor een centrale werking. Maar de
basis waarop dil' beslissing gebeurt, dat
is iets waar de ASR aangaat. Die basis
komt tot stand dank zij de vrijgestelden.
En daarover waakt de ASR".
Bij Kultuurraad, meer dan bij welke

andere raad ook, is het beleid recht-
streeks afhankelijk van de personeels-
verdeling. Eén vrijgestelde minder
voor promotie betekent hoe dan ook
slechtere promotie. Als men daarop in
grijpt, wordt de autonomie geschon-
den ... ....
De bemoeienissen van ASR op het

Stuc-personeelsbeleid beginnen stil-
aan velen op de zenuwen te werken.
Michel U.: "Enerzijds is onze autono-
mie STATUTAIR vastgelegd. Anderzijds
vind ik het erg dat de ASR, een
organisatie die staat voor de demok rati-
sering van het onderwijs, de laatste tijd
vreselijk totalitaire trekjes krijgt. Dat is
ten eerste de Veto-affaire, wat voor-mij
een serieuse aanslag is op de persvrij-
heid, .dië' gefnuik t wordt 0111 een 'be-
kommernis' tussen aanhalingstekens
voor de Grote Doelstellingen. Ik vind

het ook terug in het voorstel van
sommige kringen om de ASR te vervan-
gen door een soort presesen raad, die
volgens mij zou fungeren als een soort
poli tbUl'O waar de raden achteraf het
applaus mogen geven (klapt in de
handen). En ik vind het vooral terug in
de beslissing rond het personeel van
Kultuurraad waar wij blijkbaar niet
volwassen genoeg zijn 0111 zelf te bepalen
wat ons personeel doet. "

Gevolgen
De gevolgen van een dergelijke
sing van de ASR-stuurgroep zijn niet
direkt duidelijk. Als de ASR kon
kwent is, weigert ze het geld van
kontrakten - dus 700 000 fr.
jaarbasis - over te maken aan
Stuc-boekhouding, tot de taakve
ling binnen 't Stuc herschikt is.
derde kontrakt, dat van Marcel M
van Promotie, is rechtstreeks door
ASR-sekretariaat ondertekend. 0
man kan dus onmiddelijk aan de deu
gezet worden.
Voor Kura

mogelijkheden.
nieuwing van taken moet i
gebeuren op grond van wederzij
koncensus tussen werkgever en
mer. Technieker Luk Pelgrims
voorbeeld zal hoe dan ook moeilijk
staat zijn een Algemene Vergadering
begeleiden. Daarenboven is elke he
schikking van taken nefast voor
ander werkiogsonderdeel. Voor
twee kontrakten die Kura in
heeft blijft er dus: 't Stuc zoekt
maar eens 700 000,- fr. ekstra. Of 't. .

Een verklaring van de Algemene Vergadering

6 stellingen, omtrent 't
1. Kultuurraad en ASR
a. Kultuurraad der Leuvense studen-
ten vzw/ 't Stuc is een organisatie
gesticht door de kultuurverantwoor-
delijken van de fakulteitskringen. Ze
heeft de taak op zich genomen een
kulturele sektor aan deze universiteit
uit te bouwen. De aktiviteit van 't Stuc
bestaat uit de centrale werking -
namelijk het organiseren van zowat
alles wat in 't Stuc plaatsvindt, voor-
stellingen, werkgroepen, en een eigen
produktie - die kontinu gestuurd en
geëvalueerd wordt door de algemene
vergadering, samengesteld uit afge-
vaardigden van de fakulteitskringen.
Daarenboven poogt de algemene ver-
gadering (AV) de kringkultuur te
stimuleren en te koördineren.
Na zes jaar werking is het Stuc

uitgebouwd tot een van de belang-
rijkste centra in Vlaanderen wat
betreft dans, teater en film/video.
b. De Algemene Studentenraad (ASR)
is een overkoepelende organisatie,
bestaande uit [SOL, Kringraad. Kul-
tuurraad, Sociale Raad en Sportraad.
Ze werd opgericht om de werking van
de raden te koördineren en de geza-
menlijke (vooral financiële) belangen
te verdedigen. Het orgaan waar deze
koördinatie moet plaatsvinden, is de
ASR-stuurgroep, samengesteld Uil drie
vertegenwoordigers per raad. Eén en
ander zou moeten neerkomen op een
indirekte ondersteuning van elkaars
werking.

De ASRwerkt vanuit haarbasisdoel-
stellingen : demokratisering en eman-
cipatie van de student.

2.. Emancipatie en
demokratisering
Op haar terrein maakt Kl'RA/'t Stuc
de emancipatie-idee waar. Kultuur is
immers een noodzaak, zelfs een antro-
pologische kategorie. Aldus houdt
emancipatie in: het verwerpen van een
primaire konsumptiekultuur en het
stimuleren van een permanente kon-
frontatie en dialoog tussen publiek en
artistiek gebeuren. Om deze kritische
funktie waar te maken wordt kontinu
gezocht naar kwaliteit en vernieuwing.
Dit alles maak de pilootfunktie uit van
't Stuc.
Deze emancipatie wordt vertaald in

een konkrete demokratisering via een
aktieve promotiepolitiek naar de stu-
dent toe (o.a. via de Stuc-voor-Stuc
krant) en de uiterst lage inko
Enkel een blinde merkt dat niet.

3. Autonomie
Een goede werking van een raad, in
casu Kultuurraad, vereist een door-
dacht beleid en een efficiënte uit-
werking ervan. Dit houdt in dat beide
worden uitgestippeld door mensen die
er van dichtbij bij betrokken zijn, i.C.
de algemene vergadering, de beheer-
raad en de KURA-stuurgroep. De AV
van Kultuurraad beslissingen laten
nemen over de 24-uren van Sportraad
is even absurd als Kringraad en Socia



(foto's WW)

ontslaat zijn personeel en neemt
aan. Midden in een werkings-

. 'Kontinuïteit' is een mooi woord.

G. J. J. D.
't SIUCOp lfebruari, Veto jg. 9 nr.
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ASR •• Gol en soorten mensen
De anti-racistische dag, ge-

organiseerd door ISOL
en Sociale Raad, op 21

december jl., kan een succes
genoemd worden. De volgende
week gaan we trouwens meer in
detail in op de standpunten van
de verschillende politieke gele-
dingen die er aan het woord
kwamen. Als voorprogramma
publiceren we vandaag de toe-
spraak die gehouden werd na-
mens de. Algemene Studenten-
raad. De ASR houdt niet zo vaak
toespraken, en als dat dan toch
gebeurt, mag dat wel eens speci-
aal in de kijker gezet worden.

overkoepeling van de Leuvense fakul-
teitskringen ? De ASR stelt zich toch de
demokratisering van het onderwijs en
de belangenbehartiging van destuden-
ten tot doel? Waarom dan houdt die
ASR zich bezig met akties rond het
racisme en het ontwerp-Gol? Zeker
niet omdat dit onderwerp ook over
studenten gaat. Dit vormt in deze
kontekst niet meer dan een aangrij-
pingspunt, maar ook een speerpunt.
Verschillende maatregelen die de
vreemde studenten betreffen zijn im-
mers gewoonweg absurd.
Waarom het gaat isdat het ontwerp-

Gol uiteindelijk een aanslag is op
enkele zeer fundamentele demokrati-
sche rechten: het recht op gezins- en
familieleven, het recht om vrij een
woonplaats te kiezen, het recht op een
menswaardig leven, het recht op
zelfrespekt.
Waar het dit betreft mogen studen-

ten niet langer zwijgen. En wel om
twee redenen.

Een eerste reden is een soort
noodzakelijk zelfbelang. Men kan een
maatschappij gemakkelijk vergelijken
met een mens, die ook voortdurend
last heeft van allerlei kwaaltjes. Als een
mens tandpijn heeft kan hij dit
oplossen door zijn tand te trekken.
Gol nu wil buikpijn genezen door het
afzetten van een been. Het gevolg is
dubbel: ten eerste: gans de maat-
schappij loopt op krukken, en ten
tweede: de buikpijn blijft, samen met
de angst. Wie gaat men nu treffen? De
werklozen" De vrouwen? De studen-
ten ? ..

Een tweede reden waarom de ASR
het ontwerp-Gel moet verwerpen is uit
solidariteit, en dit in de eerste plaats uit
solidariteit met de zwakkeren. Solida-
riteit dat is het besef dat ons allemaal
aan mekaar bindt, het besef uiteinde-
.lijk allemaal mensen te zijn, met
dezelfde pijn en dezelfde dromen. Om
die eenheid die ons bindt en ons tot
mens maakt te vrijwaren, moeten wij
steeds de strijd van de. zwakkere
strijden om tot een betere maatschap-
pij te komen.

"Dames en heren,
Studenten,

Namens de Algemene Studenten-
raad heet ik U van harte welkom op
deze meeting over het ontwerp-Gel en
het racisme.
Sommigen vragen zich af waarom

de Algemene Studentenraad in Leuven
opgeroepen heeft tot de aktie tegen het
ontwerp-Gel. De ASR dat is toch de

HISTORIEK

Door de door KURA voorziene
kleinere personeelsbezetting (één half-
time effektief: Wim De Mont , en één
van de drie beleidsverantwoordelijken
(als eis van de A\i)) voorde begeleiding
van de algemene vergadering, zou de
werking immers niet "studentgericht"
zijn.

Dit is een grove. bewuste obstruktie
van onze werking. De Stuurgroep wil
blijkbaar zijn eigen, andersoortige
werkingsstruktuur overplanten op 't
Stuc, met het daarbij horende forma-
lisme en immobilisme. En dit niet voor
de eerste maal. Reeds in het verleden
heeft de ASR het Stuc-beleid naar de
normen van de andere raden willen
herschikken.
Maar het weigeren van personeel op

de stuurgroep houdt niet enkel een
weigering van beleidsautonomie in,
maar zelfs die van werkautonomie.
Moeten wij dus vaststellen dat mo-
menteel de grootste vijand van een
ontwikkelde kultuurwerking in het
Leuvense andere raden zijn?
Zelfs een blinde springt het in het

oog: het is niet één halftime, maar het
zijn negen personeelsleden die in 't
Stuc voor de student werken"

6. Dus ...
De algemene vergadering van Kul-
tuurraad verwerpt hiermee de beslis-
sing van de ASR-stuurgroep dd. 16/121
83 aangaande het personeel van Kul-
tuurraad.
De AV van Kultuurraad, 23/12/83

n '69 werd een parlementair geïnspireerde ASR opgericht, waarin de
raden de facto herleid werden tot werkgroepen. De deskundigheid en
het streven naar autonomie binnen de werkgroepen stond in
durend konIlikt met de centraliserende en homogeniserende

raties van de overkoepelende Raad.
Daarom ging in '71 een nieuwe ASR van start, waarvan de konkrete

nhoudelijke werking gedragen werd door een autonome werking van de
taande raden. De centrale ASR-werking beperkte zich tpt het

ltechnisch. financieel en administratief beheer van de organisatie.

Om het probleem van het steeds komplekser worden van de raden op te
werden \ rijgestelden in de ASR binnengehaald. Deze staan in voor

e en inhoudelijke ondersteuning van een raad. Wat nu juist
funktie betekende werd autonoom door de raad in kwestie bepaald.

