
Perfekte organisatie
van openingsshow
Zoals elk jaar vormde de

opening weer een streling
voor het oog. Enkel de

zon liet het nog eens afweten.
Maar voor de rest: één en al
amusement op een perfekte wijze
georkestreerd. En als het oog-
verblindend is, mag het ook
gezegd worden. Onze redakteur
kon er dan ook niet over zwijgen.

Tradities worden de laatste jaren
steeds meer afgebouwd. Aan onze
unief gebeurt dit vooralsnog niet wat
de opnening betreft. Stipt om kwart
voor tien verlieten de professoren de
Hallen in de Naamsestraat voor hun
statige optocht naar de Sint-Pieters-
kerk.

Opvallend is daarbij hun geklede
voorkomen. Dior, Channel en andere
modegekken hebben nooit een pro-
bleem gevormd voor onze mode-
bewuste proffen. Ook dit jaar was dit
niet bel geval. De meeste proffen
droegen dan ook een mooi ensemble,
volledig in de traditionele kleuren van
de Alma Mater. Spijtig genoeg neemt.
het aantal anarchistische professoren
niet af. Ook dit jaar meenden enkelen
onder de uitverkorenen der aarde hun
habijt te moeten verwaarlozen, het-
geen de prachtige eenvormigheid en
solidariteit niet ten goede kwam.
Temeer daar de folklorerijke kleder-
dracht in dat geval veelal vervangen
werd door een eentonig grijs maatpak.

Kerkdienst
Ondertussen was er reeds een massa
volk bijeengestroomd in de kerk, om
aldaar met de nodige ingetogenheid
het nieuwe jaar op te dragen aan
diegene, aan wie alles toekomt.
Het kan echter niet ontkend worden

dat de sfeer niet altijd naar behoren
was. Een aantal mensen leek duidelijk
hun aanwezigheid te plaatsen in het te-
ken van de gezellige babbel. lets wat
niet weg is bij andere gelegenheden, als
daar zIJn het nachtleven, saaie lessen
en domme vergaderingen. Was het
omdat sommigen als eerstejaars voor-
al het showaspekt voor ogen hadden?

Vooral in de achterste regionen
werd een schaterlach soms nauweljks
bedwongen. Overigens kan men zich

de vraag stellen wanneer nu eindelijk
gedacht wordt aan een tussenvloer in
de Sint-Pieterskerk. Het overgrote
deel van de studenten kon zich immers
geen plaatsje bemachtigen. En uit-
eindelijk is deze eerste viering toch ook
een feest voor de student.

Maar goed: eind goed, al goed. En
dit gold zeker voor de interessante
homilie van kardinaal Danneeis, waar-
van in een ander artikel de essentie
wordt weergegeven. Helaas verdient
onze eigenste Minister van Onderwijs
wel een kleine tik op de vingers. Ruim
tien minuten na de aanvang van de
eucharistieviering kwam zijne excel-
lentie nog vierklauwens aangesneld.
Maar het is nu éénmaal geen kleine
klus om van het verre Damme hele-
maal naar Leuvente reizen.

Wij hopen dat zijne minister, indien
nog minister zijnde, volgend jaar wel
een stipte trein van de Croo kan halen.

Helemaal geen verwijten kan men
sturen naar de KUL-hostessen. Zoals
stilaan de gewoonte is, waren zij.weer
zeer mooi, ook wat hun traditionele
kledij betrof. Veel belangrijker was
echter hun grote dienstvaardigheid.
Met de glimlach werd iedereen infor-
matie verschaft. Zonder problemen
werd ieders plaats of de deur gewezen.
In elk geval mag men van langs deze
kant op een prachtige dag terugkijken.
Hetzelfde geldt ook voor ons eigenste
universitair koor. Zoals elk jaar werd
tijdens de vorige maanden weer op
geen inspanning gekeken om ge-
kwaak en gekwetter te vermijden.
En inderdaad, één en ander klonk

dan ook erg af. Ook zij mogen met een
pluim gaan lopen. En hoewel wij niet
graag iemand op de voorgrond plaat-
sen voor deze kollektieve prestatie,
moeten wij toch verwijzen naar dat éné
meisje dat zo lieflijk lachte. Hoe zag zij
er ook weer uit?

Zitting? Zittijd?
Na de kerk kwam de grote Aula aan de
beurt. België fine fleur was daar al te
gader. Ministers, bisschoppen, profes-
soren en ook een deel bedrijfsleiders.

Want het thema van de akade-
mische redevoering leek hen wel
interessant. Ook hierover in een ander
stukje meer. .
De muzikale intermezzi waren op

een meer dan behoorlijk peil te
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Opgelet adreswiJziging.
Tot 30 september kon je de redaktie
oereiken op 't Stuc, E. Van Even-
straat 2d, 3000 Leuven, tel. 016/
22.44.38. ,'.
Vanaf 1 oktober zijn wè verhuisd
naar '5 Meiersstraat 5, 3000 Leuven,
tel. 016/22.95.41.

Het is weer zover. Maandag 1 oktober werd het akademiejaar 1984-85 officieel geopend. De Leuvense
straten, die er op zonnige zomerdagen ietwat leeg bijliggen, werden nu onder een druilerige regen opnieuw
gevuld met een zoemende massa, druk in de weer voor inschrijvingen, kursussen en wie weet, reeds denkend
aan het bijwonen van enkele lessen.

Typisch deze dagen zijn de groepjes eerstejaars die rondgeleid worden door een ancien van hun kring.
Zij zijn trouwens ook te herkennen aan de blauwe kollegerooster in hun jaszak.

Typisch deze nachten zijn groupuscules oudejaars die de uitgangsbuurten teisteren. En hoe later, hoe
lallender.

situeren. De vraag is of de kunstzinnig-
heid bij deze aangelegenheid vol-
doende aan bod kan komen. Het
merendeel der aanwezigen leek tijdens
de muzikale pauzes tussen de rede-
voeringen eerder aandacht te hebben
voor de direkte omgeving. Die aan-
dacht kristaliseerde zich dan ook vaak
tot een gesprekje op fluistertoon.
Misschien volgende keer toch maar
een stel klowns uitnodigen. Het kultu-
reel peil daarvan is natuurlijk wel iets
minder, maar misschien passen zij zich
wel aan hun omgeving aan.

Een hartig hapje
Na de redevoeringen van professor De
Somer, de heer Schoonheydt (what's
in a name?) en student Frank Bambust
opende rektor De Somer vliegensvlug
het akedemischejaar. Zijn goocheltruc
was echter niet helemaal geslaagd,
want een groot aantal aanwezigen
merkte de opening toch op.
Hierna werden de rangen gesloten

voor een opvoering van de Vlaamse
Leeuw. Voor deze plechtige gelegen-

heid waren alle nationalistische vere-
nigingen present (eigenaardig genoeg
waren zij minder opvallend in de kerk
aanwezig, behalve het KVHV).

En ook speciaal voor de omstandig-
heid werd de studentenfanfare inge-
huurd. Zij bliezen zich te pletter aan
deze Vlaamse Leeuw, terwijl het
publiek toch maar magertjes meezong.
Geen vaderlandsliefde of werd er toch
te snel gespeeld?
Nu onze universiteit eindelijk oog

heeft voor de Derde Industriële Revo-
lutie zijn onze krisiszorgen dan ook
definitief van de baan. Binnenkort
draait onze ekonomie weer als een
gesmeerde Pégardmachine. Om dit te
vieren werd een overvloedige receptie
gehouden. En daarvoor was men zelfs
niet rondgegaan in de Heilige Mis.

De hartkleppen van de eerste minis-
ter bleken zelfs tegen de champagne
bestand. En de toost jes hadden iets
krokanter gekund. Afspraak volgend
jaar op hetzelfde tijdstip.

\

Doe je pol en soc? Recht? Germaanse? Ingenieur? Wens je later
in de joernalistiek te gaan? Of denk je gewoon een degelijk
stuk over een onderwerp van algemeen (studenten)belang op

papier te kunnen zetten?

Kom dan naar ons!

Veto zoekt voor informatie op ûw nivo

Free-Lance Medewerkers
Loop binnen op onze redaktie.

Een unieke ervaring, schrijven in Veto.

De Sensatie van Duizenden Lezers

Even voorstellen ...
Nieuw aan deze universiteit? Of loop
hier al een paar jaar rond? Je zal in
ieder geval al wel kennis gemaakt
hebben met Veto, het blad van de
Algemene Studentenraad. Wij pogen
in ons weekblad te vertellen over wat
er zoals reilt en zeilt aan deze uni-
versiteit. Daarboven sluiten wij onze
ogen ook niet voor allerlei toestanden
die vandaag in deze maatschappij de
aandacht van vele mensen trekken.

Veto wil zorgen voor een sensibi-
lisering van studenten voor de reali-
satie van een fundamenteel demokra-
tisch beleid van de universiteit. Van-
daar ook de kornbattieve titel "Veto",
wat zoveel betekent als: wij, studen-
ten, verzetten ons ertegen dat er over
onze hoofden heen beslissingen wor-
den genomen die ons aangaan.

Om onze werking elk jaar degelijk
uit te bouwen - wij werken volledig
met vrijwilligers - doen we ook dit
jaar een beroep op onze lezers. Je kan
ons op allerlei manieren verder helpen.
Je kan bijvoorbeeld een .abonne-

ment nemen. Je krijgt dan elke
donderdagmorgen jouw eksemplaar
van Veto bij je ontbijt. Via de fakul-
teitskring kanje waarschijnlijk aan een
abonnement geraken. Is dat niet het
geval, dan kan je je altijd nog abon-
neren door storting van 120 fr op rek.
431-0079541-68 als je student bent.
Niet-studenten betalen 250 fr.

Je kan onze ploeg natuurlijk ook
altijd vervoegen. Er is plaats voor
schrijvers, lay-outers, zetters (oplei-
ding wordt gratis gegeven), fotogra-
fen ... kortom alles wat een échte krant
nodig heeft.

TBC

WINA - Op woensdag 26 september,
omstreeks half tien 's avonds werd in
de Kapeldreef te Heverlee Nadine d.L.
(21) door onbekenden ontvoerd. On-
geveer een uur later kon de ontvoerde
zich bevrijden en terug keren naar een
groep vrienden en vriendinnen die de
ontvoering hadden zien gebeuren en
de politie hadden verwittigd.

Dit alles gebeurde op het onthaal-
weekend voor de eerstejaars van
WINA, de fakulteitskring van wis-,
natuurkundigen en informatici. Na-
dine d.L,; die eigenlijk laatstejaars-
studente is, mengde zich onopvallend
tussen de abituriënten en deed alsof ze
één van hen was. 's Avonds tijdens het
nachtspel gebeurde het dan: opeens
gierende banden, een-gil, en weg was
Nadine, in de wagen van een goeie
vriend die eventjes de rol van out-
voerder speelde.

Nog enkele ridderlijke eerstejaars
probeerden nog de wagen achterna te
hollen, tevergeefs. Ze was weg om
ergens anders haar broek te laten stuk
scheuren en wat mercurichroom op de
wang aan te brengen terwijl de in
paniek verkerenden de politie op
belden.

Die kwam, zocht naar voetspoten
die er op het harde asfalt niet waren en
moest moeite doen om de lach in te
houden, want 7e waren op voorhand
getipt. Zelfs grote mensen spelen nog
graag. al is het met andersmans
voeten.

Nadat de eerstejaars ongeveer een
uur in spanning hadden verkeerd en de
wlNA-eerstejaarswerkers hieraan ge-
noeg plezier beleefd hadden, werden
de abituriënten over het grappige van
de 'ontvoering' ingelicht. 0
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Verkeersellende OpLeuvens kruispunt
Naamsestraat - Parkstraat
Metde aanvang van het

akademiejaar start ook
weer de ellende aan

het verkeerspunt Naamsestraat-
Parkstraat. Wie met de fiets
vanuit de Naamsestraat ter
hoogte van de Parkstraat naarde
universitaire kampus wil (Alma
II en dergelijke) moet wel goed
gek zijn, om als gevolg van het
feit dat er in de Parkstraat
eenrichtingsverkeer heerst (rich-
ting centrum), de hele omweg
rond het H-Hartziekenhuis te
gaan fietsen of via de Beriot-
straat, Tiensestraat om aan de
kampus te geraken.
Sinds jaar en dag kent men het

absurd fenomeen dat voortdu-
rend fietsers heel wat risiko's
nemen om vanaf de Naamse-
straat die luttele honderd meter
af te leggen vooraleer men de
tweede straat naar links kan
afslaan (de Prelatenstraat).

richtingen zouden moeten kunnen
gebruik t worden door fietsers is al
jarenlang een eis van de Werkgroep
Langzaam Verkeer in Leuven. Door
het feit dat het rijvak slechts in één
richting gebruikt wordt door de auto is
er immers ruim plaats om er langs de
twee zijden een fietspad aan te leggen.

Hel is overduidelijk dat de huidige
situatie vooral risiko's meebrengt voor

de fietser die de verkeerde richting
neemt. •

In Leuven koersen elke dag meer
dan 40000 fietsers rond. Nochtans
merkt men uiterst zelden iets van de
bescherming die deze omvangrijke
groep zou moeten genieten legen de
sterkere weggebruikers zoals de auto,
de vrachtwagen. In de statistieken van
de verkeersongevallen in Leuven (in

1982 waren er 12 verkeersongevallen,
met enkele doden en 138zwaargewon-
den) zijn hel dan ook vooral de
zwakkere weggebruikers die hel meest
als slaebtoffer worden opgetekend.

Daarom hier ons voorstel, Maak de
Parkstraat in hCI stuk tussen de
Naamsestraat en de Prelatenstraat (ca
100 m) in de twee richtingen toegankc-
lijk voor de fietsers. Dit moet er
aa ngeduid wordcn door ondermeer
hel aanleggen van beschermende fiets-
paden! Anders komt misschien mor-
gen Versteylen naar Leuven om er de
wegmarkering eigenhandig te schil-
deren ...

Rationeel is er weinig tegen die
handelswijze in te brengen. Waarom
geldt hel éénrichtingsverkeer, dat er
louter kwam om het autoverkeer.
vlorter tel:Hen lopen, ook voor
fietsers? Waarom worden fietsers ge-
dwongen om een lange omweg te
maken omwille van een regeling die
werd getroffen terwille van de auto?

Dat éénrichtingsstraten in de twee
De hoek van de Naamsestraat en de -Parkstraat. O~der h;~o;~ van onze kamera worden de verkeersregels lustig
genegeerd. Zeker in oktober levert dit nogal eens onverwachte boetes op. (foto Veto)
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K~O.LUMN
Sprookjes over de. toekomst
in een land 'zonder verleden

nog door de beuqet.-Daarna is het
met haar misgelopen. Of Kant.
Hegel en Heidegger hier voor iets
tussenzaten kon nooit worden uit-
gemaakt. Wellicht trof vadertje
Freud meer schuld. De familie
wijtte het aan de grijze celletjes
bovenin. Daar moet iets losge-
knapt zijn.
Zij verleidde namelijk haar vader.

Die daar gretig op inging, hij lustte
nog wel een groen blaadje. Het
Nieuwsblad vertoonde de laatste
tijd nametijk/ enige ouderdoms-
verschijnselen (gaande van kraaie-
pootjes tot hangborsten en vijf
buiken van al die bevallingen).
Deze dochteronderneming kon
nooit goed aflopen, dat zag ieder-
een. Nele, want zo heette het
blonde ding met vlechten, beloof-
de de hemel op aarde.

En de hemel ·kwam een handje
toesteken op aarde, ze raakte in
verwachting. De Schandaard,
dacht De Zwijger, waarna hij voor-

exotische dranken en tropische klanken vanaf 11 oktober '84 21 uur,

ernstige zaken lieten ze, net als hun
moeke, over aan vader. Wel gingen
ze, toen ze de jaren van verstand
bereikten, naar de unief. Buiten
wat studentikoze aktiviteiten (een
mens kan niet altijd blokken), die
jaren later alsmaar meer aangedikt
werden. g~beurde er niets meer.
Niemand heeft jaren later nog iets
wereldschokkends van hen ge-
hoord. Dergelijke tafereeltjes komt
men niet zo vaak meer tegen in dit
landje. Men zou dan ook kunnen
spreken van een harmonieus ge-
zinnetje.

Als er niet de dochters waren.
Men hen liep het anders. Aan-
vankelijk leken zij in het spoor van
hun moeder terecht te komen.
Voor de twee oudsten lukte dit
wonderwel. De jongste echter,
werd het zorgènkind van de familie
en zou - zoals we verder zullen zien
- zorgen voor het schandaaltje dat'
elke deftige tarnil.e rijk is. Zij wilde
studeren, filosofie nog wel. Dat kon

J. Neels

Wat hier volgt is een fait-divers dat
ooit plaatsgreep in ons eigenste
Vlaanderlandje. De feiten zijn fik-
tief en zoals bij alle goede ver-
haaltjes echt gebeurd (schrijvers
zijn weinig kreatief). Toevallige
overeenkomst met echt gebeurde
feiten en bestaande personen zijn
dan ook louter toevalllq te noemen.
Het verhaal begint bij mijnheer

Standaard, een rasechte Gente-
naar, die zich - zoals het een goed
burger betaamt - in zijn vrije tijd
vooral bezighoudt met staatkun-
dige, maatschappelijke en ekono-
mische belangen. Vroeger had h.,
zich wel ingèlaten met Het Volk
had zelfs interesse in De Ni~uwb
Gids, maar daar was hij van terug-
gekomen.
En zoals wel meer gebeurt in dit

landje, en met Gentenaars in het
bijzonder, was hij enkele tientallen
jaren voordien gehuwd. Zijn vrouw
was, zoals het wel meer voorvalt,
een eenvoudig volksmensje dat
nooit was losgekomen uit r.et

traditionele rollenpatroon. Bij de
slager en de groentenboer, en ook
wel eens op een teekransje, ving zij
Het Laatste Nieuws op en ver-
spreidde deze en andere berichten
in haar omgeving. Algauw was
mevrouw, Standaard beter gekend
als Het Nieuwsblad. Wat ze te
vertellen had, had niet veel om het
lijf. Kleine gebeurtenissen her.en
der in de streek en als het wat
diepgaander werd, praatte ze haar
man maar na. Die had daar meer
verstand van.

