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Vorige week woensdag 6 november werd de
18de editie van de studenten maraton gelo-
pen. Zoals traditioneel konden de sportie-
velingen onder u kiezen uit verschillende
'moeilijkheidskategorieën'. De moedigsten
liepen van Antwerpen naar Leuven, de echte
42 kilometer, de minder moedigen stapten --~------------ ..
van Mechelen naar hier. Deze eerste in de Freek De Jonge
reeks massasporten van Sportraad kende de
laatste jaren een steeds groeiend sukses. Dit "Fil":, is een medium en teater is een
jaar echter was de publieke belangstelling medium. Ze ~ebben slechts ~én ding
duidelijk minder. Aan de organisatie zal het gemeen, nametijk dat er een publiek tegen-
vast niet liggen. Meer op pagina 3. over staat. Voor de rest zijn ze totaal

verschillend. In een film kan ik timen achter
een snijtafel en denken: hier neem ik zo'n
lange pauze, hier zo'n lange ... In de zaal hoor
ik het en kan ik niet anders dan op het
moment zelf timen." Over teater en film en
nog veel meer vertelt de Nederlandse
kabaretier naar aanleiding van zijn recente
'Bedevaart. naar Leuven. "Nou, degene die
ik echt nodig heb, is het publiek. Zonder
publiek zou het nooit iets worden." Verder
op pagina 6.

Zuid-Afrika
')e banden van België met deze racistische
staat zijn steviger dan u dacht en vooral dan
er van overheidswege beweerd wordt. Doel
en Tihange draaien op Zuid-Afrikaans ura-
nium. De KS worden door Zuid-Afrikaanse
steenkool weggekonkurreerd. We eten jaar-
lijks tonnen Zuid-Afrikaan's fruit en via de
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Herrie in de biblioteek .
Het sportcentrum van L &W
Hetlijkt Dal/as wel: een

eindeloze roman fleuve
met als inzet het laby-

rint van Letteren & Wijsbe-
geerte. De zoektocht naar het
finis Africae lijkt met de dag
moeilijker te worden.

De in Veto (20 dec 1984) aangekon-
digde verbouwing die voor juli klaar
zou zijn, is eind oktober in werking
getreden en dat nadat de als geluids-
vriendelijk beloofde werkzaamheden
nogal eens door merg en been wilden
gaan; maar komaan, dat is geleden
leed en het is het resultaat dat telt.

Vanuit louter sportief oogpunt mag
dit resultaat merkwaardig genoemd
worden: de verplaatsingsmogelijkhe-

'<,~-.,_ d,.n tussen d« diverse verdiepingen zijn
@" ahj2_._'I.'~""'lsm

vaak bezet, dat het euvel van de
joggende L & W-ers - zoals bekend
een grote kwaal overal te lande - nu
wel voorgoed mag vervangen heten
door ludieke uitstappen via de trappen
van wat ooit door kultuurbarbaren het
Kremlin werd genoemd.

In dat opzicht een beduidende
vooruitgang dus en dat zal onge-
twijfeld de wetenschap ten goede
komen. Mens sana in corpore sano
wisten de ouden al voordat zij - door
contemptus mundi bevangen - de
biblioteek van Alexandrië in de fik
staken.

Maar niet iedereen lijkt tevreden te
zijn, er oirkuleert een petitie onder het
personeel en zelfs de studenten be-
reiden zich op (jawel) akties voor. De
meest serene wijkplaats voor lieden die
het geraas van de wereld niet meer
aankunnen, verworden tot een oord
van kontroverse en tumult? Het loopt
allemaal zo'n vaart niet, en veel van de
"onoverkomelijke klippen" die van-
daag de biblioteekgebruikers op hun
maag liggen, zullen na een paar
maanden wel weer uitgevlakt zijn.
Toch zijn er fundamentele beden-
kingen te maken bij wat op dit moment
in L &W op biblioteekgebied gebeurt.
Belangrijk is echter in alle geval het
onderscheid te maken tussen wat
verwarde en soms kleinzielige kritiek
is, en wat fundamentele opmerkingen
zijn die het hart zelf raken van wat er in
zo'n fakulteit gebeurt. Veto trok op
pad, stak zijn licht op bij diverse
betrokkenen en heeft zo zijn beden-
kingen.

Zwart fotokopiëren
Iedereen weet dat een fotokopie in de
biblioteek totnogtoe 2 frank kostte,
elders in de stad 1 frank en minder.
Studenten zijn natuurlijk niet dom
(daarom zijn het studenten) en dus was
de normale praktijk bij de vroegere
biblioteekindeling : een briefje invullen
om gelijkvloers zijn kepies te nemen,
maar mooi het gebouw uitzeilen en
elders het verschil op zak steken. Dat
wordt nu moeilijker, alhoewel niet
helemaal uitgesloten, toch zeker niet
voor die boeken die uitleenbaar blij-
ven.

Vraag is: was het vroegere systeem
zo gezond? Deontologisch is het een
heel probleem of een fotokopiema-
chine wel thuishoort in een biblioteek;
bijzonder goed doen de warmtestralen
het vaak minderwaardige papier niet
en er bestaat ook nog zoiets als
"auteursrechten".

In een wetenschappelijke biblioteek
bestaat het laatste bezwaar echter
nauwelijks: het is niet omdat je geen
kopies maken kunt, dat je een peper-
duur naslagwerk of een abonnement
om een wetenschappelijk tijdschrift
kopen zult. Maar er is ook het bezwaar
van de kopie-manie: in Leuven xeroxt
nagenoeg iedereen zich te pletter, de
papierfabrieken kunnen de vraag am-
per bijhouden. Van in de eerste
kandidatuur zie je mensen die - in
plaats van de relevante gegevens uit
een ene:= t.e.noteren - maarWat de • . pqIlIl~Îl:
vraag kan terecht gesteld worden of de
ontwikkelingen van de moderne tech-
nologieën - zeker voor een fakulteit
als L & W - geen fundamentele en
aan de disciplines inherente ambach-
telijkheid op de helling zetten: méér is
niet per definitie beter en de kwaliteit
van een wetenschappelijk werk is niet
noodzakelijk recht evenredig met het
opgestapelde (en vaak oppervlakkig
gelezen) papier.

Toch blijft er het feit dat het zinvol is
voor moeilijk over te schrijven pa-
gina's - ik denk aan Griekse of
Chinese of Slavische bronnen, aan
tekeningen of aan grafieken en tabel-
len - over kopie-apparatuur te be-
schikken, maar het automatische ge-
volg is dan wel dat van alles en nog wat
gekopiëerd wordt, vaak zonder de
minste noodzaak of uit pure vadsig-
heid.
Of een remgeld de juiste metode is

om dergelijke uitwassen in bedwang te
houden? Dat is diskutabel, maar het
lijkt mij niet per definitie afte keuren,
zeker niet als je weet dat het ekstra
ingewonnen geld op een zodanige
manier gebruikt wordt dat elke biblio-
teekbezoeker er onrechtstreeks voor-
deel van heeft. Het argument van
"demokratisering" hier inroepen is
belachelijk: het is veel demokratischer
langere openingsuren uit te bouwen,
zodat iedereen aan zijn trekken kan
komen in de biblioteek zelf, dan
heelder skandinavische naaldwouden
naar je kot te sleuren.

worden op die manier tot omnibus, dat
spreekt voor zich. "-

Is dat allemaal een kwestie van
aanpassing en zullen de "benadeelde"
verdiepingen zich beter gaan organi-
seren en hun "snel binnenwippen"
gaan vervangen door geplande reeks-
opzoekingen? Het is mogelijk, maar
dan is de vraag natuurlijk waarom je
die biblieteken in het eigen gebouw
nodig hebt: de voordelen van de
gemakkelijke bereikbaarheid worden
uitgehold, en de nadelen van de
personeelsbezetting blijven.

Inderdaad: gans de verbouwing is
indertijd opgezet omdat het onmoge-
lijk bleek - onder welk voorwendsel
dan ook - het personeelsbestand uit
te breiden. Je kan dat onmogelijk de
biblioteekverantwoordelijken verwij-
ten die zich ook binnen een bestaande
(a,bs,urde) situatie, dienen te bewegen.
Er is geknoeid met BTK-ers, gewetens-

(vervolg op p. 5)

banken gaan onze spaarcentjes en masse
naar de kaapstaat. Om de huidige anti-
apartheidbeweging een duw in de rug te
geven, brengen we deze week een bijdrage
over de ekonomische banden tussen België
en Zuid-Afrika. VOlgende week nemen wede
relatie Zuid-Afrlka-KUL onder de loepe.

(zie p. 4)

L & w. ook wel het Kremlin; in de toekomst kan u hier misschien tijdens de
middagpauze mensen zien joggen om hun konditie op peil te brengen. Kwestie
van a/ dat trap/open aan te kunnen. (foto Veto)

Studenten voeren aktie

Boykot Apartheid
De laatste maanden

worden we overspoeld
met beelden uit Zuid-

Afrika. Specialisten beweren wel
eens dat we immuun zijn gewor-
den voor de ellende en de
uitbuiting die we elke dag voor-
geschoteld krijgen. Maar de
systematische en strukturele on-
derdrukking van de zwarten die
uit de berichtgeving blijkt, raakt
bij velen een gevoelige snaar.
"Dit gaat toch te ver". Deze
verontwaardiging gaf aanleiding
tot de oprichting van het Leuvens
Komitee Boykot Apartheid. An-
dere universiteiten volgden.

Het apartheidssysteem van Zuid-Afri-
ka dateert niet van gisteren. De
achteruitstelling van de zwarte bevol-
king begon reeds met de kolonizatie,
eerst door de Portugezen en vanaf het
einde van de zestiende eeuw door de

Interdisciplinaire warboel Hollanders. Deze rekenden af met de
.. . oorspronkelijke bewoners van Zuid-

F~darnenteler ZIJn de opmer~gen Afrika (vnl. Khoi-Khoi en de San
die slaan op he~ h~en- en ~eerrelZCn maar ook de Bantoes en de Sotho-
tussen de y~rd~epmgen: WIe op de volkeren moeten het ontgelden).
zevende verdieping een kantoor heeft .. .. .
en een detail wil nachecken in een Vrij snel ontpopten ZIJ ZIch als
naslagwerk, moet nu afdalen naar het boeren, .die .het blanke grondgebied
vijfde, vandaar weer opklimmen, en steeds uitbreidden en slaven gebruik-
vervolgens gans die weg terug maken. ten om hun gronden te bewerken.
Komt hij tot de konstatatie dat hij het In 1806 namen de Engelsen het heft
geraadpleegde boek best wat gron- over van de Hollanders. Het waren zij
diger zou inkijken, dan mag hij het . die een wettelijke vorm gaven aan de
ontlenen. Maar daarvoor moet hij dan bestaande toestand dat de blanken de
naar het gelijkvloers. Heeft hij per meesters en de zwarten de slaven
toeval zijn boekentas op het vijfde waren. Natuurlijk bleef ook feitelijk
laten staan, dan mag hij terug de deze toestand gehandhaafd: de zwar-
hoogte in via een overstapje. De liften ten waren geknipte (want goedkope)

krachten om de pas ontdekte delf-
stoffen te ontginnen voor de Engelsen.
Nog op dit ogenblik vindt men deze
'samenwerking in de onderdrukking'
terug: de Boeren (= Hollanders)
bevolken vooral het staatsapparaat en
de landbouw, de Engelsen zitten
vooral in het privébedrijfsleven.

van de familie probeert wat aan
landbouw te doen, terwijl een ander
deel naar blank gebied vertrekt om te
gaan werken in mijn of fabriek. Hoeft
he' nog gezegd dat deze diskriminatie
zich in het dagelijkse leven op alle
andere gebieden ook manifesteert?

Bantustans
Apartheid is hét middel om deze
situatie te bestendigen. Dat valt duide-
lijk op als men dieper ingaat op het
probleem van de thuislanden (Bantu-
stans). Reeds de eerste kolonialen
verdreven de zwarten van hun grond-
gebied, en in de negentiende eeuw
bestonden al wettelijke bepalingen
over de aanwezigheid van zwarten op
'blank grondgebied'.

Vandaag zit de meerderheid van de
Zuid-Afrikaanse bevolking, de zwar-
ten, opeengehoopt op 13% van het
Zuid-Afrikaanse grondgebied, de 10
onvruchtbare en versnipperde thuis-
landen. Om deze thuislanden te
mogen verlaten moet een zwarte
voldoen aan ontelbare eisen (zoals
vastgelegd in de zogenaamde Pasjes-
wetten), waarvan de voornaamste wel
is dat men werk moet hebben. De
zwarten die illegaal op blank grond-
gebied verblijven worden regelmatig
massaal gedeponeerd naar hun thuis-
land.

De Apartheid heeft omwille van al
deze feiten zijn eigen arbeidsvorm
meegebracht. De onvruchtbare grond
van de thuislanden kan onmogelijk
genoeg opbrengen om van te leven; de
lonen van de zwarte arbeiders in de
mijnen en fabrieken liggen anderzijds
zo laag (7 keer lager dan dat van de
blanke arbeider), zodat het fenomeen
van de trekarbeid ontstaat. Een deel

Komitee
Het studentenkomitee dat enkele we-
ken geleden werd opgericht, wil een zo
breed mogelijke kampagne rond Zuid-
Afrika voeren. Zoveel mogelijk stu-
denten zouden zich op een of andere
manier moeten kunnen inzetten om de
Apartheid aan te klagen. Het komitee
Boykot Apartheid groepeert iedereen
die achter de afschaffing van het
Apartheidssysteem staat.

Het spreekt zich echter niet uit over
welke weg moet gevolgd worden, of
welke specifieke bevrijdingsbeweging
moet worden ondersteund.

De kampagne startte met een peti-
tie, gericht aan de akademische over-
heid, waarin ondermeer wordt op-
geroepen tot een boykot van de Apart-
heid door de KUL. ... ..

De voorbije weken werden reeds
2000 handtekeningen opgehaald. De
bedoeling is de helft van de studenten
te laten tekenen; wie zich geroepen
voelt om in zijn fakulteit of jaar rond te
gaan, kan altijd petities en begeleiden-
de teksten komen afhalen in lSOL.

Door een prikaktie aan Alma 1
ondervonden sommige mensen aan
den lijve wat diskriminatie betekent.
Op woensdag 11 december is een

grote (nationale) aktiedag tegen A-
partheid gepland met o.a. alternatieve
lessen, film, stands, meeting en mis-
schien zelfs een optreden.

Ineke Leemans
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vaksinatie van het vee en de klein-
veeteelt. Het projekt voorziet in de
financiering van 25 nieuwe water-
putten in een Sahelprovincie. De
putten zullen gebruikt worden door de
landbouwers uit de streek en door de
nomaden die er voorbijtrekken. Men'
beoogt zuiver-watervoorziening, zo-
wel voor de mensen als voor het vee.

Voor het projekt heeft men een
begroting opgemaakt voor drie jaar.
Deze komt neer op een totaalbedrag
van 22523280 frank. Dat is dus
duidelijk niet niks en de organizatoren
hopen er een kleine 100000 frank aan
te kunnen bijdragen. Draag ookjijeen
steentje bij?

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 300Q
Leuven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

Studentenbeweging
Gezien in uw artikel 'Het einde van de
studentenbeweging?' (Veto nr. 5) mijn
goede trouw erg in twijfel getrokken
wordt, en ik anderzijds uitgenodigd
word "een visie ter diskussie te
stellen": een visie wordt best met
genoeg dokumenten en! of getuigenis-
sen gestaafd. Waarom geen UlO luk-
raak gekozen oudstudenten uit de
jaren '60 vragen of ze aanvankelijk
dachten dat de verlinksing zou over-
waaien, om later te zien dat ze zich
hier, met haar nieuWe, overrompelen-
de aktiemetodes al stevig vastgenesteld
had? Ik ben zeker dat er minstens
90 bevestigend zouden antwoorden.

Geen propaganda van de Leuvense
KP aan de universtiteit? Louis Van
Brussel, kopstuk van de Leuvense KP,
zegt in zijn boek van 1975 het
tegengestelde. En wat over de kripto-
kommunistische UIE (Union Inter-
nationale des Etudiants) rond 1963?

Een verklaring voor het feno-
meen '68? Graag. Tot januari 1968
deden slechts een minderheid boel-
makers aan de sva-aktics mee. Toen
heeft het zich de leiding van de
Leuven- Vlaamsaktie toegeëigend, niet
meer afgegeven, en de aktie naar
buitenuit als links voorgesteld. Tegen
ieders zin: daarom bleef mei '68 hier
beperkt tot een pamtlettenregen van
SVB en filialen, en zat iedereen te
blokken voor de eksamens. Spreken
van mei '68 in Leuven is een gewilde
verwarring met januari '68; en met
mei 1966, toen er wél hevige incidenten
waren, maar voor de kwestie Leuven-

Vlaams. Waaruit terloops blijkt voor
wat de studenten toen warm liepen, en
voor wat niet. Treffend is ook, dat,
toen de verlinksing op haar hoogte-
punt was, de T-dansants een nooit
geziene top bereikten.

Het is jammer, dat de geschieds-
schrijving over die tijd totnogtoe
overwegend het monopolie geweest is
van oud-sva-ers, die de myte van een
spontane evolutie in stand houden.