Wanneer we nu in konkreto de personeelsevolutie van de laatste 6 jaar
Kultuurraad bekijken, konstateren we, I uitzondering niet te na
preken, dat van de drie ASR-kontrakten slechts één volledig aan de A\i

gespendeerd. Wanneer twee half-times voor de A\i bestemd waren,
an werd dit telkens gekornbineerd met taken binnen de centrale werking
n 't Stuc. "Dil i.1 eeltter nooit op dl' Stuurgroep gestemd", verwijten de

ndcre raden.

Volledigheidshalve moet hieraan toegevoegd worden dat het personeel
n Kultuurraad daarnaast ook nog bestaat uit BTK-ers (voorlopig toch
- op 15 maart vervallen de kontrakten), een eigen kontrakt, een
.tensbezwaarde, vrijgestelden van stempelkontrole en véle vrij-

Daartegenover
Daa negenover staa t het ont werp-Gel.
Het ontwerp-Gel leert ons dat er twee
soorten mensen zijn: er zijn Belgen en
er zijn vreemdelingen.
, Het leert ons dat er twee soorten
vreemdelingen zijn: er is de EEG-
burger en er is de andere vreemdeling.

Het leert ons dat er twee soorten
andere vreemdelingen zijn: er is de

Kultuurraad

c/Kultuurraad en AS

genationaliseerde vreemdeling en er is
de vreemdeling-tout-court.

Het leert ons dat er maar één soort
vreemdeling-tout-court is: dat is de
vreemdeling die heel zijn geboorte-
dorp als familie heeft en die ze allemaal
ons land wil binnensmokkelen; dat is
de vreemdeling die een bedreiging is
voor de openbare orde; dat is de
vreemdeling die de kriminaltieit aan-
wakkert; dat isde vreemdeling die hier
komt profiteren; dat is de vreemdeling
die de schuld is van de krisis. En het is
die vreemdeling die Gol als onkruid
wil bestrijden. En daarom wil Gol hen
de meest voor de hand liggende
fundamentele rechten ontzeggen.
Maar ... er is een uitweg. Zelfs de

meest vreemde vreemdeling kan gered
worden. Niet door het doopsel, maar
door naturalisatie. Een groene identi-
teitskaart zou immers een band schep-
pen die niet onder woorden is te
brengen. Want de Belg hecht zeer sterk
aan zijn nationaliteit als het om twee
zaken gaat: de sport (namelijk de
Belgische voetbalploeg en de Belgische
koereur). en vreemdelingen. Voor de
rest zou hij - zelfs voor geld - een
andere Belg de kop afbijten en niets
liever doen dan een nieuwe nationali-
teit stichten. Waarom dus nieuwe
Belge-:r maken als wij ze toch gaan
afschaffen '?

Kortom: minister Gol weet zeer
goed dat dit ontwerp niets oplost, geen
enkele amendering kan daaraan iets
verhelpen.

Minister Gol speelt gewoon in op
enkele primitieve racistische relleksen.
Het probleem. dat hij daarmee wil
oplossen is louter elektoraal en het
noemt Nols. Nols die men in zijn
racistische onwettelijke praktijken ge-
woon zijn gang laat gaan. Maar
vooral: Nols die zonder partij zit en
een belangrijke elektorale aanhang
heeft. Daarom ook zwijgen de meeste
franstalige partijen waar het de funda-
menten van dit ontwerp betreft: ook
voor hen zijn de Brusselse stemmen
van kapitaal belang.

En de Vlaamse partijen ... Wel voor
zo'n. banaliteit kunnen zij toch geen
regering doen vallen..; Zij hebben
trouwens zo'n grote verantwoordelijk-
heid en er zijn nog zoveel grotere
problemen. Gelukkig weet onze rege-
ring zeer goed waar al die problemen
vandaan komen: namelijk omdat er
zoveel mensen wonen in België. Onze
regering heeft ook daarvoor een
radikale oplossing: de kruisraket.

De ASR daarentegen is duidelijk: zij

ijvert voor de integrale verwerping van
dit ontwerp. België heeft steeds nage-
laten om een wettelijk kader te
scheppen voor een echte integratie van
de vreemdelingen. Dat erdan uiteinde-
lijk iets ontstaat dat gedefiniëerd
wordt als het 'rnigrantenprobleern',
dan ligt dit in de eerste plaats aan de
Belgische wetgeving en bevolking zelf.
Het is daar dat men die zelfgenoeg-
zaamheid vindt vanwaaruit de verrij-
kende aanwezigheid van andere kul-
turen, waarden en ideeën als een
bedreiging wordt opgevat. Het is dit
'Belgenprobleern' dat opgelost moet
worden door een daadwerkelijk anti-
racistisch integratiebeleid.

Ik dank u voor uw aandacht."

Verdere akties
Met de anti-racistische dag houdt de
protestbeweging tegen het ontwerp
Gol overigens niet op. Op 22 januari
wordt er in Brussel nationaal tegen het
racisme betoogd. Het Aktiekomitee
tegen het Racisme van de KUL
(gedomicilieerd op Sociale Raad in de
's Meiersstraat) roept op voor die
betoging en zet zich de volgende dagen
in voor de mobilisatie. De fakulteiten
worden opgeroepen om fakultaire
komitees op te richten die klein-
schalige akties kunnen organiseren:
informatie, prikakties, lessenstakin-
gen ...

Vooral in de fakulteiten moet men
niet uit het oog verliezen dat de
universitaire overheid niet vrijuit gaat
als we over racisme praten: faciliteiten
voor Zuid-Afrikaanse professoren die
deel uitmaken van het aparthcids-
apparaat, zeer vlotte lokalentoeken-
ning voor racistische meetings, pro-
bleemloze deelname aan wetenschap-
pelijke kongressen in dienst van het
Zuid-Afrikaans apartheidsbeleid enz.
Voor februari voorziet de protest-

beweging, die van de oorspronkelijke
Waalse akties via Brussel en Leuven is
overgewaaid naar verschillende steden
in Vlaanderen (Antwerpen, Brugge,
Mechelen, Gent, Hasseltl. .. ) nationale
marsen door België, die ook moeten
uitmonden in een betoging door de
stad. In de steden waar de marsen
langstrekken, zullen er aktiviieiten
zijn. Verder wordt ook geprobeerd de
organisaties buiten de unief te mobili-
seren (vakbonden, scholieren, jonge-
renorganisáties ... ). Wie wil rneewer-
ken kan het aktiekomitee bereiken via
Sociale Raad, 's Meiersstraat 5, of
ISOL, Vesaliusstraat 34, eerste ver-
dieping, tussen 14 en 17 uur.

e'les\113
,.er'lU~~'4ER\..EE
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gratis ballons - degustaties- -;---_.

snoepjes - geschenken - animaties

zich met de opties van Kultuur-
te laten bemoeien. Zoiets zou
geven van een arrogante machts-

en/of een al te naïeve simpli-
e kijk op de werking van een
raad.
el een blinde kan zoiets niet

uezien KURA na jarenlange erva-
vaststellen dat de fakulteits-
vanwege hun struktuur en
wisseling van presidium,

ijk tot een echte pro-
kultuurwerking kunnen ko-

vindt deze raad dat ze deze
weerdelijkheid naar de student

opnemen. Dit in een "cent ra-
rking". Jaar en dag ijveren 9

Isleden, waarvan 3 via ASR
Ide, en tientallen vrijwilligers,
verantwoordelijkheid waar te

6/12/83 hield de ASR-stuurgroep
geen rekening met haar eigen
zelfs niet met haar eigen

ansreden. Met als motivatie dat
ten zijn" - klachten die niet

gespecifieerd konden worden
het feit dat de AV van KURA een
r direkte funktie in de werking
dan dit bij de. andere raden het
is, werd resoluut geweigerd de
personeelskontrakten van Kul-
ad te bekrachtigen.

20 fr.
BIJaankoop van
een bak PILS

Geldig van 12 tot 21 Januari '84
enkel In Super GB Heverl ..

BON VAN 30 fr.
Bij aankoop van 1
of méér vers ge-
braden kippen
Geldig van 12 tot 21 Januarl'84
enkel In Super GB Heverl ..- - - .

BON VAN 5 fr.
Bij aankoop vá-n1
of méér Franse
broden, warm en
vers gebakke~ _
Geldig v.n 12 tot 21 Januari '84
ankel In Super GB HeverI .... -"

BON VAN 10 fr. BON VAN 20 fr.BON VAN 15 fr.
BIJaankoop van . Bij aankoop van 1 Bij aankoop van
minimum 100 fr. of méér koffertjes 100 fr. aan onze
op frult & groenten van 30 eieren afdeling fIJnkost
Geldig van 12 tot 21 Januarl'84 Geldig van 12 tot 21 januari '84 Geldig van 12 tot 21 Januari '84
enkel In Super GB HeverI .. enkel In Super GB Heverlee enkel In Super GB Heverl ... .

....
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Eennieuw jaar, een nieuw
geluid. Deze welbekende
slogan lijkt toepasbaar op

de lokale radio's. Maar het
nieuweblijkt duidelijk geen voor-
uitgang te zullen zijn. Bij de
legalisering werden er nogal wat
fouten gemaakt. Daarnaast
heerst bij de radio's zelf niet
bepaald de gunstige sfeer om de
kwaliteit op te krikken.

Om het probleem te situeren, moeten
we teruggrijpen naar het verleden.
Halverwege de jaren '70 was er de
bekende ca-boom. Voor het eerst na
jaren werd de eter opengebroken.
Inderdaad, op dat ogenblik maakten
enkel staatsorganisaties en parastata-
len gebruik van de lucht voor het
doorseinen van signalen. Dit was niet
zomaar een feitelijke toestand. Neen,
alles' was wettelijk zo vastgelegd. Als
gevolg van de ca-rage ontstond erdus
een drang om een wettelijk kader te
scheppen, dat privé-personen ook
toeliet "radio"-signalen door te zen-
den. Zo ontstond er in 1979 een nieuwe
radioberichtgevingswet, op basis waas-
van enige tijd later uitvoeringsbeslui-
ten inzake CB genomen werden.
Ondertussen was er echter een bij-
komend wettelijk probleem ontstaan.
In datzelfde 1979 kwamen immers de
eerste vrije radio's op antenne. Aan-
vankelijk waren dit lokale st rijd-
zenders. die slechts tijdelijk in bepaal-
de akties ingezet werden. Twee be-
kende voorbeelden waren radio Eau
Noire (rond de stuwdam te Couvin)en
radio Sylvania (bij de sluiting van de
Tiense gloeilampenfabriek). De- inte-
resse voor dit medium nam nogal snel
uitbreiding. De belangstelling kwam
van drie zijden. Vooreerst waren er
CB-ers, die hun .etergeilheid liever
manifesteerden' in "radiootje spelen ".
Zodoende bereikte men immers meer
mensen. Daarnaast kwamen ook ge-
haaide kommerciële kringen op het
nieuwe initiatief af. Zij beoogden
daarmee een doorbraak van het BRT-
monopolie én veel geld. Tenslotte
waren er ook nog de echte lokale-
radio-freaks. Die "wilden radio's op-
richten om meer lokale informatie (en
niet enkel muziek) te kunnen door-
spelen. De ervaring leerde dat pamflet-
ten ronddelen en het werken via
buurtkrantjes niet altijd efficiënt bleek
om de bevolking bewust te maken van
lokale situaties. Een belangrijk neven-
gegeven hierbij was de bedoeling om
de lokale gemeenschap ook dichter bij
elkaar te brengen: het kreëren van
kontakten, als het wa-re. De belang-
stelling leidde tot het massaal oprich-
ten van op dat ogenblik "illegale"

• zenders. De wetgeving had immers
nog altijd enkel de BRTals radiostation
voor ogen. Wegens het massale elTekt
.van de beweging. en mede onder druk
van de publieke opinie na verscheidene
inbeslagnames. kon de wetgever het
probleem niet meer ontlopen. Dit
leidde uiteindelijk tot een KB met
technische normen en een Dekreet van
de Vlaamse Raad met inhoudelijke
kriteria. We schreven toen mei 1981.
Officieel spreekt men sindsdien van de
"niet-openbare" radio's, De term
lokale radio zou echter juister geweest
zijn omdat hetzelfde dekreet een
beperkt zendbereik oplegt (en dus
grote vrije radio's in wezen uitgesloten
zijn). De erkenningsprocedure kan
vanaf dan starten.