Zo leefden ze jarenlang onder de
schaduw van hun bisschop en met
diens morele hulp kweekten zij een
hele kroost bij elkaar. Elk jaar kon
er wel eentje bij. Zo kwamen ze
tenslotte aan vier zonen en drie
dochters.
De zonen. dat was niet veel

zaaks. Ze hielden zich vooral op in
de Sportwereld. Buiten Squash,
jogging en fitness valt er over hen
niet veel te zeggen. De meer

goed zweeg. Zo gaat dat met de
Zwijgende meerderheid. Een abor-
tus kon de familie - die als goed
katoliek bekend stond - zich niet
permitteren dus... werd de kleine
onlangs, na negen maanden pre-
cies op tijd geboren. De moeder
stelt het goed. Met de baby waren
er problemen. Morfologische af-
wijkingen en intelligentieprobie-
men - dit laatste wellicht deels te
wijten aan de leeftijd - werden
vastgesteld. Maar behoudens deze
inteeltverschijnselen gaat alles
goed. Wel heb je met zo'n kleine
per dag 24 uur werk.
Zo heeft de familie dan uiteinde-

lijk toch Story gemaakt. dagelijks
nog wel. En dank zij de vrije
marktekonomie en de steun van de
industrie zal De Morgen nog een
mooie toekomst zijn voor dit kind.
Tot slot. De familie Standaard

leeft nog steeds te zamen. Er kwam
geen scheiding van, zelfs niet van
tafel en bed zoals bij de geburen,
waar het wel geKnackt is.
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de forfaitaire betoelaging aanvaard
heeft als tegemoetkoming aan haar ei
tot beperking van het artsenaanbod.
Hierdoor wordt het mogelijk op
voorstel van de dekanen, het stu-
dentenaantal in de geneeskunde tot
een kwart te herleiden. Cynisch hierbij
is wel dat dit voorstel uitgaat van
diegenen die al een dubbel inkomen
genieten als professor én als dokter
aan een universitair ziekenhuis en
daarnaast vaak een ekstraatje ver-
dienen in een privépraktijk. Een
zogenaamd overaanbod van artsen
bedreigt deze mensen direkt in hun
bestaansminimum.
Het is duidelijk dat een studenten-

stop in de geneeskunde slechts een
eerste stap is naar een totale numerus
clausus. Wat moet men immers aan-
vangen met het overaanbod aan
leerkrachten, tandartsen, biologen en
scheikundigen?
Numerus clausus i~ niet anders dan

een bepaalde beroepskategorie en
status beschermen door potentiële
werkloosheid af te wentelen op andere
kategorieën, die niet of weinig passen
in het kraam van de derde industriële
revolutie.
Bijgevolg - en hier raken we de

kern van het probleem ~ worden in
toenemende mate steeds meer jonge-
ren gekonfronteerd met een maat-
schappij waarin voor hen geen plaats
meer is, omdat deze maatschappij
voor hen geen plaats wil maken.
Uiteindelijk ontstaat dan het gevaar

dat men een onderwijsstelsel gaat
nastreven, dat uitsluitend afgestemd is
op ekonomische noden en slechts
toegankelijk is voor een beperkte
groep.
Het hoeft geen betoog dat een

dergelijk onderwijssysteem de maat-
schappelijke problemen alleen maar
groter maakt. 0

De integrale tekst
van de studentenspeech Overigens blijven die humane

wetenschappen een centrale
plaats opeisen in ons denken.
Zoals kardinaal Danneels in de
eucharistieviering aangaf, kan de
positieve wetenschap enkel ant-
woorden op een 'wat'- en 'hoe'-
vraag. Maar het 'waarom', de
menselijke en bovenmenselijke
dimensie, blijven in de positieve
wetenschap buiten schot. Daar-
naast wordt het ook stilaan tijd
wat meer oog te hebben voor de
gevolgen van het technokratisch,
positlet-wetenschappelijk denken
op de evolutie van mens en
samenleving. In hoeverre is de
mens nog een betekenisvolle
schakel?

aggregatie-opleiding garanderen.
Maar het is de nationale overheid

die hiertoe de middelen moet leveren.
Zij moet eindelijk eens gaan zorgen
voor een aparte financiering van de
lerarenopleiding.
Naast de aggregatie zijn ook de

plannen in verband met de finan-
ciering van de universiteiten veront-
rustend.
Tot nu toe worden de universiteiten

betoelaagd per student. Hierbij wordt
de werking van de kleinere studie-
richtingen en universiteiten verzekerd
door een minimumbasiscijfer.
Men denkt echter aan een nieuw

financieringssysteem dat niet langer
gebaseerd is op het jaarlijks aantal
ingeschreven studenten. Deze zoge-
naamde forfaitaire betoelaging zou de
sterke konkurrentieslag tussen de uni-
versiteiten moeten beperken, oppor-
tunistisch deliberatiegedrag uitscha-
kelen en, vooral, de grotere universi-
teiten beschermen tegen de verwachte
sterke daling van de studentenaantal-
len. Nochtans is er één groot gevaar.
De forfaitaire betoelaging doet de

verleiding ontstaan om studenten afte
schrikken en te selekteren op basis van
niet relevante kriteria. De akademi-
sche overheid kan het initiatièl nemen
tot een numerus clausus. Meer studen-
ten brengen immers niet langer meer
geld in het laatje.
Dat dit vermoeden niet zomaar uit

de lucht gegrepen is, wordt bevestigd
doordat het artsensyndikaat Wynen

Dames en Heren, zich toespitsen op de vaardigheden
vereist voor het lerarenberoep: didak-
tisch handelen, adekwaat inspelen op
het gedrag van leerlingen en studenten,
opstellen van een leerplan en inzicht in
het maatschappelijk funktioneren van
het onderwijs.
Bovendien zou de universiteit het

goede voorbeeld moeten geven aan
haar studenten. Verzorgde kursussen
en zin voor eksperiment bij de docen-
ten moeten de studenten alert maken
voor een goede didaktiek. De didak-
tische armoede aan onze universiteit
kan dan ook niet genoeg betreurd
worden.
Ook allerlei drempels van struktu-

rele en psychologische aard moeten
minimaal gehouden worden. Ten eer-
ste moet de universitaire aggregatie-
opleiding kompleet zijn. Een evaluatie

In haar vijftienjarig bestaan heeft de
Algemene Studentenraad op een de-
mokratische manier een inhoudelijke
werking opgebouwd, waarvan de basis
ligt bij de kringen en hun studenten.
Los van alle strukturele en organi-

satorische moeilijkheden en evoluties,
werd en wordt hierbij geijverd voor de
realisatie van twee basisprincipes:
Ten eerste moet onderwijs openstaan
voor iedereen die het wil. Een onvoor-
waardelijke toegang van zowel univer-
sitair als niet-universitair onderwijs
betekent dat financiële, strukturele en
psychologische drempels tot een mini-
mum moeten herleid worden.
Ten tweede moet het geboden onder-
wijs kwalitatief hoogstaand zijn. Een
uitgewerkte onderwijsvisie en een

Een nauwere band tussen
universiteit en industrie. Daarvoor
pleitte De Somer in zijn
openingsrede. Toch zou de
universiteit hierbij-zijn eigenheid
niet mogen verliezen. Eén en
ander is zeker niet vrij van
diskussie. Wij beperken ons tot
enige kanttekeningen.
De universiteit heeft duidelijk de
derde industriële revolutie ont-
dekt. Verre van ons om dit in se
aan te klagen. Spijtig genoeg is
er wel weinig oog voor de
konsekwenties yan dergelijk
denken. Het lijkt weinig plausibel
dat de industrie zal blijven
investeren in projekten die hen
weinig rechtstreeks baat bij-
brengen. De eigenheid van de
universiteit lijkt dus niet zo
gemakkelijk te behouden. Daar-
naast is een dergelijke teorie zo
goed als niet toepasbaar in de
humane wetenschappen. Noch-
tans kan men het relatieve nut
van onderzoek op dit terrein niet
ontkennen.

R·U S Au S S
De Somer lijkt ook het
onderwijsaspekt van de universi-
teit na het onderzoekselement te
plaatsen. Bovendien bestaat het
risiko dat de universiteit steeds
meer rechtstreeks op de industrie
wordt afgestemd. De universiteit
geeft steeds meer specialistische
opleiding, en neemt hierbij de
taak van de industrie zelf over. In
deze kontekst kan een hele
diskussie geopend worden over
het opleiden tot specialistische
vakidioten of tot mensen met een
algemene visie.

_ . _ _. naam vande studenten.
Hij vroeg aandacht voor een degelijke lerarenopleiding en weesIOp het
naderende gevaar van numerus ciausus. (foto Veto)
doordacht onderwijsbeleid zijn on-
ontbeerlijk om het didaktisch en
algemeen vormend karakter van de
opleiding te garanderen.
Wat betreft de kwaliteit van het

onderwijs is één van de zorgen-
kinderen aan deze universiteit on-
getwijfeld de aggregatie-opleiding. Uit'
een enquête onder germanisten en
wiskundigen bleek dat maar liefst 81 %
van de ondervraagde lera ren de ge-
noten didak tisch-pedagogische oplei-
ding als negatief ervaart.
Om te beginnen is de huidige

vorming van toekomstige leraren verre
van praktijkgericht. Teoretische bal-
last moet zoveel mogelijk vermeden
worden. Bovendien is een interdisci-.
plinaire benadering van de gedoceerde
vakken een absolute vereiste.
De wetgever beperkt zich echter tot

het louter opsommen van een lijst van
vakken. Wat ontbreekt is een visie op
de inhoud van de aggregatie-oplei-
ding. Deze moet operationeel zijn en

van de toekomstige leraar door
schooldirekties en eventuele bijko-
mende attesten na de universitaire
opleiding zijn overbodig. Zij werken
alleen maar misbruiken in de hand.
Ten tweede moet het aggregatiediplo-
ma kunnen behaald worden zonder
dat de studiedruk te hoog wordt en
binnen de normale termijn van de
afstudeerrichting. De recente verlen-
ging van de regentaatsopleiding doet
echter het ergste vrezen. Een ekstra
jaar voor de aggregatie valt te ver-
wachten, maar is overbodig, mits een
integratie van de lerarenopleiding in
de vakopleiding. Dit is alleen maar
mogelijk vanuit een bestudeerde on-
derwijsvisie en door middel van een
doordacht onderwijsbeleid.
Het is de taak van de akademische

overheid om een Interfak ultair Cen-
trum voor Aggregatie op te richten.
Dit centrum moet, met de nodige
zelfstandigheid, het interdisciplinair
en praktijkgericht karakter van de

In elk geval verwaarloost deze
technokratische visie het onder-
wijs als faktor van persoonlijke
ontwikkeling. Dit leidt zelfs tot
een gevaarlijke hersenkronkel:
De Somer zegt dat maar 25 % van
B-richtingen van het VSO slagen
voor de universiteit. Hij stelt zich
de vraag of dergelijke mensen
dan maar niet van de universiteit
moeten weggehouden worden.
Alles bij elkaar kan men zo
proberen de universiteit te
rationaliseren door de toegang te
beperken tot enkele 'certitudes'.
Zo miskent men echter het recht
van het individu om minstens te
trachten zichzelf op een hoger
peil te brengen.

Het argument 'werkloosheid van
akademici' is ook een twee-
snijdend argument. De werkloos-
heid heerst op alle échelons en
numerus clausus lijkt eerder een
bepaalde status te willen be-
schermen, terwijl openheid van
kennis de drijfveer van de
maatschappij zou moeten zijn.
Overigens is het frustratie-
element hier ook niet helemaal
ter zake. Uit onderzoeken (kursus
Gemeenschapspsychologie van
Lagrou) blijkt dat universitairen
veel minder psychische pro-
blemen hebben met werkloosheid
dan mensen die niet gestudeerd
hebben. Dit omdat zij weinig
problemen hebben om hun tijd
op een kreatieve, en gedeeltelijk
lukratieve manier door te
brengen.

Wie schreef studentenspeech
De jaarlijkse vormingsdriedaagse van de Algemene Studentenraad
wordt bijgewoond door de toekomstige kringvertegenwoordigers
(zie elders in deze Veto). Tijdens één van de 'sessies' op de driedaagse
wordt van gedachten gewisseld over de mogelijke onderwerpen van
de speech. Die worden geput uit de 'werk ingsasscn' van de kringraad
en/of de sociale raad van het voorbije akademiejaar. Zo viel dit jaar
de keuze op twee onderwerpen, namelijk de 'aggregatieproblerna-
tiek ' wat betreft de kringraad en het dreigende gevaar van 'numerus
clausus' voor de sociale raad.
Uit kringafgevaardigden en medewerkers wordt dan een

redaktiekomitee samengesteld dat de vorm en inhoud van de speech
bespreekt. Het uiteindelijk neerschrijven gebeurt door één of twee
schrijvers. Het resultaat van hun gezwoeg wordt voorgelegd op de
al~menc vergadering van kringraad en sociale raad. Hier kunnen de
kringafgevaardigden dan nog eventuele veranderingen aanbrengen
er bepaalde passages amenderen. Als de tekst uiteindelijk goed
wordt bevonden, kiest de vergadering bij (geheime) stemming een
spreker.
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Rektor De Somer plaatste
zijn openingsrede in het
kader van de derde indus-

triële revolutie. Volgens hem
moet de universiteit meer oog
hebben voor een samenwerking
met de industrie. Hierbij mag zij
echter niet haar eigenheid verlie-
zen. Want de eigenheid van de
universiteit is juist haar belang-
rijkste' suksesfaktor, wanneer het
op onderzoek aankomt. Want zo
kan men zonder problemen de
juiste invalsweg bewandelen.

Volgens De Somer is het eigenlijk
weinig zinvol een akademiejaar t'
openen of te sluiten. Dit wekt de
indruk alsof men slechts gedurende
'een zeer korte termijn werkelijk aktief
zou zijn aan deze universiteit. Dit
terwijl men de onderwijsopdracht van
de professoren al niet als zeer omvang-
rijk kan zien. Maar volgens De Somer
is dit een waanbeeld. Naast de onder-
wijsopdracht - meetbaar in aantal
lesuren - zijn er ook nog andere
aspekten aan het professoraat. Die zijn
dan ook minder goed omzetbaar in
bepaalde maatstaven. Overigens stond
in de geschreven toespraak dat "doce-
ren slechts een bijprodukt van het
wetenschappelijk onderzoek" uit-
maakt. Dit werd echter niet mondeling
aangehouden.

Misbruiken
Voor een objektieve maatstaf kwa
prestaties is er dan ook weinig plaats.
Misbruiken zijn dus niet uitgesloten,
want persoonlijk initiatief, ambitie en
motivatie zijn aan de universiteit de
enige drijfveren om te presteren. En
die zijn niet bij eenieder in gelijke mate
aanwezig.
Als tussendoortje verwees De So-

mer ook naar de slaagcijfers van
studenten, afkomstig uit traditioneel
of vernieuwd sekundair onderwijs. De
slaagcijfers van beide vormen zijn in
belangrijke maté te vergelijken. Wel is .
er binnen het vernieuwd sekundair
onderwijs een verschil tussen de zo-
genaamde A-richtingen (klassieke ta-
len en! of wiskunde en! of wetenschap-
pen) en de andere. Bij de A-richting
slaagt een slordige 50% aan de
universiteit, bij de B slechts 25 %.
Hetgeen de betwistbare konklusie
opleverde dat deze B-richtingen maar
universitair onderwijs moesten ont-
raden worden. Blijkbaar speelt een
individuele ontwikkeling geen rol vol-
gens De Somer: de ekonomische
efficiëntie moet de enige determinant

Universiteit, huwelijk met industrie
wezen. Overigens wijzen de hogere
slaagcijfers bij geneeskunde volgens
De Somer niet op een ander del-ibera-
tiebeleid om subsidiéringsmotievcn.
Eén en ander vloeit' voort uit een
grotere intelligentie, motivatie en de

ting voor een onbegrijpelijke opschud-
ding. Ondanks hit verzet van lokale
milieuverenigingen hield de universi-
teit echter het been stijf. In de
gesproken versie maakte De Somer
geen gewag van detegenstand van heel

=ma a

Rektor De Somer brak een lans voor samenwerking met de industrie, zonder
dat de unief haar eigenheid verliest.
aard van de vooropleiding aan onze
Leuvense Alrna Mater.

Wetenschappelijk
onderzoek

Op het vlak van wetenschappelijk
onderzoek merkt men in Leuven de
laatste jaren een stijging van de
aktiviteiten. Ter zake signaleerde De
Somer de oprichting van IMEC, een
nieuw superlab dat zich vooral op
geïntegreerde schakelingen (chips) zou
toeleggen. Niet alleen omwille van de
opbouw van de chipswijsheid is dit lab
belangrijk, maar ook omwille van zijn
integratie in de kampus Arenberg.
Volgens De Somer zorgde deze inplan-

wat professoren.' lets wat in' de
geschreven versie niet verhuld werd.
Overigens heerst er bij een aantal
professoren ook een ander skepti-
cisme: sommigen vrezen immers dat
een te groot deel van het onderzoeks-
geld naar dit labo zal afvloeien.
Volgens sommigen werkt een dergelijk
superlab ook niet efficiënt omdat men
de burokratie instaureert.i. We zien
wel.

Unief en industrie
Dergelijke labo's leveren wel etische
problemen op: kan de universiteit zich
immers om financiële redenen zomaar
koppelen aan de industrie. De vraag is
dan immers of de universiteit in een

In de marge van de plechtigheid

Symboliek der optocht
De ceremonie van de ope-

ning van het akademie-
jaar begint met de .stoet

van professoren en hoogwaar-
digheidsbekleders van de Hallen
naar de Sint-Pieterskerk en van-
daar naar de grote aula op het
Hogeschoolplein. Iedereen die
het al ooit gezien heeft vroeg zich
ongetwijfeld af: is dit een grap of
om te huilen? De gebruikte
attributen zoals de scepters en de
toga's hebben echter hun histo-
rische achtergrond en dito bete-
kenis. We gingen te rade bij
Or. Mon de Goeyse van het
Archief en Museum van het
Vlaams Studentenleven.

Bij elke plechtige gebeurtenis dragen
de professoren een toga. Het ontwerp
ervan dateert uit de tijd van Willern,
Koning der Nederlanden. Niet voor
niets heet het "model" dan ook
"Hollandse toga". Merkwaardig er-
aan zijn de zogenaamde "gebroken
mouwen". Inderdaad, de armen ko-
men uit de mouw te voorschijn ter
hoogte van de elleboog terwijl de rest
van de mouw er betekenisloos bij-
hangt. Oorspronkelijk waren de toga 's
effen zwart. In 1921 werd aan de KUL
beslist - om het kledingstuk op te
!leuren met gekleurde biezen en dito
"galons". 0 vanitas vanitatum.
Elke fakulteit kreeg een bepaalde

kleur toegewezen.' Voor de fanatici
volgt hier het lijstje: godgeleerdheid:

bloedrood; rechtsgeleerdheid: steen-
rood; ekonomische en toegepaste
ekonomische wetenschappen: donker-
. groen; sociale wetenschappen: licht-
groen; geneeskunde: paars-rood; let-
teren en wijsbegeerte: goudgeel; psy-
chologische en pedagogische weten-
schappen: oranje; wetenschap.pen:
donkerblauw; toegepaste wetenschap-
pen: Iichtbla uw; landbouwweten-
schappen: turkoise.

Pedel
De stoet' wordt steeds geopend door
één of meerdere "pedellen" (van het
middellatijn pedellus : gerechtsbode,
bode van de universiteit). Elke fakul-
teit heeft in principe zijn eigen· pedel.
Deze pedellen dragen de "scepters".
Deze zijn het symbool van de rekto-
rale waardigheid en van de macht van
de rektor.
De geschiedenis van de huidige

scepters is een apart artikel waard.
Willcm, Koning der Nederlanden,
schonk ooit in de vorige eeuw scepters
aan de universiteiten van Leuven,
Gent en Luik. Op deze scepters was
onder andere de zogenaamde "Hol-
landse leeuw" afgebeeld met zwaard
en de "fasces", symbool der zeventien
provinciën. Bij de onafhankelijkheid
van België in 1830, verwijderden Luik
en Gent deze leeuw van hun scepter.
Leuven echter niet. Dit bleef zo tot
1914. Toen bleven de twee Leuvense
scepters in de brand van de universi-
teitsbiblioteek.
De toenmalige rektor, Mgr. La-

deuze zag zich beroofd van zijn

symbolen van rektorale waardigheid
en liet twee minitieuze kopieën maken
van de twee oorspronkelijke waarbij
hij de Nederlandse leeuw echter on-
gemoeid liet (niet beter wetend?).
Bij de splitsing van universiteit in

1969 kwam één van de twee scepters
volgens de gekende kommunautaire
normen toe aan de Waalse UCL. De
KUL liet toen een nieuwe tweede
scepter fabriceren. Vanwege zijn
zwaar symbolische funktie moest deze
een bom duiten kosten !!n kwam er
nogal wat protest vanwege studenten-
zijde.

Knaapje

Ook nu nog openen de pedellen
jaarlijks de stoet waarbij zij de "ge-
wichtige" scepter torsen. Dan volgt de
rektor (De Somer), rektor Kortrijk
(Maertens), vice-rektor (Tavernier),
groepsvoorzitter (De Meester, Borgh-
graef en De Broek), voorzitter stu-
dentenaangelegenheden (Sabbe) en de
dekanen, in principe in een volgorde
bepaald door de ouderdom van hun
fakulteit: Tenslotte volgt het voetvolk
(professoren), en het ander gepeupel
(wetenschappelijk personeel). Achter-
aan strompelen de paria's (studenten).
l h vroegere tijden was de stoet nog

vollediger. Een knaapje zorgde ervoor
dat de rektorale toga niet door de
modder sleepte en een verzameling van
Thebaanse trompetten ging de stoet
vooraf, lustig "[0 Vivat" en "Gau-
deamus Igitur " schallend. Misschien
een hint voor de studcntenfanfare ?