M. De Cooman
De heer De Cooman moet leren lezen
wat er staat: wij trekken niet zijn goede
trouw, wel zijn waarnemings- en be-
oordelingsvermogen in twijfel. Hij geeft
daar zelf aanleiding toe door voort-
durend van het ene been op het andere te
wippen: waar hij een paar weken
geleden nog de beschikking had over een
onfeilbaar archief, suggereert hij nu dat
wij liefst honderd interviews zouden
afnemen om te achterhalen wat voor
hem al bij voorbaat een zekerheid is.
Zijn archiefblijkt overigens verschrom-
peld tot het bekende boek van Louis Van
Brussel en van daaruit maakt hij de
merkwaardige hersenkronkel dat het
feit dat de KP ooit wel eens wat
propaganda heeft gemaakt aan de
Leuvense universiteit, heel het linkse
studentenaktivisme verklaart. 'Wat
mensen van het slag van De Cooman
maar niet begrijpen, dat is dat er zoiets
als een tijdsgeest bestaat met men-
taliteitsbreuken rond bepaalde kataly-
zatoren (zoals bijvoorbeeld bij ons
Leuven Vlaams). Uiteraard reageert
ieder indivitÈl anders en in verschil/end
tempo op die fenomenen en altijd
zal je een aktieve minderheid kop-
lopers naast een grote massa min of
meer passieve meelopers en een be-
perkte groep rabiate tegenstanders
vinden. Dat heeft alles met tempe-
rament en bijzonder weinig met pro-
paganda te maken. Maar zelfs dan
behoudt de waarheid haar rechten: het
SVB-triumviraat van die hoogdagen
bestond uit een gewezen seminarist
(Paul Goossens), een gewezen bezieler
van ABN-kernen (Ludo Martens) en een
proffenzoon (Walter Debock) en bij
geen van de drie is er in de verste verte
een KP-voorgeschiedenis te ontdekken.
Slechts bladen als Het Pallieterke
verzonnen fabeltjes over een oplei-
ding in Praag omdat het nu een-
maal gemakkelijker is je onmacht
vanuit intriges van de tegensirever te
verklaren dan vanuit eigen ideeën-
armoede. . 0

Filmweek 11.11.11
Na het grote sukses van vorig jaar,
organizeert de Psychologische Kring
opnieuw een Filmweek. Ditmaal ten
voordele van een I!. I!. Il.-projekt in
Eritrea. Vorig jaar bracht deze aktie
een 84000 frank op voor de Aktie
Overleven. De Kring legde toen wat bij
uit de eigen kas zodat de kaap van
100000 werd bereikt. Dit jaar hopen
de organizatoren met de films alleen
zoveel bijeen te krijgen. Als je daar-
naast ook de geprogrammeerde films
kan appreciëren, heb je dus twee
redenen om in de week van 18 tot 21
november naar het Psychologisch
Instituut te trekken.

Als het filmaanbod je niet zo meteen
zou aanspreken is er echter een andere
reden waarom je in de week van 18 tot
21 november naar het Psychologisch
Instituut in de Tiensestraat kunt
afdruipen. De week wordt immers
georganizeerd ten voordele van een
goed doel: een I!. 11. II.-projekt in
Eritrea. In Eritrea wonen zo'n 3,5 tot 4
miljoen mensen .. Zelfs in normale
omstandigheden kan men er nauwe-
lijks genoeg voedsel verbouwen. Ge-
zien de hardknekkige droogte van de
laatste jaren en de oorlogssituatie is de

Bewapening
en ekonomie

In Veto nr.6, dd.·.., november 1985
spreekt u nogal smalend over de
"geringe samenwerking" en het "laag
mobilisatievermogen" van Ekonomi-
ka ter gelegenheid van dit debat. Mag
ik, als verantwoordelijke voor deze
samenwerking, er u echter op wijzen
'dat door de organisatoren vooraf was
afgesproken dat de samenwerking van
Ekonomika zich zou beperken tot
logistieke steun, zijnde het bespreken
van een lokaal en het ter beschikking
stellen van een vrij groot aantal blanko
affiches. Ik kan u verzekeren dat onze
aldus aangegane verplichtingen naar
behoren zijn uitgevoerd. De datum
was reeds vooraf vastgelegd door de
andere organisatoren, zodat dit debat
samenviel met traditionele onthaal-
aktiviteiten van Ekonomika, waarin
zowel eerstekanners als ouderejaars
betrokken waren. Dit laatste is hoogst-
waarschijnlijk een meer realistische
verklaring van de geringe aanwezig-
heid van ekonomiestudenten.

Yves Vandendorpe

Nieuw zorgenkind Alma III
InLeuven smaken enkelingen

het genoegen te kunnen ze-
telen in de Raad van Beheer

van Alma (RvB). Het zijn niet
zozeer de smaakpapillen die
geprikkeld worden dan wel het
politieke steekspel van het mede-
beheer dat waardig is gespeeld te
worden.

In deze Raad van Beheer
zetelen 3 personeelsleden van
Alma, de direkteur Studenten-
voorzieningen (Jan Bauwens),
prof. Bundervoet vanwege de
Raad 'voor Studentenvoorzie-
ningen en de direkteur van Alma
(Toon Martens) en verslaggever
H. Crabbé. Verder zijn daar nog
Beukeleirs vanuit het Algemeen
Beheer van de KUL en last but
not least drie studentenvertegen-
woordigers die zich doorgaans
niet onbetuigd laten.

Dinsdag 5 november Il. was
het weer zover: een lange maar
boeiende vergadering. We geven
hier een kort overzicht van de
hoofdlijnen.

Er wordt in eerste instantie een pluim
gestoken op de hoed van Alma 11.De
verbouwingswerken hebben blijkbaar
het beoogde resultaat bereikt. Een
stijging van 8725 maaltijden tegenover
vorig jaar in dezelfde periode. Dat men
daarvoor soms wat lang moet aan-
schuiven zal men in de toekomst
proberen te verhelpen door het beter
aangeven van de "te volgen route".

Vanuit studentenzijde werd de
vraag geformuleerd de schotelprijzen

beter aan te geven zodat men weet wat
aan de kassa dient betaald te worden.
Dit is trouwens een oud zeer. Er wordt
immers gesuggereerd dat het niet
aangeven van de prijzen een middel
zou zijn tot verdoken prijsverhoging.
Aan de kassa is men wel eens verbaasd
over het bedrag dat men dient te
betalen. De direktie verzeken met
klem dat ze hun best zullen doen dit
euvel te verhelpen.

Alma 111
Een schaduwzijde op het sukses van
Alma 11 is wel de achteruitgang van
zusje Alma lIl. Hier wordt geopperd
dat de oorzaak zou kunnen liggen in
het feit dat de studieweek zo kort
mogelijk gehouden wordt. Van maan-
dagmiddag tot donderdagavond.
Daardoor ontstaat 's middags tussen
13 en 14 uur een enorme toeloop,
hoewel alom 12 uur de togen open
gaan. Op I uur middagpauze kan men
moeilijk lang aanschuiven én rustig
eten.

Specifiek voor Alma III blijkt te zijn
dat de kassa een flessehals vormt.
Een technische oplossing - hier met
name het bijplaatsen van 2 togen met
kassa - zou kunnen verhelpen aan de
lange wachtiijen. Toch is men het er
over eens - alvorens tot eventuele
verbouwing over te gaan - dat men
meer precies de oorzaken van het
probleem moet onderzoeken.

Men denkt hierbij aan een onder-
zoek van de Raad voor Studenten-
voorzieningen naar studiedruk en
gezonde voedingsgewoonte. Men
denkt verder nog aan een enquete
specifiek voor het publiek van Alma
111. Binnenkort krijgt men dus naast
een maaltijd ook een vragenlijst ge-
serveerd.

Eksploitatie
Uit de eksploitatierekening van au-
gustus '85 kunnen we nog aflezen dat
het Alma voorlopig goed af gaat. Er is
een eksploitatieoverschot van om en
bij de 17 miljoen. Een gezond beheer,
maar voor studentenzijde toch ook
duidelijk een reden om ook dit jaar
tegen - de bijna traditioneel ge-
worden - prijsverhogingen te pleiten.

Dit overschot is volgens de direktie
aan verschillende faktoren te wijten:
Alma kan nu de vruchten plukken van
een aantal eerder 'toevallige' faktoren
zoals het stabiel blijven van de grond-
stofprijzen, van het personeelsbestand
enzovoort.

Tot slot: bananen
Wellicht hebben velen onder u de
onlangs op de BRT verschenen Pano-
rama-uitzending gezien over Nicara-
guaanse bananen.

En zoals het ieder goed burger
betaamt, weet hij dat het in deze
Westerse vrije markt-ekonomie geen
sinekure is zich op de markt te
installeren. In de Gentse haven is
nochtans een Nicaraguaanse firma
neergestreken die graag zijn plaatsje
zou veroveren op de bananenrnarkt.

Vanuit Gent is ook het initiatief
genomen om deze Nicaraguaanse fir-
ma te laten leveren voor alle universi-
teitsrestaurants. De RvB heeft zich
hiermee, voor Leuven, akkoord ver-
klaard.

Kwestie van iedereen tevreden te
stellen: de Gentse haven, de Nicara-
guanen, en een deel "bewust bananen
etende studenten". Op de Antwerpse
"United Fruit Company" na, maar ja,
dat is nu eenmaal de vrije markt
nietwaar?

Gilberte Boeckmans

voedselvoorziening er sterk afgeno-
men en is het de eerste prioriteit
waaraan dient gewerkt te worden.

Een 11. 11. II.-projekt, dat door de
filmweek-gesteund wordt, wil hieraan
een bijdrage leveren door de bevolking
meer middelen te geven om zelf de
voedselproduktie te verhogen en zo
minder afhankelijk te worden van
buitenlandse hulp.

Konkreet bevat het betreffende
projekt drie deelaspekten : het ver-
lenen van zaaigoed en landbouw-
werktuigen, watervoorziening en de

e., Kaortenbakke~.
Capaciteit von 250 tot 1000
steekkaarten. .
Formaten A, A6, A5 en A4.
Verkoopodviesorus .
Cardo 250 A :270, - f 1227,·1

Collecta-Transit.
Collecto tijdschriften.
cassettes.
Transit brievenbokjes.
In stevig styreen,
7 verschillende kleuren.
Verkoopodviespriis .

Collecte :173, - f
1145,-1
Transit: 155,- f
1130,-1

Vraag onze
speciale
aktieprijzen.

Jean Paul Jacobs

Basko Papiermonden.
Rond model 13 of 181.
Vierkant model 20 I.
Verkoopadviesprijs :
Bosko 13: 230, - f 1193,-1

aceo., papierhandel
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KOLOFON

Veto, jaargang 12, nr. 7
dd. 14 november 1985

Hoofdredaktie
Pascale Lefèvre en Bert Malliet

Redaktiesekretariaat
Filip Huyzentruyt

Medewerkers
Eddy Daniels, Ineke Leemans,
Gilberte Boeckmans, Jean-Paul

Jacobs, Jan Huyse, Frank Segers,
Jozef Vangelder, Frederic Marain,

Luc Raeymaekers, Koen Van
Muylem, Erwin Jans, Didier

Wijnants, Luc Vanheerentals, Joris
Philips, Jos Hendriks, Frans

Hombroux, Jos Vanlanduydt, Geert
Stubbe

Zetwerk en lay-out
Marc Heeren, Peter Mostrey, Polleke

Bijnens, Wouter Colson, Ria De
Schutter, Didier Wijnants, Kathleen
Cole, Ann Schellemans, Kris Blykers

Foto's en doka
Geert Coene, Dirk Ramakers

Illustratie
Pieter Lesage
Eindredaktie

Klaart je Claeys en Bert Malliet
Redaktieadres

's Meiersstraat 5
3000 Leuven
016/22.44.38

Drukkerij
Rotatyp, Brussel

, Oplage
8000 eksemplaren
Ahonnementen

150 fr voor studenten
250 fr voor niet-studenten
500 fr steunabonnement

te storten op
001-0959719-77

met vermelding (Veto-abo)

I



Veto, jaargang 12 nr. 7, dd.14 november 1985 3

Veel lopers, weinig toeschouwers

18de studentenmaraton
Woensdag 6 november

ging de achttiende stu-
dentenmaraton Ant-

werpen-Mechelen-Leuven door.
Alhoewel er een kleine ver-
hoging van het aantal deel-
nemers was, kwamen er woens-
dagavond maar weinig kijklus-
tigen opdagen.

Iets na drie uur (het startpistool
weigerde eerst af te gaan) vertrokken
64 stappers uit het Universitair Sport-
centrum in Wilrijk. Op weg voor een
lange tocht van meer dan 43 kilometer
naar Leuven. Minstens vijf uur zouden
de stappers er over doen. Om de
verveling te verdrijven en de hongerige
en dorstige mens te versterken droegen
sommige deelnemers rugzakjes met de
onvermijdelijke fles sterke drank. An-
deren namen hun vriend of vriendin
mee om onderweg een hartverwar-
mend potje te vrijen.
Rond de klok van vijf was het dan de

beurt aan de sterken, de harden, de
echten: de maratonlopers. Aangezien
de officiële start nog meer dan een
kilometer van het Universitair Sport-
centrum verwijderd lag, moesten de
108 dapperen eerst een tijdje in groep
joggen vooraleer zij de 42 kilometer en
195 meter konden aanvatten.
In de invallende duisternis ontstond

een lange sliert met op kop een groepje
van vijf lopers. Dit groepje zou tot
Mechelen gesloten blijven. Soms

moest wel iemand even afhaken om
een plaatselijke muur wat beter te
verkennen, maar die keerde dan
binnen de kortste keren terug. Dit
groepje werd bij zijn doortocht aan de
startplaats voor de halve maraton in
Mechelen door de wachtenden luid-
ruchtig toegejuichd. Na 2 uur 36
minuten en 40 sekonden bereikte de .
KUL-student Filip Ameloot als eerste
de aankomstlijn. Bijna twee minuten
later arriveerde Jan Sebille (tweede,
vus) en Benoni Van Butsele (derde,
KUL).
Ondertussen waren in Mechelen iets

na zeven uur achthonderd lopers aan
hun halve maraton begonnen. Tot
vlak voor de start had men de
deelnemers met dranghekkens van de
drukke steenweg Mechelen-Leuven
moeten afhouden. Ook hier liep er na
een kleine kilometer al een groepje van
vijf op kop.
Voor de meest bekende van de vijf,

Bob Verbeeck (vorig jaar Europees
Indoorkampioen 1500 meter), ging het
nog niet snel genoeg. Tot viermaal toe
nam hij met een korte versnelling een
kleine voorsprong, maar telkens werd
hij door de achtervolgers terugge-
grepen. De vijfde keer was de goede.
Vlak voor de brug in Kampenhout liep
hij onweerstaanbaar van het groepje
weg. In een mum van tijd had hij 200
meter voorsprong. De achtervolgers
zouden hem slechts op het podium
terugzien. Na Verbeeck (I u 05' 49")
eindigden Alex Vervaet (1û08' JO") en
Johan Claessen (I u 08' 47"), alledrie

-
De komputer en de breinen die de massaregistratie vlot lieten verlopen.._ ~ ~owVew)

Verzoeningspogingen
heropgenomen
Maandagavond 11 no-

vember, wapenstil-
stand dus, kwamen een

kleine twintig presessen of ver-
gelijkbare kringverantwoorde-
lijken bijeen. Onderwerp van
wat een voornamelijk informeel
gesprek moest worden: de tegen-
stelling ASR-KrUL. In de rond-
gestuurde uitnodiging stond als
bedoeling geformuleerd "als
kringafgevaardigden die niet 24
uur per dag in één van beide
koepels betrokken zijn, de zaken
nuchter en afstandelijk te be-
kijken". Er zou dus gewoon van
gedachten gewisseld worden
zonder in welke vorm dan ook
beslissingen te nemen, tenzij dan
om nieuwe vergaderingen te
beleggen.

In een naschrift bij de .uitnodiging
stond echter ekspliciet vermeld dat
persmensen van Veto of Faze zouden
geweigerd worden. Wij trokken na-
tuurlijk toch onze stoutste schoenen
aan en vroegen de verzamelde kring-
kopstukken de reden van deze af-
spraak. Als antwoord kregen we dat de
afspraak nu eenmaal zo gemaakt was
(sic), dat men gewoon onder mekaar
zou praten met personen die niet
emotioneel betrokken zijn bij de
KrUL-ASR-problematiek, dat de zaak
vooral zeer informeel was. Ook onze
belofte geen woord te zeggen en dus de

vergadering niet te beïnvloeden, was
niet overtuigend. Immers, de aan-
wezigheid van een Veto-redakteur zou
"teveel gewicht geven aan wat er zou
gezegd worden". Waarna we vriende-
lijk maar beslist verzocht werden de
zaal te verlaten.
Vooraf hadden we even een gesprek

met Peter Persyn, vice-praeses van
Medika, die uitgenodigd was om een
overzicht te geven van de verzoenings-
pogingen van verleden jaar en de
redenen waarom die uiteindelijk was
afgesprongen. Hij had zijn huiswerk
gemaakt en was tot de konklusie
gekomen dat het hele schisma eigenlijk
te herleiden was tot de vragen "waar-
over" een koepel mag spreken en in
"welke struktuur" dat moest gebeu-
ren. Ook was deze praesessenvergade-
ring volgens hem slechts inleidend, zou
algauw aan bloedarmoede gaan lijden
en zou dan ook nadien opengetrokken
moeten worden.
Nadat ons vorig jaar (cfr. Veto nr.

25, jrg. 11, dd. 27 maart 1985) was
verweten dat we ons te laat voor de
zaak van de verzoening geïnteresseerd
hadden, wilden we die fout alvast niet
weer maken. Wij kunnen hoe dan ook
degelijke toenaderingspogingen alleen
maar toejuichen en rekenen het tot
onze plicht onze lezers daarover
uitvoerig en diepgaand te informeren.
We begrijpen dan ook nog steeds niet
waarom ons bij deze gelegenheid niet
de kans gegeven werd de verschillende
meningen te leren kennen'.

Bert Malliet

A'pen-Leuven

studenten uit Leuven.
, De overige deelnemers kwamen
druppelsgewijs de trappen opgeklau-
terd die leidden naar de hal van het
Oud Gebouw op het Sportkot. Elkeen,
al of niet tevreden met zijn prestatie,
kon na de geleverde inspanningen
genieten van een verfrissende duik in
het zwembad en van een heilzame
massage van een kine-student(e).