-.

Lokale radio:

Terug naar af.

Meer dan 800 aanvragen
Vooreerst moesten "alle radio's een
dossier sturen naar de "Raad voor
niet-openbare radio's". Die"moest dan
een advies verlenen aan de minister
van Kultuur inzake al dan niet
erkenning. De eerste kink in de kabel
ontstond dus al dadelijk bij het begin.
Want een dossier is maar papier. En
daarin kan men schrijven wat men wil.
'Dit leidde tot allerhande eigenaardige
-toestanden, omdat de raad nooit
verder geraakt is dan het papier zelf.
Dit misschien mede door het hoge
aantal aanvragen (meer dan 800). Bij
de ongeveer 360 gunstige adviseringen
kwamen radio's voor die manifest
problemen vertoonden met de inhou-
delijke kriteria van het dekreet. Maar
in hun dossier verkochten zij mooie
prietpraat. Daarnaast werden er on-
'gunstige adviezen verleend aan be-
paalde radio's die wel aan alle voor-
waarden voldeden, maar ergens een
administratieve fout hadden gemaakt
in hun papieren. De formalistische
burokratie vierde dus hoogtij. Dit
belooft ook voor de toekomst... Want
de raad moet om de 2 jaar advies
verlenen over het al dan niet goed
funktioneren van de radio. Met voor-
gaand formalisme zal men nooit ver
komen. Nu al zijn er in de praktijk
zenders die samenwerkingsakkoorden
hebben gêsloten. Eén van de promoto-
ren van dit initiatief is trouwens
Maeva. Die hoopt zodoende het
kriterium van het "lokaal-zijn" te
omzeilen via het opbouwen van net-
werken. Maar dat valt zomaar niet uit
de dossiers op te maken.

Na de advisering van de raad, moest
de minister van Kultuur (in casu
Poma) dan uiteindelijk beslissen of de
radio's erkend zouden worden. En hier
gebeurde de volgende misstap. Naast
de gunstig geadviseerde radio's (in

principe allen lokaal) viste hij een
aantal andere radio's weer op. En wil:
vinden we daarbij terug'! Macva,
natuurlijk. Verder wemelt het daarbij
van de Atlantissen, Mi-Amigo's en
soortgelijken. De voorbeelden waar-
naar die stations genoemd werden,
zeggen reeds voldoende. Uiteindelijk
brengt dit zootje het totaal op ± 400
radio's die erkend werden. In de loop
van de volgende maanden zal de RTT
hun technische installatie onderzee-
ken. Op basis van de goedkeuring
daarvan zal dan een uiteindelijke
uitzend vergunning verleend en golf-
lengtes toegekend worden.

leder zijn eigen radiootje
Maar ook zonder deze mankementen
in de legalisatieprocedure was het al
goed fout aan het lopen in de eter.
Waar in teorie lokale radio gezien
werd als een aanvulling op de BRT
inzake het geven van lokale bericht-
geving is men stilaan andere paden
ingeslagen. De vergelijking met de CB
gaat hier enigszins op. Iedereen wil,
ongeacht zijn bek waamheid, een eigen
radiootje opzetten. Het informatie-
aspekt werd daarbij veelal terugge-
drongen tot het allezen van summiere
aktiviteitenkalcndertjes. Ook opper-
vlakkige, foutieve berichtgeving durf-
de voorkomen. Als men ondertussen
maar eigen plaatjes kon draaien en
populair vermocht te worden. Uiter-
aard kan geen enkele informatiezender
zonder een portie muziek om het
geheel beluisterbaar te maken. Maar
veelal overwoog het muziekaspekt te
veel. Daarbij zijn vooral smakeloos
gepresenteerde, kwa muziek steeds in
dezelfde patronen vastlopende pro-
gramma's schering en inslag. Van één
verzoekprogramma kwam men tot
verzoekjesautomaten. Waa r dialekt en
versprekingen op een lokale radio niet

••

Een binnenhuisopname bij Radio
Scorpio. Vooraan: de technikus ach-
ter het mengpaneel, dat ruim over de
100000fr. heeft gekost. Desondanks
is Radio Scorpio daarmee nog verre
vande meest professionele zender. Dit
is echter niet bepaald hun hoofd-
bekommernis. Een lokaal medium
zijn, met aandacht voor veelén goede
informatie is veel belangrijker. Wie
wist trouwens dat Scorpio staat voor:
'Socio-Culturele organisatie voorRe-
gionale en pluralistische Informatie-
overdracht'? Een aardig mondvol,
maar het maakt wel één en ander
duidelijk. Waren er maar meerderge-
lijke 'idealisten' in ons Vlaams land-
je! (foto WW)

altijd misplaatst zijn. werd het een
kontinu amateuristisch gedoe. Gelijk-
lopend hiermee vinden we het feno-
meen dat elke radio denkt per sc zoveel
mogelijk uren in de lucht te moeten
zijn. Kwantiteit haalt het dan ook op
kwaliteit. Om aan dit euvel te verhel-
pen hoort men her en der de roep naar
professionele medewerkers.

Maar die moeten betaald worden.
De meeste zenders hebben het nu
financieel al erg krap. Op vele plaatsen
werkt men dan ookal mei reklame. De
vraag naar meer duikt duidelijk op. Of
dit de remedie bij uitstek is, blijft
echter de vraag. Om de reklame (zelfs
zonder puur kommèreiele doeleinden)
aan te trekken moet men vaak veel
toegevingen doen. En daarbij moet
vooral een groter publiek nagestreefd
worden. Dat kan het best via eenheids-
worstmuziek, meer dan met degelijke
deuntjes en nog veel meer dan met
informatie. Die biedt zelden hoge
luisterdichtheid. hoe kort zij ook bij de
levenswereld van de luisteraar mag
liggen. Vervlakking lijkt dus sterk tot
de mogelijkheden te behoren. Daarna
komt dan snel verdere kornrnercialise-
ring om de hoek kijken. Vele radio's
leiden ondertussen toch al aan hoog-
heidswaanzin. Men wil hoe dan ook de
"konkurrenten" de loef afsteken met
de meest luksueuze studio's, Alle
wonderen der techniek, hoe overbodig
ook. moeten aanwezig zijn, met alle
financiele gevolgen vandien.

AI met al wordt ook het streven naar
basisparticipatie overboord gegooid.
Aanvankelijk dacht men met deze
radio's een gemakkelijk middel gevon-
den te hebben om de massa meer aan
het woord te laten (= participeren)
binnen de omroep, en ook om de
problemen dichter bij de mensen te
brengen. Rond de omroep zou dan de
gemeenschapswerking ontstaan. In de

praktijk bleken de meeste radio's even
ontoegankelijk te zijn als de grote
BRT. In vele gevallen wordt het beleid
door enkele "vriendjes" bedisseld
zonder zelfs maar het gros der mede-
werkers te raadplegen. Vele radio-
mensen laten eigen statusverwerving
prevaleren op de dienstverlening aan
de gemeenschap.

Ook vanuit politieke hoek probeert
men de media in de zuilen binnen te
trekken. In het Brusselse zijn enkele
zenders duidelijk partij gericht. Dit is
nog niet het geval in Vlaanderen.
Toch proberen lokale overheden kon-
trole te krijgen op de radio's. In ruil
daarvoor gebruiken zij het lokkertje
"geld" of "akkomodaties".

De situatie in Leuven
Wie na al het voorgaande nog niet
spreekt over de teleurgang van de
lokale radio mag duidelijk bij de
idealisten gerekend worden. Maar hoe
zit het hier ter plekke? Leuven blijkt
duidelijk een van de beste regio's uit
het land te zijn, altans wat betreft
lokale radio. Bij de groteren hebben
VRL en Sinjaal duidelijk een beperkt
professionalisme voor ogen. Daartoe
maken zij gebruik van reklame. Toch
doen zij hun best niet al te zeer te
vervlakken. Vooral Sinjaal lukt daar
,nog het best in, mede dankzij een vrij
behoorlijke informatie-ploeg (met een
uitstekende sportredaktie). VRL mikt
duidelijk op een iets groter publiek.
Scorpio daarentegen heeft zich radi-
kaal gekant tegen professionalisme en
reklame. Vrijwilligers vormen de basis
voor deze radio. Af en toe geeft dit wel
aanleiding tot instabiliteit. Hoewel de
informatietauk zeer ernstig genomen
wordt. komt af en toe een ietsepietsie
amateurisme om de hoek loeren. Toch
behoort deze radio duidelijk tot de top
in Vlaanderen. Daarbij moet men dan
rekening houden met het feit dat men
in een ideale voedingsbodem kan
groeien. Het studentenpubliek is dui-
delijk informatiebeluster dan anderen.
Ook inzake rekrutering van kapabele
medewerkers heeft men sterke voor-
delen ten opzichte van de rest van het
land. Dit vcrk laa rt ook éé n en ander.
Misschien merkt men in dergelijke
omstandigheden dat de oplossing van
Scorpio niet veralgemeenbaar i~ voor
andere radio's.