BDM

voldoende mate zijn eigenheid kan
behouden: een opleidingscentrum
voor specialisten in spitstechnologie-
en, een centrum voor fundamenteel
(en niet alleen toegepastj.onderzoek.
Toch heeft de universiteit volgens de
rektor baat bij een samenwerking.
In elk geval is het zo dat de industrie

baat heeft bij een behoorlijk universi-
tair onderzoekslabo. Niet alleen krijgt
de toekomst daar gestalte, bovendien
kan men er rechtstreeks de beste
elementen
onderzoek

rekruteren. Universitair
heeft daarenboven een

universitaire resultaten verder bou-
wen.
In vergelijking met andere landen

kent België echter een achteruitgang
,op, het vlak van fundamenteel onder-
zoek. Dit verslechterde nog na de
regionalisering- van het nationale
staatsverband. Het behoort nu al
geruime tijd tot de traditie' dat de
universitaire onderzoekers zelf kun-
nen kiezen wat ze aanpakken en op
welke wetenschappelijke metode. De-
ze vrije keuze is volgens De Somer de
basis van het universitaire sukses.
Gepland onderzoek is immers weinig
efficiënt. En ook van staatswege is
inmenging onaanvaardbaar. De So-
mer verwijst bij git alles naar Bok:
ideaal is het wanneer onderzoekers
spontaan op elkaar kunnen inspelen
en zich telkens aanpassen aan een
nieuw bestaand gegeven. De gezamen-
lijke pogingen zouden dan leiden tot
een goed georganiseerd geheel, on-
danks dat ieder volgens eigen inzicht
werkt. Overigens lijkt deze visie onzes
inziens ook een zeker utopisch karak-
ter te hebben.

(vervolg op p. 5)

Danneeis: basisbeweging
en dienstbaarheid
aan de armsten

Kardinaal Danneels trad bij
de openingsmis op als
voorganger. Zij homilie

stond dan ook in het teken van
onderwijs en opvoeding in rui-
mere zin, een werken van onder-
af en de dienstbaarheid van de
wetenschap ten opzichte van
allen. En niet in het minst der
armsten.
Danneels vroeg de aandacht

door te poneren dat liturgie geen
puur mensenwoord is. Het be-
treft hier Gods woord in mense-
lijke taal. Er zijn in de samen-
leving verschillendegaven, maar
er is slechts één Geest. Er zijn
verschillende vormen van dienst-
verlening, maar er is slechts één
Heer.

Bij deze gelegenheid waren heel wat
gaven en vormen van dienstverlening
verzameld. Ook was er een groot
potentieel van jongeren met grote
verlangens bij het begin van het nieuwe
akademiejaar, een drang naar kennis .. , •
Met andere woorden: de ideale gele-
genheid om iedereen op zijn kristelijke
opdracht te wijzen.

Wiens gaven.
Volgens Danneels mag men nooit
vergeten dat· alle aanwezige gaven
rechtstreeks van Hem zijn. Men mag
daarbij zoveel men maar wil praten
over de autonomie van de wetenschap.
Maar de zin van de wetenschap gaat
hel menselijke te boven.' Het werke-
lijke komt van verder. Hierbij moet
men er wel rekening mee houden dat
God geenszins het menselijke kennen
onderdrukt, maar integendeel alle
talenten tot ontwikkeling wil brengen.

Wetenschap voor wie?
Als tweede element wees Danneels op
de dienstbaarheid van het universitair
kennen. De gaven van de unief moeten

er zijn voor allen. Het algemene
welzijn van de mens geeft trouwens pas
de glorie van God. Het welzijn van
zovele jonge mensen is op dit ogenblik
toevertrouwd aan de universiteit, en
die moet dan ook gericht zijn op de
totale opleiding. Zij mag niet enkel
pure kennis verstrekken.
Jezus roept dan ook op om de Geest

mee te delen. De universiteit mag dan
een proefplaats zijn waar wetenschap
ontdekt en aangeleerd wordt. Maar de
universiteit moet ook een aantal
grenzen overschrijden. De studenten
zitten op dit ogenblik immers meer
met de vraag waarom, dan met wat en
hoe? Anderzijds mogen de jongeren
al kritisch en' skeptisch wezen. toch
zijn zij overtuigd dat er meer is dan
alleen maar het zichtbare, dixit Dan-
neeis. Opvallend is daarbij dat bewe-
gingen voor de vernieuwing van het
geloof meestal vanuit de universiteit
komen. De universiteit moet dan ook
een proefplaats zijn voor het kristelijke
leven.
De universiteit moet dus zorgen

voor het onderhouden van kernen van
diep geloofsleven. Kernen die een diep
engagement ten opzichte van de arm-
sten en de verdrukten moeten ten toon
spreiden. Zou de universiteit niet
zoiets als een apostelengemeenschap
moeten zijn? Zoiets groeit van onde-
ren uit en kan niet door de universiteit
georganiseerd worden, maar het is niet
onmogelijk iets dergelijks ·te bevor-
deren.
De universiteit heeft als taak het

steunen van mensen die hun mede-
mensen, zelfs tot der dood, beminnen.
Danneels vroeg dan ook te bidden
voor "heilige studenten", waarbf men
ook de komst van Gods geest zou
moeten afsmeken.
Daarmee was Danneels zowat aan

het einde van zijn preek. Vanuit de
studentenwereld hoopt men ondertus-
sen maar dat één en ander ook een
omzetting in de praktijk krijgt: een
universiteit ten dienste van allen met
oog voor de zwakkeren.

TBC

Buiten zijn STELLA gekend

om zijn verse belegde broodjes

en verse soep

eigen dynamiek: een ervaren vorser
werkt er in samenwerking met een
team jonge, dynamische krachten. Een
onderzoek wees trouwens uit dat de
meeste introdukties nog altijd uit
universitaire hoek komen. Bepaalde
bevindingen uit onder meer de mikro-
biologie leken de industrie in het begin
niet lonend. Nu wil eenieder op deze

Café
IN DE COMMERCE

H. Hooverplein 16 22.55.78 3000 LEUVEN
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Studen ten taals :

second easy lesson
In het eerste nummer van

deze jaargang verscheen
reeds het eerste deel van een

systematische, bevattelijke en
wetenschappelijk verantwoord
kompendium. Dit werd speciaal
gericht tot de Leuvense neofiet.
Onwetende zielen kunnen nog
trachten dit eerste deel te be-
machtigen, want ongenadig als
we zijn, herhalen we de inhoud
ervan niet meer. Wij pakken de
draad namelijk op waar wij hem
in tweeën knipten, bij de s van
sachristie, sapristie en zoveel
meer.

De dunne van Vetoo (11)
showbusiness: synoniem voor' akade-
mische zitting.
Sinjaal: Sociëteit van INtellektuele
Joernalisten, Anders dan Anderen
maar Lokaal. Radio voor huisvrouw
en student. Rond 101,3 Mhz.

Speech
De Somer
(vervolg van p. 4)

Geef me werk
De laatste jaren is het wel zo dat de
onderzoeker niet meer per se voor een
universitaire loopbaan opteert. Het
onafhankelijksheidsaspekt kon niet
meer opwegen tegen de financiele
kompensatie. Tegelijkertijd heeft het
weinig zin honderd middelmatige bij-
een te zetten en te steunen. "Te veel
wetenschapsgeld wordt verkwanseld
in steun aan projekten van onder-
zoekers die hun beroep niet aan-
kunnen."

Geld wel, beleid niet
Het samenspel tussen universiteit en
industrie mag niet resulteren in een
uitverkoop van de universiteit. De
universiteit moet op haar waarden
blijven staan; investeren levert dus niet
noodzakelijk ekonomische resultaten
op. Men moet de industriegeldschieter
hiervan bewust maken, zodat zij geen
onrealistische verwachtingen krijgt.
De Somcr gelooft dat overheids-

steun zeker nipt de juiste vertrekbasis
vormt. Aan de oorsprong van nieuwe
bedrijven ligt doorgaans de kreativi-
teit van individuen. Trouwens, heel
wat kreativiteit ent zich op een
specifieke marktvraag op een gebied
waar spitstechnologie ver te zoeken is
(jeans, hamburgers, ... ). Voor ekono-
mische ontwikkeling is in elk geval
meer vereist dan puur wetenschappe-
lijke kennis en technologische vaardig-
heid. Dit is iets onbepaalds, dat
Europa lijkt te missen in vergelijking
met landen als Japan en andere waar
het fundamenteel onderzoek immers
veel minder zou gevorderd zijn.
Daarnaast komt nog dat spits-

tcch nologic ook niet de werk loosheid
oplost. Integendeel, zij zou wel eens
tcwerkstellingsvernietigend kunnen
opereren. Overigens is een daling van
het aantal werkuren een konstante
sinds twee eeuwen.

Dus ...
Kortom, de industriële revolutie is
gegroeid vanuit de bindingen van het
tundamcutclc onderzoek (d.i. de uni-
versiteit). Samenwerking tussen in-
dustrie en universiteit houdt voor
beiden voordelen in. Maar er is ook bet
risico dat de universiteit, op zoek naar
geld, haar onalhankelijkheid prijs-
geeft. Maar zegt De Sorner verder:
"Indien de overheid in de euforie van
de spitstechnologie verder de universi-
teiten en het fundamenteel onderzoek
verwaarloost, zou dit op korte termijn
kunnen leiden tot het afsterven van de
boom der kennis". Aangezien de staat
financieel niet zou mogen tussen-
komen in het onderzoek, vragen wij
ons af wat De Somer hiermee bedoelt.
Of mag zij geld geven, maar zonder
toezicht. Alles pij elkaar leek de rede
erg afgestemd op IMEe. Blijkbaar past
d<! hele strategie perfekt voor dit
onderzoeksinstituut. Aan dit nu om te
bewijzen of de lange redevoering ook
in de praktische werking opgaat.

TBC

sla: hiervan krijgt u een obligaat
blaadje bij de Alma-schotel. Eertijds
durfde men wel eens twee blaadjes
verspillen.
slaapkamer: volgens nieuwe studenten
om te slapen. In deze kamer organi-
seert de doorgewinterde student zijn
gehele sociale leven,
SLAK: Studentenvereniging van Leu-
vense Alternatieve Kringbesturen. Be-
naming van KrUL voor volgend jaar.
(zie verder bij KrUL)
sociaal: doorheen de tijd heeft dit
begrip een betekenisverruiming onder-
gaan. Vroeger trok een sociaal iemand
de straat op om met kasseien te
smijten. Nu is het iemand die "wel op
de een of andere manier de problemen
van de lagere klassen kan begrijpen,
maar men moet natuurlijk opletten en
vermijden om dit tot de universele
waarheid te verheffen".
sociale dienst: de raad van de ASR waar
de studentenvertegenwoordigers dis-
kussiëren over de studentenbelangen
inzake demokratisering van het onder-
wijs. Deze vertegenwoordigers ver-
dedigen die belangen daarna bij de
universitaire en nationale overheid.
spieken: dialektische vorm voor 'wig'.
Spart kot: infrastruktuur waar aan
sport kan gedaan worden. Deze infra-
struktuur ligt in Heverlee. Er is
akkommodatie voor zowel individuele
sporten, als groepsaktiviteiten. Inlich-
tingen te verkrijgen bij Sportraad.

Sportraad: de raad van de ASR waarde
studenten allerlei sportaktiviteiten or-
ganiseren, in het teken van een
gezonde geest in een afgebeuld
lichaam. Je kan bij de Sportraad ook

Naar een verdubbeling
van het wetenschappelijk
personeel

een Sportkaart kopen waarmee je
verzekerd bent bij allerlei aktiviteiten
op het Sportkot. Dit alles voor een
symbolisch schijntje. In de meeste
gevallen zorgen de kringen ook voor
de distributie van die sportkaarten.
Dus: voor alle gezonde intellektuelen
daarheen ...
nri~:~M~r~pro~n~~~
men krijgen met emeritaatsmaatrege-
len, staken zij. In dat geval horen de
studenten solidair te zijn (heet dat).
Soms beperken de problemen zich tot
studenten die ook eens een staking
willen meemaken. In dat geval wordt
de "akadernische vrijheid" in gedrang
gebracht.

R Schoonheydt, onder-
zoeksleider van het Natio-
naal Fonds voor Weten-

schappelijk Onderzoek, sprak
een rede in naam van het
wetenschappelijk personeel. Vol-
gens hem moet de universiteit
het aantal doctorandi bevor-
deren. Bovendien moet het sta-
tuut van het wetenschappelijk en
akademisch personeel gelijkge-
schakeld worden. Overigens
deed hij hiertoe slechts bij het
einde een patetische oproep naar
de nationale overheid.

Op dit ogenblik is de universiteit
ondergedompeld in een ware bespa-
ringsrage. Helaas kan kwa personeel
bijna alleen op het wetenschappelijk
personeel bespaard worden. Volgens
de spreker kan de besparing op
doktorandi slechts als nefast erva-
ren worden. Op die manier verdwijnt
immers een brede. schare van jonge,
kreatieve wetenschapsmensen. Deze
politiek zou moeten omgebogen wor-
den om diverse redenen.
Allereerst predikt men nu het heilige

geloof van de Detde Industriële Revo-
lutie. Deze kan op twee manieren
benaderd worden: door kennis in te
voeren of door zelf voor de nodige
kreativiteit te zorgen. Het eerste werd
vroeger geprobeerd maar ressorteerde
geen blijvend effekt. Zelf kennis ver-
werven moet dus het nieuwe motto
zijn.

'-_ strategische positie: sommige pre-fen
hebben het lef vragen te stellen
gedurende hun uiteenzetting. De ene
doet dit aan de eerste-rij-bezetters, de .
andere verkiest de laa tste rijen als
klankbord. De anonieme midden-
groep is dus te verkiezen. Wanneer
echter iedereen verkiest massa-onder-
deel te 'worden, ontstaan problemen.
Bij gebrek aan te weinig midden-
banken ontstonden reeds kontakten,
leidend tot eropvolgend huwelijk. Men
we ze gewaarschuwd.
Stuc/Kultuurraad: raad van de ASR die
met allerlei kulturele aktiviteiten de
bewondering van het hele land af-
dwingt. Deze raad zit in het Stuc-

Pyramide
Daarnaast komt nog de leeftijds-
pyramide aan deze universiteit. Zoals
België sukkelt met een slechte bevol-
kingspyramide, gebeurt dit stilaan ook
met de wetenschapspyramide. Op een
brede basis van studenten vormt zich
een smalle kolom van doktorandi.
Daaruit rekruteert men dan voor het
professoraat. Op het ogenblik valt het
moeilijk een voldoende aantal kandi-
daten voor deze akademische funktie
te selekteren uit de beschikbare dokto-
randi. Daardoor komt de kwaliteit

I uiteraard ook in het gedrang.
Omdat het wetenschappelijk onder-

zoek vooral door de doktorandi
gebeurt, betekent een tekort een
geb rek aan onderzoekselan. Boven-
dien werkt het tekort diskussies over
verdeling doceertijd-onderzoekswerk
in de hand. Hoe meer wP, hoe meer
mogelijkheden tot een goede distri-
butie van het werk.

Hoe?
Een toename van het aantal wt-'ers
vergt een wijziging der statuten. Op dit
ogenblik is er veel werk voor het
wetenschappelijk personeel, maar het
statuut is weinig aantrekkelijk. Daar-
door vertrekken de betere krachten
ook vaak naar de industrie. Daarom
vroeg de spreker aan "mijnheer de
minister van onderwijs om het wette-
lijk kader te scheppen waarin de
harmonisatie der statuten werd moge-
lijk gemaakt. Het wetenschappelijk
onderzoek en Vlaanderen zullen er wel

-

bij varen." TBC

gebouw op de kampus sociale weten-
schappen. Wie zich ook maar enigs-
zins interesseert voor aktieve of pas-
sieve kultuurkonsumptie moet zijn
neus daar maar eens aan het venster
steken.

Studeren, wasdadde?
student: substantief, speciaal ontwik-
keld voor samenstellingen.

studentenklub : organiseert, schijnt het.
Bevindt zich vooral op het vlak van
studentikoze tradities: drinken, zin-
gen ... Maar gezellig is het wel voor de
liefhebbers.
studentenfanfare: maakt me ziek.
Vaak te horen op kroegtocht.
studentenkaart: dokumenr dat bij al-

(vervolg op p. 11)

Receptiepraat :
proffen zeggen
wat zij echt denken
en andere vangsten.

De jaarlijkse receptie na de opening is klassiek
een overrompeling. Ook dit keer. Nochtans
slaagden we erin in het gewoel enkele gesprek-

jes aan te knopen over de onderwerpen van de speech.

Theo Van der Waeteren, professor Toegepaste Weten-
schappen en prominent lid van de professorendelegatie op de
Raad voor Studentenvoorzieningen, hield een vurig pleidooi
voor de demokratisering van het onderwijs door numerus
clausus. "Uit lagere klassen komen minder studenten en de
studenten uit de hogere klassen kunnen het zich veroorloven te
bissen en zelfs te trissen. Daarom stel ik voor dat iedereen die in
eerste kandidatuur niet van het eerste jaar slaagt, weg moet."
Om zijn gedachtengang te ondersteunen wees hij er nog op dat
"de arbeiderskinderen die ze hier toelaten, later toch weinig
kans hebben om werk te vinden. Rijkere kinderen hebben toch
ouders met een 'lange arm'. Je mag mensen geen valse illusies
geven. Daarom numerus clausus," aldus professor Van der
Waeteren.
Professor De Broek maakte deel uit van de werkgroep

'aggregatie' binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Hij was
dan ook uitermate geïnteresseerd voor de speech. Grosso modo
was hij het eens met de inhoud ervan, zeker wat betreft de aparte
financiering van de aggregatie-opleiding. Met de noodzaak van
'zelfstandigheid' van een 'Interfakultair Centrum voor Aggre-
gatie' was hij het minder eens.
Hoewel hij niet ontkende dat er nood zou zijn aan apart

personeel voor een dergelijke centrum, verkoos hij een oplossing
in de aard van 'het opvullen van onvolledige mandaten met uren
aggregatie". Verder vond professor De Broek dat de studenten
in het algemeen zich niet mogen laten vangen aan het 'divide et
impera'-principe van sommige van zijn kollega's. En over laten
vangen gesproken: professor Sabbe, vice-rektor studenten-
aangelegenheden, zei nog altijd niet te verstaan hoe ue KRUL aan
een gebouw van de universitaire overheid was geraakt zonder
dat hij hiervan iets afwist.



Van Europese tot Afrikaanse poëzie

Het lichten van een kulturele hypoteek
Leuven herbergt een poëzie-

centrum. Het valt niet op
tussen de massa's organi-

saties, instellingen, instituutjes
en aktiekomitees. De student en
Leuvenaar die een krant leest, is
op de hoogte van het bestaan
ervan. De moeilijkheden van de
voorbije maanden staan daar
borg voor. Buiten de naam -
Europees Poëziecentrum - is er
voor de gemiddelde burger niet
veel over gekend. Het adjektief
'Europees' heeft voor sommigen
een negatieve bijklank. Zij zien
er eerder een megalomane be-
doeling in. Reden te over om
eens dieper te graven en te zien of
die kritiek gegrond is. Aan de
lezer om zijn konklusies te
trekken.
Veto: Hoe is her Europees Poëzie-
centrum ontstaan?
Van Itterbeek: ..We zijn ontstaan in
1979, met het eerste poëziefestival. Dat
is Ut: onmiddellijke oorsprong geweest.
Wij hebben gedacht dat in dat jaar van
de eerste Europese verkiezingen, van-
uit kulturele, literaire hoek, de aan-
dacht moest gevestigd worden op een
ander Europa. Het eigenlijke Europa,
dus een ander Europa dan dat van de
boter, tomaten, visvangst... en ook het
burokratisch Europa. We stellen wel
vast dat wanneer er politiek over
Europa gesproken wordt, men altijd
verwijst naar het Europa van de
kultuur, naar de renaissance ... Maar
men doet daar dus niets konkreet aan.
De kultuur is in het verdrag van Rome
om precies te zijn met anderhalf
regeltje vertegenwoordigd."