Animatie en technologie
Een tegenvaller voor de organisatoren
was het aantal deelnemers. Waar men
bij vorige edities (vanaf 1979) telkens
een spektakulaire aangroei van atleten
had, kende men dit jaar slechts etn
minimale toename. De organisatoren
hadden dit jaar meer' dan achttien-
honderd deelnemers verwacht. Slechts
1296 schreven in op voorhand en een
dertigtal (7) vlak voor de wedstrijden.
Niet alleen KrUL beschikt over

komputers, ook de organisatie van de
studentenmaraton gebruikte een inge-
nieus komputersysteem om alle deel-
nemers zo snel mogelijk hun tijd en
plaats door te geven. Vlak na de
aankomst werd op het borstnummer
met een leespistool de persoonlijke
bar-kode (zo'n streepjesmotief dat je
ook wel eens op gebruiksartikelen
terugvindt) gelezen. De komputer
klokte dan de tijd tot op de sekonde af
en toonde die tijd op verschillende
toestellen die in het Oud Gebouwen de
grote tent ernaast verspreid stonden.
Dat het om een rnassasportmanifes-

tatie ging, moest vooral blijken uit het
deelnemersaantal en niet uit dat van de
toeschouwers. Slechts weinigen von-
den de weg naar het Sportkot die
woensdagavond. Alhoewel er door de
organisatoren animatie beloofd was,
konden wij niets terugvinden dat die
benaming kon dragen. Geen visuele
attrakties, geen amateurbandjes, niets.
Of ja, er was een speaker.
Deze persoon, ongetwijfeld op an-

dere vlakken een zeer verdienstelijk en
nuttig iemand, bakte er niets van. De
lopers die doodvermoeid de streep
overschreden, werden het podium
opgesleurd en dan boeiend onder-
vraagd over hun identiteit, indrukken

Rechtzetting
"Ha, die van Veto. Willen ze daar
eens iets nieuws proberen en hetl
loopt al meteen fout. " Inderdaad, inl
onze inleidende verwijzing op de
voorpagina van vorige week, naar
het artikel over Akademische Raad,
kroop een kemel. Er stond: "Deze
bewering is echter helemaal kor-
rekt." Er moest staan: "Deze be-
wering is echter niet helemaal kor-
rekt." En wij af met rooie kop. 0

en hun trainingsaktiviteit. Telkens
weer opnieuw. Voor de prachtige
prestatie van deze mensen werd dan
een applaus gevraagd. Drie mensen
(een fanklub7) klapten bereidwillig in
de handen. Telkens weer opnieuw ...

Organisatie
Eerlijkheidshalve moet eerst vermeld
worden dat de meeste deelnemers niet
te klagen hadden over de organisatie.
Meer zelfs, sommigen waren ronduit
lovend over de vlotheid waarmee
inschrijvingen en opvang tijdens en na
de wedstrijden gebeurden. Toch zou-
den wij graag enkele bemerkingen
maken over het verloop van de
wedstrijd en hetgeen erna gebeurde.
Voor mensen die uit Antwerpen
vertrokken, was het niet altijd even
gemakkelijk om de weg te vinden. In
de stadskern van Kontich was er bijna
geen politie of rijkswachtbegeleiding
te bekennen. Zo maakten wij mee dat
een van de organisatoren tot tweemaal
toe uit zijn auto moest springen om op
kruispunten het andere verkeer tegen
te houden.
Wijzelf zaten in een volgwagen die

door het optreden van deze laatste
plots gepromoveerd werd tot kop-
wagen. Niet zo leuk als niemand de

weg kent en als er nergens pijltjes staan
die de weg wijzen. Gelukkig kozen wij
op een kruising de goede kant. Minder
goed verging het enkele stappers die
resoluut de verkeerde kant opgingen
en genoodzaakt waren een heel eind
terug te stappen.
Op de steenweg Mechelen-Leuven

liep het ook niet steeds van een leien
dakje. De kopgroep van de halve
maraton moest de twee drukste kruis-
punten oversteken zonder enige poli-
tiebegeleiding of bescherming. Later
(te laat) kwam de politie toch nog
opdagen om het gros van de deel-
nemers veilig over de kruispunten te
loodsen.
Maar ach, zwaar moet er aan zoiets

toch niet getild worden; het gaat
immers om een studentenmaraton en
•de organisatoren zijn bonafide vrij-
willigers. Anders wordt het als de-
zelfde vrijwilligers door het opspelden
van een kaartje zich ontpoppen tot
brutale en pretentieuze betweters. Uw
verslaggever werd met overslaande
stem diets gemaakt dat hij niets te
zoeken had in de kleedkamers en de
massageruimte. Een blik op de kom-
puterapparatuur werpen, ,was blijk-
baar ook niet toegelaten.

Jan Huyse

V.l.n.r. nummers 2, 1 en 3 van de lopers die de volle 42 km /iepen.
(foto Veto)
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België steunpilaar voor Zuid-Afrika en vice versa

De kerncentrales van
Doel en Tihange draaien
op Zuidafrikaans ura-

nium; steenkoolcentrales ge-
bruiken meer en meer kolen uit
Zuid-Afrika. Het Vlaams Eko-
nomisch Verbond en de Bel-
gische Dienst voor Buitenlandse
Handel moedigen investeringen
in Zuid-Afrika aan. Jaarlijks
voert België honderden tonnen
Zuidafrikaans fruit in. Belgische
banken lenen op grote schaal
aan de Zuidafrikaanse industrie,
staatsmaatschappijen en over-
heid. Wapenlicenties werden
verkocht. De Nationale Del-
crededienst verzekert Belgische
investeerders tegen de politieke
risico's van het verzet in Zuid-
Afrika. Via België geraakt Zuid-
Afrika' aan een van de meest
moderne artilleriewapens ter we-
reld, enz..."

fel in de aktualiteit was: de Limburgse
steenkoolmijnen. .Wie de Belgische
kolenbalans bekijkt merkt al direkt op
wat er loos is. De vraag op de
binnenlandse markt daalde van 1965
tot 1981 van 24,3 milj. ton naar
15,4 milj. ton steenkool. De eigen
produktie van steenkool daalde in die
periode echter van 20,1 milj. ton naar
6,1 milj. ton. De invoer van steenkool
steeg echter van 6,8 milj. ton naar
10,1milj. ton. De steenkoolaankopen
voor elektriciteitsproducenten (EBES,
UNERG en INTERCOM)vormen thans
zo'n 36% van de binnenlandse vraag
naar steenkool. De vlamkool die
hiervoor vooral aangewend wordt
komt voornamelijk uit Zuid-Afrika en
wel voor 62%, hetgeen een 2,8 milj.
ton omvatte in 1982. Huivering-
wekkend is wel de enorme stijging
inzake de levering van Zuid-Afri-
kaanse steenkool. In 1978 bedroeg dit
nog slechts 0,3 milj. ton steenkool...

-
ation) in 1983 in Gent Ghent Coal
Company hebben opgericht. Dat be-
drijf aan de Gentse haven vormt nu de
belangrijkste schakel in het opslaan en
het doorvoeren van Zuidafrikaanse
steenkool naar West-Europa. In 1980
verwerkte Gent ongeveer 2,2milj. ton
steenkool. Van Ghent Coal alleen al
wordt verwacht dat die in staat is orn é

miljoen Zuidafrikaanse steenkool per
jaar te verwerken.

Uranium
Niet alleen voor hun elektriciteits-
centrales doen EBES, INTERCOM en
UNERG beroep op Zuid-Afrika, ook
voor hun kerncentrales in Doel en
Tihange is dit het geval. Volgens de
genoemde AKzA-brochure werden in
1983 reeds 100000 kg Zuidafrikaans
uranium opgebruikt in de diverse
Belgische kerncentrales. "In de toe-
komst zal meer dan 10% van onze
elektriciteit opgewerkt worden uit

Steenkool Zuidafrikaanse grondstof. Om wel
Het is immers slechts sinds enkele even bij na te denken als je 's avonds de
jaren dat Zuid-Afrika zich op de autoweg neemt: van al deze lampen
steenkoolproduktie geworpen heeft. brander er 1 op 10 via het land van
In 1974 voerde het land slechts 2 milj. racisme en apartheid ..." Het uranium-
ton uit maar in 1980 was dit al kontrakt dat op 31 maart 1978 werd

Aldus een inleiding van een tekst van opgelopen tot '29 milj. ton. Binnen de ondertekend door het Belgische Syn-
Aktiekomitee Zuidelijk Afrika (AKZA) EG is België terzake de vierde afnemer. atom en het Zuidafrikaanse Harmony
over de banden die bestaan tussen Het prijsverschil met de Limburgse Gold Mining Company werd boven-
België en Zuid-Afrika. De weders- steenkool bedraagt per geproduceerde dien nog "verzekerd door de (Bel-
zijdse belangen tussen Zuid-Afrika en kilowatt-uur nauwelijks 1,7 tot 2 een- gische staatsdienst) Delerededienst te-
België met betrekking tot hun beider tiem, wat overeenkomt met een ver- gen politieke en andere risiko's van het
ekonomisch welzijn zijn zo enorm, dat schil van 4%. Nochtans hebben de kontrakt". O.m. werd een lening van

. het van officiële zijde in dit land grootste elektriciteitsbedrijven geko- Synatom voor de ontwikkeling van de
voorgewende anti-apartheidsbeleid zen voor de Zuidafrikaanse steenkool, Zuidafrikaanse mijninstallaties ge.
volstrekt hypokriet overkomt. On- waartoe enkele langlopende termijn- dekt, voor het geval dat Harmony
langs verklaarde een woordvoerder kontrakten werden afgesloten, dit in Gold Mining de beloofde 2000 ton
van het Ministerie van Buitenlandse tegenstelling tot Limburg die inkel de uranium tussen 1980 en 1991 niet
Betrekkingen van dit land aan Knack: onzekere kortetermijnbestellingen ge- zou kunnen leveren ingevolge een
"België veroordeelt de apartheids- kregen heeft. .' politiek feit. Als morgen de Harmony
politiek al jaren en Ier.ft de eko- De vakbonden. pletten aljaren voor Gold Mining Company getroffen
nomische boycot na. De regering een invoerheffing op de ingevoerde wordt door een aanslag van het ANC
neemt een zeer terughoudende hou- steenkool, zoals in andere (kolen- (verzetsbeweging in Zuid-Afrika) is
ding aan tegenover elke daad die de producerende) landen van West-Euro- het dus de Belgische belastingsbetaler
ekonorniche. relaties met Zuid-Afrika pa het geval is. Daarvoor heeft de die opdraait voor de kosten ...
zou kunnen bevorderen. Belgische Belgische overheid echter geen zin. In In deze brochure besluit AKZAhier-
bedrijven die het toch wagen, worden het genoemde Knack-artikel noemde uit: "De verhouding tussen België en
gegarandeerd op de vingers getikt." men deze evolutie onomkeerbaar, Zuid-Afrika is hiermee kristalhelder
(Knack, 16 oktober '85) sinds de Zuidafrikanen (Rand London geworden: België is tegen de apartheid

Beginnen we met een akuut Bel- Corporation) samen met de Britten maar verzekert zich tegen de
gisch probleem, dat de jongste dagen (Anglo International Mining Corpor- dwijning hiervan! Op het ogenblik

Info-avond
Apartheid in Zuid-Afrika

OP donderdag 31 oktober
had in 'De Lage Drem-
pel' (Ridderstraat 178)

een info- en diskussieavond
plaats met medewerkers van
Aktiekomitee Zuidelijk Afrika
(AKZA), Anti-Imperialistische
Bond en F. Pauwels van Amnes-
ty International (als moderator).

Hedwig Verhaegen van AKZAlegd
toehoorders de geschiedenis van Zuid-
Afrika uit en toonde zo hoe het tot de
huidige toestand is kunnen komen. De
apartheid rust voornamelijk op 2
peilers: de Nativ Land Act die 86,4 %
van het grondgebied voorbehield aan
de blanke meerderheid. De andere
13,6% vormen de thuislanden en het is
niet toevallig dat industrie, mijnen en
oede landbouwgronden daar netjes
; .

Bissers
for afrika

buiten liggen. Door de Pasjeswetten
worden de zwarten politiek onder-
drukt. Wie zich niet koest houdt, in
zijn pasje kwijt en kan dus weinig of
geen werk meer vinden.

Ekonomische boycot
Daartegenover staat het Freedom
Charter, samengesteld door een groot-
scheepse enquete van 3500 afgevaar-
digden van alle verzetsbewegingen in
1955. Dit Freedom Charter is nog
altijd aktueel en zou de basis moeten
vormen van een toekomstige demo-
kratie onder het motto: ..One man, one
vote". Sinds de jaren '60, maar vooral
sinds de onlusten van Soweto in '76
(600 doden) en de dood van (moord
op 7) Steve Biko in '77, is het ANC
overgegaan op gewelddadig verzet.
Het UDF van dominee Boesak houdt
het liever geweldloos. Beide vereni-
gingen vragen om een ekonomische
boycot en stellen dat de zwarten
daardoor niet veel méér zullen lijden
dan ze nu al doen. Het AKZAen de AIB
zijn het daar beiden over eens.

Daarna volgden er een aantal vra-
gen aan het panel: Wat denkt u van de
opvatting van Pro tea, dat de zwarten 12
vijandige minderheden zouden zijn i.p. v.
1 meerderheid?
AIB: «Dat is iets dat men aan de
zwarten zelf moet overlaten.»
AKZA:«Volgens opiniepeilingen is het
UDF (niet-raciaal) bij zowat alle stam-
men het populairst. Mandela zou in
een echte demokratie makkelijk presi-
dent worden. Bij enkele andere stam-
men is hij meer geliefd dan in zijn eigen
stam (bv. de Soto 's: 91 %). Zelfs in de
streek van Boethelezi (wel raciaal) wint
hij het van deze laatste.»
Is een ekonomische boycot voldoende?
AIB: «Een boycot alleen helpt niet. Het

de zwarte meerderheid van Zuid-
Afrika in opstand komt, is het de
Belgische belastingsbetaler die de re-
kening betaalt aan de Belgische elek-
triciteitsbazen. "

... ,diamant, ...
Naast uranium is er ook nog de invoer
van mangaan, koper, nikkel, asbest ...
"In de mate dat België, en in zekere zin
het hele Westen, van die invoer
afhankelijk is geworden. In bepaalde
kringen is al uitgerekend dat als Zuid-
Afrika als leverancier van de pro-
dukten wegvalt, het Westen is aan-
gewezen op de goodwill van de
Sovjetunie ... ", aldus K. Cambien in
Knack.

Van de genoemde grondstoffen is
vooral het chroom met zijn afgeleide
produkten (ferro-chroom en ferro-
mangaan) belangrijk. Zuid-Afrika is
hier met 55% van de werledproduktie
in de niet-kommunistische wereld
bijna de monopoliehouder... Te ci-
teren ook nog de diamanteksport in
ons land. Diamant is de nummer drie
OP de Zuidafrikaanse eksportlijst.
Antwerpen is in de wereld één van de
belangrijkste verdeel- en verwerkings-
centra, met een jaarlijkse import van
85 miljard BF uit Zuid-Afrika (waar-
van 40% uit het illegaal door Zuid-
Afrika .bezette en leeggeplunderde
Namibië)

Naast diamant is er de belangrijke
goudimport in de vorm van Kruger-
rands. In 1983 produceerde Zuid-
Afrika ongeveer 680 ton goud en dat
vertegenwoordigt bijna de helft van de
wereld produktie. Gemiddeld wordt
1/6 van al dat goud geëksporteerd in
de vorm van Krugerrands. Per stuk
kost dat goudstuk ongeveer 20500 BF
en daarvan gaat één vierde naar de
Zuidafrikaanse schatskist. AKZA
merkt op dat hiervan één vierde naar
leger en politie gaat... Het is wellicht
verrassend te moeten vaststellen dat
België nade Verenigde Staten en West-
Duitsland de grootste afnemer is van
die beleggingsmunt. Praktisch alle
banken in België bieden de gouden
munt te koop aan.

Apartheid staat dezer dagen in het brandpunt van de belangstelling; hier de
aktie van het Leuvens komitee Boykot Apartheid. (foto Veto)
is wel een grote hulp voor de zwarten.»
AKZA: «Als het ANC zijn akties
daarmee overeenstemt, kan' het veel
effekt hebben. Bv.: bij een olieboycot
van de OPEC kan Zuid-Afrika nog
2 jaar voort. Wanneer het ANCdan de
reserves saboteert, moet Botha toe-
geven.»
F. Pauwels (AI): «Is het voor het Westen
ekonomisch verstandig om een wapen-
boycot te doen?
Am: «Daar is het wat België betreft al
wat laat voor. FN heeft een aantal
licenties verkocht. Zuid-Afrika maakt
nu zelf 'Belgische' wapens.»
AKZA:«Er is politieke wil nodig om de
UNO-resolutie i.v.m. wapenleveringen
aan Zuid-Afrika te ratificeren.»
Hebben de zwarten de know-how om
zelf een ekonomie op te bouwen?
AKZA:••Het ANC is daar zeker toe in
staat.»
Zal Zuid-Afrika no de omverwerping
van het apartheidsregime in het westers
kamp blijven, of zullen ze zoals het
naburige Angola met Cuba en de USSR

gaan samenwerken?
Am: «Het westen moet zijn invloed
terugtrekken, zodat de zwarten dat
zelf kunnen beslissen.»
AKZA:«Momenteel handelt het westen
zeer kortzichtig door het regime te
steunen. Men zou beter nu de zwarten
steunen. Na een demokratizering zul-
len de nieuwe leiders zich herinneren
welke landen hen steunden, en dat zal
hun buitenlandse politiek bepalen.»

Akties
Tot besluit vertelden beide verenigin-
gen wat over hun komende akties. Het
AIBgaat via prikakties aan de Leuven-
se warenhuizen de klanten aansporen
geen Zuidafrikaans fruit te kopen.

Het AKZAgaat met o.a. Broederlijk
Delen, NCOS, AIB en 11.11.11 een
'bijsluiter' verspreiden, die mensen
dan aan hun bank overhandigen om te
ijveren voor het stopzetten van de
verkoop van de Krugerrand en van het
verlenen van leningen aan Zuid-
Afrika.