Uiteindelijk is de lokale-radio-be-
weging zeker niet nutteloos geweest.
Tussen het wie kar zit er ook nog wat
koren. En daarmee k,1I1 men dan
gelukkig wezen. Ook de BRTheeft zich
eindelijk eens moeten bezinnen. En
misschien profiteren zij nog het meest
van alles. Door hun heroriëntering
lijken zij weer uûn populariteit t~
herwinnen. Hoewel hun lukale mid-
dagprogramma's nog niet' altijd nivo
halen. kunnen lij hiermee toch wat
inforrna tiebelustcri aant rekken. Sinds
nieuwjaar is men ook aan een duide-
lijkere profilering van BRT-2als pop-
zender toe. Hiermee kan de jeugd weer
meer bereikt worden. En daarbij
hebben zij zeker voor hun rekrute-
ring gebruik gemaakt van het poten-
tieel uit lokale radio's. Vele bek warnc
figuren uit die stations (o.a. FM
Brussel, Scorpio. Stad Antwerpen)
zijn al binnengehaald door de BRT.
Omroep Brabant gaat zelfs zover op
dit ogenblik nu cnkc! mensen aan te
werven die al media-ervaring hebben
opgedaan via de lokale radio's. En op
termijn zou dit misschien nog het
ergste kunnen zijn voor die uitzend-
instituut jes. IJl·

Welk is de specifieke rol die een universiteit kan en moet speren
in de publieke diskussies over en akties voor ontwapening en
vrede? Niet vanuit de bekommernis dat er ook iets aan de
universiteit moet gebeuren, maar wel vanuit de vraag welke de
aanbreng kan zijn vanuit de specifieke taken van de universiteit:
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en - waarom niet -
een stuk moreel geweten van de samenleving.

Na een oproep door de speciale UNo-zitting over Ontwa-
pening in 1978 om een begin te maken met het ontwikkelen van
programma's voor opvoeding tot vrede en ontwapening op alle
nivo's, werd in 1978 het initiatief van een Universitaire
Vredesdag gelanceerd in twee Belgische universiteiten, de UCl
en de UlB, 1 maart werd uitgeroepen tot Universitaire
Vredesdag, een dag van studie èn bezinning over vrede en
ontwapening voor de universitaire gemeenschap. De datum
werd gekozen omwille van de symbolische betekenis. Op deze
dag, Bikini-dag, worden de slachtoffers herdacht van de eerste
waterstofbom test op de Bikini-atol in 1945. In Japan werd de
dag het symbool van de hoop op overleving van de mensheid.

Sindsdien kreeg het initiatief reeds de steun van talrijke
internationale vredesorganisaties. .

Sinds 1978 werden elk jaar, maar niet steeds in alle Belgische'
universiteiten, aktiviteiten georganiseerd waarin reeds vele
aspekten van de vredesproblematiek aan bod kwamen. Ook in

woorden op welke wijze en in hoc verre kunnen we deze
problematiek aan bod laten komen in ons onderzoek. ons
onderwijs en in ons engagement.

Dit tema laat verschillende mogelijkheden open. In lezingen
of voordrachten kan aan de hand van konkrete items de bijdrage
van de eigen discipline toegelicht worden. Bij voorkeur worden
leden van deze universiteit aan het woord gelaten: professoren.
assistenten en studenten. In fakulteiten waar projektgroepen in
verband rnet . de vredesproblematiek bestaan, kunnen de
resultaten van de werking in de vorm van een seminarie
gepresenteerd worden. Wij spreken hier dan nog niet van de
andere mogelijkheden: alternatieve lessen. kulturele aktiviteiten
enzovoort. Bovendien worden zoals elk jaar centrale aktivitei-
ten ingericht.

Om dit alles te realiseren zijn talrijke medewerkers vereist. De
Interfakultaire Koördinatiegroep Vredesonderzoek die de
organisatie van de Universitaire Vredesdagen koördineert,
nodigt dan ook alle belangstellenden uit op een eerste
overlegvergadering die plaatsheeft op maandag 23 januari 1984,
om 16.30 u. in seminarielikaal 04. op de 4<verdieping van blok B
op de kampus Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat 28
(linksachter Alma 2 en boven de biblioteek van Sociale
Wetenschappen). Op zijn minst één vertegenwoordiger per
fakulteit zou daar aanwezig moeten zijn. Allen welkom!

UNIVERSITAIRE
VREDESDAGEN

TE LEUVEN
'-een aantal buitenlandse universiteiten (o.a. in de USA~USSRen
Nederland) worden er vredesdagen georganiseerd.

Vorig jaar oogstte de Universitaire Vredesdag te Leuven een
groot sukses. Hij groeide zowaar uit tot een Vredesweek.
.Talloze -lezingen, debatten en andere aktiviteiten werden
georganiseerd waaraan alle fakulteiten van de KULdeelnamen.
Gerenommeerde personen als Bernard Benson, Jan Tinbergen
en vele anderen, waaronder verschillende professoren van deze
universiteit, verleenden hieraan hun medewerking. In totaal
werden zo'n 6 à 7000 personen bereikt!

Dit jaar is het de bedoeling op een iets bescheidener schaal te
werken, maar met des te meer resultaten op de lange termijn. Als
richtte ma werd gekozen: "Wat kunnen wij als universitairen
doen in verband me de vredesproblematiek?", met andere
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Het beste uit de kringbladen
Iteka. Zo heet het maandelijks

informatieblad van de teo-
logische kring. Volgens de Leu-
vense teologen zijn we blijkbaar
al twee maanden gevorderd in
dit akademiejaar. want reeds
werden twee edities op de markt
gebracht.

In het eerste nummer van dit jaar
wordt Iteka aangeprezen als een
terapie voor diegenen die zich 'schul-
dig' voelen bij het ophalen van de
schouders, als men zich gekonfron-
teerd weet met allerhande oorlogstuig,
goedkope olie' en de alom gevreesde
inleveringen. Dhr. J. Ickx, die het
editoriaal ondertekent, blijkt zich
terzake bewust van enig risiko, want
hij schuift enkele lijnen verder 'alle
verantwoordelijkheid voor de literaire
kwaliteiten van de gepubliceerde ver-
halen, kolder, nonsens' door naar _de
lezer ... 'Wij zien onszelf dus meer als
verkondigers van het menselijk woord,
wat niet uitsluit dat goddelijk; ver-
zuchtingen mogelijk zijn, integendeel',
aldus Ickx, in een uitspraak die voor
ateïsten en andere neutralen een en al
mysterie is. Johan NicassievFakbar-
verantwoordelijke 82-83, mag de spits
afbijten met een overzicht van de
aktiviteiten in zijn Fakbar (Iet op de
schrijfwijze: Fakbar met een k , niet
met een c!!!) van het afgelopen
akademiejaar.

Bernard Dumoulin, een oud-Veto-
bekende, wordt uitvoerig in de hemel
geprezen wegens allerlei kluswerk.
Naast fuiven, free podia, Fakbarmaal-
tijden zijn er ook aktiviteiten geweest
als een schilderijtentoonstelling. een
uiteenzetting van een paragnost-mag-
netiseur, en een bele reeks poëtische
aktiviteiten met medewerking van
protTen. In een volgend artikel stelt een
werkgroep zich voor, die een kollo-
quium voorbereidt rond verbeeldings-
kracht in het pastoraal. Van dan af
wordt het blad gevuld met een aaneen-
rijging van kortere berichten en véél
lezersbijdragen, die niet altijd even
vruchtbaar in kontakt geweest zijn met
de goddelijke muzen.

In een horoskoop wordt bv. aan de
kreeft aangeraden van een aantal
avonden in de Fakbar door te brengen.
Ineen lezersbrief wordt gereageerd op
de misplaatste boekjeshandel van de
Universitaire Parochie tijdens een
viering. Een ande~e lezer reageert op
een onvriendelijke toezichter in de
fakulteitsbiblioteek. Zo kabbelen we
rustig verder tot aan de voorstelling
van de brochure 'Kernbewapening en
Ethiek'. Deze brochure is het resultaat
van een seminarie dat 35 studenten het
afgelopen jaar gevolgd hebben' bij
Prof. Burggraeve. In zijn inleiding tot
de bundel schrijft deze prof o.m. dat
'men hoopt dat deze bundel de nodige
achtergrondinformatie aanbiedt ten
einde in de katechetische of pastorale
inzet de slogantaal te overschrijden
naar een ,gestoffeerde en kritisch
verantwoorde aanbreng.' De eerste

lteka van dit akademiejaar wordt
afgesloten met een ontroerend in
memoriam voor Frans, de koncierge
van de Grote Aula, die tijdens de grote
vakantie van '83 overleed. Uit een
vroeger interview met Iteka wordt de
volgende uitspraak van Frans geci-
teerd: 'Ik ben er de persoon niet naar
om de hele dag te zeggen: kijk, ik heb
nu dit gedaan en daar heb ik weer een
nagel ingeslagen. Ik heb een ander idee
over werken. Als je jong bent en
idealist doe je dat zomaar, niet dat ik
nu geen idealist meer ben, maar toch
doet het pijn dat je aan de unief
beloond wordt, niet voor wie je bent,
maar voor wie je kent.'

In het editoriaal van het tweede
nummmer schrijft Els Vandeput, dat
het aangeboden produkt, een nummer
met body is, waar men fier op is. Het
peil is inderdaad fiks opgekrikt, als-
mede de kwantiteit. Liefst 80 vellen
werden volgestouwd. Ondermeer vol-
gende onderwerpen komen aan bod:
een interview met een professor die
recent naar Nicaragua gereisd is, over
de verhouding Kerk en Staat aldaar;
een deskundige bespreking van het
nieuwste Dylan-produkt 'Infidels' ;
protest tegen arrestaties van oud-
studenten in Zuid-Afrika en een aantal
artikels rond het tema 'raketten en
vrede'. Onder de hoofding 'Kreet'
wordt o.m. dit korte stukje afgedrukt.
I 'Ik schrijf woensdag 23 november:
vanavond in Aktueel ~ onderwerpen:
het afspringen Van de onderhandelin-
gen in Genève'. Ik wil er geen doekjes
rorid winden, ik wil geen blad Voor de
mond nemen, ik wil geen zand in de
ogen strooien. Kan iemand me helpen
soms? Is er misschien iemand die me
kan zeggen waarom? Kent iemand een
geleerde, een etikus, polemoloog, so-
cioloog, een misantroop, ee~ filatelist,
een mens die me kan zeggen wat er
gebeurt? Betekent dit nu echt dat het
afgelopen is of is het maar een taktisch
spel? De onmacht raast door mijn
aderen .. .' Waarom rs de vraag en
waarom blijft de vraag. Ik zal je
kelderen met die vraag, oorlogsstich-
ter, onruststoker. Ik zal zolang vragen
waarom tot je me zegt dat het zin loos
is.,.' Ondertekend door de Verdwaas-
de.