Veto: Dar was her begin.
Vu Itterbeek: ..Dat is een sukses
geweest in die zin dat een aantal
resoluties werden gestemd in de rich-
ting van 'dit moet opnieuw gebeuren'.
Vooral Hendrik Brugmans (van het
Europakollege nvdr.) heeft ons toen de
raad gegeven om de zaak, zoals hij het
genoemd heeft, te institutionaliseren.

Doelstelling
Veto: Er wordt dus nier rond poëzie op
zich gewerk t?
Van Itterbeek: «De bedoeling is de
Europese gedachte helpen bevorderen
door het in kontakt brengen van
dichters en letterkundigen uit de
verschillende Europese landen."

Veto: Waren er van meetaf aan kon-
rakren men andere landen?
Van Itterbeek: «Wij zijn gestart met
dichters uit 'de tien'. Achteraf is dan
gebleken dat dat toch geen houdbare
positie is. Dan hebben wij het festival
uitgebreid naar het Europa van de 22.
Dat wil zeggen die van de raad van
Earopa. Dus met de geaffilieerde
landen (o.a. Finland, Turkije). En in
1981-82 werd een stap verder - naar
centraal Europa toe - gezet. In '81
hadden we via Moskou Georgische
dichters. Vorig jaar en ook dit jaar
pikken Roemenië en Joegoslavië goed
aan. Dat zijn landen - evenals
Bulgarije - waar we goede kontakten
mee hebben. We hebben ook bezoek
gekregen van iemand van de sovjet-
ambassade maar daar is het bij
gebleven. Wij hadden ookgehoopt om
met de DDR wat nauwere kontakten te
krijgen. Onze boeken gaan er wel
naartoe (Leipzig), maar verder gaan
die kontakten niet."
«Nu is dat verworven idee, ook bij

de Europese kommissie, die met
belangstelling de aanwezigheid ziet,
onder meer hier in casu van afgevaar-
digden uit Joegoslavië."

Afrika
Veto: De werking gaar nu blijkbaar nog
verder, Afrika wordt er bij betrokken.
Van Itterbeek: «U ziet altijd maar die
uitbreiding, maar dat komt omdat wij
nu aan onze oorspronkelijke intenties
toekomen. Werken aan een vorm -
op literair gebied - van kulturele
integratie tussen de landen van het
historische Europa. Met name het
gemercantiliseerde van de betrekkin-
gen tussen die landen, zoals dat nu

De dichter Jacques Rabemanjara uit Madagascar leest voor uit eigen werk.
(foto Veto)

heerst, doorbreken. Het is typisch dat
na vijf, zes jaar de Europese kommissie
zelf daadwerkelijk een kultuurpohtiek
aan het uitbouwen is. Om de zes
maanden zijn er vergaderingen met de
kultuurrninistersêb»
«Het merkwaardige is, en nu kom ik

naar dat Afrikaans kongres toe, dat
daar iets gelijkaardigs bezig is. Dat wil
dus zeggen dat de Afrikanen het
stilaan beu zijn om het westers
ekonomisch model opgedrongen te
krijgen. Wat zij la croisance écono-
mique noemen. Men kan dat ook neo-
kolonialisme noemen of post kolonia-
lisme. Daardoor zijn ook de kulturele
relaties, die gekoppeld zijn aan dat
ekonomisch model, gehypotekeerd.
Men noemt dat dan een neokolonia-
lisme van kulturele aard."
,,'Hoe kan men die hypoteek lich-

ten', zeggen zij. Dat is wanneer men als
gelijke partner wordt beschouwd. En
hoe wordt je als gelijke partner
beschouwd? Wanneer men mekaars
kulturele identiteit erkent."
«Ten tweede zijn met de kolonisatie

in de vijftiende, zestiende eeuw hun
belangrijke kulturen - vooral aan de
kant van Oeganda, Kenia enz ... uit-
geroeid. Die kulturen, welke onder
Indische invloed stonden. Trouwens
de film van Davidson (BBc-maandag-
film) heeft onlangs duidelijk laten zien
dat daar een kultuur was met tempels
zo groot als de katedraal van Char-

«Ten derde is er ook vanuit het
verleden een stuwing bezig om te
zeggen "waarom zijn wij minder dan
de Europeanen?". Wanneer wij eens
gaan praten als gelijke partners zullen
wij misschien een aantal fundamentele
vragen kunnen stellen bij Ie développe-
ment zoals het Westen dat dus ziet in
een zuiver ekonomische en gerner-
kantihseerde vorm."

Taal
.. Ik zal nu zeggen dat wij dat niet
wisten voor we daarmee begonnen.
Het is wel zo dat ik wel wist dat er het
rapport Raymond. Chasles was (de
ambassadeur van 'Mauritus te Brus-
sel). Chasle die precies een kultureel
luik wil inschakelen in Lomé drie. In
dat rapport zitten naast de eigenlijke
kulturele en artistieke uitwisseling ook
de mensenrechten, de migrantenpro-
blematiek, de alfabetisering en noem
maar op."
..Vanuit Europa, en dat is dan zelfs

gevaarlijk ook wanneer je het ideo-
logisch gezien zo stelt, hebben wij
gezegd, wij willen in kontakt komen
met het zuiden, meer bepaald met
Afrika. En precies met de auteurs die
in de Europese talen schrijven."

Veto: Europese talen?
Van Itterbeek: «Nu stelt zich hier
natuurlijk onmiddellijk het probleem.
Ja, maar hoe staat de Afrikaan van
vandaag tegenover het Frans, het

Engels, het Portugees, wat zij noemen
la langue d'aliënation. Er is momenteel
bij de jongere generaties in Afrika, de
intellektuelen die in onze universi-
teiten studeren, een beweging om terug
naar de kultuurtalen te gaan."

Veto: Heep dar zijn uitlopers in her
festival?
Van Itterbeek: ..Wij hebben gepro-
beerd om een Swahili-dichter te krij-
gen. We zijn in kontakt met het Bureau
of Literature te Nairobi (Kenia), die
een afgevaardigde stuurt uit Oeganda,
'p Chong Cliff Lubwa. We hebben
gelukkig één dichter uit Opper-Volta':
Titenga Frédéric Pacere die deel
uitmaakt van de mossie (een volks-
stam). Hij heeft Mossic-reksten in-
gestuurd."
.. Dat is dus een beetje de proble-

matiek - inhoudelijk en ideologisch
- van dit gebeuren. Ik wil er wel de
nadruk op leggen dat wij toch ook
willen aantonen dat dichters, mensen
die in de literatuur werkzaam zijn,
toch nog een andere rol hebben dan op
een vrijblijvende manier poëzie te
schrijven. Als we zien hoe de Afri-
kaanse dichters op het hoogste diplo-
matieke vlak willen komen tot een
gelijke internationale politieke behan-
_deling."

Werking
Veto: War houdt de konkrete werking
van her centrum juist in?
Van Itterbeek: «In de eerste plaats de
jaarlijkse festivals. Ten tweede - en
dat is dan de logistiek en de infra-
struktuur van die festivals - de
biblioteek. Daar zijn nu momenteel
5000 boeken in een 25-tal talen
aanwezig. Daaraan is een dok urnen-
tatiecentrum verbonden dat een dui-
zendtal mappen 'bevat. Hier proberen
we kranteknipsels, folders, kortom
allerlei materiaal op te bergen en te
reklasseren. In die biblioteek proberen
we ook (literaire) tijdschriften te
verzamelen via ruil." .
«Dan zijn er de uitgaven, een heel

belangrijke sektor die toeneemt. Hier-
in vinden we naast festivalbundels, de
tweetalige uitgaven van Europese
dichters. Dat geldt dus evengoed voor
Vlamingen naar .het Engels, het Frans
als voor Europese dichters. Ik denk
aan Mario Luzi (momenteel nummer
één in Italië en kandidaat voor de
Nobel) die nu bij ons in Nederlandse
vertaling zit. Tenslotte is er nog een
internationaal poëzietijdschrift, m,
omdat we een letter wilden hebben die
niet vertaalbaar was.»

Veto: Voor hel festival werkt u samen
met andere verenigingen. Hoe zijn die
kontakten lot stand-gekomen?
Van Itterbeek: «We hebben vastgesteld
dat het woord een veel te précaire, een
veel te broze positie heeft. En ook te
weinig weerklank. Wanneer je een
festival organiseert en slechts drie- à
vierhonderd mensen daarmee bereikt,
is dat veel te weinig. Daarom hebben

we gedacht dat we de zaak moesten
?pentrek"en. In maart van dit jaar iser
In Brussel een Afrikaanse filmweek
doorg~gaan Camera d'Afrique, ge-
organiseerd door de Europese Kom-
missie. Ik ben daar eigenlijk door
geëntoesiasmeerd. Dan heb ik ge-
dacht, we moeten hier iets in die zin
doen. Ik heb dan de zaak met Jekino
besproken en via Jekino is De Andere
Film erbij gekomen. Ik hoop nu dat die
filmweek interesse zal wekken omdat
dat 'het' middel is om in kontakt te
komen met Afrika. Het is bijna een
kursus die men krijgt, een speelse
kursus waar men heel diep graaft in de
Afrikaanse problematiek. Teater heb-
ben we er dit jaar ook bij gevoegd."

Veto: Voor een festival met zulke
bedoelingen valt (ie datum wel slecht .
Zeker hier in Leuven, de studenten
komen pas de eerste week van oktober.
Wordt herfestival altijd de laatste week
van september gehouden?
Van Itterbeek: «Gij doet mijn hart
bloeden, wanneer ge deze vraag stelt.
Het is altijd de laatste week van
oktober. Wij hebben dit jaar op vraag
van de Afrikanen het festival met een
maand vervroegd omdat in begin
oktober ook daar de universiteiten
openen. Verschillende dichters en
kritici zijn daar prof, vandaar .,.»

Veto: De poëziesektor is een moeilijke
sektor. Hoe ligt dat voor het Poëzie-
centrum?
Van Itterbeek: «Het Poëziecentrum
heeft het tegenwoordig zeer lastig. De
poëzie gaat de markt uit bij de grote
boekuitgevers. Enkele groten doen het
nog, maar dan heel zuinig: vier à vijf
bundels per jaar maksimaal. En dan
spreek ik van Gallimard, De Bezige Bij
of Meulenhof. Maar zelfs de poëzie-

Europees
op

Personeelsproblemen zijn in
de kulturele sektor geen
nieuwigheid, 't Stuc wor-

stelt al jaren met dit fenomeen
(zie Veto jg. 10 nr. 30). Zij zijn
niet de enigen. Het Europees
poëziecentrum - gehuisvest on-
der ATOL in de Blijde Inkomst-
straat - heeft 'ook' zijn deel van
de koek. In de eerste plaats zijn
er de problemen met de BTK-
projekten. De RVA, momenteel
één van de grootste werkgevers
in dit landje, bouwt deze en
andere gelijkaardige werkvor-
men af. Gevolg voor het Euro-
pees poëziecentrum : één projekt
minder dit jaar.

Daarmee was men van hogerhand nog
niet aan het einde van zijn latijn. Er
blijft nog de administratieve malle-
molen waarbinnen het centrum rond-
tolt. Het poëziecentrum werkt samen
met de UNESCO. Deze laatste organi-
satie valt onder de bevoegdheid van
het ministerie van buitenlandse be-
trekkingen. Voor de konkrete uit-
werking hiervan moet men bij het
ministerie van Onderwijs terecht. "Iets
wat Coens niet wist bij zijn ambts-
aanvaarding", aldus Van Itterbeek,
projektleider-koördinator van het cen-
trum.
Tenslotte kan het (geregionaliseer-

de) ministerie van kultuur niet ten
achter blijven. Rond kultuur draait het
immers. Als velen moeten geven, blijkt
de som niet zo groot te zijn. Zeker
wanneer de idee leeft dat er van
Europa (what's in a name) ook wat
komt. Van Itterbeek: "Je hoeft maar
het woord Europa of Europees in je
blazoen te hebben of men denkt dat de
dol/ars gewoon uit de hemel val/en. "
Slechts twee festivals werden door

de Europese kommissie gesubsidieerd
(1979 en 1982) en dat voor 84000 Ir
elk. Het ekskuus dat men dat niet wist
klinkt nogal naïef als men weet dat de
boeken van de vzw met rechtspersoon-
lijkheid - die het Europees poëzie-Dichter Amadou Lamine naast de organisator E. Van Itterbeek.



Voor alle eerstejaars

Herwerkt
Vademecum
voor studenten
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Samenwerking
in de bar van
Letteren en
Wijsbegeerte

GERMANIA, HISTORIA - Het da-
gelijks en financieel beheer van de
takbar van Letteren en Wijsbegeerte is
in handen van personen, die in
vertrouwen aangesteld worden door
het Germaniapraesidium. De samen-
werking tussen verschillende kringen
beperkte zich het vorige akademiejaar
tot een verdeling van de avonden.
Deze zag er toen als volgt uit: 1 voor
Romania, 1 voor Eoos en 4 avonden
voor Germania.

Deze kringgebonden verdeling heeft.
echter geleid tot een situatie die in
strijd is met de oorspronkelijke doel-
stelling van de Fakbar van Letteren en
Wijsbegeerte, namelijk integratie van
de verschillende kringen.

Dit akademiejaar echter werkt His-
toria zeer nauw samen met Germania.
De fakbar is zo goed als volledig
vernieuwd door mensen van beide
kringen. Vanaf nu zullen op dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond men-
sen van Germania en Historia samen
tappen.

Bovendien zijn ook alle andere L &
W'ers er welkom. (GVD)

..ziecentrum

centrum is - op de rechtbank ter
inzage liggen. /

Toch blijkt de vereniging niet defici-
tair. Dit komt onder meer door de
verkoop van de jaarlijkse festival-
bundel.

Ook de vrijstelling van lesopdracht
(van Van Itterbeek) door het onder-
wijsministerie draagt daar onrecht-
streeks toe bij.

"Als een donderslag bij heldere
hemel", zo omschreef diezelfde Van
Itterbeek de beslissing van minister
Coens om de geldkraan toe te draaien.
In zijn besparingsijver heeft de mi-
nister besloten geen kredieten meer
vrij te maken voor kulturele projekten.
Hierbij beroept hij zich op de grond-
wetsherziening van 1980 die een regio-
nalisering van onder meer de kultuur-
sektor teweegbracht. Alles wat maar
enigszins kultureel is, wordt "ge-
amputeerd" door Onderwijs (dat na-
tionaal blijft).

Vanaf 1 september moest Van
Itterbeek zijn onderwijstaak weer op-
nemen en het poëziecentrum laten
voor wat het was.

Op zich is dit niet zo'n ongewone
maatregel, ware het niet dat dit
midden in het begrotingsjaar gebeurt.
Dit valt natuurlijk niet samen met het
schooljaar zodat een overbruggings-
maatregel moet worden gezocht.

Minister Poma (van Kultuur) heeft
natuurlijk geen kredieten voorzien om
zo'n toestanden op te vangen. Kon-
takten met beide betrokken ministers
(Porna en Coens) leidden in eerste
instantie tot weinig resultaat. Coens
bleef op zijn standpunt en duldde geen
uitstel tot I januari.

Maandag 27 augustus werd dan -
na kontakten met het kabinet van
minister Poma - de pers verwittigd.
"Blijkbaar is men in regeringskringen
loch wel 11'01 geschrokken door de
persartikelen " , aldus Van Itterbeek,
"want door minister Poma is er een
oplossing aan gegeven lol 31 decem-
ber". Wat er daarna za! gebeuren blijft
nog eeh open vraag. Op het poëzie-
centrum laat men dat niet aan zijn hart
komen'. Er worden reeds volop plan-
nen gemaakt.

Dirk De Naegel

De hele. poëzie festiviteit werd in twee talen aaneengepraat.

uitgever Orion is vorig jaar failliet
gegaan. Je ziet hetzelfde verschijnsel in
heel Europa. Wij hebben trouwens een
marktonderzoek gedaan voor de EEG.
Het is dat, wil de poëzie overleven, zij
aangewezen is op de alternatieve
uitgeverijen. Dat wil dus zeggen de
uitgeverijen die op niet-kornrnercieel-
professionele basis werken.»

«Wel professioneel wat betreft de
literaire kwaliteit, en wat betreft het
boek als produkt dat uit de drukkerij
komt. Bovendien is het zo dat de
poëzie ook niet meer verspreid kan
worden via de kanalen van de boek-
handel.»

Veto: Hoe dan wel?
Van Itterbeek: «Men werkt meer en
meer met mailing (naar Brits model).
De bundels worden met de post

. verkocht op persoonlijke bestelling. Er
zijn uitgevers die 60 tot 70 % van hun
poëzieomzet verkopen via mailing. Op
het vaste land is Nederland daar verder
gevorderd. Daar zijn momenteel een
driehonderdtal alternatieve uitgeve-
rijtjes die zeer verzorgd' werken. In
Vlaanderen hebben wij eigenlijk vrij-
wel niets dat op dat nivo staat.»

«De Fransen werken met een am-
bigu geval alhoewel er een begin is van
het alternatief systeem. De auteur
betaalt daar namelijk zijn bundel. De
drukkosten, soms iets meer, soms ook
wel eens iets minder. De winsten
blijven bij de uitgever.»

Veto: Hoe gaal dal konkreet in zijn
werk?
Van Itterbeek: «Men laat de auteurs
betalen vooraleer het boek gedrukt
wordt. Voor de bundel op de markt
verschijnt, passeert zes maand öf een
jaar. Intussen wordt dat geld gekapita-
liseerd op een rekening. Tegen dit
systeem gaan zware kritieken op. Het
wordt diefstal genoemd omdat men
eigenlijk poëzie uitgeeft op de nek van
de dichter.»

«Een ander punt is dat men eigenlijk
een vorm van ijdelheid eksploiteert.
Zo verschijnen er bijvoorbeeld in Le
Monde dubbele pagina's, het ligt op
mijn tong om de naam te noemen van
de uitgever, met poëzie van derde-
rangskwaliteit. Hierdoor wekt de uit-
gever de indruk heel belangrijk te zijn,
waardoor de manuscripten naar hem
toe komen en hij kan zeggen: "Betalen
maar, jongens".»

«Dat zijn dus maffiapraktijken. die
momenteel in Frankrijk - maar ook
in andere landen, zelfs België -
plaatshebben. Herman De Koninck ,
moest indertijd toch ook 25000 fr
neerleggen om De lenige liefde te laten
publiceren bij Orion.»

Veto: "'1"01 gaal er verder nog met dat
rapport gebeuren?
Van Itterbeek: «Het is zo dat door dat
rapport waar we nu mee bezig zijn, wij
hoogst waarschijnlijk volgend jaar met
ons poëziefestival die hele ekonomi-
sche en sociale problematiek van het
uitgeven in de Europese gemeenschap
zullen aan de orde stellen.»

Veto: Tol slo I. Hoe kijkt 'hel Poëzie-
centrunt legen initiatieven aan als "de
nacht van de poëzie"?

Van Itterbeek: «Ieder heeft zijn eigen
opvattingen om poëzie te brengen. Ik
ben niet akkoord, dat zeg ik onmiddel-
lijk, met de wijze waarop. Hoe het
gedaan wordt met die regie. Maar dat
is persoonlijke smaak. Ik ben meer
tekstgericht zoals men dat in de
filologie noemt. Dat komt misschien
een beetje door mijn vorming als
filoloog.»

«Daarover gaat het dus niet. Ik wil
dat opzij zetten. Maar wat de nacht van
de poëzie doet en ik hoop dat ze het kan
blijven doen, dat is een enorme
publiciteit voor poëzie. Dat is vooral
in Europa bezig als een soort alter-

(foto Veto)

natieve kracht die laat zien dat er
andere behoeften zijn in deze wel-
vaartsmaatschappij in krisiêofhoe een
naam ge er moet op plakken. Dat hier
een enorme behoefte is aan irrationali-
teit, aan emotionaliteit, aan allerlei
dingen die met de andere mens' te
rnakerr heeft die in de verdrukking
komt.»