Joris Philips

Krediet uit België
Hebben we reeds gezien hoe belangrijk
Zuid-Afrika inzake grondstoffenim-
port geworden is voor de Westerse (en
Belgische) ekonomie, omgekeerd zijn
Belgische banken zeer ver gegaan
inzake kredietverlening aan Zuid-
Afrika. De Kredietbank bekleedt op
de wereldranglijst van Zuid-Afrika-
financiers zelfs de derde plaats! "Al-
leen al van half '82 tot einde '84 duikt
de naam Kredietbank op in niet
minder dan 30 internationale leningen
aan de Zuidafrikaanse staat en zijn
bedrijven ... , die globaal meer dan
130miljard BF aan kredieten oplever-
den voor het blanke rninderheids-
regime", aldus Walter De Bock in De
Morgen (16 september '85). De tweede
belangrijke Belgische kapitaalver-
strekker is de Generale Bankmaat-
schappij. Deze bank was tussen mid-
den '82 en eind '84 betrokken in
leningen aan Zuid-Afrika voor een
bedrag van 50 miljard BF. De derde
belangrijkste bank is de Luxemburgse
bank de Banque International à Lu-
xembourg die in de genoemde periode
in totaal betrokken was in leningen à
rato van 40 miljard BF.

Zowel de KB als de GB waren bij tal
van deze leningen tegelijk de manager
van het uitgiftesyndikaat en dat be-
tekent dat zij de werkelijke architekten
zijn van de ganse financiële operatie ...
Ondanks het feit dat Botha eind
augustus van dit jaar besloot de
terugbetaling van aUè lange termijn-
schulden met 6 maanden te bevriezen,
lijkt het geloof van de Belgische
bankiers in het apartheidsregime wel
eindeloos. Getuige daarvan het feit dat
de leningen die de banken afsloten met
Zuid-Afrika een vrij lange looptijd
hebben van 5 tot 10 jaar ...

Wapenhandel
Als laatste onderwerp in dit artikel: de
wapeneksport. In november 1977 oor-
deelde de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties dát het blanke
minderheidsregime in Zuid-Afrika
met zijn agressieve politiek van toe-
nemende militarisering een bedreiging
voor de wereldvrede vormt. In de
Resolutie 418 eiste de VN van de
lidstaten dat ze een wapenembargo op
Zuid-Afrika zouden instellen. Tot op
heden heeft België zijn wetgeving nog
steeds niet aangepast aan deze VN-
resoluties.

Uit het reeds geciteerde Knack-
artikel blijkt dat PRB en FN·Herstal
met een regelmaat van een klok als
leveranciers van Pretoria worden be-
stempeld. FN blijkt daar al wat
licenties te hebben verkocht. In het
-dossier België wapent de apartheid doet
AKZA in 1982 een boekje open over de
illegale wapentrafieken via Space Re-
search Corportation naar Zuid-Afri-
ka. Deze Canadese firma richtte een
dochtermaatschappij op Space Re-
search Corporation International sa-
men met de Belgische wapenfabrikant
PRI:I.Uit gerechtelijke onderzoeken in
Canada en de vs is gebleken dat SCRI
155mm granaten aan Zuid-Afrika
geleverd heeft, dat SRC Quebec i.s.m.
PRB de GC-45 Houwitser (kanon)
geleverd heeft aan Zuid-Afrika, dat
Sabena betrokken was bij dit tran-
port, dat de Generale Bankmaat-
schappij een kredietnota verleende
voor 3,7 miljoen dollar ter onder-
steuning van deze leveringen ...

"België heeft steeds nauwgezet ge-
waakt over de toepassing van de
Resolutie van de Veiligheidsraad nr.
418 van 1977 die de levering van wa-
pens en munitie aan Zuid-Afrika ver-
biedt", aldus minister Nothomb als
Minister Buitenlandse Zaken op 30 juli
1980 in een parlementaire vraag aan
de heer Peters.

In het kader van de ll.ll.1l-aktie
organiseert Godsdienstwetenscha p-
pen een groots spektakel Bissers vor
afrika, De bedoeling is een beetje
geld in te zamelen en zo rolstoelen te
kopen voor een hospitaal in Ki-
zangi, Zaïre. Een vrije avond waar
enkele mensen hun beste beentje
zullen voorzetten. Dit spektakel
wordt gebracht door mensen die
bissen, zij die bisten, zij die mis-
schien zullen bissen, en alle sympati-
santen. Iedereen is hierop van harte
uitgenodigd.

Dit evenement gaat door in de
Fakbar Teologie in de Vlamingen-
straat 91 en wel op donderdag 21
november vanaf 8.30u. 0

Luc Vanheerentals
Volgende week gaan we nader in op de
banden tussen de KUL en het apart-
heidsregime.

Voor dit artikel werd beroep gedaan
op de volgende bronnen:
- AKZA, België bewapent de apart-

heid. Een schandaal toegelicht,
1983.

- AKZA, De hete kolen van apartheid,
1983.

- AKZA, Zuid-Afrika in de jaren
tachtig ... en wat heeft België daar-
mee te maken, 1983.

- AKZA, Stop Apartheid. Boykot
Krugerrand, 1985.

- W. DEBOCK, Het vertrouwen van
onze bankiers in apartheid, in De
Morgen, 16 september 1985.

- K. CAMBIEN, Geld heeft geen
kleur, in Knack, 16 oktober 1985.
Apartheid: wie zwijgt stemt toe. in
De Werker, 2 november 1985



een wel vragen maar geen ideeën heeft.
Tegelijkertijd mag er echter ook van

de biblioteek verantwoordelijken een
ernstige luisterbereidheid gevraagd
worden: zeker de uitholling van het
statuut van bibliotekariswerk tot se-
kretariaatswerk draagt nefaste trek-
ken in zich. Een bibliotekaris is méér
dan iemand die voor een komputer-
scherm zit; het is iemand die het aan
hem toevertrouwde terrein leert ken-
nen als zijn broekzak, en als dusdanig
duiding en uitleg kan verschaffen aan
het publiek, zeker aan de nieuw-'
komers. Het is prijzenswaardig dat de '
K.U.Leuven fier is op zijn LmIS-
systeem en daar internationaal mee
uitpakt, tegelij kertijd blijft het gebrui-
ken van een biblioteek méér dan alleen
maar het stockeren van titels. Een
biblioteek is - zeker in een fakulteit
als L & W - geen opeenstapeling van
bedrukt papier; het is een levend
geheel, organisch verbonden met een
bepaalde afdeling en in symbiose met
haar groeit. Wie de symbiotische
band niet respekteert - bijvoorbeeld
door een depersonalisatie van de
menselijke verhoudingen - ontkent
het wezen zelf van zo'n biblioteek en
haar eigenlijke funktie. Het past hier
dan ook te waarschuwen voor de al te
grote betrokkenheid op de glitter van
de Derde Industriële Revolutie; voor
een fakulteit als L & W is op dit vlak
een gezond konservatisme zeker niet
misplaatst, op een moment dat de
samenleving aan het doldraaien is en
zichzelf wijsmaakt haar problemen te
kunnen oplossen met systemen die op
geregelde tijdstippen biep zeggen. Het
zijn geen komputers die een nieuwe
Herfsttij der Middeleeuwen zullen
schrijven en toch zou daaraan wel eens
grotere behoefte kunnen bestaan dan
aan het definitieve wetenschappelijke
werk dat nog slechts uit statistieken en
grafieken zal bestaan.
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Het sportcentrum in L & W
beheer maar dan interessant te zijn als
er weer iets voorvalt waardoor zij
menen op hun achterste poten te
moeten staan.

Biblioteek met een
menselijk gelaat

Ik kan me best voorstellen dat een
koördinatie-job als die van kampus-
bibliotekaris in die omstandigheden
allesbehalve dankbaar is, zeker als je
weet dat L & W ongeveer twintig
afdelingen en sub-afdelingen telt die
allemaal op de één of andere manier
proberen het laken naar hun kant te
halen. Ik vraag me dan ook af of de
verziekte toestand van vandaag geen
aanleiding moet worden voor gans
L & W om aan een grondig gewetens-
. onderzoek te beginnen: als iedereen
toch deze biblioteek als het belang-
rijkste werkinstrument beschouwt en
moord en brand schreeuwt van zodra
er een aanpassing komt van bestaande
strukturen, zou het dan ook niet eens
hoogtijd worden dat iedereen met een
gevoel van verantwoordelijkheid ter-
zake zou doordrenkt raken? Vooral
voor de professoren, en zeker vo,pr die
professoren die vakken als heuristiek
doceren is hier een taak weggelegd:
waarom van die kolleges geen tribune
gemaakt waar mensen aangemoedigd
worden om een bescheiden taak op
zich te nemen in een soort kollektief
bewakingssysteem dat kan garant
staan voor de balie zonder daarom het
biblioteekpersoneel ekstra te belasten?
In die zin cirkuleert er overigens een

petitie onder het akademisch perse-
neel, maar het is een petitie die wel-
op de gebruikelijke onderdanige wijze
- revendikatief maar niet konstruk-
tief is opgesteld: "Ons voorstel strekt
ertoe dat de vroegere ingangen (...)
tijdens de gewone werkuren geopend
zouden blijven en dat, wanneer Zich
ten gevolge van een. okkasioneel
personeelstekort een probleem van
toezicht stelt (... ), de toegang hiervan
verzekerd wordt langs de nieuwe
ingangen.". Terecht wordt er in de
wandelgangen ook op gewezen dat in
de notulen van de fakulteitsraad (LW.
845/ Fac 3, 5.2, 7/2/85) een duide-
lijke afspraak ingeschreven staat die
totnogtoe . hoegenaamd niet' nage-
komen werd: "De dekaan zal erop
toezien dat de verbeterde toegankelijk-
heid, die met de goedkeuring van de
werken voorzien was, gerespekteerd
wordt (opening tijdens de middag en
tot 19 u. en dit voor de 2 toegangen)."
Dat klinkt allemaal bijzonder mooi,

maar het personeelstekort in de biblio-
teken is geen okkasioneel maar een
kronisch probleem en valt dus slechts
te doorbreken, of door nieuwe aan-
wervingen, wat virtueel uitgesloten is,
of door een ekstra inspanning van alle
betrokkenen. Die betrokkenen zijn op
de eerste plaats degenen die een kan-
toor hebben in de gebouwen en het is
dan ook aan hen om als eersten een
redelijk alternatief voor te stellen. Het
gaat niet op de mensen die voor de bi-
blioteek verantwoordelijk zijn alléén te
laten knoeien aan problemen die per
definitie onoplosbaar zijn zolang ieder-

(vervolg van p. 1)

Personeelstekort
De legitieme vraag kan dan ook
gesteld worden of deze poging om de
biblioteek efficiënter te maken niet als
gevolg heeft dat ze van een organisch
onderdeel van het leven zelf van de
fakulteit tot een burokratisch aan-
hangsel kan verworden.
Het argument waar dan altijd mee

geschermd wordt is dat van het
personeelstekort, maar wat is dat
argument waard?
Bekijk even het balieprobleem :

nodig om diefstallen te voorkomen en
daar zal iedereen het wel mee eens zijn.
Maar waterdicht is zo'n systeem toch
nooit: er zijn altijd onbewaakte mo-
menten; boeken kunnen verstopt wor-
den in fardes, kaften kunnen er
afgehaald worden, enzovoort. In de
zeer strenge Bibliothèque nationale de
Paris, waar je een introduktie nodig
hebt om erin te raken, werd iemand
met een dokterstitel erop betrapt dat
hij systematisch afbeeldingen uit kost-
bare werken sneed en op de markt
verkocht. Zelfs de best bewaakte
winkels - elektronisch beveiligd (wat
in de UCL ook voor de biblioteek geldt)
- rekenen op een diefstal van 5%.
Ondanks alle slordigheden en manke-
menten zijn de biblieteken van L &W
nooit zelfs bij benadering aan dat cijfer
gekomen, integendeel, de verdwijnin-

bezwaarden, vrijgestelden van stem-
pelkontrole, jobstudenten, maar dat
zijn ongezonde systemen die de konti-
nuïteit in het werk belemmeren en ook
hun ingebouwde limieten kennen.
Nu stellen de vernieuwingen in het

biblioteekbeheer - vooral sinds de
komputerisatie - een aantal nieuwe
taken (zoals invoeren van titels), die
sterk gehinderd worden door het feit
aan een balie gekluisterd te zitten om
op te letten dat er niks gejat wordt.
Komt daar bij de recente arbeidsduur-
verkorting. Vandaar dus de ver-
bouwing: het bestaande personeel
wordt ontlast van een aantal taken en
kan elders beter benut worden. Dat is
de teorie. Wat is de praktijk?
De praktijk was dat een aantal

mensen door de opsplitsing in deel-
biblieteken sterk vergroeid raakten
met "hun" afdeling en na verloop van
tijd "hun" terrein als hun broekzak
gingen kennen. Dat vergemakkelijkte
en versnelde natuurlijk het opruimen,
klasseren, opzoeken. Door deze men-
sen nu over een zevental verdiepingen
polyvalent te maken, maak je van
specialisten die hun terrein beheersen,
ambtenaren die in een warboel ver-
loren lopen. Niemand kent eigenlijk
nog iets omdat alleman alles kennen
moet. Voeg daarbij dat de titels nu
gemakkelijk van verdieping wisselen:

~wie byzantinistiek studeert op het
zevende zal nogal eens kunstboeken
gaan halen op het vierde, maar die
boeken zijn helemaal niet zo gemerkt
dat . in een oogopslag kan gezien
worden waar ze precies teruggeplaatst
dienen te worden. Titels zullen dus
"op reis" kunnen en geruime tijd
nodig hebben om terug te belanden
waar ze vertrokken zijn, zelfs zonder
ooit de biblioteek te verlaten.
Komt daarbij dat - via persoonlijk

kontakt tussen biblioteekgebruikers
en personeel - een aantal problemen
die nu in een burokratische' malle-
molen raken, in het verleden met vlot
gemak opgelost raakten. Een voor-
beeld: sommige afdelingen hebben
vaak belangrijke werken nodig die niet
meer ÏD'pe handel zijn te krijgen. Het
werk werd dan interbibliotekair aan-
gevraagd, op kosten van het depar-
tement gekopiéerd en ingebonden om
vervolgens in de biblioteek bijgezet te
worden voor het publiek. Nu de
organische band tussen afdeling en
biblioteek de facto verbroken wordt,
rullen die afdelingen veel terughou-
dender worden. In plaats van een
efficiënte centrale kampusbiblioteek.
keer je terug naar het systeem van de
jaloers bewaakte persoonlijke kollek-
ties.
Een ander voorbeeld: tijdschriften

komen binnen en moeten centraal
ingevoerd worden. Ze belanden tussen
de stapel en het duurt soms tot
november vooraleer je eksemplaren
van een maandblad uit augustus in
handen krijgt. Een prof leverde een
gratis eksemplaar van een eigen werk
af aan de balie van zijn afdeling.
Weken later stond het nog niet in de
rekken omdat het nog niet centraal
geklassificeerd was.

gen van materiaal zijn zo uiterst
zeldzaam dat er niet eens cijfers over
bestaan.
, De beste beveiliging voor een biblio-
teek is inderdaad niet het één of ander
gesofistikeerd systeem, maar een soort
van loyauteitsband van de gebruikers
met sociale kontrole als gevolg. Zo'n
band kreéer je echter niet met burokra-
tische maatregelen, maar met inte-
gra tie in de levende gemeenschap waar
de instelling toe behoort. Precies die
integratie, dat levend karakter van de
L & W-biblioteken lijktin gevaar te
zijn, en dat niet alleen door het
onpersoonlijke werk van het perso-
neel, ook door de centralisatie van de
. ingangen: de agora voor elke ingang
was voor elke afdeling altijd meer dan
een plaats om de valvae op te hangen,
het was een soort informeel ontmoe-
tingscentrum waar nieuwtjes cirku-
leerden en afspraken werden gemaakt.
Op de meeste afdelingen dreigen die
agora's nu doodse kruispunten te
worden zonder enige sociale funktie.

Bewaking of dienstverlening?
Uiteindelijk is de centrale vraag waar
gans de biblioteekvernieuwing van
L & W voor komt te staan een
basisvraag van de biblioteekweten-
schap zelf: beheer je haar als een depot
of als een werkinstrument en is je
eerste funktie beveiligen dan wel
beschikbaar stellen, dienst verlenen?
Het is een probleem dat al bestond in
de Middeleeuwen, toen boeken met
kettingen gekluisterd werden en het de
abt was die toestemming moest geven
om bepaalde werken in te zien; het
schijnt zelfs dat er in Noord-Italië ooit
een monnik is geweest die een bepaal-
de tekst van Aristoteles zo fanatiek
voor ongewenste lezers wenste af te
sluiten, dat hij daarvoor een ganse
abdij in brand stak. Maar volgens
historici die de zaak grondig bestu-
deerd hebben zou het hier om een
apokrief verhaal gaan, een vervalsing
van een twintigeeuws auteur die op
verbazend handige manier oude
teksten kombineerde om zijn verzinsel
een schijn van autenticiteit te geven.
Hoe het ook zij: toen vanaf de
zeventiende eeuw het begrip "open-
baar biblioteekwezen" langzaam op-
kwam, ontstond er een spanning
tussen de natuurlijke neiging tot
bescherming van het bezit vanwege de
bibliotekaris en de al even natuurlijke
neiging tot inzage vanwege de poten-
tiële gebruiker, en diezelfde spanning
lijkt ook in L & Waan de basis van de
huidige moeilijkheden te liggen.
De vraag kan daarom gesteld wor-

den of het niet hoog tijd is om het
denken zelf rond het biblioteekwezen
in L & W grondig te herzien en om de
menselijke faktor opnieuw de primau-
teit te geven op de organisatorische:
uiteindelijk was gans die verbouwing
niet eens nodig geweest als er een
beleid was gevoerd dat het bestaande
idealisme in elke afdeling afzonderlijk
wist aan te boren. Er zijn voorbeelden:
verschillende afdelingen hadden per-
manentie-diensten waarbij studenten
toezicht hielden na sluitingstijd en
kampusbibliotekaris Marcel Desmedt
heeft altijd open gestaan voor der-
gelijke initiatieven. Maar idealisme
gedijt slechts als er een atmosfeer
bestaat waarin het aangemoedigd
wordt. Zelf heb ik ooit kunnen
vaststellen dat ik - toen ik me als
enige kandidaat voor de funktie van
biblioteekverantwoordelijke van de
studenten van mijn departement aan-
meldde - tegelijkertijd de enige
kandidaat sinds jaren van gans de
fakulteit was voor, één van de beide
studentenzetels in de biblioteekkom-
missie. Zelfs mensen die het vak
"biblioteekwezen" op hun kurriculum
hadden, hadden geen interesse. Ook
bij een groot deel van de professoren
en assistenten lijkt het biblioteek-
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Nieuwe vrijgestelde voor Kringraad
Verleden vrijdag werd op de

Algemene Vergadering
van Kringraad Rudy

Lanssens met eenparigheid van
stemmen tot nieuwe vrijgestelde
verkozen. Daarmee zijn de per-
soneelsproblemen van Kring-
raad voorlopig van de baan.