In het artikel 'Kotbazen tellen
teveel' wordt fel uitgehaald naar de
kotbazen die profiteren van de onwe-
tendheid van de studenten om de
huurprijzen op te drijven. 'Zoals bv.
onze William, waar de prijs steeg van
2900 naar 3200: DIT MAG NIET!
We~lijk zit het zo dat als je op

eenzelfde kot blijft zitten en als er
onder de vakantie (respektievelijk
tweede zit) geen verbetering in het kot
werd aangebracht de prijs slechts met
max. 6% mag stijgen.' In een open
brief protesteert het presidium fel
tegen de arrestatie van een priester,
Het betreft m.n. Mkhatshwa, gene-
.raai-sekretaris van de Zuidafrikaanse
katolieke Bisschoppenkonferentie.
Twee oud-studenten van de fakulteit'
werden . wegens verboden lidmaat-
schap van het ANC veroordeeld. De

kring pleit voor amnestie, t.a.v. de
arrestanten omdat de 'eerbiediging
van de mensenrechten ermee zou
bevorderd worden, en de grondslagen
voor rechtvaardigheid, vrijheid en
vrede beveiligd.' I

Ongemeen boeiend zijn de bespre-
king van de nieuwe plaat van Dylan en
het gesprek met prof. .De Schrijver
over Nicaragua en de positie van de-
Kerk t.a.v. de revolutie. Twee citaten
uit Dylans' LP: 'De mensen willen
weten waar ik sta, omdat ze van
zichzelf niet weten waar ze staan. Je
kunt alles in een religieuze kontekst
plaatsen. Religie is een vies woord.
Zowel coca cola, olie en staal zijn een
religie. In naam van de religie zijn
mensen verkracht, vermoord en ver-
nederd. De religie van vandaag is de
slavernij van morgen.' 'Over een
politiek aktuele kwestie zoals Latijns-
Amerika hoor je niets anders dan de
belangen van de VS, maai wat die dan
wel zijn, daar komje niet achter. Toon
mij één eerlijk politikus en ik laat je een
heilige hoer zien. De korruptie sterft
niet, alleen de mensen sterven.' Tot
slot nog even de recensent Luc Moesen
zelf aan het woord over Dylan. 'Dylan
is steeds, een voorloper en een voorzeg-
ger -geweest; in het begin van zijn
karrière kon hij rekenen op een
homogeniteit van de jeugd- en popkul-
tuur, waarin hij als autoriteit aanzien
werd. Het uiteenvallen van deze een-
.hcid maakt zulk een sterke referentie

; nu onmogelijk: Zijn innerlijke ontwik-
keling is gedurende die jaren echter
veel verder-gegaan dan wat binnen het
begrippènkader van een nostalgische
hang naar de jaren '60 als wenselijk en
noodzakelijk wordt geacht. Hierin ligt
volgens mij de weliswaar weinig gepre-
zen waarde van Bob Dylan als zoe-
kende mens' , aldus Moesen.

In het artikel over Nicaragua
spreekt Prof De Schrijver over de
angst die in dat land heerst over de
dreigende VS-invasie. Meer specifiek
behandelt hij echter de breuk binnen
de Kerk aldaar, waarbij een deel zich
steeds opener distantieert van de
politieke leidets van het land. Zelfpleit
hij voor de houding van de tweede
groep die hij als volgt omschrijft: ' Het
is in deze kritische afstand te midden
van het geëngageerd zijn, dat de
eigenheid van de kristelijke waarden
ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.
Door hun religieuze bezinning bren-
gen- ze een totaliteit van vreugde en
humane mildheid in de hardheid van
de strijd voor de solidariteit; door hun
intellektueel nadenken- zullen zij er-
voor zorgen dat een politie-k systeem
dat inderdaad meer naar overheersen-
de kontrole neigt, getemperd wordt'
door instituties waarin de autonomie
van de groeperingen gewaarborgd
wordt.' Als de Kerk zich wil inzetten
voor een groter pluralisme in de
Nicaraguaanse maatschappij, dan
moet ze midden in het proces van
omvorming gaan staan, en niet er
buiten, aldus De Schrijver.

Vanzwam

Germania's
Literaire
Wedstrijd

I. De wedstrijd wordt ingericht door
de fakulteitskring Germania en staat
open voor alle studenten.

2. Er worden atzondelijke prijzen
voorzien voor de kategorieën verha-
lend proza en poëzie.

3. Iedere deelnemer mag maksimum
één inzending per kategorie (proza!
poëzie) insturen.

4. De inzendingen moeten aan vol-
gende voorwaarden beantwoorden:
- voor de poëzie: 5 gedichten
- voor het proza: een verhaal van min.
3 en maks. 10 pp.
- getypt en gekopiëerd in -vijfvoud.
5. Iedere inzending moet ondertekend
zijn met een pseudoniem (voor studen-
ten die al werk naar 't Germaantje
gestuurd hebben liefst een andere
pseudoniem kiezen). Bij het werk
wordt een kleine, gesloten omslag
gevoegd, waarop het pseudoniem ver-

meld wordt. Daar steekt een briefje
met pseudoniem, naam, adres, fakul-
teit en studiejan r.

6. De inzendingen moet ingestuurd
worden tegen uiterlijk donderdag 16
januari /984 naar Fokbar L& W. Blijde
Inkomststraat 11. JOOO Leuven of: Bm
Peeters. Dagohertstraat 27. JUOO Leu-
1'('11, Metvermelding 'Literaire wed-
strijd'.

7. Aan de wedstrijd zijn volgende
prijzen verbonden:
- drie geldprijzen voor poëzie
- drie geldprijzen voor proza
- boeken- en platenbons.
De prijzen word;;'n niet toegekend als
er geen werk, voor in aanmerking
kornt.>

8. De jury is als volgt samengesteld:
Prof. H. Brems, Prof. K. Porteman,
Dhr. G. Wulms (medewerker van het
literaire tijdschrift 'Appel'), Dhr. J.
Boonen (schrijver) en B. Peeters
(studente).

9. Door hun deelname. verklaren de
inzenders zich akkoord met de beslis-
sing van de jury. Ze verklaren er zich
tegelijk mee akkoord dat hun inzen-
ding eventueel gepubliceerd wordt. 0

Inbraak op Stuc

Dat het in de kerstvakantie op het
Stuc minder druk is dan anders, is niet'
alleen doorgedrongen tot vergeefs
aankloppende studenten van vrije
verenigingen. Van de zeldzarneafwe-
zigheid van personeel en studenten op
de eerste verdieping. werd namelijk
misbruik gemaakt door een heuse dief.
Die forceerde een paar deuren en wist
op die manier door te dringen tot de
Iade ... waarin kringraadkas en post-
zegels worden bewaard. Briefgeld en
postzegels verdwenen, in totaal voor
een paar duizend frànk. Verder achtte
de dief het ook de moeite om de
aanpalende deur van het Archief en
Dokumentatiecentrum open te bre-
ken. Maar daar is, behalve voor dieven
met een bijzondere hi~torische inte-
resse voor het Leuvens studenten-
leven helemaal niets te stelen.

De politie werd vorige week op de
hoogte gebracht en maakte proces-
verbaal op.

-Sportraad vliegt er weer tegenaan

Nu iedereen een beetje uitgerust is van bel dames, .dubbcl heren en dubbel
de grote mussasportk lassickcrs , i~ 0:1' gemengd (zlliJls reeds gezegd afzonder-
reeds een volgende ak tivitcit gepland lijk voor geklasseerden en niet geklas-
door Sport raad. In de loop van sccrdcn.).
ki2ru.\ri wordt er namelijk een groot" .lc kan inschrijven bij do: SpOI1-
badmintontornooi georganiseerd in verantwoordelijke van je tukultcit of
het oud gebouw van het sport kot. Dil op het sport sck rcturiaat, niet duidclij-

.lornooi /al doorgaan elke donderdag Al' vermelding van naam (in druk-
van 19.00 u' rot 23.00 u, beginnende letters), gcslucht. of je al dan niet
vanaf 9 februari. en zal een viertal I geklasseerd bent (geklasseerden ver-
weken duren. Gedurende die weken melden ook hun klassement). dit alle,
vervalt de iniu.uicdus op donderdag- natuurlijk voor heide spelers. Elk
avond, maar op maandagavond gaat :llinschrijvend koppel betaalt ook 20,-
de badmintoninitiatie normaal door. r voor een deelname in de onkosten van
Voor ~e het bet rcurt dat 'Ilij hierdoor prijzen c.d. Wie geen geschikte partner
donderdag niet kan gaan badminton- vindt kan ook afzonderlijk inschrij-
ncn, is er slechts één rcrncdic : deel- ven, wc bezorgen er wel één naar
nemen aan het tornooi '!' Jc tioeft o:,:ht keuze. Hopelijk zien we je dus (lp het
niet 10: vrezen in het hoekje ie zullen sportkot op 9 februari.
gedrumd worden door een of andere De inschrijvingen lopen tot eind
doorwinterde kompetitiespeler, er zijn januari, en het wedstrijdschema zal
immers afzonderlijke tornooien voor uithangen op het sponsekretariaat.
geklasseerden en niet-geklasseerden.
Om een zo groot mogelijke veldbezet-
ting te hebben worden er enkel
dubbeltornooien georganiseerd: dub-

namens sportraad
Gerrit De Smcdt

.Frank Uyttendaele licht de visie van Sociale Raad op de Stuc-inbraak toe.
. ~ ~wftdq
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A.1. dringt er bij de Turkse autori-
reiten op aan maatregelen te nemen
om het martelen tegen te gaan en het
recht op verdediging te herstellen. Ook
de uitvoering van de doodstraf (46
eksekuties tussen 1980 en 1983) - die
in 1982 in de nieuwe grondwet voor-
zien werd - stelt A.I. scherp aan de
kaak, zoals trouwens elke eksekutie,
om het even waar, om het even
waarom.
Ondanks de recente overwinnin~

van de liberaal Turgut Ozal, benadert
Turkije nog lang niet het eksotische
rad dat toeristenbuto's ons VOOF ogen
draaien. De briefschrijfakties van A.1.
zijn alvast stappen in de goede rich-
ting.

Briefschrijfavond Amnesty International:

Schrijven naar
Afghanistan, Turkije & Kenya
, Turkije: eksotische oase

van rust en charme'.
'Kenya: paradijs aan de

evenaar'. Volgens toeristenbu-
ro's dus .., geen vuiltje aan de
lucht. Als je echter de mooi
uitgestippelde routes verlaat of
met andere mensen gaat praten
dan hotel uitbaters en' gidsen,
takelt het lieflijk gezicht lang-
zaam af en gaan schrijnende
onmenselijkheden en onrecht-
vaardigheden blootliggen.

Afghanistan, destijds haalde het bran_C-'
dende koppen met de waanzinnige
opeenvolging van staatsgrepen en de
Russische interventie. Nu is het stil
rond Afghanistan. Toch zetten de
guerrilla's hun heilige oorlog voort,
, blijven de Russen de bevolking intimi-
deren en blijven martelpraktijken en
onrechtvaardige processen aan de
orde van de dag. Alleen ... geen haan
kraait er 'nog naar. Of toch ... terwijl de
hele wereld zich op het strategospelle-
tje der-twee reuzen fikseert. blijft A.1.
onvermoeibaar de schendingen van de
mensenrechten op de voet volgen en
het publiek statistische cijfers onderde
neus duwen. Voor wie er nog alert
voor is.

1. Afghanistan
De laatste 20 jaar kan je Afghanistan
gerust onder de noemer 'politieke
chaos' onderbrengen.
Even rekapituleren:
In 1965 werd de PDPA (the People's

Democratie Party of Afghanistan) ge-
vormd, die zich een jaar later al
opsplitste in twee vleugels: de Khalq
(volk) en de Pareham (vlag).
De ellende begon in 1973 toen de

monarchie van koning Zahir ten val
werd gebracht. Ook hét regime van
Daoed mocht niet lang overeind
blijven: in april 1978 slaagde Tarà~
erin met de - voor één keer verenigde
- vleugels van de PDPA het toenmalige
regime omver te werpen in de 'Saur
Revolutie'. President Taraki en eerste
mInister Hafizoetlah Amin beloofden
gouden appelen: agrarische hervor-
mingen, uitbouw van het onderwijs en
emancipatie van de vrouw. Maar hun
beleid liet enkel een bloedig spoor van
terreur achter: arrestaties en martelin-
gen van leden van politieke groepen
die - al was het maar potentieel- in
oppositie waren met de officiële poli-
tiek van de PDPA.