Dirk De Naegel
Peter Mostrey

Stadsguerrilla
in Schaarbeek
BRUSSEL - Vrijdagavond 29 sep-
tember leek Brussel de tribune van een
Engels voetbalveld tijdens een passio-
nele derby. Le Pen en Nols verbroeder-
den in het Schaarbeekse zwembad en
fungeerden als doel(wit) voor elVl
komitee van 49 organisaties, gaande
van de KP tot de BGJG. Yvonne Jospa
(MRAX), J. Zwick en M. Decock (ex-
mensenrechtenliga) hielden het bij
vlammende redevoeringen op het An-
derlechtse Baraplein, maar een aantal
manifestanten togen naar Schaarbeek
zelf.

Daar wachtte de tegenpartij: Brus-
selse en Schaarbeekse politie en de
onvermijdelijke rijkswacht. Geduren-
de meer dan twee normale partij-
helften werd rond het Schaarbeekse
zwembad een partijtje stadsguerrilla
vertoond.

Einduitslag: 1-0, toe te wijzen
naargela ng eigen mening: Le Pen - U
kent die toch? - blies voortijdig de
aftocht langs de achterdeur, maar
haalde toch weer het joernaal en de
kranten.

'Andere' politieke zeden, waartegen
op het Baraplein tot 'dernokratische'
frontvorming werd opgeroepen.·Poli-
tiek van veldslagen en schijnover-
winningen. Volgende week herinnert
zich niemand nog deze veldslag, tenzij
de deelnemers die een arm braken, een
oor kwijtspeelden of om een nieuw
gebit moeten. Demokratie zei U?

(JP)

Germania's
toneel

De kring van de Leuvense Germanis-
ten, Germania, organiseert opnieuw
een reeks van vijf toneelvoorstellingen
met o.a. 'Hess' van theater Malpertuis,
'Iedereen is een vieze, oude man' van
Teater Poëziën, 'Gloeiende Kooltjes'
van De Witte Kraai (in samenwerking
met het Stuc). Uitschieter wordt waar-
schijnlijk de uitstap naar het BKT-
theater voor 'Kwartet' van Heiner
Müller. Belangstellenden kunnen te-
recht bij Katrien Bultynck , Tiensevest
4; Ivo Boelaert, Maria Theresiastraat .
109, Ivan de Vadder, Augustijner-
straat 5 of fakbar L & W, Blijde
Inkomststraat 11.

KRINGRAAD- Dit jaar verscheen de
achtste editie van het Vademecum
voor studenten Kan je me de ,reg naar
de Unief wijzen? Het is de bedoeling
van dit naslagwerk om op een over-
zichtelijke manier nuttige informatie
te bieden aan alle studenten aan onze
universiteit. Je kan er naast tips over
onder andere kotinrichting of beziens-
waardigheden in het Leuvense, ook
alle adressen en telefoonnummers in
terug vinden van instellingen en orga-
nisaties die voor of met studenten
werkzaam zijn. De universitaire instel-
lingen werden daarbij niet vergeten,

Eerstejaars hebben deze gids reeds
bij hun inschrijving gratis meegekre-
gen. Als er nog mensen zouden zijn die
nog geen eksemplaar hebben, kunnen
ze er altijd eentje komen ualen op de
nieuwe permanentie van de ASR in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

Ouderejaars kunnen een nieuwe
editie bekomen op hetzelfde adres,
maar betalen er dan wel 60 fr voor.
Voor verzending worden de port-
kosten (25 fr) aangerekend. Het ver-
schuldigde bedrag kunnen deze men-
sen overschrijven op rek. 00 1-0561731-
80 van Kringraad.

Omdat het Vademecum elk jaar
volledig herwerkt wordt, is het ook
voor ouderejaars in Leuven interes-
sant. (PB)



8 Veto, jaargang 11 nr. 2, dd. 4 oktober 1984

soms liggen. Een enkele masochist waagt
het dan nog om de tafels af te schuimen op
zoek naar leesvoer.
Ook dit jaar dus Veto I, het Vademecum,

Spora- en andere ASR-pamtletten. Daar-
naast enkele overblijvende onthaalpamflet-
ten van (de meeste?) kringen. Hierin
worden enkele summiere inlichtingen ver-
strekt die de eerstekanners door de Leu-
vense dagen moeten leiden.
Links van de ASR (toch als je met je

gezicht naar de tafels toe staat) heb je de
KRUL, een andere overkoepelende studen-
tenorganisatie die de goede Belgische
verzuilingsgewoonte ook in Leuven heeft
ingevoerd (de vrije verenigingen niet mee-
gerekend). Zij hebben twee doelstellingen
- zo blijkt uit hun Baghwanroze pamtlet
- die ze niet langer in de ASR verwezenlijkt
zagen. Vandaar. .. KRUL.

Komen dan de vrije verenigingen. cos
heeft nog steeds (of opnieuw) geld genoeg.
Een brochuurtje (kennismaking met COS-
Leuven) en een maandelijks tijdschrift
(studententribune). Dit laatste is nog steeds
zijn kinderziekten niet ontgroeid. Lay-out
en de daarmee samenhangende leesbaar-
heid blijven de zorgenkinderen. Hopelijk
wordt het dit jaar een echt maandblad.

van erkenning uit de doeken gedaan met
hun, respektievelijke voorwaarden en- ge-
volgen. Hoewel er sterk gepleit wordt voor
een 'dekriminalisering' van ongehuwd ou-
derschap, worden nergens cijfers gegeven
zodat men geen beeld krijgt van de omvang
van het fenomeen. Wel wordt duidelijk dat
de huidige wetgeving 'normalisering' in de
hand werkt.

Men kan enkel hopen dat dergelijke
boekjes zo vlug mogelijk overbodig wor-
den. Momenteel vervullen ze nog een
nuttige taak. Het overzicht van de laatste
voorstellen tot wetswijziging (Vranckx
1972; Vanderpoorten 1977; Van Elslande
1978) laat echter vermoeden dat ze dit nog
lang zullen doen.
De brochure is te verk rijgen bij federatie

CGSO vzw, Troonstraat 51, 1050 Brussel.

Natuurlijke kinderen
Alweer vijf jaar geleden (13 juni 1979)
veroordeelde het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in Straatsburg de
Belgische Staat wegens schending van de
artikelen 8 (eerbiediging van het gezins-
leven) en 14 (verbod van diskriminatie) van
de Europese Konventie van de Rechten van
de Mens. Het arrest Marckx, genoemd naar
de vrouw die de zaak aanhangig maakte, is
enkel van toepassing op dit partikulier
geval. Door deze uitspraak wordt de
Belgische Staat echter min of meer verplicht
de wetgeving inzake natuurlijke, onwettige
en geadopteerde kinderen te wijzigen. Tot
nu toe is hiervan weinig in huis gekomen.
Wel is er meer aandacht (wat nog niet wil

zeggen meer begrip) gekomen voor deze
problematiek. Recent heeft de federatie
CGSO (Centra voor Geboorteregeling en
Sexuele Opvoeding) een brochure uitge-
geven dat op een vlotte manier de rechts-
pleging terzake overloopt. Het boekje
vormt een nuttige inleiding, voor verdere
details wordt op verschillende plaatsen
verwezen naar gespecialiseerde literatuur.
Na 'samenwonen' en de verklaring van

'termen' worden de verschillende manieren

Inschrijvingslektuur
Bij de inschrijvingen op de Hallen wordt de
student traditiegetrouw kilos papier in de
maag gespitst. Nuttige lektuur om het
wachten nuttig door te brengen. Vooral
eerstekanners hebben daar last van, na de
eerste weken (als ook ouderejaars mogen
aanschuiven) blijven de uitdelers uitgeblust
thuis. De tiidschriften en Damtletten bliiven

De VUJO stellen zich ook voor met een
pamtletje en maken van dezelfde gelegen-
heid gebruik om hun eerste aktiviteit aan te
kondigen. Verder nog een pamtletje van
Ichtus dat we niet helemaal konden volgen
(wegens bovenaardse toestanden ging het
ons petje te boven). De overige stands
waren leeg (o.m. MLB)zodaterniets meer te
beleven viel. De oudere jaars die hun
jaarlijks bezoekje in de Naamsestraat nog
moeten uitvoeren, kunnen op hun beide
oren slapen. Niets nieuws onder de zon.

Ekonomiepamfletje
Hoorden we onlangs niet enkele mensen
van Ekonomika met klem beweren dat Veto
de student behandelt als een naïef schepsel
dat 'bewust' moet gemaakt worden?
Het wekelijks blàadje van Ekonomika

(Blabla genaamd) is anders OOK niet mis wat
dat betreft. In het nummer Ivan Ioktober
lezen we onder de titel "L'arrivée des bleus
au Handelskot" : "Lap, het akademiejaar is
pas begonnen en daar krijgen we ze weerop
onze kop. Neen, geen vogelvpoep", hoewel
het heeft ook een kwalijk geurtje. Jawel,
domme, stinkende schachten! Je zit er mee
maar wat doe je er mee? .. " Bewustmaking,
nou moe.

Rel in A'damse unief
AMSTERDAM - Dinsdag 18 scptem-
her hebben zo'n tweehonderd Amster-
damse studenten de nieuw gebouwde
Letterenfakulteit bezet. Direkte aan-
leiding daarvoor was het bezoek van
de :\cderlandse onderwijsminister
Deet man de dag daarop voor de
orticrè!e opening van het gebouw. De
Amsterdamse studenten zijn erg on-
tevreden over het beleid va n de
minister,' dat aan velen de toegang
tot hoger onderwijs ontzegt.
"Deze nieuwe Letterenfakulteit is

een mooi gebouw, daar zijn we het
over eens. Morgen opent minister
Deerman het hier feestelijk, terwijl er
voor ons niet echt een reden tot
feestvieren is. Daarom hebben wij dit
gebouw bezet, en openen wij het
morgen zelf wel, omdat we bang zijn
dat in de toekomst heel veel studenten
dit gebouw sowieso niet meer binnen
zullen komen", aldus één van de
bezetters.
Het onderwijs heeft in Nederland de

laatste jaren al erg mogen bezuinigen.
Sinds twee jaren moet men nu ook al
1038 gulden neertellen om te mogen
studeren (kollegegeld). Een hoop geld.
Het in één keer ophoesten van dit
bedrag is al voor veel studenten
moeilijk zodat regelingen werden uit-
gewerkt om in meerdere termijn-
betalingen te voldoen. Minister Deet-
man verkondigde zijn voornemen om
dat kollegegeld nog te verhogen tot
1604 gulden. -
Ook de begroting van 1985 verwekte

heel wat wrevel, zowel bij studenten als
bij akademisch personeel. De meest in
het oog lopende bezuiniging betreft
een korting van 5 miljoen gulden op
de studentenvoorzieningen. Op deze
begrotingspost was al eerder bezui-
nigd. Dat past in Deetmans filosofie
dat de gebruikers van deze voor-
zieningen zoveel mogelijk zelf de
kosten ervan moeten dragen.

De bezetters hadden aangekondigd
het gebouw woensdagmiddag te zullen
verlaten. Verder had de bezetting een
vreedzaam verloop. Toch besloot de
pas een maand geleden benoemde
voorzitter van het Kollege van Be-
stuur, J.A. Van Kemenade, eigen-
machtig tot ontruiming van het ge-
bouw. Er was geen ruggespraak met de
overige leden van het Bestuurskollege
of de universiteitsraad. Even tevoren
had hij zelfs twee leden van het bestuur
als stoute kinderen .de klas uitge-
stuurd. De voorzitster van de universi-
teitsraad, Thera Wolf, was er één van:
"Als ik nu diplomatiek ben, en dat ben
ik niet zo vaak, zeg ik dat ik in grote
woede vertrokken ben."

Dinsdagavond werd de fakulteit
ontruimd, waarbij de politie een harde
aanpak niet schuwde. Agenten liepen
dwars door de massa, op handen
trappend en in kruizen schoppend.
Aan oren en haren werd getrokken. De
aktievoerders gaven de bezetting dan
ook op. Eehter, ze konden, hoe
vreemd ook, er niet uit, omdat de
politie de klapdeuren aan één kant zo
stevig dicht hield dat enkelen er met
hun voeten tussen geklemd raakten.

- Iedereen ging dus maar weer zitten,
waarna ze één voor één werden
uitgedragen.

Bij de opening van de Letteren-
fakulteit de volgende dag hadden dan
ook een 500-tal studenten uit protest
het Maagdenhuis belegerd, zodat Van
Kemenade daar niet uit kon en dus niet
aanwezig kon zijn in het nieuwe
gebouw.

Het was al sinds de ontruiming van
het Maagdenhuis in mei '69, dat een
studentenaktie in de ·Amsterdamse
universiteit door politieoptreden werd
beëindigd. (PB)

Tuttel Pruttel
Vanuit Ku!tuurraad zijn er wel enige
opmerkingen te plaatsen bij de twee
artikels van LB (Luc Baltussen) over
de herstrukturering binnen de ASR en
over de grotere autonomie voor de
afzonderlijke raden. tnige vreemde
hersenkronkels in deze teksten doen
namelijk vragen rijzen naar de loyau-
teit van de schrijver tegenover zijn
toenmalige werkgevers, namelijk de
vijf raden binnen de ASR. De redenen
van de 'splitsing' worden niet echt
vermeld, namelijk dat de ASR-stuur-
groep (het koördinerend orgaan tus-
sen de verschillende raden) onwerk-
baar geworden was: enerzijds tracht-
ten individuen de koördinatie te
overstijgen om tot een imperatief
orgaan te komen (zesde raad-voorstel,
pogingen om zeggingsschap te verkrij-
gen over personeel en andere interne
problemen van een andere raad, enz.),
anderzijds kon geen konsensus wor-
den bereikt om Sportraad van een
gewisse afgang te houden door een
tweede personeelslid ter beschikking te
stellen. Sportraad en Kultuurraad
wilden dan ook een herziening va neen
samenwerkingsverband en niet, zoals
Luc Baltussen het stelt, was het een
"wegtrekken van Kultuurraad en
Sportraad uit de koepel". Totaal fout
is dit, want net Kultuurraad is blijven
herhalen dat een overleg tussen de
verschillende raden onvermijdbaar en
zelfs wenselijk was en bleef. Vreemder
is wat iets verderop te lezen valt: "Nog
vóór de beslissing om de ASR te
splitsen definitief genomen was, waren
die beide raden (Kringraad en Sociale
Raad, wdm) het er al over eens dat hun
samenwerking voortgezet moet wor-
den, en dat dit ook kon zonder
Kultuurraad en Sportraad". Als dit
waar is (ik zeg: als, want in de
verslagen van de Algemene Vergade-
ringen van die raden staat dit niet) is
het de vraag wie van wie afwilde ... of

Ontzetting van het P.C. Hooft gebouw: "op handen trappend en in kruizen schoppend ... " (foto Folia Amsterdam)

was dit wishful thinking van LB?
Over de 'splitsing' zelf tiestond

trouwens geen konsensus (alweer niet)
en de vraag kan worden gesteld in
hoeverre al de 'afspraken' dus gelden
voor de raad-die zich niet mengde in de-
diskussie (ISOL), en VOOT een raad die
kan aantonen (op papier) dat onrecht-
matig geld is afgehouden (Kultuur-
raad). Twee zaken zijn immers totaal
fout:

I. Sponsoring. Kultuurraad is als
eerste op grote schaal begonnen met
privee-sponsoring, Dit leidde tot een
aftrok van subsidies (want de sponso-
ring werd ingeschreven in de begroting
bij de inkomsten). Toen later ook
andere raden en Veto sponsoring
binnenrijfden, kwam dit geld gewoon
bovenop de ASR-begroting. Resultaat:
vijf jaar geleden ontving Kultuurraad
méér ASR-subsidies dan in 1984.
Intussen kwam er wel geld op Veto' uit
te bouwen, om een boekhoudster aan
te werven, enz. Het weze hen gegund:
dit was allemaal nodig, maar het blijft
onverantwoord dat nu bij 'splitsing'
187000 BF werd afgeroomd bij Kul-
tuurraad omdat ze voor zoveel frank
zouden meeprofiteren van de sponso-
ring van de andere raden en Veto ...

2. Verder 'kreeg' Kultuurraad het
beheer van het Stuc-gebouw onder
haar goede. Meer werk (studenten- .
kamers, onderhoud, algemeen beheer,
allerlei kontrakten ... ) zonder enige
kompensatie op het vlak van man-
kracht. In de 's Meiersstraat komt
méér tijd vrij (dus minder werk) door
de uitbouw van een gemeenschappe-
lijk sekretariaat (in se een goed idee),
en door het feit dat ook de boek-
houding van Sociale Raad nu wordt
gedaan door iemand die tot voor kort
ten dienste stond van alle raden. Dit
gaat in tegen het door Lue Baltussen
gelanceerde principe nr. I van de
'splitsing': "we splitsen op basis van
wat er nu is".

Hoe Kultuurraad het gebouw moest
gaan beheren, bleef(blijft) maanden in
het ongewisse: verschillende brieven
werden door de toen nog ASR-sekre-
taris niet beantwoord. Een gevolg
hiervan was een misverstand met
mensen van Sociale Raad, die blijk-
baar in de mening verkeerden dat
Kultuurraad niet meer rechtstreeks
met de andere raden wilde spreken.
Integendeel dus.
De komende maanden moeten bo-

venstaande punten, en andere, worden

besproken tussen de 'opgesplitste'
raden. De Algemene Vergaderingen
van Kringraad en 'Sociale Raad moe-
ten onderling nog-heel wat regelen;
samen met de andere raden moet het
statuut van Veto (een zaak van alle
raden - in tegendeel tot wat Luc
Baltussen schijnt te suggereren) wor-
den bekeken, het indienen van een
gemeenschappelijke begroting (gaat
Sociale Raad verder de belangen van
alle ASR-raden verdedigen?) moet
worden uitgewerkt; het sponsorgeld
moet eerlijk verdeeld worden (op een
bepaalde vergadering was ongeveer
iedereen ervan overtuigd dat Kultuur-
raad gelijk had met haar opmerkingen,
de keer erop werd dit 'onbespreek-
baar' zonder enige motivatie), en er
moet een oplossing komen voor het
beheer van het Stuc-gebouw.
Hopelijk kan nu wat enkele maan-

den niet mogelijk bleek: sereen en in
wat met een gemeenplaats 'wederzijds
respekt' kan worden genoemd, gaan
praten over een voor alle raden
aanvaardbare regeling. .

Wim de Mont

Heb je zoekertjes, agenda-nieuws,
berichtjes, seintjes of mededelingen
die je graag in Veto gepubliceerd
zou zien, kom dan eens langs op
's Meiersstraat 5 (tussen Munt-
straat en Hogeschoolplein). Mede-
werkers zijn ook altijd welkom.

Telefoon
afgeluisterd
AGALEV - Leden van de Agalev-
beweging schijnen bij de BOB ge-
katalogeerd te staan als behorend tot
een nict-dernokratische stroming. Ie-
mand van Agalev had namelijk via de
telefoon aan een zieke medeleerling
een Latijnse tekst gcdiktcerd om hem
te helpen bij de voorbereiding van zijn
eksamen. Twee dagen later kregen ze
van de BOB de vraag gesteld waarom
zij in het Latijn telefoneerden ...
Het afluisteren van telefoon-

gesprekken is in ons land door de wet
verboden. In de praktijk schijnt men er
toch gebruik van te maken, niettegen-
staande justitieminister Gol het bij
hoog en laag afstrijdt.
Bovenstaande anek todc werd on-

langs in de senaat ter sprake gebracht
en is terug te vinden in: Part. Hand.
Senaat, Beknopt Verslag, I91D-84,
657. (PB)

POSTERS - GADGETS
Filmaffiches (o.a. American Gigolo, Psycho 2)

POSTERS
WENSKAARTEN
POSTKAARTEN
GESCHENKEN
voor alle omstandigheden

Naamsestraat 53 Leuven



De Vlaamse perswereld
kent de laatste twee jaar
een woelige periode.