De job van vrijgestelde van Kringraad
(half-time bediendenkontrakt) is de
laatste jaren niet erg meer' gegeerd.
Waren er de voorbije drie jaar telkens
maar juist genoeg kandidaten om de
twee plaatsen op te vullen, dan werd ër
eind vorig jaar helemaal geen opvolger
gevonden voor de twee vrijgestelden
die weggingen. In september en ok-
tober werd het werk op Kringraad
gedaan door vrijwilligers van de A V en
maar liefst drie interim personeels-
leden.
Aan al de problemen die dit met zich

meebracht is nu een einde gekomen. Er
is een redder in nood komen opdagen
in de figuur van Rudy Lanssens, oud
gediende die zowat alle wateren van de
studentenbeweging heeft doorzwom-
men. Afkomstig van Germania, was
hij daar onder andere jaarverant-
woordelijke, fakulteitsafgevaardigde,
lid van de onderwijskommissie, finan-
eieel verantwoordelijke en presis. Op
hoger nivo werkt hij al jaren mee met

kringraad en was de vorige jaren ook
studentenvertegenwoordiger in de In-
terfakultaire Kommissie voor Aggre-
gatie en de Akademische Raad. Dit
jaar studeert hij ook nog (bijzonder
diploma kommunikatiewetenschap-
pen) zodat Kringraad dit jaar een echt
student als vrijgestelde krijgt.

Taak
Op de vergadering van vrijdag werd de
kandidaat, zoals gebruikelijk bij alle
verkiezingen, aan de tand gevoeld
door de aanwezigen. Echt hevig ging
het er niet aan toe, maar toch
onthouden we het volgende. Zijn taak
als vrijgestelde ziet Rudy niet als een
soort one-man-show. De hulp en inzet
van anderen blijven nodig, zeker nu hij
er alleen voor staat als vrijgestelde. Die
medewerking is er trouwens wat op
verbeterd ten opzichte van vorig jaar,
wat onder andere te merken is aan de
ruime belangstelling voor de werk-
groepen. Ook de verhouding KrUL-
ASR kwam natuurlijk ter sprake.
Buiten het feit dat Rudy - zoals
iedereen- de splitsing spijtig vindt,
sprak hij de hoop uit dat de diskussies
hierover zoveel mogelijk buiten de
Algemene Vergadering gevoerd zou-
den worden, dit om de toch al
overladen agenda niet verder te be-
lasten.

Verdere uitleg was niet nodig. Er
volgde een (geheime) stemming. Veer-

uen kringen aanwezig, veertien stem-
men voor Rudy Lanssens.

Frank Segers

Rudy Lanssens. een Evergreen.
(foto Veto)
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Spiegelgevecht
met moordenaar
Twee weken geleden brach-

ten de Studio's Onafhan-
kelijk Toneel met "Abso-

lute kunst" een wereldpremiere
in het kader van het Klapstuk
'85. Deze week waren ze op-
nieuw in Leuven met "Murder in
the dark of Atwood M.", een
werkstuk rond enkele korte ver-
halen van de Kanadese feminis-
tische schrijfster Margaret At-
wood.

"Murder in the dark of Atwood M." is
een boeiende voorstelling geworden in
vergelijking met" Absolute kunst". De
zingeving van laatstgenoemde voor-
stelling berustte grotendeels op een
serie (niet onaardige) diabeelden en
een daarbijhorende klankband. Door
het overwicht van de audio-visuele
apparatuur werd het spel van de
akteurs gereduceerd tot een opeen-
volging van al te gratuïte (een enkele
keer grappige) handelingen, die in het
geheel van de opvoering vrijwel over-
bodig waren. Wat men blijkbaar over
het hoofd had gezien, is dat dia beelden
en kommentaar geen toneelvoorstel-
ling kunnen dragen. In "Murder in the
dark of Atwood M." hebben de video-
en de geluidsband zich op geen enkel
moment opgedrongen: ze bleven als
een zinvolle begeleiding op de achter-
grond van het toneelgebueren. De
oentrale zingeving van het stuk lag
opnieuw in handen van de akteurs en
hun teksten.

Mannen en moordenaars
De toneeltekst is, zoals gezegd, een
kollage geworden van een aantal korte
verhaaltjes van Margaret Atwood,
gekombineerd en geïnterpreteerd tot
een komplekse tematiek op verschil-
lende uit elkaar liggende en toch nauw
samenhangende nivo's. De titel van de
produktie "Murder in the dark"
verwijst naar een kinderspel waarbij
iemand door loting wordt aangewezen
en in een donkere kamer zijn slacht-
offer moet kiezen. Hij die als detek-
tieve werd aangeduid, mag de kamer
pas na de moordaanslag betreden en
moet door ondervraging de moorde-
naar ontmaskeren. Iedereen van de
aanwezigen moet de waarheid spre-
ken, behalve de moordenaar: hij moet
liegen. De relatie moordenaar-slacht-
offer (-detektieve) is de basismetafoor
waardoor de verschillende betekenis-
lagen met mekaar verbonden worden
en over mekaar heenschuiven. Met
deze relatie als invalshoek analyseert
"Murder in the dark" in de eerste
plaats de verhouding tussen mannen
en vrouwen. De aanwezigheid van een
man suggereert wat hij met je of voor je
zou kunnen doen. De aanwezigheid
van een vrouw daarentegen bepaalt
wat haar wel en niet aangedaan kan
worden (J. Berger), lezen we in de
programmabrochure. De boodschap
is niet mis te verstaan: de vrouw is het
slachtoffer van de man. Man-zijn is
synoniem voor macht-hebben. "Hoe
kan je van mannen houden?" vraagt
zich één van de vrouwelijke persona-
ges af. "Dat alle verkrachters mannen
zijn, betekent nog niet dat alle mannen
verkrachters zijn, zegje tegen jezelf. Je
probeert wanhopig het beeld van de
man van wie je houdt en die zelfs ook
mag, vast te houden", maar dat lijkt
een hopeloze taak zolang mannen'
macht hebben want "Macht is de
macht om te vernietigen". Waar de
man verschijnt houdt het landschap op
te zijn en wordt iets anders: het wordt
een omgezaagde boom, een nek-
geschoten hert, een verkrachte vrouw,

Berichtje te plaatsen?
Veto is graag bereid allerlei mede-
delingen en berichtjes van uw organi-
satie op te nemen. Tenslotte betekent
dat voor u een publiek van 8000 lezers.
Maar denk erom, Veto verschijnt
telkens op donderdag. Plaats dan geen
berichtje meer voor iets van net de
woensdag daarvoor!

:en oorlogsslagveld. Voor wie enigs-
zins vertrouwd is met het werk van M.
Atwood is deze problematiek bekend
terrein. In haar opmerkelijke roman
"Surfacing" wordt vrouw-zijn geasso-
cieerd met een haast mystiek eenheids-
gevoel met de natuur. De man is de
bedreiger, de vernieler van deze sakra-
Ie ruimte die symbolisch staat voor
"het echte leven" in al zijn rijkdom en
kompleksiteit. Ook de mannen waar-
van in deze opvoering sprake is.
hebben geen enkele interesse in de
"echte ervaring". Hun logika is sim-
pel: nemen, gebruiken en wegwerpen.
Maar is het wel allemaal echt zo?

Volgens het spel moet ik
liegen

De voorstelling begint met een be-
schouwing over het gevaar onvoor-
bereid een witte bladzijde binnen te
stappen. Is het een waarschuwing aan
het adres van de toeschouwer om
achter het toneelgebeuren de fiktie te
zien en achter de fiktie de waarheid?
"Onder de bladzijde is een verhaal.
Onder de bladzijde is alles wat ooit
gebeurd is, over het meeste daarvar
wil je liever niets horen". De toe-
schouwer moet op zijn hoede zijn nu
hij ekspliciet in het spel betrokken
wordt en in de duisternis zijn plaats
niet meer kent. "Je kunt zeggen: de
moordenaar is de schrijver, de detek-
tieve is de lezer, het slachtoffer is het
boek. Of misschien: de moordenaar is
de schrijver, de detektieve is de
kritikus en het slachtoffer is de lezer."
Er wordt met de toeschouwer een spel
gespeeld. Misschien is hij diegene die
er in slaagt het kluwen te ontwarren,
misschien is hij het slachtoffer van
hetgeen -hij ziet en verdwijnt hij-in d
gapende opening van het witte blad
dat zich boven zijn hoofd zonder een
geluid weer sluit? Wat te verwachten
van het einde? Een happy end? De
voorstelling besluit met een klank band
die langs twee niet-synchrone luid-
sprekers weerklinkt: verschillende ver-
haalplots voor een man-vrouw ver-
houding worden uitgeprobeerd, maar
het einde is steeds gelijk. "Laat je niet
verleiden door andere plots, het is
allemaal schijn, opzettelijk geconstru-
eerd om je te misleiden." De enige
afloop is deze: met de dood valt het
doek. Is de dood de ultieme "echte
ervaring"? En wat gebeurt er tussen
het begin en dit einde met mannen en
vrouwen? Is het allemaal slechts een
spel met een toevallige moordenaar en
een toevallig slachtoffer? Of zijn beide
het slachtoffer van een maatschap-
pelijk verleden dat hen met klisjee-
beelden langzaam wurgt? De toe-
schouwer als detektieve.

Tekst- en dansmontage
De sterke teksten van Atwood zijn op
verschillende manieren in de voorstel-
ling aanwezig: meestal in de vorm van
een monoloog naar het publiek toe,
een enkele keer als een eigenaardige
dialoog waarin de sprekersaankon-
digingen ("zei ik", "zei hij") op-
genomen zijn; en op het einde van de
voorstelling horen we het reeds ver-
melde "Happy endings" op band.
Sommige passages worden gesproken
in niet altijd vlekkeloos Engels. De
voorstelling wordt aangekondigd als
eer dansmontage. Er wordt inderdaad
veel gedanst: soms op een populair-
ritmische manier, maar meestal hoekig
met onverwachte houdingen die voor
even of voor enkele ogenblikken
verstarren en abrupt weer overgaan in
een andere beweging. De beste dans-
momenten zijn die waarin de agressie
van mannen tegen vrouwen fysiek
gestalte krijgt: een afwisseling van
elkaar pogen te begrijpen en aan
elkaar proberen te ontkomen. Het
spelletje van moordenaar en slacht-
offer. Spiegelgevechten met zichzelf en
de andere.
"Mueëer in the dark" is een even-

wichtiger voorstelling dan "Absolute
kunst" geworden mede door de mate
van belangrijkheid van het spel van de
akteurs en door een interessante
kombinatie van Atwoods teksten.

Erwin Jans

Weken op voorhand was
de voorstelling van 'De
Bedevaart' totaal uit-

verkocht. De belangstelling was
w groot dat zelfs een tweede
opvoering voor een nokvolle
zaal zou gezorgd hebben. De
mot zit dus duidelijk niet in de
populariteit. van de Nederlandse
kabaretier Freek De Jonge. Be-
grijpelijk maar tegelijk toch ook
ietwat verwonderlijk. Zijn pro-
gramma's zijn komisch maar
blijven toch eigen-aardig en vaak
ontoegankelijk voor het publiek.
Een opvoering is voor hem in de
eerste plaats ook een kompetitief
spel tussen hemzelf en zijn
publiek waarbij hij enkel bevre-
digd raakt wanneer dat publiek
tot op het bot opgepeuzeld is.
Vooraleer deze Zeeuwse leeuw
zich donderdag 7 november op
het Leuvense publiek stortte had
Veto nog een babbel met hem.
Heel 'getemd' beantwoordde hij
onze vragen.

Veto: Freek De Jonge, je bent hier
vanavond met je nieuwste soloproduktie
'De Bedevaart'. Zelf heb je het in het
kunstprogramma 'Eiland' van de BRT
aangekondigd als een poging om tot
vervulling ~ komen die volgensjou in de
nederigheid te vinden is. Hoe kan een
dwarsligger als Freek De Jonge die al
meer dan 15 jaar alle mogelijke
waarden in de maatschappij heeft
onderuit gehaald, tot zo'n punt evolu-
eren?
Freek De Jonge: «Wat heb ik bereikt
met wat ik tot nog toe gedaan heb? Ik
ben geaksepteerd door een groot
publiek en het werk wordt nogal
stevig gewaardeerd, ja. Maar als mens
kan je daar niet zo goed mee uit de
voeten. Je moet daar op één of andere
manier aan ontsnappen. 'Hoogmoed
komt voor de val' hebben wij geleerd.
Je kan het aan nogal wat karrières van
artiesten zien dat hoe groter die
populariteit is, hoe moeilijker ze in
hun privé leven komen te zitten. En
dan zie je ook heel vaak bij mensen dat
ze zich aansluiten bij een bepaald soort
sekte. Dat is een vrij natuurlijke
behoefte om je nederig op te stellen ten
aanzien van iets of iemand."
Veto: Je haat-{liefde) verhouding tot het
publiek is altijd een elementaire driJf-
veer voor je programma's geweest. Nu
verwaarloos je die aandachtspool en ga
je meer op zoek naar iets 'groots', iets
'bovenmenselijks'.
Freek De Jonge: "Zo sterk zou ik het
niet formuleren. Mijn aandacht is
weliswaar verschoven, maar toch blijft
mijn programma voor een groot deel
een dialoog met het publiek. Ik
probeer de mensen te amuseren, maar
zeg ook nog steeds dingen tegen hen
die zij niet zo leuk vinden. Nee, je kan
niet van een verwaarlozing spreken,
eerder een aandachtsverschuiving. En
die was voor mij noodzakelijk want je
kan het publiek wel beschimpen of
bepaalde situaties aan de kaak stellen,
maar dat levert geen macht op. Dat is
schijnrnacht. Het publiek dicht je iets
toe alsof je meer bent of iets beters of

Knieval voor de
hogers en dat is niet zo. Daar moet je
voortd~rend afstand van nemen. Daar RRE'E'K
moet Je voortdurend op gewezen
worden. Maar d'er is niemand die je
daar op zeker moment op wijst. Dusje
gaat op zoek naar iets buitenmen-
selijks dat je op je nederigheid wijst. ..

Religieus
Veto: Je bent op zoek naar een
vervulling en gebruikt hiervoor het beeld
van 'De Bedevaart'. In hoeverre is deze
titel en het programma dat erachter
steekt, religieus te interpreteren?
Freek De Jonge: «Het programma
heeft niet echt een religieuse konno-
tatie. Ik ben helemaal geen fanatieke
godsdienstbelijder maar ook geen
godsdiensthater. Ik zoek wel het
mystieke en het geestelijke. Dan zit je
wel in de omgeving van de godsdienst
maar voor de rest hoef je d'er niets
religieus achter te zoeken.»
Veto: Je zegt zelf dat je een vrij neutrale
houding tegenover godsdienst hebt.
Waarom dan al die blasfemische,
schokerende konférences in je vorige
programma's?
Freek De Jonge: ..Of die geciteerde
konférences kwetsend, shockerend
zijn of niet, dat interesseert mij niet.
Dat is voor mij totaal onbelangrijk. Ik
heb niet de behoefte om dat zo
allemaal te katalogeren. Het is wat het
is. Wat voor mij wel belangrijk is, is het
feit dat er bij het publiek een emotie
ontstaat, dat er iets gebeurt met de
mensen. En dat geldt natuurlijk voor
de hele voorstelling. De humor is niet
het allerbelangrijkste in mijn shows. Ik
wil in eerste instantie dat het publiek
geraakt wordt. Ik heb slechts één
kriterium: is er tussen de kabaretieren
zijn publiek een spanning voelbaar.
Als ik voel, als ik denk 'ik sta er
langsheen te praten, dan moet ik een
andere taal aanslaan.»

Film
Veto: De interaktie publiek-kabaretier
is van groot belang. Hoe komt Freek De
Jonge er dan toe om als taalvirtuoos een
stomme film rDe Illusionist') te ma-
ken?
Freek De Jonge: «Het woord heeft
geen zin in een film. Omdat ik maar
heel weinig films ken waarin de humor
zich in de dialogen afspeelt. En als dat
ZO is, dan is het als toneelstuk
waarschijnlijk ook leuker. Het woord
in de film is helemaal niet interessant.
Wij werken nu aan een film over deze
show. Daar komen konférences en
verhalen in, maar in de speelsoènes is
het woord ondergeschikt .;»

Veto: Hoe verhouden film en teater zich
volgens jou tegenover elkaar?
Freek De Jonge: "Film is een medium
en teater is een medium. Ze hebben
slechts één ding gemeen, namelijk dat
er een publiek tegenover staat. Voor de
rest zijn ze totaal verschillend.»
«In een film kan ik timen achter

een snijtafel en denken: hier neem ik
zo'n lange pauze, hier zo'n lange ... In
de zaal hoor ik het en kan ik niet
anders dan op het moment zelf timen.
Want als er in de bioscoop iets gebeurt

Sociaal engagement
Veto: Ten tijde van Neerlands Hoop
je aanvankelijk nogal sterk begaan
de wereld en zijn problemen. LAter

waardoor je er een fraktie van
sekonde naast zit, blijf je er dus
minuten een fraktie naast zitten.
dan mis je de hele essentie van
zaak.»
Veto: Is er injouw film geen enkel
van teatrale beînvloeding terug
vinden?
Freek De Jonge: «Ja, je gebruikt
teatrale elementen. Je gebruikt
dingen die je inje programma gebrui"
hebt. Dat is oud proceedee. In
begin van de filmgeschiedenis waren
veel variété-artiesten die hun eigen
verfilmden. Dat is zelfs een heel
proceedee.»