Farida Ahmedi: gefolterd. ...

In september 1979 werd Afghanis-
tan voor de derde keer door een
staatsgreep opgeschrikt. Amin nam de
macht over en Taraki werd vermoord.
De situatie van de mensenrechten
verbeterde er niet op: Amin voerde
een ware diktatuur en bijna dagelijks
kwamen rapporten binnen van moord
op' gevangenen in Kaboel en andere
steden. Maar ook Amin was een kort'
lot beschoren, uitzonderlijk kort
zelfs... . •
.Op 27 december vielen Russische

strijdkrachten het land binnen, Amin
vond de dood en een nieuw regime
werd gevestigd onder leiding van
Babrak Karma!.

Vt tegenstelling tot de regimes van
Taraki en Amin, waarin de Khalqs het
vooral voor het zeggen hadden, werd
dê Pareham nu de dominerende vleu-
gel in d~ PDPA, wat leidde tot vonissen
tegen Khalq-syrnphatisanten. Toch
begon dit regime veelbelovend: 6000
gevangenen werden vrijgelaten en de'
nieuwe wetgeving garandeerde respekt
voor de mensenrechten en kontrole op
de naleving ervan. Maar teorie en
praktijk liepen ver uit elkaar, wat de
volgende getuigenis van een 16-jarige
leerling aan ~n middelbare school ten
overvloede bewijst. De jongen zat in
september 19802,5 maand opgesloten,
werd echter in augustus '81 opnieuw
gearresteerd:

Koerdische gevangenen worden opgeleid. Hun lot is onzeker. Wat
wordt het: gevangenschap zonder proces? Urenlange martelingen?
'Dit-heeft voornamelijk te maken met de verlenging vandeperiode van
voorlopige hechtenis, die nu 45 dagen· bedraagt. In die tijdsspanne
wordt elke toegang tot familie en advokaten geweigerd - een
aantasting op het recht op verdediging dus - en worden gevangenen
aan de willekeur van hun ondervragers overgeleverd. A.I. kreeg
informatie over martelpraktijken als het toedienen van elektische
schokken. het branden met sigaretten en het langdurig ophangen aan
handen en voeten in.politieburo·s en militaire gevangenissen.' 0

'The first session began at 3pm. Iwas
askedfour questions, my name, age and
occupation; the fourth question related
to my membership of the Hezbi Islami.1
admitted I was member and lI'as then
asked to name the other members in my
group at high school. I refused. Imme-
diatly one of the Khad officers hit me
across the head. l fell to thefloor. They
started beating and kicking me. This
pattem of beating continued during the
next sessions. During an interrogation
session 11!'aS told by the Khad officers
- there lI'erealways five or six present,
that I was free t6 telephone home and
inform my family that I lI'as under
arrest. I picked up the telephone and
begon to diol. The telephone was wired
to give an electric shock. I immediately
feil to thefloot, I remember the officers
in the room laughing.'
Processen werden en worden nog

steeds door de Khad (de politie v~n de
inlichtingendienst) uitgevoerd in ca-
mera, zonder recht op verdediging, in
sommige gevallen zelfs zonder dat de
gedaagde weet waarvan hij beschul-
digd wordt. Blijkbaar wordt 'familie in
het buitenland' of 'bezit van buiten-
landse literatuur' een voldoende reden
geacht. In acht centra in Kaboel, die
aan AI bekend zijn, worden door de
Khad systematisch martelpraktijken
toegepast. Onder de slachtoffers stu-
denten, leraars en professoren toen ze
bezwaren maakten tegen de invloed
van Sovjet-adviseurs Î11 het onderwijs;
leden van andere politieke partijen
zoals de Afgan Mellat , de Soma-groep
en maoistische groepen die zich 've'rzet-
ten tegen het regime van president
Babrak Karmal ; en mensen die wer-
den aangehouden als waarschuwing
voor anderen. De Afghaanse staat is
meer dan ooit verziekelijkt en verrot.
Laat ons de hanen weer doen kraaien
en uiting geven aan onze verontwaar-
diging.

2. Turkije
De republiek Turkije bestaat nu ruim
60 jaar. Toen Mustafa Kemal in 1923
de eerste president werd, zal hij ook
niet vermoed hebben welke woelige
politieke 'tijden het land nog te
wachten stonden. Geweld is tijdens die
60 jaar nooit van het toneel verdwe-
nen. Wie de film 'YoI' gezien heeft, zal
zich ongetwijfeld het meest aangrij-
pende beeld herinneren: het geweer in
aanslag, somber-dreigend de linker-
helft van het doek vullend; de huilende
vrouwen het kind, rechts op de
achtergrond, De dagelijkse tragiek van
de Koerden. '
Eén der hoogtepunten in die gebeur-

tenissen was de staatsgreep van het
leger van Evren in 1980. Onmiddelijk
na de putch werden vele mensen
gearresteerd op politieke, religieuze en
etnische gronden: parlementsleden,
leden van rechtse maar vooral linkse
politieke partijen, fundamentalistische
moslims en vakbondsmilitanten, net
als honderden Koerden wegens ver-
meende afscheidingsaktiviteiten.
Meestal gaat het om mensen die

geen geweld gebruikt hebben en die
A.1. dus als gewetensgevangenen kan
opnemen. Berichten die A,1. sindsdien
binnenkrijgt, maken melding van een
stijgend aantal martelpraktijken en
dood in gevangenschap. Dit heeft
voornamelijk te maken met de verlen-
ging van de periode van voorlopige
hechtenis, die nu 45 dagen bedraagt. In
die tijdsspanne wordt elke toegang tot
familie en advokaten geweigerd - een
aantasting van het recht 'op verdedi-
ging dus - en worden gevangenen aan
de willekeur van hun ondervragers en
bewakers overgeleverd A.I. kreeg
informatie over martelpraktijken als
het toedienen van elektrische schok-
ken, het branden met sigaretten en het
langdurig ophangen aan handen en
voeten in politieburo's en militaire
gevangenissen. Vergaande hongersta-
kingen irr de gevangenissen van Diya-
bakir en Istanbul hebben tot nog toe
weinig resultaten opgeleverd.

3. Kenya _
Over Kenya - een Oost-Afrikaans
land met 10 miljoen inwoners - weten
de . meeste mensen niets meer te
ve-rtellen dan dat je er prachtige safari-
tochten kunt maken en het ooit een
Britse kolonie geweest is. Toch gaat
het spreekwoord 'geen nieuws, goed
nieuws' in dit geval niet op.
Voor de arme Kenyaanse boer,

wiens land door de kolonialisten
onteigend was en die z'n hoop had
gevestigd op onafhankelijkheid, was
het een hard gelag te konstateren dat er
in feite niets veranderd was: het
Kenyatta-bewind bekommerde zich
even weinig om z'n lot als destijds de
Britten. De landlozen bleven landloos.
de kloof tussen arm en rijk bleef even
diep, alleen ... de uitbuiters hadden een
andere kleur.
Elk verzet tegen de politiek van de

KANI; (de Kenya Africa National Unions
werd subtiel of hardhandig de mond
gesnoerd: een radikale vleugel binnen
de KA!"I', die pleitte voor het verdelen
van het vrijgekomen land onder de
kleine boeren, werd systematisch uit
de partij geweerd door xwu-leden.die
hun eigen belangen in grondtransak-
ties in het gedrang zagen komen. De-
nieuwe partij, de Kenya People's Union
(KPU), die de oppositie bundetde, werd
in 1969 verboden, ea leger en politie
werden bevoegd om zonder proces
mensen gevangen te zetten. Het diepte-
punt van de ingrepen op de parlemen-
taire demokratie was echter de moord
op de ex-sekretaris v\ln Kenyatta in
197$: Kariuki,
Wat alle opposanten gemeen had-

den was hun verzet tegen de toenemen-
de korruptie en uitbuiting door over-
heidskringen.

Moedjahedin vechten voor hun vrij-
heid. Eén helikopter maakt de lente
niet.

Oe nieuwe president Daniel Arap
Moi, die Kenyatta na diens dood in
1978 opvolgde, nam het - tegen alle
verwachtingen in - voor de kleine
boer op, al is het een wat hopeloos
opvaren tegen de stroom van korrup-
tie van politici. Het blijvend aantal
gewetensgevangenen in Kenya bewijst
dat de machtigen zich niet zomaar in
het vlees laten snijden.

Afghanistan, Turkije, Kenya : lll;e lan-
den tlic op de briefschrijfavond 1'(/11 A.I ..
woensdag 18 januari in hel Groot
Begijnhof 16 in de inkt worden gezet.
Noteer alvast ook de volgende brief-
schrijtavondcn : lfebruari, 7/11aart, 4
april en 2 mei.

Els De Temmerman
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Het Etisch Reveil

Een homofilmfestival
Inde folder van het homo-

festival dat deze maand
door Vlaanderen toert,

wordt geschreven dat het sinds
1978 geleden is dat de Andere
Film en homo-organisaties nog
een dergelijk initiatief hebben
genomen. Dat wil niet zeggen
dat Leuven sindsdien van homo-
films gespeend is gebleven.

Af en toe sijpelde er wel eens een film
van die strekking de bioskoop in.
Maar of je nu een 'Cage aux folies' of
een 'Cruising' als een homo-film moet
bestempelen is zéér de vraag. De link
in die films met homoseksualiteit was
eerder een alibi om aan grof dijenklet-
sen te doen of om een voyeuristische
blik te werpen op het vertekende
dekadente wereldje van dat soort volk.
Sporadisch - maar het is ondertus-

sen wel effe geleden - presenteerde
, LSWH (nu: De Roze Drempel) een
homofilm ; het introduceerde o.m. de
Zwitserse 'Die Consequenz' of pikte
een herneming uit een bioskoop zoals
'A Bigger Splash'.

Coming out, but ...

Het is onmiskenbaar dat het thema
homoseksualiteit doorgedrongen is in
de kommerciële film. In een rits van
films uit het laatste decennium komt
het onderwerp impliciet of zijdelings
(maar openlijk) aan bod. Je kan
hiervan heelwat voorbeelden terug-
vinden in het boek 'The Celluloid
Closed - homosexuality in ihe Mo-
vies' van Vito Rosso die vooral - en
jammer - de Amerikaanse filmpro-
duktie aan bod laat komen. Films
waarin .nomoseksualiteit het filmtema
als dusdanig is zijn ook toegenomen in
de afgelopen tien jaar, maar kommer-
ciële suksessen zijn het nooit gewor-
den; Fassbinders 'Querelle' - een
cinematografisch juweeltje nochtans
- is een voorbeeld; 'Making Love',
een aanvaardbare .inhoud in een
typische Hollywoodstijl, is een ander.
Juist die vormgeving van de laatste
maakte er geen omstreden film van bij
het grote publiek. Weglopen uit de
zaal was er wij bij 'Querelle' ; en in
Frankrijk is er momenteel heel wat
herrie over Patrice Chéreaus 'I'Horn-
me Blessé', een Cannes '83 kompetitie-
lilm.
Ondanks de kleine stap voorwaarts

('Zelfs afgezien van de manier waarop,
is het elke keer dat homoseksualiteit
ter sprake komt, een keer gewonnen'
werd in Veto jg. 5 nr. 2 geschreven) is
homoseksualiteit in de film nog gro-
ten deels marginaal. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat je over homo-
films nog altijd het meeste terugvindt
in o.a. Amos Vogels 'Film als taboe-
breker' of andere undergroundfilm-
literatuur.