Nooit is er zoveel geklaagd over
een afkalving van het lezers-
bestand. Tegelijkertijd blijft de
herstruktureringstendens in ver-
hoogde mate doorgaan. En on-
danks dat blijft tussendoor een
zachte, welhaast onopgemerkte
dood niet uit. Vooral de iets
minder kapitaalkrachtige pers
lijkt langzaam aan het ideaal niet
te overleven.

Een en ander betekent een langzame
verschraling van het aanbod. De
media-inhouden worden daarbij
steeds meer op een eenheidsworsi van
McDonalds te lijken: uniform, ge-
makkelijk, weinig diepgaand en oh zo
professioneel gemaakt. Slikken zonder
kauwen dus. Waarbij de perswereld
zich (eindelijk.") inschakelt in de
algemene maatschappelijke tendens.

Boek
Reeds jaren klagen de boek uitgevers
over een verkleining van de markt.
Recente publikaties en stellingnamen
van de Vereniging ter Bevordering van
het Vlaamse Boekwezen wijzen in die
richting. De krisistijd zorgt ervoor dat
de lezer steeds minder gaat eksperi- .
menteren bij aankopen. Enkel het
bekende boek trekt nog aan. Ove-
rigens wordt de lezer hierbij tegemoet
getreden door de uitgeverijen zelf die
steeds minder risikos willen nemen.
De VBVB geeft immers aan dat de
meeste uitgeverijen hun programma's
inkrimpen. Boeken die vroeger nog
konden, blijken nu onpubliceerbaar,
want te risikozwanger. Bovendien
wordt ook steeds meer de herdruk
aangewend (denken we maar aan 1984
en andere): een bekend boek opnieuw
promoten lijkt meer sukses te hebben.

In eenzelfde beweging wordt op-
nieuw meer aandacht besteed aan de
paperback-formule. Einde jaren '60'
leek het boek met de kartonnen kaft
een langzame dood te zullen sterven.
Maar de krisis heeft de luxe-uitgave
weer minder aantrekkelijk gemaakt.
Als de lezer dan toch een boek wenst te
kopen, wil hij heden ten dage voor
hetzelfde geld meer boek op zijn rek
kunnen zetten.

Het inspelen op de paperback-
formule lijkt echter nog niet het einde
van de krisistunnel te worden. Vorig
jaar verdween zo nog de uitgeverij
Orbis-Orion van de markt. En op-
vallend is ook dat er nauwelijks nog
echte Vlaamse uitgeverijen bestaan.
Als enige echt onnfhankelijkcn gelden
nog Lannoo. De Sikkel en de Neder-
landse Boekhandel. AI de andere
uitgeverijen hebben min of meer
dirck te banden met de Nederlandse
uitgeverswereld. Opvallend is overi-
gens nog dat van bovenstaande uit-
geverijen nauwelijks enige speerpunt-
werking kan verwacht worden.

Bij de verschraling langs uitgevers-
zijde komt ook nog een verenging
binnen liet winketiersaanbod. De
VIIVB wijst er al jaren op dat steeds
meer kleine boek handelt jes verdwij-
nen. En voorvover dit niet het geval is,
maken zij de beschikbare stock steeds
kleiner. De klant kan met andere
woorden slechts kiezen tussen het
grote-Dallus-bock. het grotc-Dynasty-
boek en de luxueuze Falcon-Crest-
uitgave. Slechts de lezer die echt
bewust is van het bockenaanbod kan
via bestelling in een normale boeken-
wi nkcl nog een meer specifiek werk
vinden.

Voorzover de "bewuste" lezer nog
bestaat uiteraard. In een Davidsfonds-
uitgave van begin dit jaar werden
cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat
2IJde der Helgen in InJ geen enkel
bock gekocht heeft. De Boekenbeurs
lijk t ook geen echte vcrkoopstunktic
meer te hebben: het publick kornt er
op zijn gemak wat rondslenteren en
houdt daa rmec zijn bijdrage tot het
bock wezen voor voldoende, Zelfs het
rondslenteren wordt al minder op de
beurs van Het Andere Bock , onlangs
gehouden te Antwerpen. Waar vorig
jaa r nog ongeveer 4500 mensen kwa-
men opdagen, mun k t het nu gewag van
een 500-tal minder. En de verkoop was
helemaal minnetjes,

Tijdschriften
00" in de tijdschriftenbranche lijkt
vooral het luxueuze mussaprodukt
nog te floreren. Hoewel het lanceren
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Vlaamse Pers
dood door verstikking

Gazet van Antwerpen, Belang van
Limburg en het Nieuwsblad wisten de
laatste jaren hun oplagecijfers min of
meer konstant te houden. Voor het
Nieuwsblad zat er zelfs nog enige
stijging in bij tijd en wijle. Maar de
doorsnee-k ra n t heeft het in België erg
te verduren. Een en ander kan hier
uiteraard ook betrekking hebben op
de zekere ideologische inhoud van het
produkt. De mondige Belg laat zich
immers niet graag een opinie aan-
praten, althans toch niet openlijk. Dit
resulteerde de vorige jaren vooral in
een instuiking van de echte partij-
kranten.

Maar recent krijgen ook de "kwali-
teits"-kranten het erg moeilijk. Den-
ken we maar aan de problemen van La
Libre Belgique en Le Soir aan Frans-
talige zijde. Hoewel bij Le Soir ook
enige persoonlijke vete, werden uit-
gevochten. Het is mede daardoor te
verklaren dat de Franse persmagnaat
Robert Hersant mede-beheerder van
de krant kon worden.

Vooral de socialistische pers lijkt
echter op sterven na dood. Le Peuple
besliste vorigjaar reeds een meer open
krant te worden, in de hoop zodoende
toch enige vaste grond onder de voeten
te krijgen.

Bij De Morgen lijkt men ook nieuwe
paden te zullen bewandelen. Deze

_-------------------------------, krant moet al enige tijd worstelen met
interne tegenkanting. Vele partijfunk-
tionarissen konden niet overweg met
een vrij onafhankelijk en dus kritisch
blad. Bovendien kampt De Morgen
sinds zijn ontstaan reeds met een
gebrekkige infrastruktuur en een kro-
nisch geldgebrek. Nochtans wijst een
studie van McKinsey uit dat voor De
Morgen een voldoende grote, zij het
toch beperkte afzetmarkt zou bestaan.
Daarvoor zou de krant onder meer een
groter aantal regionale en sport-
pagina's moeten invoeren. Helaas is
dit moeilijk te verzoenen met de
huidige albouw van de redaktie. De
laatste jaren lijkt De Morgen in elk
geval, en in zekere zin spijtig, de
inhoudsloze weg op te gaan.

Anderzijds mag de Vlaamse pers-
wereld een nieuw initiatief begroeten:
24 uur. Op het eerste zich is dit blad
niet zo slecht. Indien men er uiteraard

. Bild-Zeitung, Ici-Paris en The Sun
naast legt. Maar 24 uur lijkt niet
bepaald een opinievormingsstimula-
tor te zullen worden. In plaats van
echte redaktionele tekst wordt veel

van dergelijke bladen niet altijd van
een leien dakje loopt. Topics slaagde er
wel in. Maar TVS maakte een op-
vallende verschijning om reeds enkele
weken later zachtjes ter ziele te gaan.
Maar goed, op het vlak var! het meer
amusementsgerichte produkt lijkt al-
les nog enigszins te draaien. Hoewel
het afgedankte Spectator wel anders
zal denken.

Een en ander kan niet meer gewaagd
worden van de kritische sociaal-
politieke produkten. Een tijdschrift als
De Nieuwe Maand houdt zich van
week tot week boven de lïnanciële
golven. Testaankoop, het blad van de
Verbruikersunie, kende de laatste
jaren een terugval van 350000 naar
230000 lezers. Niet helemaal ten
onrechte heeft men daar gedacht aan
een herstrukturering van het tijd-
schrift.

Een min of meer gelijkaardige'
tendens speelde zich af bij De Nieuwe.
Dit blad ontstond in de jaren '60 als
een opvolger van het Vlaarns-kato-
lieke De Vlaamse Linie. In opzet was
het een Vlaams en kritisch weekblad.
Gedurende zijn geschiedenis heeft dit
blad reeds menige paleisrevoluties
ondergaan. Zo leverde kersverse.
hoofdredakteur Mark Grammens
vroeger reeds heel wat betwistbare
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materie op. In elk geval had De
Nieuwe recent nog een 4000 lezers en
vcrkeerde het blad in een konstante
schulden krisis. Nog niet zo lang ge-
leden nam het Kantoor Mediabemid-
deling de publicitaire kant van de zaak
over. Dit KMB is plusminus eigendom
van Hugo Schiltz en via het kantoor
werd Henri-Floris Jespers. vu-fanaat,
in de redaktie gedropt.

Overigens beweren oude De.
Nicuwc-redakteurs dat zij via eigen
speurwerk meer reklame-inkomsten
binnenbrachten dan KMB. Wat vol-
gcns sommigen zou aangeven dat
KMB, als stroman van de vu. het blad
eerst op zijn knieën wou krijgen om het
daarna liefdevol in de eigen stal op te
nemen. Inkoop van de Volksunie of
niet, de heraanstelling van Mark
Grammens tot hoofdredakteur zal het
blad waarschijnlijk weinig nieuw elan
geven op lange termijn. De vraag blijft
dan ook hoelang De Nieuwe blijft
voortzwalpen.

Voortzwalpen is er voor anderen
ondertussen niet meer bij. Het jaar
1984 kent reeds vele overlijdens. De
minst bekende ervan vormt misschien
Komma, een socio-kultureel tijd-
schrift. Komma wist blijkbaar, in
zekere zin spijtig. de incrowd niet te
overstijgen. Om een verdere financiële
katastrofe te vermijden, besloot de
redaktie in het vervolg nog slechts
dossiers uit te geven op ongezette
tijdstippen. De Grimburger verdween
zelfs helemaal. Dit blad werd opgezet
als een veertiendaags blad voor de

progressieve Limburger. Maar blijk-
baar bestaat die al niet meer. In elk
geval wist De Grimburger nooit door
te dringen tot de Limburgse adverten-
tiemarkt. Die wordt zowat gemono-
poliseerd door het Belangske. Dit blad
heeft volgens insiders trouwens weinig
moeite gespaard om De Grimburger te
boycotten. Men leze er De Zwijger van
19 april van dit jaar maar op na.

Tegelijkertijd was dit ook één der
laatste wapenfeiten van De Zwijger,
een blad dat ook nooit de lïnanciële
problemen kon verwerken. Een trans-
fer van Biblo naar Kritak bleek ter
zake ook niet de oplossing. Johan
Anthierens en zijn belhamels ver-
dwenen dan ook van de markt.

Dit lot lijkt ook de stadskranten
stilaan beschoren te zijn. Zij ontston-
den destijds als aanvulling op de
traditionele kranten. Deze bekeken de
plaatselijke toestanden vaak te veel
vanuit hun ideologische, "onobjek-
tieve" achtergrond. Zodoende droe-
gen zij nauwelijks bij tot de vergroting
van de lokale demokratie. Een tijdje
lang konden de stadskranten deze
dimensie wel bijbrengen. Maar nu
wordt hun financieel 'Mraagvlak te
klein. Ook worden zij steeds meer
alhankelijk van informatie, aangebo-
den door derden. Zodat zij nog
nauwelijks de betrouwbaarheid ervan
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kunnen kontroleren. Over één en
ander is trouwens pas een tesis aan het
Leuvense Centrum voor Communi-
catiewetenschappen afgelegd door Jan
Drijvers. Zo mogelijk wordt aan deze
tesis binnenkort meer aandacht be-
steed. In Leuven lijkt het onderwerp in
elk geval aktueel. gezien de problemen
van het Dijlepaard.

Kranten
Waar op tijdschriftenvlak de ver-
schraling wild om zich heen grijpt, is
dit op het vlak der kranten nog
voorkomen. Voor hoelang lijkt overi-
.~ens de vraag te zullen worden. Enkel

meer een aantal bladzijden papier
verkocht. Op die manier wordt 24 uur
ook vooral een konkurrent voor
populaire pulpbladen als Story en
Privé.

Belga gefilterd
Ondertussen blijft het Belgisch pers-
agentschap Belga ook op droog zaad
zitten. Sinds enige tijd is er nu wel een
nieuwe hoofdredakteur, Paul De
Backer, maardeinhoud van Belga lijkt
daarmee nauwelijks te zullen ver-
beteren. Het persagentschap worstelt
immers al jaren niet een betutteling
van de kranten. Deze zijn immers de
eigenaars van Belga. Voor hen is het
dus gunstig een zo klein mogelijke
bijdrage te moeten betalen aan Belga.
Vandaar de voortdurende inkrimping
van her korrespondenten- en joerna-
listenbestand.

Door deze verschuivingen komt de
Belgische maatschappij steeds meer in
de greep van de echte massakultuur.

Op die manier wordt Belga steeds
meer een kritiekloze kopie van andere
nieuwsbronnen. Het i, opvallend hoe
sterk Belga zich moet beperken tot het
doorspelen van officiële communi-
qués. En het is even opvallend dat
sommige kranten liever in een eigen
korrespondent investeren dan ineen
Belga-abonnement.

Massakultuur
Door deze verschuivingen komt de
Belgische maatschappij steeds meer in
de greep van de echte massakultuur.
Een alternatief geluid wordt door
steeds minder predikers ergens ver weg
in de woestijn gepredikt. Als oorzaak
kan daarvoor niet alleen de financiële
kant dienen. Overigens wees een recent
onderzoek van het Nationaal Instituut
voor de Statistiek nog uit dat de
doorsnee Belg eigenlijk meer bespaard
op zijn voeding dan op zijn kulturele
uitgaven. Eén en ander leidt dan in de
richting van een steeds sterker door-
dringen van onze Tv-kultuur. Onder-
zoek wees immers uit dat jongeren de
meeste kranten te saai vinden. Beeldjes
en kleurtjes, het is het nieuwe devies.
Overigens is de jeugd steeds meer
geneigd politiek als overbodig element
van een krant te beschouwen.

En 7d.·;1 dit laatste kan men niet als
gelukkig beschouwen. Wanneer een
amusementsstreven de bovenhand
haalt op het kritische denken (van
welke politieke strekking ook) loopt
de maatschappij op lange termijn
immers gevaar. Want als nu iedereen

I zou stoppen met voetballen, zullen
minder goede voetballers sneller prof-
voetballer worden in de toekomst. Bij
gebrek aan beter. En naast een balletje
trappen is nog niet zo gevaa rlij k als een
verkoeroe politieke beslissing treffen.

TBC

In de Flamenco-muziek weerspiegelt
zich de ziel van Andaloucia, het zuiden
van Spanje. In gitaarspel, zang en dans
komen liefde, passie, zonde en dood
op een fascinerende wijze tot uitdruk-
king. De beste flamenco-muziek is
meestal te beluisteren in besloten,
moeilijk toegankelijke bijeenkomsten.
Wat soms te zien is in toeristendorpen
aan de Middellandse Zee. benadert in
de verste verten niet de ware Ilamenco-
ziel.

Toch zijn er ook echte flamenco-
kunstenaars die met hun muziek naar
buiten willen treden. Zo wordt er nu in
Leuven een echte flamenco-kursus
gegeven. Daarmee zal je nog niet

dadelijk een echte prima flarnenco-
ballerina worden, want in Andaloucia
worden het gevoel en het ritme met de
moedermelk ingezogen. De kursus is
opgezet als inleiding. Men leert er de
basisbewegingen en een gevoel voor
het ritme aan, naast een aantal relatief
eenvoudige dansen. Inschrijven kan
door storting van 1600 BF op rek. nr.
431-0108641 van [ntercambio. Betalen
kan ook bij de eerste les die op
zaterdag 6 oktober plaatsvindt van 16
tot 18 uur, in de Sportzaal (Hertog-
straat) te Heverlee. Data van de
volgende lessen vind je in de Veto-
agen~a.

ZWEMMEN ... GYM ... SAUNA--~._----
SPORTIEVER DAN KINEMA!!

Sauna + Zwemmen +
1 PINT

VOOR DE BELACHELIJKE PRIJS
...149BF ...

KOM MET VRIEND(INN)EN

WAAR?
MOVEMENT CENTER LEUVEN
Blijde Inkomststraat 101 B
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ASR -vormingsdriedaagse
stimulans voor betere
kringwerking

Nieuwe winden...
rest van .de struktuur bestaat uit
werkgroepen die jaarlijks geëvalueerd
en gerechtvaardigd moeten worden."
"De KRUL kan dan ook maar een

standpunt innemen met twee derde
van de uitgebrachte stemmen en zelfs
dan moet het standpunt van de
kringen die het daar niet mee eens zijn,
vermeld worden. Verder is alle KRUL·
werking gebaseerd op vrijwilligers-
werk van studenten. Betaald werk of
bezoldigde krachten moeten een uit-
zondering blijven."
Hierop werd de KRUL-publikatie

'Faze' voorgesteld door de eind-
redakteur van het eerste nummer:
Jan Beddegenoots. Deze was vorig
jaar nog verantwoordelijke voor Flo-
reat, het kringblad van de landbouw-
ingenieurs. In ware LSP-stijl verdedig-
de hij "de multidisciplinaire, positivis-
tische aanpak" van het nieuwe blad.
Verder weigerde hij wel details te
geven over de kostprijs en de financie-
ring van het blad, ondanks herhaald
aandringen der aanwezigen.
In de toekomst wilde KRUL alleszins

een open dialoog voeren met de ASR.