In de moderne kunst lopen heel wat
urinerend over een reeks alumir .
Buren schilder steevast vertikale
Yves Klein schildert blauwe monoCil
blauw. On Kawara houdt zich on
dagelijks een briefkaart waarop hij
hele dag in de weer met het inventan.
Wat bezielt deze mensen? Hoe

moeten we die dingen begrijpen?
zelden beantwoord.
Wie dergelijke vraagtekens

kunstenaars, maar bij de eksploten
Joseph Beuys, Anselm Kiefer,
binnenkort heldere antwoorden
namelijk een vierdelige lezinge
Wim Van Mulders zal daarin

Brusselse petit-bourgeois met de
een pijp die er geen is. Maar de on
verder dan de konstatering
vanzelfsprekendheden. Wim Van
leven en werk van Magritte uit de
Met Marcel Broodthaers zitten

Broodthaers werkte vaak met
mosselen, steenkool, eierschalen.
de Conceptual Art, maar heeft
en andere dimensies worden
Gildemeyn op donderdag 28 nove
Een van de meest ophefmakende

Beuys. Beuys beschouwt de kunst
plaatst vermolmde deuren met
museum, werkt met blokken vet
niet. Een erg omstreden, maar hoe
De Decker een uiteenzetting geeft
Tenslotte komen nog drie

schilderkunst aan bod: Georg
werk is vooral van kruciaal
schilderkunst; figuratieve "I"m"nl,,'-
terug op een brede
Dit Duits drietal wordt bel
De lezingen gaan door in de

per lezing of 360 fr voor de vier.



te diepen. Enja, ze "begint onderaan"
en denkt aan een teder moment, maar
weer wordt het beeld brutaal ver-
stoord: "Dat alle mannen verkrach-
ters zijn betekent nog niet dat alle
mannen verkrachters zijn", besluit ze.
Verliezen doe je toch, waarom dan nog
die moeite?

Dat pessimistische beeld wordt nog
eens versterkt d oor het slot van de
voorstelling. Terwijl zich op de scène
een onontwarbaar kluwen van relaties
opstapelt, hoor je het verhaal van John
en" Mary: hoe ze verliefd werden,
trouwden, twee kindjes kregen, en
daarna stierven. Maar dat verhaal kan
je ook variëren,je kan het iets leuker of
gewaagder maken. Je kan de man een
minnares bezorgen en Mary zelfmoord
laten plegen. Of je kan "een reus-
achtige vloedgolf' het hele huis laten
overspoelen. 0f...0f... En dan blijkt
plots dat de taal toch weer zo machtig
niet is en ook heel wat verdoezelt. De
"plot" is maar een opsomming, een
willekeurige opsomming bovendien.
Autentiek leven is pas mogelijk als je je
losmaakt van die oppervlakkige plot
en op zoek gaat naar het Hoe en het
Waarom.

Die boodschap, echter, komt wel te
laat om nog geloofwaardig te zijn.

Koen Van Muylem
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ofoon van Veto

je die sociaal-geëngageerde houding
verruild voor een afstandelijk cynisme.
hetgeen het einde van Neerlands Hoop
betekende. Mogen we die lijn door-
trekken en stellen dat. nu het strijdbare
er bij Preek uil is. zijn einde ook nabij
is?
'reek De JOlI&e:..Ik heb het gevoel dat

je met politiek engagement niet kan
blijven doorgaan. Je kunt niet ieder
jaar weer opnieuw gaan zeggen dat de
armen armer en de rijken rijker zijn
geworden. Ik denk, als je dat een
aantal keren naar voren hebt gebracht
dat men begrijpt dat het pijnlijk is. Ik
ben in de eerste plaats een artiest die
iedere keer iets anders wil maken."

..En waar kan ik het beter over
hebben dan wat er mij persoonlijk
overkomt. Ik ben van oordeel dat de
dingen die mij overkomen tenslotte
ook voor alle andere mensen

n over
kunst

figuren rond. Andy Warholloopt al
Wat bezielt deze man toch? Daniel
n die opvallen door hun simpelheid.

grote vlakken van het zuiverste
met het schilderen van data, verstuurt

van zijn ontwaken vermeldt, en is de
van zijn eigen handelingen en leven.
ertoe hun kunst zo op te vatten? Hoe
vragen die gesteld worden, maar zeer

En dat betekent helemaal niet dat het
programma 'De Bedevaart' - dat
'anders' is dan mijn vorige pro-
gramma's - een einde van mijn
karrière inleidt. Nee, het is gewoon een
evolutie in de behoefte die ik voel.
Naar mijn indruk ben ik nog altijd
even strijdbaar, maar het heeft een
andere vorm gekregen. De toon die je
aanslaat als je 25 bent is eenvoudigweg
niet dezelfde van als je 40 bent. En ik
ervaar dat zelf ook. Mijn taalgebruik
past zich aan. Ik heb die woorden niet
meer zo voor in de mond liggen. Alles
wat ik doe is spontaan gegroeid.»
Veto: Is die afstandname van een
sociaal-geëngageerde houding ook niet
wat gegroeid uit een gevoel van ont-
goocheling?
Freek De Jonge: «Nou, nee, niet het
gevoel van ontgoocheling. Maar ik heb
geen zin om met mijn hoofd net zolang
tegen de muur te beuken tot ik dood
ben. Nee, dan draai ik me liever om en
kijk of ik nergens anders een uitweg
kan vinden.»
Veto: Heb je die uitweg elders ge-
vonden?
Freek De Jonge: «Die uitweg, die vind
je niet. Soms denk je wel: hey, deze
muur is zachter dan die andere. Maar
dat is slechts tijdelijk, want je blijft je
hele leven lang zoeken. Ook de manier
waarop de CCc hier in België de dingen
probeert te veranderen is niet de
goede. Het is een zinloze weg. Dit geldt
trouwens voor elke vorm van fana-
tieke akties. Want voor je het weet zit
je weer gebouwen op te blazen. En dat
helpt niets want op die manier sluit de
maatschappij zich aaneen tegen dit
soort dingen en is elke kollektleve
verbetering uitgesloten.»
Veto: Als je om je heen kijkt. zie je toch
wel dat die aandachtverschuiving vande
kollektieve naar de individuele interesse
ook in de maatschappij merkbaar is?
Freek De Jonge: «Dat is juist. Dat kan
je ook goed konkluderen uit de
verkiezingsuitslagen zoals die bij jullie
uit de bus zijn gekomen. De mensen
die nog wat hebben, gaan voor zichzelf
kiezen terwijl men, toen er nog flink
wat te verdelen was, graag bereid was
om ook nog eens aan een ander te
denken. Dat is eerder een golf-
beweging en een samentrekking. Dat is
typisch menselijk. En hoe minder er is
hoe erger dat wordt. Daar hoef je je
geen illusies over te maken."

Vlaanderen
Veto: Nederland- Vlaanderen. hoe groot
voel je dat verschil als kabaretier ?

Freek De Jonge: «Nou, echt groot is
dat niet, maar er is toch één duidelijk
essentiëel verschil. Vlamingen zijn veel
serieuzer in het benaderen van mijn
werk, van hetgene ik op de scène doe.
In Nederland is men er absoluut alleen
maar op uit zich te amuzeren. Het
grote publiek bij ons komt naar mijn
shows om zich de dijen stuk te slaan.
Vlamingen hebben ook oog voor het
artistieke, het estetische facet van mijn
shows.»

Veto: Gaat jouw woordenspel niet te

snel voor Vlamingen?
Freek De Jonge: ..Ja, misschien wel
iets te snel. Nederlanders houden het
wel allemaal beter bij, maar ik denk
toch dat het allemaal goed te volgen
is.»

Veto: Ben jij zoals Paul Van Vliet; hou
jij van Vlaanderen?
Freek De Jonge: ..Kom, kom, dat is
wat patetisch! Ik kom hier graag maar
ik ga ook weer graag naar Nederland
terug.»
Veto: Heb jij soms de indruk dat het
Nederlandse publiek meer mee is tijdens
je optredens? is de voeling met het
Nederlandse publiek anders dan met dat
van hier?
Freek De Jonge: "Ik heb de indruk dat
het programma hier beter tot zijn recht
komt dan in Nederland.»
Veto: Voel je in Vlaanderen meer
respons?
Freek De Jonge: «Meer respekt. Res-
pons is niet belangrijk. Belangrijker is
het respekt voor je werk. Dat men weet
dat je niet alleen maar bezig bent met
een aantal grappen op mekaar te
stapelen maar dat je ook nog iets te
melden hebt. En daar wil het publiek
hier in meegaan en zich er door laten
ontroeren.»

Gedeeld werk is ...
Veto: Preek De Jonge is een grote
persoonlijkheid wordt gezegd. Dat is
waar. En toch geeft hij vaak de indruk
niet alleen te kunnen werken (Bram
Vermeulen, Wil/em Breuker, Heila De
Jonge). Heb jij werkelijk iemand nodig
om je in goede banen te leiden?
Freek De Jonge: «Nou, degene die ik
echt nodig heb, is het publiek. Zonder
publiek zou het nooit iets worden. Wat
een romancier doet, achter zijn schrijf-
tafel een boek van 400 bladzijden met
een heldere kompositie schrijven, dat
zou ik nooit kunnen. Ik heb het
publiek nodig om een voorstelling op
te bouwen. En daarnaast werk je met
een aantal mensen samen die je
terzijde staan met adviezen en met
stimulans."
Veto: Dus je .f!enkt gewoon: gedeeld
werk is half werk?
Freek De Jonge: «Ja natuurlijk, het is
altijd plezieriger om met zijn tweeën
aan iets te werken dan alleen. Ik wil niet
pretenderen dat ik deze programma's
alleen doe. Maar ja, ik heb toch het
vermoeden dat ik het medium ben. Als
ik met een andere vrouw getrouwd
was, werkte ik waarschijnlijk met die
santen, als ik Bram niet had ontmoet
dan... ik denk toch wel dat het zo
gelopen was. Maar ja, je kommuni-
ceert met die mensen. Plezierig, ze
kunnen je ook op betere ideeën
brengen.»

Veto: Wanneer mogen wij Preek De
Jonge hier terug verwachten?
Freek De Jonge: «Binnen 20 minuten
als je naar de voorstelling komt kijken
en daarna kan het wel een tijdje duren,
want ik verdwijn nu ongeveer twee jaar
van de scène om al mijn aandacht op
mijn tweede langspeelfilm toe te
spitsen. En daar mogen jullie ook naar
gaan kijken, maar dan zal ik er naar
alle waarschijnlijkheid niet bij zijn
voor een interview.»

Luk Raeymaekers

_ niet bij het werk van genoemde !,n de reeks lez!?gen komt ook Magritte aan de beurt; een fragment uit
van René Magritte, Marcel Broothaers, ,lf,;! r.l'hl'UCTl'lI

Baselitz en Sigmar Polke - mag ,
. De vzw Amarant organiseert

over moderne kunstenaars.
blik werpen op René Margritte, de

Iedereen kent de pijp van Magritte;
reikwijdte van Magritte's kunst gaat <' ~;;;'~\i

gespeeld wordt met konventies en
bekend van onder andere BRT 3, zal
doen op donderdag 21 november.

pas echt in de hedendaagse kunst.
voorwerpen uit de dagelijkse omgeving:
werk is verwant metde arte poveraen met

specifieke en persoonlijke betekenis. Deze
r Broodthaerskenner Marie-Pascale

van de laatste decennia: Joseph
tot politieke en sociale aktie,

inkervingen en graffiti in het
schuwt de kontroversiële uitspraak

belangrijke figuur, over wieAnny
uunuc::rdag 5 december.

uit de hedendaagse Duitse
Sigmar Po/ke en Anselm Kie/er. Hun

voor wat er momenteel gebeurt in de
worden geherwaardeerd, de kunst gaat

aandacht voor artistieke technieken.
op donderdag 11 december.

straat 30. De inkom bedraagt l20fr
(DW)

Freek doorbladert ent;~si:Jst'de'J(;or V;!o's interviewer geschreven tesis over
De Mars. De kerel links is de manager. (foto Veto)

She liked it she didn't like it
she pretended she liked it
"murder in the dark"
Deverhouding tussen man

en vrouw zal wel eeuwig
een onderwerp in de

literatuur blijven. "Studio's On-
afhankelijk Toneel" bewerkte
enkele verhalen van de Canadese
schrijfster Margaret Atwood
(0 1939) rond dit tema tot een
"dansmontage". De 7 verhalen
van Atwood zijn pas achteraf -
als je het programma doorneemt
...,....rekonstrueerbaar, maar toch
laat deze voorstelling een diepe
indruk na, een pessimistische.

De "angst voor het witte blad" zorgt
ervoor dat de voorstelling maar moei-
zaam op gang komt. De twee vrouwe-
lijke dansers/akteurs besluiten de gok
te wagen, later komt ook de schrijver
zelf geforceerd nochalant op toneel.

. Die angst is begrijpbaar: de kracht van
het woord is zo groot dat het meteen de
herinnering fikseert, een proces dat
bijna onherroepelijk is. Toch proberen
Ton Lurgerink, Amy Gale en Angelica
Oei dat proces om te keren: de
herinnering wordt klinisch benaderd
(de akteurs spreken over zichzelf in de
derde persoon) en zorgvuldig om-
cirkeld. De interpretatie wordt open
gelaten.

Murder in the dark
Zoals dat bij het O.T. stilaan de
gewoonte is wordt er helemaal niet
naar realisme gestreefd, integendeel
zelfs: tijdens het akteren wordt een
film gedraaid die het eigenlijk veel
beter "zegt" dan de woorden en zo de
handeling op de scène soms overbodig
maakt; de akteurs spreken op bepaal-
de momenten in een mikrofoon,
terwijl dat helmaal niet nodig is; elk
verhaaltje wordt abrupt afgebroken
door een "dansscène" - vaak grotesk
of pasticherend en daardoor soms ook
storend.

Stilaan worden de herinneringen
helderder en meer gedetailleerd. Eén
van de vrouwen herinnert zich nog
precies de ingrediënten van een blik
vergif dat ze als kind gemaakt had,
alleen haatte ze niemand genoeg om
het ook uit te proberen. Stilaan is er
ook geen sprake meer van relaties
maar van machtsverhoudingen. De
vrouw blijkt geen eigen wil te (mogen)
hebben: ofze 't nu leuk vindt of niet, ze
moet maar doen alsof ze 't leuk vindt,
want hij wil dat... Het spelletje "Mur-
der in the Dark" wordt plots bittere
ernst: de jeugd is voorbij, de pret ook.

Het Hoe
en het Waarom

Eén keer mag de vrouw de baas spelen:
ze laat de andere vrouwen de man de
meest belachelijke danspasjes uit-
voeren, maar lang duurt het allemaal
niet. Later zal ze dan toch proberen een
mooie herinnering aan de/een man op

Strip klub
Schanul
Ongeveer l,S jaar geleden besloten
enkele verzamelaars van antieke strips
aan hun hobby een nieuwe dimensie te
geven. Zij richtten een stripbiblioteek
op met naam "Schanul".

De initiatiefnemers zien de biblio-
teek gewoon als hobby. Zij hebben
daarbij geen kommerciële aspiraties.
maar tevens wensen zij er ook niet aan
toe te leggen (selfsupporting). Aan de
leden wordt een financiële bijdrage
gevraagd van 75 frank lidgeld per jaar
plus 4 frank per boek dat men
ontleent. Dit geld wordt volledig
besteed aan de aankoop van "nieuwe"
(d.w.z. meestal tweedehands) strips.
Momenteel beschikt Schanul reeds
over zo'n 1600 albums. Maar deze
verzameling kent dus nog steeds een
kontinue uitbreiding. Bij de samen-
stelling let men op differentiatie en
volledigheid. Dus men streeft naar
zoveel mogelijk verschillende series en
voor elke serie naar zoveel mogelijk
verschillende titels. Bij Schanul vindt
men voornamelijk het aanbod van de
gevestigde stripuitgeverijen : Lom-
bard, Darga ud, Dupuis, De Standaard
en Casterman.

Verder nog wat praktische infor-
matie: De biblioteek is gevestigd in de
Vlamingenstraat 47 (kafee Chara-
bande) en is open op maandag en
donderdag telkens van 18.00 tot
19.30u. 0
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eigenheid gaaf hoûdt, dan komt er een
moment waarop al die teoretische
voorkennis gaat renderen, omdat je
horizon verbreed is en je de diffuse
elementen geassimileerd hebt. Dan pas
kom je ook tot échte kreativiteit. Wat
daarvoor komt is leergeld .»

Levende literatuur in Leuven

Literatuur wordt meestal
behandeld als een mystiek
begrip: veel uitleg over

"talent" en "de muze" en "geni-
ale persoonlijkheid" enz...
Die mystiek wil dat schrijven

een "gave" is, slechts unieke
figuren geschonken; terwijl het
natuurlijk een techniek is die
door ieder min of meer intelli-
gent mens tot op zekere hoogte
kan aangeleerd worden. Een
techniek die dan door inderdaad
uitzonderlijke persoonlijkheden
gebruikt kan worden om mees-
terwerken te scheppen, maar die
daarom niet minder dient ver-
worven te worden via oefening,
oefening en nog eens oefening.

Een normaal mens nu zou verwachten
dat aan zoiets als een universiteit -
waar de skripturale ekspressie toch
van eminent belang is - minstens een
paar kursussen zouden bestaan waar
degenen die zich tot schrijven geroe-
pen voelen een zekere initiatie kunnen
krijgen in wat heet "moderne schrijf-
technieken". Vergeet het: in Letteren
en Wijsbegeerte kan je wel ingewikkel-
de analyses lezen rond van alles wat
met literatuur (of liever, met Litera-
tuur) te maken heeft; als je zelf wil
schrijven moet je elders terecht. Bij de
Universitaire Werkgroep Literatuur
bijvoorbeeld. Waarvan de koördina-
tor, Hans Devroe, literatuurweten-
schapper, auteur en medewerker De
Standaard, nu weer een nieuwigheid
plant: een cyklus semiotiek, totnogtoe
aan KU Leuven of RU Gent niet te
vinden.