Geduld of aktie?

In die kontekst is het dan ook bijna
vanzelfsprekend dat het De Andere
Film is, die de filmmarkt afschuimt
naar échte homofilms en na een goede
vijf jaar opnieuw uitpakt met een
homofestival met meestal nieuwe ont-
dekkingen (voor Leuven althans).
Even verduidelijken dat de titels

'Het Etisch Reveil' (àffiche) en 'An-
ders dan Anderen-film' (Stuc voor
Stuc) hetzelfde programma dekken.
Het had echter heel wat voeten in de
aarde vóór er een geschikte (nationale)
titel gevonden werd voor het homo-
filmsprojekt.
Dat' Etisch Reveil' zal trouwens niet

zonder enige ironie ingebracht zijn: de
opnieuw opstekende homo-afkeer in
de VS n.a.v. de AIDS-ziekte, de hard-
nekkigheid waarop Paus Johannes-
Paulus II homoseksualiteit opnieuw
als een ziekte afschilderd, en - intern
- de organisatorische en financiële

moeilijkheden waarmee op interna-
tionaal vlak homo-organisaties de
laatste tijd weer te kampen hebben,
zijn geen elementen die meteen tot een
hoera-stemming aanleiding geven
voor de homobeweging. In dat opzicht
kan dit homofestival wellicht een
hernieuwde 'coming out' zijn.

Homofilms:
net iets anders

Echte homofilms worden nogal eens
beschouwd als bloedserieuse, begrip-
vragende. produkten. Die zijn er ook,
net zoals er ernstige films gemaakt
worden over gescheiden ouders, oor-
logswaanzin of mishandelde kinderen.
Dat hoeft echter nog niet te betekenen
dat ze pamllettair of vervelend zouden
zijn. In het in Leuven vertoonde
programma (23-25 januari) is 'Je bent
niet alleen' zo'n filrn ; in deze Deense
produktie wordt op een frisse manier
begrip getoond voor homo- (en)
seksuele bewustwording van kinderen.
De wijze waarop dit gegeven aange-
bracht wordt maakt de film niet alleen
verstaanbaar voor volwassenen, maar
als film voor kinderen is hij evengoed
op zijn plaats.

dan een loutere registratie van artistie-
kreativiteit.
De meeste van de vermelde produk-

ties zijn kortfilms. Omdat de makers
homo zijn? Of omdat ze geen geld.
hebben om uitvoeriger te werken? Het
één hangt wellicht samen met het
andere. Behalve 'Jij en ik alleen' is
'Sebastiane' van Derek. Jarman de
enige speelfilm van min of meer
normale lengte. Dat wil niet zeggen dat
Jarman een grote financiële armslag
had. Maar met vrienden, anachronis-
tische dekorstukken en kleding (je
moet het wel zien) en veel inventiviteit
leverde hij kwa vorm een pareltje van
een pastiche op de peplum-spektakel-
films af; en ondanks het potjeslatijn
(weliswaar met engelse onderschrif-
ten) is het geen kolderfilm: de binnen-
pretjes nemen een onderliggend gevoel
van geweld niet weg.

Kenneth Anger
....

Toen D.A.F. besloot om het werk van
Kenneth Anger over de plas te halen,
maakte 't Stuc van de gelegenheid
gebruik om aparte aandacht te beste-
den aan deze grillige maa r ongekroon-
de meester van de underground (17 en
18 januari). Zeker, een ekspliciete
mannenseksualiteit is terug te vinden
in een aantal van zijn films. Maar als
men zijn ceuvre in zijn geheel bekijkt,
liggen er andere klemtonen dan alleen
mannenerotiek. Underground bete-
kent bij Anger niet financieel-margi-
naal (hoewel geld hem meermaals ont-
brak om projekten afte werken), maar
een eigen wereld ('onderwereld') en
een eigen vorm: samen fascinerend,
schokkend, poëtisch, occult.

Wordje 21deze maand?
Van harte gefeliciteerd!

Als jarige Leuvenaar of student tref je
het wel deze maand, want STELLA viert
met je mee. En hoé

Als origineèl ges~henk Qj.edt STELLA jou
maar liefst 50 gratis STELLA bons aan.
Om samen met je vrienden uitbundig op
je verjaardag te klinken.
Prosit! ... met een lekkere frisse
STELLA, en wel in het café van je keuze.

Elke maandagnamiddag van 13 tot 18 uur,
kan je deze brief inruilen tegen de
50 STELLA bons, in de Raadskelder,
onder het Stadhuis op de Grote Markt.

Wij, van STELLA, wensen je nogmaals
veel geluk en ... gezondheid

P.S. Vergeet je identiteits- en
studentenkaart niet mee te brengen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Derek Jarmans 'Sebastiane'. Of de
niet gecanoniseerde heilige van de
homo's 0

'Chant d'arnour' (reeds vertoond in
de Filmparties van 't Stuc) is een
klassieker in de horno-filmerij : Jean
Genet( 1950) maakte er een ekspressie- .
ve prent met kontrasterend geweld
over een liefdesrelatie tussen twee
mannen in een gevangenis.
Tot de 'ernstige' films behoren nog'

'Le sang d'un poète', een typische
Cocteau-film en daarom erg persoon-
lijk van stijl: homoseksualiteit is
impliciet aan de orde in deze mijme-
ring over leven en dood. Soukaz
'Maman (que man)' laat in zijn titel al
de meerzinnigheid van vorm en in-
houd doorklinken. Vooral een vorm-
film is 'Ixe', waar de grillige montage
een intense indruk nalaat over gevoe-
lens en ervaringen van een homosek-
sueel.

Soukaz, veel vertegenwoordigd in'
dit festival én zelf aanwezig op 25
februari, maakte de dokumentaire
'Gay Washington March', die goed de
happening-sfeer van de 'Gay Pride
Marches' in de vs weergeeft. Samen
-net Hocquenghem realiseerde hij 'La
Race d'Ep' of 100jaar homobeweging.
'Love's presentation' brengt drie man-
nen samen: regisseur James Scott
filmt David Hockney bij zijn illustra-
tiewerk van de bundel rond homosek-
suele tema's van de Griekse dichter
Kavafis; maar de film is echter méér

Restaurant
Alma 11en 111

Snack Alma I
Gasthuisberg, Pauscollo

Meisjescentrum

Snack Alma 11
Alternatief Sedes

ma 1611

frult·

franchettesoep
visburger
erwten
aardappelen
fruit

franchettesoep
amerikaanse eieren
spruiten in room
aardappelen

rijst met
basilicum
en laurier

GEEN GEGEVENS

dl 17111 longchampsoep
gevulde varkensborst
provençaalse suas
zilvervliesrijst
fruit

longchampsoep
varkenssteak
groenten krans
zilvervliesrijst
yoghourt

polenta
met
groenten

wo 1811 carmensoep
rosbief
schorseneren in room
aardappelen
fruit

carmensoep
pladijs
kampernoeliënsaus
aardappelen
yoghurt met fruit

gestoofd fruit
met
rijst

ajuinsoep
hamburger met ei, prin-
cessebonen & zilver- groententaart
uitjes
zilvervliesrijst
dessert naar keuze

OE
tlERlGROEP
VOE.DlNG

do 1911 ajuinsoep
lever
appelmoes

zilvervliesrijst
yoghurt

'Ir 2011 tomatensoep & vermic. tomatensoep & vermic. kwark koeken
braadworst
rode kool
aardappelen
yoghurt

varkensgebraad met
rode kool
aardappelen
yoghurt

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 229911
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Eredoktoraten
2 februari

TEATER 20.30 u. De Strolskogel door Epigonenteater ZLV. 't Stuc. Inkom
120/180. Org. Kura.
EKSPLORATIEFILM 20.00 u. IJsland, grilligheid op zijn fraaist door Jos
Aerts. Aud. v.h. Kultureel Centrum, Kon. Albertlaan 52. Org. De Vlaamse
Explorators v.z.w.
DEBAT 20.00 u. Haar het einde der Seraepsorden dankzij Europa en Dr.
Lecompte Grote Aula MT. Met muzikale inleiding door Begga O'haese (luit en
zang) en K. Le Compte (contrabas). Org. Europakring. Leden gratis, nt. leden
50 fr.
. FILM20.30 u. Dead of Hlght van Cavalcanti e.a., 1946, org. Germania, in Aüd.
Vesal. -

Vrijdag 13 januari
TEATER 20.30 u. De Struiskogel. Zie donderdag 12 januari.

Zaterdag 14 januari
STUURGROEP 10.00 u. Kura/'t Stuc. In 't Stuc. Inkom gratis. Iedereen is
welkom! (zie berichtje)
KAFFEE CHANTANT 22.30 u. Jazz met May Day. 't Stuc. Gratis.

Zondag 15 januari
STUURGROEP 10.00 u. Kura/'t Stuc (vervolg). In 't Stuc. Iedereen is welkom.
Gratis.

Maandag 16 januari
OPEN PODIUM 20.00 u. In 't Stuc. Org. Landbouwkring.
FILMFÇ)RI,JM20.00 u. The Omen. Auditorium K. Abo. 40/ niet-abo. 60. Org.
VTK.

Dinsdag 17 januari
FILM 20.30 u. InauguratIon of the Pleasure Dome / Scorplo RIsing. Eerste
deel in Kenneth Anger-reuvre. 't Stuc. Inkom 50/70 (per deel) - 80/120 (2
delen). Org. OAF - 't Stuc. .
FILM 22.30 u. Tweede deel Kenneth Anger-reuvre: Flreworks / Pure Moment
/ Rabblt's Moon / Eaux d'artlflces / Kustom Kar Kommandos / Invocatloon of
my Demon Srother / Lucifer RIsIng. 't Stuc. Org. 0AF - 't Stuc.

Woensdag 18 januari
FILM 20.30 u. Eerste deel Kenneth Anger-reuvre (zie dinsdag 17 januari)
TEATER 21.00 u. Scènes/Sprookjes door HTP in regie van Jan Decorte.
Vlamingenstraat 83. 140/200 inkom. Org. 't Stuc.
FILM 22.30 u. Tweede deel Kenneth Anger-reuvre. (zie dinsdag 17 januari)
MIDDAGKONCERT 12.00 u. Pentafoon (blazerskwintet). Lett. & Wijsbegeer-
te 8ste verd. Blijde Inkomststr. 21. Gratis toegang. Org. Fak. Lett. en Wijsb.