BDM

KRUL - Waren niet toevallig twee
Veto-redakteurs komen opdagen, dan
was de perskonferentie van de KRUL
op maandag I oktober onopgemerkt
voorbijgegaan. In tijden van nood
leert men nu eenmaal zijn vrienden
kennen.
Naast de.statuten van de KRUL werd

ook het nieuwe Kringblad 'Faze'
voorgesteld. Een beknopt overzichtje
van deze voorstelling kan geen kwaad.
De ontstaansgeschiedenis van de

Kringunie van Leuven werd uit de
doeken gedaan door Koen Clement,
preses van Romania. Daarop stelde
Ivo Mechels van het VRG, de voor-
lopige statuten van de vereniging voor.
Volgens hem zijn die een noodzakelijk
kwaad. "De nieuwe struktuur wil veel
soepeler zijn dan de ondoorzichtige
ASR-struktuur met al haar raden,
bureaus, vrijgestelden en ingewikkelde
procedures! Het zwaartepunt van de
nieuwe struktuur ligt bij het Centraal
Orgaan, waarin de grote 2 en kleine
kringen I stem hebben. Dit centraal
Orgaan vergadert achter gesloten deu-
ren en heeft alle beslissingsmacht. De

een gesprek over wiskunde gevoerd
onder humane wetenschappers, dit
allemaal in de keiderbar.
Het werd donker en het werd licht

en zo "wam de derde dag: een veto-
dag, een toelichting over de praktische
en inhoudelijke werking van het ASR-
blad.
Het staat als een paal boven water

dat zo'n driedaagse de kringen nader
tot elkaar brengt. (Analoge initiatie- .
ven zullen in de loop van het aka-
demiejaar genomen worden).
De verschillende sessies en de daar-

opvolgende diskussies, al of niet achter
de coulissen, de degelijke informatie
en de straffe koffie kunnen enkel maar
een nieuwe kringwerking stimuleren
zoals het hoort. Eén ding moet zeker
bij ieder zijn bijgebleven: zorg voor de
kontinuïteit en diepgang zodat de ASR
alle energie kan stoppen in de verdere
demokratisering van het universitair
onderwijs. (EL, HVC)

raad over het studiebeurzenstelsel en
de mogelijke alternatieven: studie-
lening en studieloon.
De dag werd lekker afgesloten met

de enige, echte Wim Van Gansbeke die
tot laat in de' nacht voor verbaal
entertainment zorgde. Hoe meer de
Duvel in Gansbekes bloed binnen-
sijpelde, hoe meer hij braakte over zijn
privéleven. Boeiend spreker.
Dinsdag werkten alle raden rond

hun specifiek werkterrein: de wet
omtrent de akadernische graden, 't
Stuc en studiedruk. 's Namiddags
werd naar aanleiding van de duistere
plannen van minister Coens over
numerus claus us gesproken. Daarover
verscheen een interessante brochure
van sociale raad.
De sfeer steeg geleidelijk, de mensen

begonnen te vibreren, men verlangde
naar de eerste kringvergaderingen. In
de latere uurtjes werd er tussen pot en
pint verder gediskussieerd, gekaart,

OE BRON, KESSEL·LO - V::n 24
tot 26 september "wamen in Kessel-lo
een 60-tal entoesiaste ASR-medewer-
"er, tesarnen. In die groep waren er
veel nieuwe gezichten te bekennen,
reken aan de -wand voor de vitaliteit
v an dc \SR-wer"ing! Tussen de koffie
door waren er een boel interessante
sessies, voorgezeten door de verschil-
lende vrijgestelden van kringraad.
sociale raad en kultuurraad.
Er werd gestart met een reeks sessies

over demokratisering (intern en eks-
tern) van het onderwijs. Zo werd de
voornaamste bekommernis van de
\sR-\\crl-ing er op alle gebieden
belicht. Een mens leeft uiteraard niet
van dernok ratisering alleen. het maal
werd genuttigd, gekruid met een eerste
kennismaking.
In de namiddag debatteerde Kura

IKultuurraad) over de kultuurwerking
lil de "ring. Kringraad had het over de
aggregatie-problematiek en sociale

U zoekt werk?
Voor de ondersteuning va n de werking
van de Kringraad gedurende het
akademiejaar '84-'85 zoekt de Alge-
mene Studentenraad een part-time
vrijgestelde. Van deze vrijgestelde
wordt verwacht dat hij/zij de Alge-
mene vergadering van Kringraad helpt
om tot een overdracht van het beleid te
komen op hun terrein en dit beleid met
kennis van zaken uit te voeren. Als
vrijgestelde van de Algemene Studen-
tenraad komt men onder een bedien-
de-kontrakt van bepaalde duur. Dè
termijn gaát in op I oktober '84 en
eindigt op 31 augustus '85.
De kandidaat staat in voor de

dagelijkse werking, de administratie
en begeleiding van de Kringraad, haar
Algemene Vergadering en haar ver-
tegenwoordigers in-de respektievelijke
universitaire organen (Akademische
Raad, Interfakultaire Kommissie voor
Aggregatie).
Verder verzorgt hij/zij inhoudelijk

studiewerk aangaande problematie-
ken over universitaire aangelegenhe-
den in het algemeen en universitair
onderwijs in het bijzonder.
Tot zijn/haar taak behoort het

onderhouden van kontakten met
kringvertegenwoordigers en aktieve
studenten in de verschillende fakul-
teitskringen. De kandidaat komt bij
voorkeur uit het studentenmilieu en
ervaring met kringwerking strekt tot
aanbeveling.
De kandidaturen moeten, vergezeld

van een curriculum vitae, binnen zijn
op 'maandag 15 oktober a.s., voor 17
uur. De kandidaten moeten ook bereid
zijn hun kandidaturen toe te lichten op
de Algemene Vergadering van Kring-
raad van 19 oktober a's.. Meer
inlichtingen te bekomen op het vol-
gende adres of telefoonnummer: 's
Meiersstraat 5, 3000 Leuven, 016/
238575. Vragen naar Kringraad.

Op haar vergadering van 19 oktober
a.s. moet de Algemene Vergadering
van Kringraad nog twee vertegen-
woordigers kiezen in de Akademische
Raad voor het jaar '84-'85: één voorde
humane, en één voor de positieve

wetenschappen. Daarnaast moeten er
ook nog twee vertegenwoordigers
gekozen worden voor de Interfakul-
taire Kommissie (eveneens één voor de
humane, en één voor de positieve
wetenschappen).
In aanmerking voor deze mandaten

komen alle studenten van de K.U.
Leuven die aan de volgende voor-
waarden voldoen:
I) De kandidaten moeten in de loop
van dit of van vorig akademiejaar
minstens één zittijd geslaagd zijn.
2) Van de kandidaten wordt een
gedegen ervaring verwacht in de
Permanente Onderwijskommissie, fa-
kulteitsraad, didactische kommissie,
Centrum voor Aggregatie, Onderwijs-
werkgroep van de kring, presidium, of
andere van die dingen. Op basis van zo
een ervaring moeten zij grondig op de
hoogte zijn van de problematiek
inzake onderwijs en medebeheer in het
algemeen, hetzij met de aggregatie-
problematiek in het bijzonder.
3) De kandidaten moeten bereid zijn
om hun funktie op te nemen volgens de
geplogendheden, d.W.Z.:
- de vertegenwoordigers worden ex
officio lid van' de A Igemene Verga-
dering van Kringraad. Deze verga-
dering komt in regel tweewekelijks
samen op de vrijdagavond, en bepaalt
onder andere het standpunt van de
Leuvense studenten inzake medebe-
heer, onderwijs en aggregatie. Van de
vertegenwoordigers wordt verwacht
dat zij dit lidmaatschap waarnemen
met zin voor initiatief.
-de vertegenwoordigers volgen hierbij
dichtbij het tot stand komen v an de
standpunten van de A.V. door bv. de
aktieve inzet in de werkgroepen van de
Kringraad die zich hiermee bezig
houden.
- de vertegenwoordigers verwoorden
en verdedigen het standpunt van de
A.V. naar de Akademische Overheid
toe. Omgekeerd moeten ze het stand-
punt van de Akademische Overheid
kunnen duidelijk maken aan de A.V ..
- De vertegenwoordiging regelt onder-
ling een taakverdeling en de voor-
bereiding van elke Akademische Raad
of Interfakultaire Kommissie. Voor
deze voorbereiding moeten zij tijd
kunnen vrij maken, bijvoorbeeld voor
het napluizen van bepaalde dossiers.
4) Kombinaties van de vertegenwoor-
diging met andere zware functies,
zoals presis van een kring, worden
over het algemeen afgeraden. De 'A.V.
moet kunnen rekenen op de volle
inzet van de vertegenwoordigers.
Geïnteresseerde studenten moeten

hun kandidaturen uiterlijk voor 17 uur
op maandag 15 oktober a.s. indienen
op het kantoor van Kringraad, 's
Meiersstraat 5, 3000 Leuven. De
kandidaturen moeten vergezeld zijn
van een curriculum vitae.
Voor meer inlichtingen kan men

terecht op hetzelfde adres, tel: 238575.
De kandidaten worden verwacht hun
kandidatuur toe te lichten op de A.V.
van Kringraad van 19 oktober a.s.

....
Een blik over een schouder midden in een sessie van kringraad en sociale raad. (foto Veto)

kilometers door de diverse bereid-
willige chauffeurs niet aangerekend
werden.
AI bij al betekent deze aanschaf

voor VTK een fikse verhoging van de
uitgaven. Om hieraan te verhelpen
werd de beschikbare karosserie-opper-
vlakte aan potentiële sponsors aan-
geboden. Men hoopt hiermee de kost
met enkele tienduizenden te drukken.
Het valt nog af te wachten wat dit zal
opleveren en ook hoe de VTKar na
beplakking met allerlei agressieve,
meestal schreeuwlelijke reklame-
stickers er zal uitzien.
Het karretje zal vooral gebruikt

worden voor de kringwerking maar
staat in de tweede plaats ook ter
beschikking van de presidiumleden
voor privaatgebruik, tegen dezelfde,
enigzins afschrikkende 8 fr per km.
Om mogelijke misbruiken zoveel

mogelijk tegen te gaan, wordt door de
vice-preses himself een stipte kontrole
uitgevoerd op het noteren van de
verreden kilometers. Bovendien meent
het presidium te kunnen rekenen opde
fairplay en het verantwoordelijkheids-
besef van zijn medewerkers, We hel-
pen ze 't hopen.
En nu maar wachten tot ze er de

eerste voetganger mee van de stoep
vegen. (BM)

Kopiedienst afgeschaft
Aanschaf eigen auto lost
transportproblemen op

Omwille van de efficiënte werking van
de kring, die tot de uitgebreidste van
Leuven mag geteld worden, was de
aanschaf van een vervoermiddel nood-
zakelijk, vond het presidium. Men
koos voor een minibestelwagen waar-
mee de dagelijkse transport jes zullen
afgehandeld worden. De tweedehands
aankoop van het dingetje, een R4-F4,
bouwjaar 80, (intern algauw VTKar
gedoopt), kostte liefst 65000 fr, waar-
van zo'n 40000 fr over het eerste jaar
afgeschreven worden. Rekening hou-
dend met de kosten voor verzekering,
wegenbelasting, onderhoud en brand-
stof werd een km-kostprijs van 8 fr
vastgesteld, voor ca 10000 km, hoofd-
zakelijk korte en dus dure stadsritjes.
Daartegenover staat dat het vorig

wcrk ingsjaar voor een totaal van
slechts 33 (j()() fr aan km-vergoedingen
werd uitbetaald, overeenkomstig 660()
km aan 5 fr per km. Het staat echter
vast dat er heel wat voor VTK verreden

VTK - Bij de Vlaamse Technische
Kring gaat het begin van het nieuwe
akademiejaar gepaard met enkele
vermeldenswaardige nieuwigheden.

Voc rcerst werd er de kopiedienst
afgeschaft. VTK begon deze service
enkele jaren geleden. De gemiddelde
kopieprijs in het Leuvense lag toen ver
boven I Ir per A4 en de kwaliteit was
soms nogal bedenkelijk. De nieuwe
VTK-dienst daarentegen leverde kwali-
teitskopies aan 1,5 fr, een prijs die
gestadig daalde tot 1,20 fr in septem-
ber 'H3 en steeds tot de laagste in
Leuven behoorde. Toen dan in de
loop van het voorbije akademiejaar
een ware prijzenslag .ontstond op de
'kopiemarkt, moest ook VTK omlaag
met de prijs tot I fr (tijdelijk zelfs
(j.95I'r).
Door het leasingkontrakt voor de

kopiemachines was men immers in- '
direkt aan een minimum aantal kopies
gebonden. Een minimum dat slechts
bereikt werd door verkoop onder
kostprijs. Inderdaad, de kopieservice
'83-'.84 sluit afmet ongeveer 100000 fr
verlies (op een omzet van I miljoen).
Het nieuwe presidium besliste dan ook
dat deze service niet langer te verant-
woorden is. tiehalve de financiële last
betekent deze dienst immers ook een
belangrijke ma nk rachtbezctting. Bo-
vendien was men van oordeel dat
kopies in Leuven nu goedkoop genoeg
geworden zijn, mede door toedoen van
VI K; het belang van de student zou
voldoende gediend zijn.

-r.1 '1:-.. . .:s}
, j

VTK-mobiel
Anderzijds zag het VTK-presidium zich
verplicht lOt de aankoop van een auto.
Waar men andere jaren over 4 tot 5
aUMI's van VTK-medewerkers kon
beschik ken, bleek het nieuwe presi-
dium helemaal niet 'gemobiliseerd'.
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Z doet ook mee
::eljIJel'll'kking: in de vingers snijden
bij het schillen van de aardappelen.
Bloedvlekken zijn echter uitwasbaar. ,
zeif'lczen: protfen laten dit doen om de
analfabeten te kunnen buizen. Som-
mige vragen echter een meer inte-
grationistische, diepmenselijke. hu-
mane en positivistische aanpak van dit
probleem.
zomerdag: voor volgend jaar vast-
gelegd op de 4de augustus.

Aktualisatie
aula: léslokual. Er lijn echter verschil-
lende types: de grote. de kleine en. de
normale. Het laatste type vindt men

Donderdagmorgen ...
Veto-mo~gen.... het geval is, kan men altijd een
Een ontbijt zonder Veto IS als brood overschrijving maken op rek. nr.

zonder beleg, IS als een week-end 431-0079541-68, met vermelding 'Veto
zonder sport. abonnement' en eventueel het nummer

Wij bieden je de kans daaraan te van zijn studentenkaart. Of kom zelf
verhelpen, door een abonnement te eens langs.
nemen op Veto: tegen de prijs voor
de verzending krijg je Veto wekelijks
bij de boterham.

Veto bij het ontbijt is niet duur:
studenten betalen 120 BF; niet-stu-
denten 250 BF en een steunabon-
nement 500 BF en meer.

Studenten aan de KUL krijgen even-
tueel de mogelijkheid zich te abon-
neren via hun kring, wanneer ze hun
kringlidkaart kopen. Indien dit niet

Studententaals : second easy lesson
(vervolg van p. S)
Ierlei officiële plechtigheden (onder tesis: zelfgeschreven stuk, overge- werken. overal, terwijl de grote en kleine zich
andere eksamenfestiviteit) kan op- schreven uit andere boeken. Vlir: aktiekomitee (zie aldaar) van de aan het Pauskollege bevinden.
gevraagd worden. Moet geplastifï- test ... : uw buren van bij het begin. rektoren der Vlaams; universiteiten. bevrijdingsteologie : recent in het
ceerd worden. Dient niet om geld afte toegepaste wetenschappen: vooral de vlugschnft : pamflet tijdens de middel- nieuws gekomen. Marxisme(essentieel
halen. burgerlijk ingenieurs (ru/zonder veel eeuwen. Ook wel'steno' genoemd. Nu een maatschappijvisie) en geloof (een
studentcnnota's: bij gebrek aan een v). Te herkennen aan gepraat over vlugtik. individuele heilsverwachting) schijnen
officiële kursus (de proffen worden chips, metaalmoeheid, buigingskoëflï- voetpad: de student is het zijn waardig- niet te kombineren te zijn. Niet
naar het schijnt niet betaald om ciënten en soms sport. heid verplicht (zeker in nachtelijke iedereen is dezelfde mening toegedaan,
verplicht een kursus uit te geven), topvorm: de dag na de eksamens. uren) een voldoende stuk van de' ook niet bij de Leuvense teologen.
kommercialiseren studenten wel eens trein: populair vervoermiddel op zon- openbare weg te gebruiken. Daartoe Overigens pleitte Jezus na zijn "werk-
hun eigen notities. Betrouwbaarheid is dagavond. maandagmorgen en vrij- laat hij het voetpad aan de ordinaire uren" ook voor meer rechtvaardigheid
niet altijd de grootste eigenschap, dagnamiddag. Gedurende de week voetpadder. in het hiernumaals. Maar wie zijn wij
maar nood doet aankopen. hoort het echter tot de taak van iedere volle vent: schijnt een gerecht te zijn. om Zijne Onfeilbaarheid te Willen
studcntensckrctariaat: zie bij Hallen. individuele student over dit vervoer- Wordt toch in Alrna I opgediend. bekritiseren.
.vtudentenvcnegcnwoordiger: normaal middel te klagen: de tïets is immers vriendelijk: vriend die de nachtelijke burger: de niet-intellektueel die zich te
vertegenwoordigt ieder zichzelf. I neen zoveel beter... uitspattingen niet overleefd heeft. goed doet aan ham- en eheeseburgers.
perlekte demokratie is echter niet trisser: zeldzaam eksemplaar. Verkiest vrije veremgtng : allerlei politieke, Wij houden het bij beefburgers.
iedereen bij machte evenveel tijd te zijn jaar een derde keer te doen om sociale en kwasi-kulturele organisa- deeltijdse arbeid: de vrouwelijke stu-
spenderen aan dit vertegenwoordi- zeker te zijn de stof volledig te ties. Gaande van de A.II.A.A. (zie denten gaan naar de les en noteren
gingswerk. Daarom werd de studen- beheersen. eerste les) tot de Z.Z.Z.Z. (Zelfstandige alles. De mannelijke studenten leren
tenvertegenwoordiger uitgevonden. tweedejaars: volgens sommige profes- Zwangere en Zieke Zusters). op basis van hun notities en krijgen
Ilij vertolkt dé opinie van de student soren omschreven als "dubbele vrijkaart : goed voor één lief. daarna het werk.
(wat die ook moge wezen). Alleen een schachten". Zij denken dat zij het vrijstclling : van legerdienst, van stem- De Sjarel: Sjarel liet ons na het vorige

weten, maar wee al; zij eksamen pel kontrole of van bepaalde eksamens nummer weten dat zijn pensioen-
moeten afleggen bij die proffen. (naar keuze). problemen opgelost waren. Wij eksku-
tweede zit: heeft niets te maken met VRL: Vrije Radio Leuven - juke box seren ons voor deze blunder. Voor
een tandem, want dan zou men radio (102,2 Mhz). informatie en een gezellige babbel kan
spreken van duo-zit. Tweede zit be- VSF: Vlaamse Studenten Federatie: je in elk geval nog altijd bij Sjarel
tekent gewoon "september", zoals overkoepeling van de verschillende terecht.
vijfde zit "december" en zesde zit studentenorganisaties der Vlaamse kennis: synoniem van verloofde. De
"januari". Etymologisch komt dit universiteiten (voor Leuven de ASR). doorsnee student heeft geen kennis.
doordat het akademiejaar vroeger in waardevrije wetenschap: zie maat- kollegeroostert barbecuetoestel in de
augustus startte: "de eerste maand dat schappij. ..... aula's, Staat naast de koffie-auto-
men moest zitten". Zo werd een hele Walen (bui/en): favoriet tijdverdrijf in maten.
tijdrekening op touw gezet. de jaren '60. Nu klaagt iedereen over KrUL: Kringunie Leuven. Volgens het
uitvinden: de gemiddelde student vindt de gebrekkige kennis van het Frans. marketingprincipe hoort men een
gedurende zijn studies 4 zaken uit. Gelukkig worden wij binnenkort een versleten produkt een nieuwe naam te
Begin dus alvast. Sukses opent de bananenrepubliek (op waterkultuur), geven en zodoende als "nieuw, nieuw,
poorten naa r een a kademische onder het rechtstreekse gezag van de nieuw" te verkopen. Zie ook bij OSO en
loopbaan. Verenigde Staten. Engels wil ons SLAK.
universiteit: diplomafabriek. immers nog een beetje afgaan. kultuur: vroeger de "allerindividueel-
U'P.': Universitaire Parochie, indejan waterkultuur: nieuwe manier om ba- ste ekspressie van de allerindividueel-
Stasstraat. nanen te kweken. ste emotie" (Kloos). Nu is de ekspres-,

week: periode van 4 en een halve dag. sie niet meer aanwezig. Het publiek
Vanaf vrijdagmiddag begint het week- moet immers zelf"zijn werkelijkheid"
end. krcércn. Lezersbrieven dienaangaande
\I'e/('II: de intelligente prof zegt zijn worden met gretigheid verslonden.
studenten dat zij iets niet moeten loop/mali: de doorsnee atletiekpiste
kennen, maar enkel weten. Het plezier heeft 8 loopbanen.
is des te groter op het eksamen. Martens : voor zij die het niet wisten .
wijsbegeerte: men kan nu eenmaal niet Onze Wilfried behoorde tot "die van
alles begeren. 6ll:':",Hel veelvuldig.werpen met straat-
Woytilla: de Karel. stenen leverde hem jaren later hart-

stoornissen op. Zijn truc met de stalen
klep. bracht Cockerill-Sarnbre naar
nieuwe perspektieven. Volgens inge-
wijden zou Wilfried zijn hart binnen-
kort laten aandrijven door steenkool.
IIII1SSaSp0rl: betoging die per ongeluk
op een atletiekpiste is verzeild geraakt.
Nederlands: "Zedde gaai dool zeker
van dat dadde bestoät";!"
nieuws: "Weucual van Kris houren
hond?" Objektiviteit is terzake moei-
lijk. slaag gegarandeerd.
{lIlUS: in mei in Leuven te bezichtigen.
Ballonnetjes en ander opblaasbaar
spul meebrengen.
peda: studententehuis. Hier probeert
men op een pedagogisch vcrantwoor-
de, edoch soms pedante wijze de
student te leren zijn pedalen niet te
vcrliezen.
periodieke onthouding: men is nooit te
laat om iets te leren. Onlangs VCl'-

namen wij dat de periodieke (;nthou-
ding sinds kort ook tot de zonden
wordt acrckend. Dele niet-huudcfine
mag ,I~cht, gebeuren "omwille va~
liei-.tc ...... "Het vermijden van k inde-
reu i, daarbij een zondige geduchte".