Veto: Een Werkgroep Literatuur. Van-
waar dat idee aan een universiteit waar
komplet« instituten zich daarmee bezig-
houden?
Devroe: «Het initiatief is zes jaar
geleden aan 't Stuc gegroeid, in het
kader van het programma krea tief met
kultuur bezig zijn. Daaruit is dan een
weirug gestruktureerde werkgroep
kreatief schrijven ontstaan, heel prak-

tisch opgevat, met oefeningen om o.a.
de drempelvrees, de writers block te
overwinnen. Geleidelijk aan zijn we
alle mogelijke genres gaan verkennen,
van het kortverhaal via het luisterspel,
de essayistiek, het interview tot film-
scenario en romankompositie .»

"Wij hebben daarbij de medewerking
gekregen van vakmensen als Frans
Verleyen, Marc Didden, Harry xa-
mei, Flor Stein, Frans Puttemans ...
Wij zijn dan ook op eigen vleugels
gaan vliegen, meer struktuur gaan
geven, en ook een steviger onderbouw
gaan uitwerken in een tweede cyklus
die eerder teoretisch is, en waaraan
ook professoren als Hugo Brems en
Marcel Janssens meewerken."

Teorie en praktijk

Veto: Is dat laatste niet een gevaar? De
verademing die de meeste deelnemers in
de eerste cyklus ervaren is toch precies
dat er nu eens praktisch met die genres
wordt omgesprongen. dat er schrijf-
oefeningen zijn in plaats van eksposees
met zoveel als mogelijk bespreking van
mekaars werk enz ...

Devroe: «Dat is inderdaad zo, maar je
moet niet vergeten dat wij een heel
heterogeen publiek krijgen: voor een
stuk mensen die al jaren in hun eentje
zitten te schrijven maar daarmee niet
durven of kunnen naar buiten treden.
Voor een stuk echter ook mensen die
gewoon graag lezen en dat met meer
achtergrondkennis willen doen."
Veto: Maar ook bij die mensen leken de
praktische gedeeltes het meest aan te
spreken. Kan die tweede cyklus eigen-
lijk-niet beter opgevat worden als een
uitdieping van de initatie uit de eerste
cyklus, waarbij je desnoods over me-
kaars werk in de clinch gaat?
Devroe: «Het probleem is dan wel dat
de genres w uiteenlopend zijn. Inde
eerste cyklus "proeven" de deelnemers
als het ware op een vakkundige manier
van een veelheid van genres. De
praktijk wijst uit dat dit heel wat
mensen op weg helpt in de richting
waarin zij zich willen bekwamen, maar
het is ontzettend moeilijk om :;;'.!noeg

mensen per genre te vinden om telkens
een stevige groep uit te bouwen. Bij een
te strakke aanpak bestaat er trouwens
het gevaar van uniformisering in het
schrijven en dat is natuurlijk iets wat
ten allen koste moet vermeden wor-
den."
Veto: Maar het element groepsvorming
bij mensen die met schrijven bezig zijn is
toch heel belangrijk: het besef datje niet
de enige gek bent die daarmee bezig is.
Devroe: (Iacht)« Wij proberen dat ook
wel voor het meest beoefende genre, de
poëzie: vanaf het tweede semester dit
akademiejaar (11 februari) zal er hier
in Leuven iedere dinsdagavond -
naast de teoretische tweede cyklus op
donderdagavond - een cyklus Wan-
delen door de poëzie doorgaan; be-
spreking van gedichten vertrekkend
van het Gilgamesj-epos, met zijspron-
gen naar de Chinese, de Arabische,
zelfs de Eskimo-traditie, tot heden.
Dàt met de bedoeling de eenzijdigheid
en de beperktheid te doorbreken."
Veto: Mensen die schrijven zijn per
definitie ook individualisten.
Devroe: «Precies. Groepsvorming van
gelijkgestemden is nuttig, maar kan
nooit een vervanging zijn van de eigen
worsteling met de taaL,Je kunt mekaar
stimuleren, maar als je niks anders
meer doet dan mekaars werk bespre-
ken, krijg je al snel het gevaar van
egotripperij .»

Semiotiek en universiteit
Veto: Er is nu ook die cyklus semiotiek.

Devroe: «Die gaat door in het eerste
semester, omvat negen dinsdagavon-
den, en begint 26 november."
Veto: Die kursus lijkt me opnieuw
eerder teoretisch.

Devroe: «Inderdaad, als tegengewicht
voor. de praktische kursus kreatief
schrijven, die al bezig is van midden
oktober, telkens op donderdag, zoals
steeds in 't Stuc. Wij hebben voor die
semiotiek de medewerking van Luc De
VOS (VUB - UIA), Herman Parret
(NfWO. UIA - KUl,) en Dirk Verbeeck
(Instrumentenmuseum, Brussel)."

Veto: Maar is daar nu echt behoefte
aan? Moet je nu ineens semiotikus zijn
om te schrijven? .
Devroe: «Natuurlijk niet. Maar je kan
er ook niet aan voorbij dat semiotiek
dé nieuwe richting is ook in de litera-
tuurwetenschap. Hier in Leuven gaan
de professoren De Pater (L&W) en
Van Poecke (P&K) daar wel wat op in,
maar zonder dat het vak als vak
bestaat. Zelf schreef ik een novelle De
Stilte, die sterk semiotisch beïnvloed
is. Maar de universitaire programma's
zijn blijkbaar te stroef om soepel in te
spelen op wetenschappelijke ver-
nieuwingen. Terwijl de ervaring toch
bewijst dat daar wel nood aan is. Daar
komen wij dan met onze Werkgroep
op de proppen."

Universiteit en kreativiteit
Veto: Riskeer je zo niet tot de uitbouw
van een pseudo-universiteitje te komen?
Er wordt al zoveel geblokt en bestudeerd
in Leuven. terwijl dé grote klacht van
zovele mensen die kreatief bezig willen
zijn. toch is dat uitgerekend dit in geen
enkele richting echt kan.
Devroe: ..Voor een deel klopt dat.
Maar onze aanpak is heel anders, geen
ex cathedra-onderricht, maar veel
diskussies en oefeningen. Voor ons
zijn de kursisten mondige mensen. Er
lopen hier aan de universiteit trouwens
enorm veel gefrustreerde mensen rond
- ook onder de professoren - precies
omdat zij het gevoel hebben met te ver
doorgedreven specialisatie bezig te zijn
en niet aan eigen ontplooing toe te
komen. Maar je mag daarom het
belang van teorie toch niet over het
hoofd zien."
Veto: Hoezoî?
Devroe: «Er is een natuurlijke ambiva-
lentie in literatuur bestuderen en
literair bezig zijn en heel wat germanis-
ten bijvoorbeeld hebben daar last van.
In een eerste fase is studie een rem op
de eigen kreativiteit omdat je bedolven
wordt onder een traditie en hoogstens
nog kunt imiteren, Ook omdat in het
studiepakket eigen kreativiteit inder-
daad nergéns aangemoedigd en soms
belachelijk gemaakt wordt: L&W
vormt ofwel leraars ofwel weten-
schappers, maar geen auteurs. Ook
Pers & Kommunikatie blijft hier
nagenoeg uitsluitend teoretisch. Alsje
je echter doorheen, die fase van
ontmoediging heenworstelt en toch je

Schrijversakademie
Veto: Hoevelen blijven er in hun
frustratie onderweg steken?
Devroe: «Ontzaglijk veel. Dat probe-
ren wij ook tegen te gaan met de
Werkgroep: wij proberen mensen die
in hetzelfde schuitje zitten samen te
brengen om ervaringen uit te wisselen.
En wij proberen de eenzijdigheid te
doorbreken door de mensen aan te
moedigen verschillende genres tege-
lijkertijd uit te proberen. De bedoeling
op lange termijn is te komen tot een
heuse Schrijversakademie die op het-
zelfde nivo werkt als bijvoorbeeld een
Tekenakademie. Daar krijg je naast
schetsoefeningen toch ook les over het
impressionisme."
Veto: Het initiatief is wel uniek in ons
land.
Devroe: «Niet alléén in ons land. In
Amsterdam was er vorig jaar een nogal
spektakulaire poging, Kolofon. Toen
de belangstelling onverwacht groot
was hebben ze dadelijk subsidies
aangevraagd en toen ze die niet kregen
het zaakje weer opgedoekt. Wij zijn nu
al in ons zesde jaar en totnogtoe
zelfbedruipend. Slechts ons driemaan-
delijks tijdschrift Wel, waarin onder
andere de beste bijdragen van onze
leden worden gepubliceerd, krijgt een
beetje overheidssteun. Maar waar het
de Werkgroep zelf betreft, is dit jaar
onze eerste subsidieaanvraag inge-
diend.»
Veto: Hope" dat het lukt.

Devroe: "Maar zonder dat doen we
ook door, hoor."

Eddy Daniels

Inlichtingen: Kapucijnenvoer 67/15,
3000 Leuven, tel. 016/22 93 24.
Zie ook wekelijks de Agenda van Veto.

Elke donderdagmorgen .•.
Veto-morgen

Neem een abonnement I

Het beste uit de kringbladen

Dat deze rubriek één van
de best gelezen rubrieken
van dit blad is, zal u allen

ondertussen welbekend zijn. U
bent het trouwens momenteel
aan het bewijzen. Niet dat u daar
zo fier op moet zijn, beste lezer.
Integendeel, het getuigt van eni-
ge kortzichtigheid en gemak-
zucht dit soort soap-artikels als
koek te verzwelgen, vooral dan
als het over het eigen kringblad
gaat. Maar goed, menselijk mag
ook nog. Wat u misschien niet
weet, is dat deze artikelenreeks
zo'n twee jaar geleden door ene
Vanzwam werd gesticht. Tege-
lijk is deze heer de uitvinder van
de stijl die in deze artikels
gebruikt wordt, een mengeling
van bruut gescheld en scherpe
humor, zodat zelfs de meest
serieuze kringbladschrijver er-
mee kan lachen als zijn produkt
in de grond geboord wordt. Het
is trouwens opvallend hoeveel
kringredakteurs direkte opmer-
kingen aan het adres van Van-
zwanske, Vanzwams opvolger,
in hun redaktioneeltje inlassen.

Daar deze kringbladbesprekingen
kennelijk sukses hebben, maar omdat
zelfs Veto-redakteurs afgestudeerd ge-
raken, wordt vanaf heden deze rubriek
gevuld door ondergetekende. We zui-
len dan maar meteen klare wijn
schenken: met Vanzwansbeke wordt
het hard. Champagne voor goede, de
bijl voor slechte kringschrijfsels. Voor
het gemak wordt de tussenliggende

grijszone verwaarloosd. Gezien de
prijs van schuimwijn en de belabberde
financiële toestand van dit blad, weet u
dan ook meteen wat er u te wachten
staat. Trouwens, wie zich na een harde
beurt in deze rubriek niet meer
kapabel voelt een kringblad vol te
schrijven, kan altijd hier wat ervaring
opdoen. De redaktie heeft mij laten
weten dat er nog steeds kringkorres-
pondenten gezocht worden.

Krimmax
Het tweede nummer van dit krimino-
logenblaadje is ook weeral uit. Niet zo
moeilijk als je het volume bekijkt,
schamele 12 pagina's, spaar-
zaam op As-formaat verkleind. Het
blaadje bevat trouwens zeker een
heleboel informatie voor krimino-
logiestudenten. Zo leren we bijvoor-
beeld wie wat doet in het presidium en
dat er 237 ingeschreven zijn voor
kriminologie, waarvan 147 dames.
Maar van joernalistieke stijl en vorm-
geving hebben ze daar precies weinig
kaas gegeten. Vooral de illustraties
vallen op. Ze staan inhoudelijk vol-
ledig los van de teksten en zijn
bovendien plagiaat. Zo staat er bij-
voorbeeld een parmantige Kamagurka
over misbruik van geneesmiddelen bij
de aankondiging van een overigens
boeiende cyklus proffenvoordrachten.
Beste Krimmers, vergeet niet dat de
inhoud van artikels op de tweede
plaats komt; op de eerste plaats staat
de inspanning nodig om te bereiken
dat uw artikels gelezen worden. Ge-
bruik eens wat plakletters voor de
titels, zoek een passende foto of
kartoon. Voorwaar, of Krimmax zal
een berichtenblaadje blijven.
Trouwens, nog zo'n verschrikke-

lijke schoonheidsfout is de wijze
waarop het ingezonden artikel over

"Doorheen tralies" van voorvader
Vanzwam behandeld wordt. Wegge-
drongen in een hoekje op pagina 9,
getypt met kleinste interlinie ... Wat
meer 'respekt voor dergelijke waarde-
volle bijdragen zou niet misstaan.
Enfin, volgende keer uw waar wat
aantrekkelijker presenteren, zoals ze
dat in Alma 2 proberen, en dan zullen
we er nog eens over nadenken.

Oli-dom
Met deze tussentitel zal u het waar-
schijnlijk wel begrepen hebben: de bijl
voor de 'vunze vulkaan'. Oli & ko
vinden voor hun schachtennummer
geen beter onderwerp dan domweg
seks. En dan nog van het nivo poep-
neuk-kots. Het begint al met de
voorpagina alwaar twee koebeesten

een kunstje voordoen, dat iedere
schacht ondertussen al kent van in de
kleuterklas. Op pagina 6 en 7 worden
de begrippen kus en verliefdheid nog
maar eens in de taboesfeer ver-
drongen. Verderop vinden we een
overduidelijk bananentaartrecept, een
blote ridder, een pagina vol kots, een
interview met een, hou u vast, ren-
dierengenitaliénkeurder, Kaprisky in
het jaar van de kwal om op de
achterpagina te eindigen met prof.
Vandenberghe na wat te veel trap-
pistenbier. Beste geologen, wij zijn
geen puritanen, maar dit... Als uw
redaktie zelfs dat nivo nog niet heeft
overstegen, raden wij u dringend aan
ze te ontslaan. Hieraan zou ik eigenlijk
liefst zelfs mijn bijl niet vuil maken.

Kreunen
In het redaktioneel van zijn Floreat,
begint Tuur meteen onze neef en
voorganger Vanzwanske te bewerken,
maar zal nu moeten merken dat
Vanzwansbekes normen anders lig-
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Oli & ko; de koebeesten (foto geo)

gen. Tuur maakt zich namelijk zorgen
over Vanzwanskes reaktie op de
Floreat-voorpagina. Wel Tuur, uw
voorkant is niet mis, maar informatief
waardeloos. We leren ook dat men bij
Floreat vindt dat het kringblad "terug
wat plezanter, wat meer een uitlaat-
klep voor alle onnozele zottigheid die
er toch in een student zou moeten
zitten", zou moeten worden. En dat
terwijl wij hier proberen ons blad
inhoudelijk zo sterk mogelijk te ma-
ken, nou.
Gelukkig maar vinden we in voor-

liggende Floreat weinig van Tuur's
verzuchting terug, behalve dan de
heringevoerde hartsrubriek en wat
ander gemodder. Wees gerust Tuur, ik
zal daar niet over kreunen, veeleer
kreunen die pagina's onder mijn bijl.
Let wel, slechts die bewuste pagina's
want voorts zit deze boerengazet niet
slecht in mekaar met een uitgebreid
gamma van artikels van studiebeurzen
tot Greenpeace. Wel willen we even
een verwittiging sturen aan het adres
van uw reisagentschap: het bedrijf
Upjohn nv heeft verdachte aktiviteiten
in Zuid-Afrika. Voor meer informatie
verwijzen we naar het bestaande aktie-
komitee Boykot apartheid.
Opvallend aan deze Floreat zijn

natuurlijk de kleurtjes. De boere-
kotters drukken schrijfsels namelijk
met een eigen stencil-machine, en wel
in een veelvoud van verschillende
inkten: zwart, roze en babybleu.
Daarrond dan nog een paarse kaft, en
u begrijpt dat de tere oogjes van
Vanzwansbeke pijn beginnen te doen.
Op de koop toe zijn vele teksten nogal
zwakjes afgedrukt. Men spaart niet
met de kleurtjes maar wel met de inkt.
Welaan, beste Tuur, ik zal u de
rekening van de opticiens sturen.
Zo, niet slecht voor een eerste

aflevering, al zeggen we het zelf.
Trouwens, wij houden de kringbladen
natuurlijk niet tegen om een rubriek
"Het beste uit Veto" te openen .

Vanzwansbeke
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Bent u al gedoopt, schacht jes ?
Erworden nog vele eerste-

jaars gedoopt te Leuven,
wat bewijst dat niet alle

tradities de wereld uit zijn, wel
integendeel. Lippenschuurders
als schacht, doopmeester, doop-
kantus, ancien e.d. herinneren
ons niet aan de kerkse ritus,
maar aan een jaarlijks terug-
kerende studentenaangelegen-
heid. Wij bogen met deze repor-
tage geen totaalbeeld, dan wel
een sfeerbeeld van een viertal
dopen.
De doopmeester-pillendraaier had een
drankje gebrouwen voor zijn dope-
lingen met volgende ingrediënten:
bier, peperkoek, choco en eieren. Het
had iets van een bekende kokosnoten-
likeur. Op het menu stonden ook
toastjes met veel look en andere
kruiden, wat een eksponentiële braak-
neigingskurve tot gevolg had. Rare
brouwsels en dito hapjes blijken
populair te zijn tijdens studenten-
dopen.

Van de 180 schachten waren er 70
komen opdagen. Algemeen bleven de
proefjes braafjes, men probeerde het
ludieke element te laten primeren. De
schachten zelf bleken tevreden en
wijzelf hebben geen chagrijnige ge-
zichten opgemerkt in de reuzevogel-
achtige Albatros. De doopkultus
wordt in deze fakulteit ervaren als een
onmisbare schakel in het studenten-
leven. "Wie wil, mag komen; men
moet niet meedoen."(7)·

Boerekot
Een grondige voorbereiding lag aan de
basis van de overweldigende opkomst
en de uitbundige sfeer. Na de buiten-
doop volgde een kombinatie van
binnendoop-kantus in het frivole (7)
Tirolerhof.