Donderdag 19 januari
fEATER 21.00 u' Scènes/Sprookjes door HTP in regie van Jan Decorte.
Vlamingenstraat 83. Inkom 140/200. Org. Stuc.
DEBAT 20.00 u. Welke strategieën tegenover het racisme. Org. MLB.
Auditorium Vesalius. Met vertegenwoordigers van de vakbonden en van de
PVI)A.

Tentoonstellingen
ELZA PEERENBOOM in de Onthaalhal U.Z. ~int-Raphaël. Tot 31 januari. Van
8.00 tot 20.00 U.

UITNODIGING
STUURGROEP STUC. ,

Op zaterdag 14 en zondag 15 januari 1984 gaat er een stuurgroep
door van 't Stuc (officieel: de v.z.w. Kultuurraad der Leuvense
Studenten). .
Deze stuurgroep is een bijeénkomst waarop gestuurd wordt,

d.w.z. dat er geëvalueerd wordt en dat men een visie geeft op dè
toekomst. Waar is 't Stuc namelijk mee bezig? Dat is de vraag waar
alles om draait. Wat krijgt welke aandacht en welke konklusies zijn
daaruit te trekken voor de tijd die ons nog rest voor de bom valt, of,
konkreet, voor het werkingsjaar '84~'85.

Iedereen is welkom op een stuurgroep: leden van de Algemene
Vergadering en de Raad van Beheer, het personeel, het publiek, de
pers, de artiesten, de overheid. Ook jij dus.
Inschrijving vooraf (gratis uiteraard) levert diskussienota's op.

Zaterdag 14januari - zondag 15 januari. 't Stuc.
Telkens van 10.00 tot 18.00 U. Iedereen welkom.

ZOEKERTJES
• Te huur wegens werkverandering:
kamer in gemeenschapshuis. Zeer
rustig gelegen. Grote tuin. 3250 fr. per
maand, alles inbegrepen; zich wenden:
Pleinstraat 28 (nabij Tiense Poort) of
tel. 0213761344.

• Te koop: Rademaker 'Sociologische
Encyclopedie' (Aula). 4 delen, 1138 p.,
perfekte staat. 850 fr. (i.p.v. 1200 fr.)
St. Keukeleire, Tiensestraat 270,
•

• Chris doet al uw typwerk snel,
verzorgd en met ervaring (tesissen,
enz.) op een IBM-machine. Tel. na
18.30 u, tel 016/563998 .

• Gevonden in omgeving Alma 3:
bordeaux-portemonneetje. Terug te
krijgen bij Herman Hubrechts •.Halve-
straat 14, 3000 Leuven.

• Te koop: stereo mengpaneel Eagle,
prima kwaliteit. 2800 fr. Z.w. Vaart-
straat 27, na 19 U.

Spuiten erger dan verkrotting?

Niet plakken op zure regen
In een mededeling-hekelen de
Radikale Criminologen de se-

lektieve verontwaardiging t.o.v.
het 'bezoedelen van monumen-
ten' die tot uiting kwam in de
gemeenteraad van maandag 19
december 83. Een aantal ge-
meenteraadsleden stemde in met
een motie om de 'afkeuring en de
toorn van de overgrote meerder-
heid van de leuvenaars' tot uiting
te brengen, aangaande het 'be-
kladden, beschilderen en bescha-
digen van openbare en privége-
bouwen in Leuven'.

Wie in verband met het 'beschadigen
van openbare en privégebouwen' en-
kel spreekt over het aanbrengen van
teksten door aktiegroepen, is niet
eerlijk in zijn bezorgdheid omt rent die
gebouwen, en deelt die bezorgdheid
met andere motieven.
Wetenschappelijke studies hebben

uitgewezen dat de oude gebouwen en
monumenten enorm te lijden hebben
onder de aantasting door de zgn. zure
regen. O.a. het station van Leuven zou

op dit ogenblik zwaar te lijden hebben
van de industriële vervuiling. Dit
soort vervuiling overstijgt natuurlijk
de grenzen en de bevoegdheid van de
Leuvense gemeente. Door luchtstro-
mingen worden de gassen immers over
grote afstanden meegenomen, waar-
door de plaatsen waar de zure neerslag
valt, honderden kilometers verwijderd
kunnen liggen van de vervuilingsbron.
De enorme verbranding van fossiele
brandstoffen zorgde voor een enorme
stijging van het zwavelgehalte gedu-
rende de laatste twintig jaar. Chemi-
sche processen maken dat deze zwa vel-
dioxide omgezet wordt in zwavelzuur.
Ongeveer twee derden van de zure
regen in Europa wordt veroorzaakt
door zwavelzuur, en één derde door
salpeterzuur. Over heel Europa ver-
zuurt het grondwater, waardoor bos-
sen bedreigd en landbouwgewassen
aangetast worden. Men schat dat er op
dit ogenblik in Europa reeds 560000
ha bos ziek geworden is, wat overeen-
komt met het totale bosbestand in
België. Zoals gezegd worden ook
oudere monumenten door deze zure
regen grondig aangetast.ï ')
De bezorgdheid van de stad Leuven

voor de bekladding van de openbare
I

gebouwen steekt verder schril af tegen
de (in feite het ontbreken van) politiek
die gevoerd wordt t.a.v. verkrotting
van huizen en dit voornamelijk door
leegstand. Volgens een recent onder-
zoek 'De woningschouwing van het
Vlaamse Gewest' dat er kwam, op
initiatief van staatssecretaris De Wulf,
werd vastgesteld dat Leuven een 700-
tal leegstaande woningen telde. Vele
hiervan zijn in een stadium van
verkrotting, en sommigen duiden op
bewuste verkrotting (spekulatie). Het
stadsbestuur is zelf zwaar schuldig
inzake deze leegstand. 39% van de
stadseigendommen in de kernstad zijn
leegstaand of zwaar verkrot, en slechts
in 6% van de huizen zijn saneringen in
het zicht. Ondanks een degelijk voor-
stel tot gemeentelijk reglement inzake
leegstand, weigert de stad Leuven hier
nog steeds grondig werk van te
maken.t-) 0

(') Alle informatie bij o.m. Natuur 2000,
Bervoetstraat 33, 2000 Antwerpen.

e) Voorstellen in die zin werden gedaan
door de 'Actiegroep Leegstand' die
vergadert op initiatief van Buurtwerk
De Straatmus, Jozef Il-straat 24.
Leuven.

B'ERICHT JES
KasteeJkoncert bis

Sinds Mireille Gleizes zich op 6
december na een wat moeilijke start
ontpopte tot een pianiste van hoog
nivo, is VTKultuur niet aan het niksen
geweest.
Resultaat: op 17januari kan elk van

jullie weer komen genieten van een
gratis koncert op hët Arenbergk'l!steel
(Kampus Toegepaste Wetenschappen,
Kardinaal Mercierlaan, Heverlee).

Vanaf 20.30 uur spelen een aantal
docenten van de fakulteit er o.a.
werken van Mendelsohn, Chopin,
Bartok en Mortelmans. Aangezien de
grote zaal van het kasteel ons voor
deze gelegenheid door de afdeling ter
beschikking werd gesteld, is er deze
keer geen gevaar voor plaatsgebrek.
Kortom, je kunt je er op een komfor-
tabele rnanier persoonlijk van komen
overtuigen dat ingenieursproffen ook
buiten hun vakdomein kunnen pres-
teren. Het belooft in ieder geval weer'
een sfeervolle avond te worden.

u.P. : Voorstellen .
GoJ racistisch

De Universitaire Parochie van de
K.U.Leuven vindt het wetsontwerp
Gol "betreffende sommige aspekten
van de toestand van de vreemdelingen
en houdende invoering van het wet-
boek van de Belgische nationaliteit"
onaanvaardbaar. Met dit standpunt
verklaart de Universitaire Parochie
zich solidair met de standpunten
ingenomen door het Interdiocesaan
Pastoraal Beraad (I PB), de advents-
aktie Welzijnszorg en het Verbond van
Instellingen voor Welzijnswerk.
De voorstelling met betrekking tot

het bemoeilijken of onmogelijk maken
van gezinshereniging, de beperking
van inschrijving van migranten in
bepaalde gemeenten en de inperking
van de maatschappelijke hulpverle-
ning aan migranten in nood. zijn
onaanvaardbaar.

Deze voorstellen weerspiegelen en
bevestigen racistische tendenzen in
onze samenleving. Daarom vraagt de
Universitaire Parochie de onmiddel--
rijke intrekKing van dit wetsontwerp
dat strijdig is met de principes van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens.
De Universitaire Parochie vraagt

wel aanpassingen van de wet van 15
december 1980. Deze aanpassingen
moeten een betere integratie van de
migrantengemeenschap mogelijk ma-
ken.

Per Humanitatem
ad Pacem

Het "Secours Nationale Libanais"
heeft het Universitaire Gele Kruis be-
naderd met het dringende verzoek
dokters en verplegers naar Libanon te
sturen om er de honderden gewonden
te gaan verzorgen in de havenstad
Tripoli, aldus het Universitaire Gele
Kruis in een mededeling.
- Volgens het Universitaire Gele Kruis
is de toestand dramatisch, vermits het
beschikbare medische personeel uit
schrik voor de bombardementen de
stad uitvluchtte, zodat de gewonden er
alleen achterbleven. Het UGK zendt
binnenkort drie dokters, waaronder
een chirurg, en vier gediplomeerde

ZOEKERTJE: 2~fr .

verpleegsters naar Tripoli. Vanwege
de hoge kosten die een dergelijke
operatie met zich meebrengt, doet het
UGK een beroep op het publiek voor
financiële steun. Bijdragen lijn wel-
kom op het banknummer van het.
Universitaire Gele Kruis met vermel-
ding "Medische hulp Tripoli": 230-
0474084-65.

Ter gelegenheid van O.L.Vrouw Licht-
mis, het patroonsfeest van de K.U.
Leuven, worden op donderdag 2
februari 1984 door de Katolieke
Universiteit Leuven vier doktoraten
honoris causa uitgereikt.
De erepomovendi zijn: de Belgische

biochemikus professor C. DE DUVE
van de uel (Nobelprijs Geneeskunde
1974), de Amerikaanse bakterioloog
professor M.R. HlllEMAN van de
University of Pennsylvania,die ook vice-
president is van de Merck .Sharp &
Dohme Research Laboratories, en de
Belgische rechtshistorikus professor R.
VAN CAENEGEM van de RUG, en de
Amerikaanse kardinaal J. BERNAR-
DIN, aartsbisschop van Chicago.
Kardinaal Joseph Bernardin is de

aartsbisschop van Chicago, VSA. Met
het geven van een eredoktoraat aan
deze Amerikaanse kerkvorst wil de
K.U .Leuven haar bewondering uit-
drukken voor zijn leiderschap en zijn
strijd voor de wereldvrede. Samen met
de Amerikaanse bisschoppen heeft
kardinaal Bernardin zich moedig ver-
zet tegen de kernwapenwedloop. Met
dit eredoktoraat wil de K.U.Leuven
zich aansluiten bij het streven naar een
vredevoller voor alle mensen.
Kardinaal Bernardin kwam hier al

eerder voor het voetlicht in de speech
van rektor De Somer bij de opening
van het akademiejaar.

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