Polki-.e
TBC

zekere konstante wisselwerking (stu-
dent - kring - ASR - vertegenwoordi-
gers) heeft tot nu voorkomen dat de
vertegenwoordiging alleen zichzelf
vertegenwoordigde. Kan hier iemand
aan uit?
studcntcnvoorzicningcn: tafels. stoelen
en dergelijke. Bij uitbreiding ook van
toepassing op de Hallen.
studic-advies: deze dienst helpt bij
studiekeuze en -problemen. Zij is te
vinden in de Naamsestraat.
stndicdruk: gewicht van de kursussen.
Verhoogt elk jaar wegens bijvoeging
van bladzijden zonder schrapping van-
anderen. De druk wordt genegeerd
door het onderwijzend personeel. dat
zelf k luagt over eksamenstress. .
studiereis: de vlagdekt de lading. Toch
is het plezieraspekt niet gering.
svllabus: nieuw soort bus. Het eerste
prototype werd vorig jaar op de
tukultcit toegepaste wetenschappen
ontwikkeld. D':7e bus zou onder meer
de taak hebben het geschreven ge-
dachtengoed van del': universiteit te
bevatten.

Disco tex
tabak : wie persoonlijkheid heeft rookt
onderhand allang niet meer. Het wcrs:
goegd tot de rokers in de levlokalen.
IIIk tloos: lelde n voorkomend gcva I.
De doorsneestudent i, tweetakt. Vol-
bloeden halen ook vicrta i-.t.
T.IJ.: on k0 1'1''': k te term. want wij
hebben nog nooit dansende thee
gcvicn. Staat eigenlijk voor fuif. Kent
een ongelootlijk sukses in het begin
van het jaar. Kost cclucrzov ccl cncrgie
dat de geregelde 'II>-gang.:r vanaf
lcbruari-rnuart lijn spierstelsel laat
rusten. Meesrul betekent dit ook dat de
koppelvorming een einde genomen
heeft. Zie ook La bamba.

vakantie: van september tot in maa.
vakbell'egillg: kursussen die pootjes
krijgcri.
Valk: gebouw van de rechtsfakulteit in
de Tiensestraat. Ook gebruikt voor
(hardhandige) avondaktiviteiten.
valvcn: glasbakken. prikborden en
serres. Elke dag twee maal te konsul-
teren om de fakulteitsnieuwtjes te
volgen.
vcrhalisatie: de meeste agenten in
Leuven kunnen zich nu verbaal uit-
drukken. Deze vooruitgang levert
nogal wat studenten een verbalisatie
op. Voor de rest is de politie-agent nog
altijd uw vriend. wat in het Leuvense
van de rijkswacht niet altijd kan
gezegd.worden.
verplichte literatuur, omdat het te
moeilijk zelf uit te leggen is.
virc-rcktor: destijds was de rektor een
priester. Zoals geweten planten die zich:" Ziezo, klaar is Kees, zou Piet
niet voort. Om eventuele opvolgings- zeggen .. Waarmee de z van mijn
problemen op te lossen. ontstond het typmachine ook versleten geraakt.
ambt van vieze rektor. Deze man mag Uiti-.nippen.:n bewaren is nu de
nu al het vuile werk opknappen. boodschap. Terwijl reaktie ook wel-
24 IIr<'lI: geen k ra nt , maar het aantal korn is. Zo bereikten ons reeds
uren van de dag. Teven, één van de suggesties na het vorige nummer. Zij
grootste massasportmanifcstutics van zullen zo dadelijk op u losgelaten
Sportraad. worden. Andere raadgevingen kunnen
I'e/I): VEreniging van TO.:i-.omstden- on, eventueel helpen bij de uitgave van
kers. Wij dus (onze bescheidenheid de tweede druk.
siert ons weer), Blad van en door de
studenten. uitgegeven door Algemene
Studentenraad. Geeft de universitaire
polsslag weer. waarbij u kun helpcri
kloppen. Kom eens langs Olll mee te

Mercator
• do 4 okt om 14u00: Voetrally.
plaats: COLFF

• di 9 okt om 20u30: voetbal.
Plaats: Sportkot.

• do 18 okt om 21 uOO: T.D. Plaats:
zaal Albatros.

Germania
• do 4 okt. om 15u00: Boeken-
verkoop voor 2- kan. Plaats: praat-
kamer .

• vrij 5 okt. om 11 uoo: infover-
gadering over programma's voor 1"
lic. Plaats: MT1.

• vrij 5 okt. om 12u00: infover-
gadering over programma's voor 2-
lic. Plaats: MT1.

• vrij 5 okt. om 20u00: Fakavond
voor 1- kan. NIET TE MISSEN!!.
Plaats: Fakbar.

• ma 8 okt. tijdens de kolleges:
verkiezing jaarverantwoordelijken.

• ma 9 okt. om 20u30: vergadering
'Ut Germaantje". Plaats: praatka-
mer. Allen welkom.

• di 9 okt.: verkiezing jaarverant-
woordelijken (vervolg).

• wo 10 okt. om 20u00: 1· open-
bare presidiumvergadering. Plaats:
praatkamer. Allen welkom.

• Wijziging collegeroosters '84-
'85: vak nr. 581: Duitse Letter-
kunde: Middeleeuwen a, wordt
gegeven op di. 14u00 tot 15u00 in K
00.07.

His to ria
• do 4 okt.: infoveryadering in de
nieuwe fakbar. Nieuw adres: Blijde
Inkomststraat 11.

• do 11 okt.: eerste presidium

• wo 17 okt.: samen naar Molissa
Fenley.

Psychologie
• ma 8 okt. om 20u00: kringvoor-
stelling aan de 1- kanners. Plaats:
zaal Michotte.

• di 9 okt. om 19u00: kursus-
dienstvergadering.
• di 9 okt. om 20u00: voorberei-
ding fakulteitsraad.

• do 11 okt. on-: 20u00: kringver-
gadering.

~ /
,

Zelfs me/ periodieke on/houding ...

1 fr.
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Kursus
zelfverdediging

dag 24 oktober '84 om 18.30 u in het
tuinhuisje van Elcker-Ik, Blijde In-
komststraat liS, Leuven een kursus
zelfverdediging. De prijs bedraagt
800 fr. Inschrijven op telefoonnummer
016/23.29.75 tussen 17u en 20u.

Universitaire
werkgroep
Literatuur

Inderdaad, voor de vijfde keer orga-
niseert de UWL kursussen in 't Stuc te
Leuven. Zo is dit initiatief uitgegroeid
tot het eerste en belangrijkste creatieve
writing-atelier bij ons!
De kursus omvat veertien donder-

dagavonden (telkens om 20.00 u) in
't Stuc (E. Van Evenstraat 2d). Wij
willen al wie belangstelling heeft voor
literatuur in brede zin op deskundige
wijze begeleiden bij het lezen en
beoefenen der literaire genres en
joernalistiek. Ook achtergrondinfor-
mat ie verstrekken over de huidige
letterkundige stromingen.
De kursus is ·kreatief: het tweede

gedeelte van elke avond bestaat uit
diskussie en voorlezen van eigen werk.
Bovendien beschikken we over een
eigen tijdschrift, het driemaandelijkse
"WEL".
Aan bod komen: leesrnotieven,

inspiratie, tekstverzorging, tijdschrif-
ten en uitgevers, poëzie, kortverhaal.
roman, essay en wetenschappelijk
artikel, verslag en interv iew, luister-
spel en radiodokumentaire. tv-spel,
filmscenario.
De prijs bedraagt 1600 fr (1500 fr

voor studenten) en omvat tekstmate-
riaal, abonnement op "WEL". Je kanje
inschrijven uiterlijk tot maandag IS
oktober. Verdere inlichtingen zijn te .
bekomen bij H. Devroe, Kapucijnen- I
voer, Kapucijnenvoer 67/15, tel. 016/
22.93.24.

Elke donderdagmorgen ...
Veto-morgen

Neem een abonnement I
Helemaal niet zo duur.

Gezocht:
gewetens-
bezwaarde

Dialoog Werkgroep Technologie, vor-
mingswerk dat zich bezig houdt met
sociaal en ekologisch verantwoorde
technologie, zoekt een gewetensbe-
zwaarde. Zijn taak zal vooral gericht
zijn op administratie en dokumentatie
en/of vormingsaktiviteiten en redak-
tiewerk in verband met alternatieve
energie, landbouw, voeding en derge-
lijke. Inlichtingen zijn te verkrijgen in
de Blijde Inkomststraat 109, 3000
Leuven; Tel.: 016/23.26.49.

Vrijwilligers
gevraagd

De vzw Informatief Spelmateriaal
zoekt vrijwilligers, die informatieve
spelen willen uitbouwen en begeleiden
rond tema's als bewapening, derde
wereld en arbeid. Er zijn dus 3
werkgro-pen, die samenkomen rond I
van deze onderwerpen.

ZOEKERTJES
• Te koop: HP41C met cardreader,
printer en 3 memory modules. Tel.
053/668.424.
• Te koop: nieuwe ongebruikte stof-
zuiger (HSS 113 - 400 W, 3000 fr); 1
driezit, 2 eenzit, kastjes, I tafeltje. Z.w.
IJzermolenstraat 28, CI4 Kampus
Irena.
• Chris doet al uw typwerk (tesis,
paper, enz ... ) op IBM (#'Iettertypes en
in 4 talen) verzorgd en met ervaring.
Tel. na 17.00 u: 016/56.39.98.
• Te huur: discobar voor uw TD's 2X
400 Watt, 1500 fr per avond. Eventueel
met lichtinstallatie. Tel. 22.76.66 na 17
uur.

I
I
I
I
I

Kruiswoordraadsel

Puzzelminnend Leuven, vanaf nu in elke Veto, jawel, een
kruiswoordraadsel.
Uit de ingezonden korrekte oplossingen wordt elke week een
ware Jacob(a) uitgeloot. Hijlzij kan twee vrijkaarten krijgen
voor een KURA Stuc-produktie naar keuze, komen afhalen
op de redactie.
En denk eraan, alleen op.timisten vullen een kruiswoord-
raadsel in met bik.

BOM

r

1
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31........... 1-

4
5

91 1
10......___. ............

Horizontaal .
I. Religieuze afbeelding - verorberde. 2. Scheepsonderdeel
- Indiaans deelstaatpremier. 3. Bedrijfsbeheer. 4. Stof -
ziekte. 5. Alma Mater - Jongensnaam. 6. Eerste deel van
Ceylon - koud. 7. Engels voorvoegsel- publieke plaats-
en andere. 8. Stimulerend. 9. Soort veelterm -lidwoord. 10.
Sint - lengtemaat.

• Voor alle TO's, fuiven... DB Gar-
bage, Kriekenboslaan 4, Heverlee,
tel.: 016/22.71.77 Wim; 016/22.76.66
Ludo. Voordelige prijs al jaren erva-
ring.
• Kindertoneel "De naïeve school"
zoekt: kinderen en medewerkers (tus-
sen 17 en 21 jaar) voor toneelproduk-
tie of losse repetities: Diestsesteenweg
36, 3200 Kessel-Lo.
• Te koop: elektronik-onderdelen &
lektuur. Vraag lijst. E. Maes, Veerle-
dorp 27, Laakdal 3988. Tel. 014/
54.52.54 (enkel zaterdag na 15.00 u).
Ook mikro-komputer-lektuur),
• Studentenmeubelen te koop (bed,
matras, kasten, bureau ...) Z.w. Maria-
Theresiastraatstraat 76. Bel bij Ma-
rianne, Katrien of Liselotte. .

Vertikaal
1. Meisjesnaam - Europarlementslid. 2. Almagerecht. 3.
Knol. 4. Toedieningswijze - studentenwoonwijk. 5 Anagram
van 'gain' - talent. 6. Godendrank -stevig. 7. Moeder -
kreune. 8. Muzieknoot - muzieknoot. 9. Nabije. lO. Afgod
- mijnlaag

L-
Onkosten worden vergoed.
Geïnteresseerden kunnen kontakt

opnemen met Informatief Spelmate-
riaal, Geldenaakse Vest 24, 3000
Leuven, 016/22.25.17.

Metamorfose
Metamorfose is volgens ingewijden
een vorm van zelfgenezing. De tech-
niek zou bestaan uit een eenvoudige
behandeling van voeten, handen en
hoofd. Op 26 oktober geeft Johanna

Keupers, medewerkster van Gaston
Si-Pierre, een lezing over deze materie
in de Passage 144 (Tiensesteenweg
144, Heverlee, 20 u.)
Wie daarna nog bijzondere interesse

zou bijgekregen hebben, kan deel-
nemen aan een kursus. Die staat open
voor iedereen die de metamorfose-
techniek wil aanleren. Deze kursussen
gaan door op 27 en 28 oktober. Men
moet hiervoor inschrijven via tele-
foonnummer 016/26.01.84 (tss. 9.30
en II u.)

• Het medisch centrum voor studen-
ten Bogaardenstraat I, zoekt gewe-
tensbezwaarde (socioloog, psycho-
loog, pedagoog). Inl. 016/23.49.21
(Vragen naar Filip of Manu).
• KSJ-Brabant Jozef lIstraat 27 te
Leuven zoekt dringend gewetensbe-
zwaarde met interesse in jeugdwerk.
Meer inlichtingen 016/22.23.58 in-
diensttreding: zo vlug mogelijk.
• Te koop: zakkomputer HP41 C met
2 memory modules en printer 82143A
voor halve prijs. Bel: 02/767.89.54 H.
Jacobson, Museumlaan 47A, Tervu-
ren. Alles in prima staat.
• Te koop gevraagd: Mini-wasmachi-
ne. Q. Metsijsplein 13. Op zelfde adres
keukentafel te koop (500 fr), Ook
leuke jonge poesjes (gratis).

I
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ZOEKERTJE: gratis.
De redaktie behoudt zich recht voor om zoekertjes niet te plaatsen.

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

Vrouwenhuis Leuven start op woens-

Donderdag 4 oktober
20.00 u. MUZIEK Brei Ma.qué. Met Johan vermlnnen.Devid, The Primitifs in
de Stadsschouwburg. Org. Jeugdtelefoon.

20.30 u. FILMXa/a. Van O. Sembene (Senegal) in Vlaamse Leergangen. Org.
DAF - Jekino - Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie.

21.00u. TEATER Anatomie ('Tltu. AnrJronlcu.') door HTP in Vlamingen-
straat 83. Org. 't Stuc - Kura. Inkom 150/200 .

Vrijdag 5 oktober
20.30 u. FILM Rue Ca.e. Nègre. van Euzhan Palcy(Martinique - Frankrijk) in
Vlaamse Leergangen. Org. DAF - Jekino - Europese Vereniging ter
Bevordering van de Poëzie. Inkom 60/80.

21.00 u. TEATER Anatomie door HTP. Zie donderdag 4/10.

Zaterdag 6 oktober
09.30 u. ALGEMENE VERGADERING van het Vlaams Rechtsgenootschap.
Tema: (De)polltl.erlng In de magl.tratuur en het openbaar ambt. In De
Valk, Tiensestraat 41. Meer inlichtingen bij Dr. Patrick Senaeve,
Tiensestraat 41 te Leuven. Tel: 016/230971.

16.00 U. KURSUS Flamenco dan.en onder leiding van An Ramon in de
sporthal te Heverlee (Hertogstraat) tot 18.00 u.

21.00u. TEATER Anatomie door HTP. Zie donderdag 4/10.

Maandag 8 oktober
20.00u. TEATER In en uit van Dere« Benfield door Mechels Miniatuur

Theater in de Stadsschouwburg. Inkom 80/105/185/235/260 .
20.15 u BIJEENKOMST Werkgroep Leuvense Gewetensbezwaarden, in
. Elcker-Ik, Blijde Inkomststraat 115. Ook gewetensbezwaarden in spe zijn
welkom.

20.30u. FILM Brother.un, .,.termoon in QU9d, Vlamingenstraat 116. Org.
Org. Ichtus en umversny Acuon. Inkom vrij.

21.00 u. TEATER 'Mythologies' door HTP in Vlamingenstraat 83. Org. 't Stuc
- Kura. Inkom 150/200.

Dinsdag 9 oktober
20.00 u. KONFRONTATIEDEBAT De ekonoml.che politiek van Marten. V.
Deelnemers: Mark Eyskens, minister van Ekonomische Zaken en Willy
Claes, gewezen minister van Ekonomische Zaken. Moderator Guy
Polspoel (BRT). In Ekonomische Wetenschappen, Dekenstraat 2 lokaal
01.29. Org. Jongsocialisten KULeuv.en. Inkom gratis.

20.00 u. LEZING Op zoele naar een nieuwe arbeld'I//./e door Kris Sebrechts
in Letteren en Wijsbegeerte, Blijde Inkomststraat 21, auditorium 8ste
verdiep. Org. Ichtus en University Action. Inkom 30/40.

21.00u. TEATER Mythologie. door HTP. Zie maandag 8/10.

Woensdag 10 oktober
20.00 u. TEATER L'el/enta/l van Goldoni door Théätre National de Belgique
in de stadsschouwburg. Org. Théätre National de Belgique. Inkom
150(studenten), 250/225(3+ pas, -25 jaar), 400/300.

20.00 u. INFOAVOND met Vic Anciaux (VU-voorzitter) en Bart De Niin
(VUJO-voorzitter) in de Kleine Aula. Org. VUJO-KULeuven. Inkom gratis.

20.00 u. FILM Moordenaar I/an de jeugd van Kazuhiko Hasegawa. in 't Stuc.
Org. 't Stuc - Kura. Inkom 50nO. •

~O.OO u. MUZIEK Jaap Boolj In konsert in Letteren e..n Wijsbegeerte, Blijde
Inkomststraat 21, auditorium sste verdiep. Org. Ichtus en University
Action. Inkom 75/90.

21.00u. TEATER Mythologles door HTP. Zie maandag 8/10.
21.00 U. BIOS-OLDIES T.D. Krakers van Toen ... in Lido.
22.30 u. FILM Harakiri van Masaki Kobayashi in 't Stuc. Org. 't Stuc - Kura.

Inkom 50/10.

Donderdag 11 oktober
20.00 u. MUZIEK Orgelrecital door Chris Dubois met onder meer werk van
de Brabander, Peeters, Steeg mans en Swerts. In de konsertzaal van het
Lemrnenslnstituut, Herestraat 53 te Leuven. Inkom 150 (CJP, studehten.>
21 en +3-pas: 100). Plaatsbespreking 016/23.39.67.

20.00 u. FILM Pastoraal Verstoppertje van Stïuii Terayama in 't Stuc. Org.
't Stuc - Kura. Inkom 50/70.

20.00u. INFOAVOND Unll/erslty Actlon in Vlamingenstraat 116. Org.
University Action. Inkom vrij.

20.00u. INFOAVOND ~chtua in Parkstraat 96. Org. Ichtus. Inkom vrij.
21.00 u. TEATER Mythologles door HTP. zie maandag 8/10.
22.30 u. FILM MoordIntentIes van Shohei Imamura in 't Stuc. Org. 't Stuc -
Kura. Inkom sono. .

14.00u. FILM Het Zwarte Orkest van Stephan Leieune in het Volkshuis, de
Becker-Remyplein 19 Kessel-lo. Org. CSC Blauwput.

Vrijdag 12 oktober
20.00u. FILM HarakirI van Masaki Kobayashi. Zie woensdag 10/10.
20.00 u. FILM Het Zwarte Orkest van StJphane t.eieune. Zie donderdag
11/10.

20.30 u. VERNISSAGE Flebus Jean-Claude, akwarel en olie in galerij
Embryo, Naamsestraat 49.

22.30 u. FILM Pastoraal Verstoppertje van Snul! Terayama. Zie donderdag
11/10. .

Zaterdag 13 oktober
20.00 u. FILMHet Zwarte Orkest van Stephan Leieune. Zie donderdag 11/10.

Zondag 14 oktober
15.00 u. FILMHet Zwarte Orkest van Stephan Leieune. Zie donderdag 11/10.

TENTOONSTELLING
G~LERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, tijdens de maand oktober, Jean-
C/aude Flebus, akwarel en olie.