"Voor de boerenkotters is een doop
een traditie die men wil volhouden en

degene die niet meedoet, wordt niet
vies bekeken", opperde een ex-doop-
meester. "De uitdrukking 'domme
schacht' wordt enkel tijdens de doop
gebruikt."

De peter- en meterwerking en de
wetenschap dat het allemaal zachtjes
zou verlopen waren verantwoordelijk
voor de hoge opkomst (70 à 80%).

Een andere student sprak met
tranen in de ogen over de goede ouwe
tijd toen de studenten nog vele liedjes
kenden uit de kodeks. "De doop-
kantus vervaagt; als de studenten nu
ergens komen op een oud-studenten-
feest, dan kunnen ze niet eens mee-
zingen."

Industria
De beroemde New-Yorker schouw-
burg was gevuld tot aan de nok, zelfs
iemand van de BRT was aanwezig.

Volgens Marianne moet een goede
doop een dosis durf en een deel
spitsvondigheid insluiten, zowel van-
wege praesidium als schachten, vol-
gens het principe: laat een schacht
nooit doen wat jezelf niet zou doen.
Toch werden er strafdopen gehouden
om de orde te handhaven (met kleine
venijnige zweepjes op de blote bil-
letjes).

Omstreeks 24 uur volgde de apo-
teose toen een vijftal schachten me-
kaar bekegelden met' mayonnaise,
eieren, ... Schande! Schande! In Afri-
ka lijden ze honger ... maar toch leuk
om zien.

Ongeveer de helft van de schachten
waren opgekomen, tot groot jolijt van
de doopmeester. Deze is van oordeel
dat zowel schachten als publiek plezier
moeten beleven aan de doop. Daar-
door zien we een evolutie van indivi-
duele doop naar doopshow. Het komt
erop aan origineel te zijn.

De meeste schachten vonden het wel
leuk, maar te langdradig. Wij citeren:
"Nee, niet lollig, maar dat komt
misschien nog wel." "Ja, de organi-
satie, vooral in het begin .;" "Beestig,

Kasteelkoncerten
Veelal horen we van studenten:"Ja,
vroeger heb ik nog een instrument
gespeeld! Maar nu met mijn studies
blijft er geen tijd meer over om te
oefenen en muziekles te volgen. Dus
ben ik er mee gestopt. Spijtig ... !"

Alhoewel, Leuven biedt ook op dit
gebied unieke kansen. N""'"''!n we
maar het Universitair Symfonisch
Orkest en het Universitair Harmonie
Orkest. Velen voelen zich hiertoe
geroepen, maar weinigen zijn uit-
verkoren.

Maar ook fakulteitskringen doen
iets op dit gebied. Zo zijn er de
Kasteelkoncerten in het Arenberg-
kasteel, Heverlee. Naast enkele kon-
eerten gegeven door professionele
muzikanten organiseert vrx-ktassiek
twee koncerten. Een eerste koncert

wordt gegeven door professoren, do-
centen en assistenten van de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen. Het
tweede koncert wordt gegeven door
studenten.
Voor dit laatste wordt een groot

ensemble gevormd dat orkestwerken
speelt van Bach, Beethoven, Händel,
enz. Zo'n muziekwerken vragen als
bezetting een strijkersensemble veelal
aangevuld met fluit, hobo, klarinet,
hoorn, tuba, ...Daarnaast worden wer-
ken voor klein ensemble uitgevoerd
zoals een trio, kwartet, piano (vier-
handig).

Dit koncert geeft dus aan studenten
de kans om zinvol de muziek te
beoefenen. Professionalisme is alles-
behalve vereist, maar is graag mee-
genomen. Trouwens de vorige edities

hè, vettig, maar toch nogal plezant ... "

Ekonomika
Twee kriteria vormen de basis voor de
doop: hij moet interessant zijn én voor
de schacht en vooral voor het publiek.

Typisch voor deze fakulteit was de
grondige voorbereiding en het groots
opgezette spektakel. Men kijkt naar
vorige jaren en praat met andere
fakulteiten. De fiets-yoghurt-kaas-
kombinatie kwam zelfs uit Brussel'
(Ekam).

Het aantal te dopen schachten
wordt bewust laag gehouden (onge-
veer 250 op 700). "Teveel is teveel;
beter wat minder en grondiger; na 4

uur doop is het maksimum bereikt en
:ian wordt het moeilijk om er de hand
in te houden," verzekerde doop-
meester Jean ons.

De sfeer op de doopkantus 's avonds
was uitbundig en luidruchtig. Er werd
veel bier gedronken (en gegooid) en
zelfs 4 proffen en ex-praesessen waren
aanwezig in het doop panel.

De verwachtingen bij de schachten
waren nogal hoog gespannen. "Het
viel nogal mee," was een veelgehoorde
reaktie. De meesten lieten zich mee-
sleuren door de razend entoesiaste
massa en het bier van de gelijknamige
zaal was hiervoor zeker mede ver-
antwoordelijk.

In vraag stellen ...
De tijd dat er doden vielen bij dopen
lijkt definitief voorbij. Vroeger waren
deze manifestaties veel zotteren zatter.
Sommige ouderejaars blikken wee-
moedig terug naar de tijd van toen.

Wanneer we vergelijken met leger-
toestanden, dan valt ons op dat de
ontgroening ook daar nog veel bijval
kent. De sadistische neigingen van de
miliciens worden daar duidelijker
geprofileerd door de druk die uitgaat
van de autoritaire hiërarchie en het
zich afzetten hiertegen wordt vertaald
in het vernederen van de nieuwelingen.
Aan de unief is dit minder duidelijk,
maar toch is het niet onheus zich even
af te vragen wat de zin van dit alles is.

Enfin, degenen die niet aanwezig
waren, hadden weer eens ...

Jos Hendriks
Frans Hombroux

De schachten bij Groep-T; dopen zijn ook niet meer wat ze geweest zijn. Wij zullen er alvast niet om treuren.
(foto Veto)

van de Kasteelorkesten hebben al
bewezen dat amateurs heel goede
dingen kunnen brengen. Maar zoiets
vereist ook wat voorbereiding. Zo
wordt er eenmaal gerepeteerd per
week, zover dit mogelijk is. Er wordt
namelijk rekening gehouden met de
reisweek, de proefeksamens ...

Tot nu toe kwamen de uitvoerders
vooral uit de ingenieursstudenten.
Maar dit jaar wil VTK die unieke kans
niet onthouden aan studenten van

.andere fakulteiten. Indien men graag

.dit jaar zou willen meedoen aan de
Kasteelkoncerten of graag nog bij-
komende inlichtingen zou willen in-
winnen, kan men kontakt opnemen
met:

Jos Vanlanduyt, Parkdreef I,
Heverlee - 016/228168

Geert Lowet, Waversebaan 69,
Heverlee

Studentenarchief

J.V.

De bijzondere aandacht van alle
studentenverenigingen wordt ge-
vraagd voor het ArchiefenMuseumvan
het Vlaams Studentenleven een af-
zonderlijk fonds in het Universiteits-
archief, tevens de enige openbare
boekerij die alle studentenbladen (ook
gestencilde bewaart).

Omdat er steeds dokumenten ver-
loren gaan door het wisselen van
besturen en soms van lokalen, hebben
de kringen er belang bij geregeld een
eksemplaar van hun tijdschrijft naar
voormeld Archief te zenden, waar de
jaargangen zorgvuldig worden be-
waard ten gerieve van latere kring-
besturen en van al wie een bepaald
aspekt van het studentenverenigings-
leven wil bestuderen.

Het AMVS verzoekt om toezending
van een eksemplaar van alle verslagen,

pamfletten, manifesten, strooibiljet-
ten, feestprogramma's, Iustrumbro-
chures, affiches en foto's van alle
studentenverenigingen.

Studentenverenigingen kunnen ook
hun oude archieven "in bewaring" aan
het AMVS toevertrouwen; zij blijven er
eigenaar van en hebben steeds toegang
tot hun bezit dat tegen verlies en
verspreiding wordt beho~d. .

Het AMVS wordt o.m. geraadpleegd
door historici en publicisten en werd
tot heden als een van de bronnen
vermeld in dertig licentieverbande-
lingen.

De besturen gelieven alles te zenden
naar volgend adres:

Archief Vlaams Studentenleven
Universiteitsbiblioteek
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven

De studenten lichamelijke opleiding en kinesiterapie zijn
misnoegd. Hun instituut in Heverlee, "het Sportkot", heeft
geen degelijk zwembad, slechts een omgebouwde roeibak. En
daar het vervangende stedelijke zwembad aanhet Hogeschool-

plein ook alflink begint te verouderen,zijn sportkotters niet op
hun gemak. Men vreest zelfs in de toekomst zwemlessen ophet
droge te moeten nemen. Vorige week war het aktie-week.
Rektor Dillemans en beheerder Tavernier kregen ook hun

massaal bezoek, al bleven deze braaf op straat zitten. Deze
week dinsdag werd symbolisch de roeibak leeg geschept.
Althans, dat was het opzet.

(foto Veto)
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Liberale studenten inviteren André Leysen

Fly now pay later
latende bedrijven, de onderlinge ver-
deeldheid van de vakbonden, en nog
veel meer ..De ideeën van André Ley-

sen zijn ruim bekend.
Meteen reden waarom

voor zijn toespraak op 6 novem-
ber enkel bewonderaars kwamen
opdagen; die 91.06 van De Valk
niet konden vullen.

Globaal
Volgens mij komt de visie van Leysen
zowat hierop neer. Een goed werkende
ekonomie, gebaseerd op initiatief, is
een manier waarmee de gemeenschap
zijn brood verdient. Als de overheids-
druk te groot wordt (te hoge belastin-
gen, te veel reglementeringen, enz.),
dan wordt deze bron van inkomsten
ontkracht. Als de politici dan nog niet
bepaald wakker liggen van het alge-
meen belang, maar uit zijn op persoon-
lijk voordeel, dan is dit niet van aard
om het probleem snel op te lossen.
Het is waar dat deze visie slechts één

standpunt is, en dat het dus geen
alleenrecht op waarheid heeft. Maar
hiermee houdt het niet op. Er hapert
wel degelijk iets aan deze ekonomie en
de manier waarop zij ideologisch
opgevat en geleid werd zal daar wel
niet vreemd aan zijn. Vooral dit laatste
wordt zeer graag vergeten. Jarenlang
hebben zowel links als rechts, door
eigenbelang en ideologische pretentie,
de ekonomische werkelijkheid niet
willen zien en - wat daar mee

Hoewel hij zijn voordracht stevig
stoffeerde, had ik de indruk dat het
voor Leysen een zoveelste roetine-
kwestie was. Zijn toespraak las hij in
een fit tempo af, met her en der een
zinnetje kommentaar., De vragen
achteraf hadden misschien nog wat
reliëf kunnen brengen, maar ook hier
werd alles vlot en in een soepele sfeer
afgehandeld.
Het zou echter te gemakkelijk zijn

om er ons op die manier van af te
maken. Deze man onderzoekt de
huidige situatie, vormt een' standpunt,
en komt daar voor uit. Voor de
politieke wereld - zowel links als
rechts - is zo'n nuchtere kijk op zaken
veel te huiveringwekkend. Want de
belangen die kunnen vallen zijn talrijk.

De Sovjetunie en derde wereld
Luister naar mijn.woorden ... Te veel staat , samenhangt - de eigen "grote waar-

Er is een te sterke verstaatsing van heden" aan een kritisch onderzoek
onze ekonomie. Van wat alle Belgen willen onderwerpen. Prijs: een globaleDaarbij komt nog dat zij bij de

ontwikkelingslanden aandringt op te-
rugbetaling van vroegere leningen
zodat uiteindelijk de geldstroom van
de Derde Wereld naar de Sovjetunie
groter is dan de omgekeerde stroom.
Een andere paradoksale situatie

doet zich voor op de graanmarkt. De
Sovjetunie is een wisselvallige en een
grote graanimporteur. Dit heeft on-
getwijfeld een weerslag op de wereld-
prijs van graan en op de hoeveelheid
die- beschikbaar blijft voor voedsel-
hulp. Overigens bleek de Sovjetunie
helemaal geen moeite te hebben om,
omwille van het graan, vriendjes te
worden met de rechtse diktatuur in
Argentinië. Maar dat was nadat de
Amerikaanse president Carter een
graanboycot had afgekondigd als straf
voor de inval in Afghanistan.
Op strategisch vlak hebben de

Sovjets enkele onhandigheden en re-
gelrechte mislukkingen gekend. Het
meest spektakulaire voorbeeld hiervan
is wel het opblazen van de Russisch-
Egyptische relaties in IfJ72door Sadat,
toenmalig president van Egypte. De
Sovjetunie moet op dit vlak tot haar
spijt ondervinden dat zij minder
ekonomische drukkingsmiddelen heeft
dan het Westen. De multi-nationals,
de Wereldbank en het Internationaal
Muntfonds houden eensgezind menig
ontwikkelingsland onder de Westerse
wind. Het volstaat de dollars te laten
knisperen.

Marx en Lenin
De uiteindelijke en onbeantwoorde
vraag blijft dan toch welk entwikke-
lingsmodel de Sovjetunie voorstaat.
Volgens het boekje (dat van Marx en
Lenin) zou zij de socialistische revo-
lutie moeten eksporteren. Maar dan
staat zij voor hetzelfde probleem als
Rusland in 1917: de meerderheid van
de Derde Wereldbevolking zijn boe-
ren; er is dus geen proletarische
revolutionaire klasse, laat staan dat er
een produktie-apparaat is dat kan
afgepakt worden van de kapitalisten.
Ook in haar konkrete entwikke-

lingspolitiek toont de Sovjetunie trou-
wens dat het haar niet te doen is om de
socialistische wereldrevolutie. De in
hoofdzaak retorische hulp aan Nicara-
gua is hier het meest aktuele voor-
beeld van.
Sinds de ontwikkelingslanden zich

hebben gemanifesteerd als rnachts-
groep in de wereldpolitiek is wel het
volgende duidelijk geworden: de
Sovjetunie zal, net als de Verenigde
Staten en Europa, een zo stevig
mogelijke positie zoeken in een wereld
die evolueert van een bipolair even-
wicht naar een multipolair :t.rachten-
veld. De ontwikkelingslanden zijn in
dit opzicht de inzet van een luguber
spel om invloedsferen.

Nieuwe Internationale Ekonomische
Orde. In teorie en praktijk beveelt de
Sovjetunie de ontwikkelingslanden het
sovjet-ontwikkelingsmodel aan: groot-
scheepse omschakeling van landbouw
naar zware industrie.
Het gevolg van deze visie is dat de

Sovjetunie weigert om konstruktief
mee te werken aan de internationale
konferenties waar Zuid en Noord een
nieuw ekonomische wereldorde kon-
strueren. Zij koncentreren hun in-
spanningen op enkele bevriende staten
- 70 percent van de hulp gaat naar
Cuba, Vietnam en Afghanistan - en
leveren alleen fondsen die gebonden
zijn aan welbepaalde projekten.
Het feit dat voor de Sovjetunie de

ontwikkelingsproblematiek tamelijk
nieuw is én. dat zij zelf nog te kampen
hebben met problemen van ekono-
mische ontwikkeling zorgt ervoor dat
zij, moeizamer nog dan het Westen,
zoeken naar een evenwicht tussen
eigen ontwikkeling, strategisch-poli-
tieke belangen en humanitaire doel-
einden.

Voor deWerkgroep Andere
Ekonomie sprak Johan
Schockaert van het Natio-

naal Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking over de
Sovjetunie en de Derde Wereld.
Volgens hem een voorbeeld van
"Luister naar mijn woorden,
maar kijk niet naar mijn daden".

Tot het begin van de jaren zeventig
kon het Oostblok zichzelf voorzien
van grondstoffen; het had dus geen
reden om geïnteresseerd te zijn in de
Derde Wereld, leverancier bij uitstek
van die grondstoffen. Sindsdien echter
komt de zelfvoorziening stilaan in het
gedrang en volgt de Sovjetunie het
Westen op het humanitaire pad van de
ontwikkelingshulp maakt dat iij de be-
denking maakt dat zij in feite geen
koloniale schuld af te lossen heeft en
dus vanuit een andere positie vertrekt
dan het Westen.
Als gevolg van deze verse belang-

stelling stijgt de Oostblok-handel met
de Derde Wereld sterk sinds de
zeventiger jaren. Toch vertegenwoor-
digt zij nog maar I percent van de
totale wereldhandel, wat zeer weinig is
vergeleken met de 17 percent van de
handel tussen het .Westen en de
ontwikkelingslanden. Daarbij komt
nog dat de ontwikkelingslanden ver-
houdingsgewijs meer afgewerkte pro-
dukten eksporteren naar het Westen
dan naar het Oostblok. De Sovjet-
ontwikkelingshulp heeft blijkbaar een
neo-koloniaal tintje.

Sovjet-visie
Volgens de Sovjetunie is de onder-
ontwikkeling het gevolg van het kolo-
nialisme en van de kapitalistische
wereldekonomie. Het is dus aan de
Weste~ landen om de rnogelijkheids-
voorwaarden te scheppen voor ,een

Kontradikties
Deze speciale positie van de Sovjetunie
uit zich op wereldvlak in een paar
ongerijmdheden. Vermits het grootste
deel van het russische eksportpakket
bestaat uit grondstoffen heeft zij, net
zoals de ontwikkelingslanden, vanaf
het begin van de jaren zeventig te
kampen met dalende eksportinkom-
sten. De prijzen voor afgewerkte
produkten stijgen sinds 1970 immers
sneller dan de grondstoffenprijzen. De
Sovjetunie tracht dit inkomstenverlies
te kompenseren door haar uitvoer
naar de Derde Wereld op te drijven en
door te lenen op de internationale
kapitaalmarkt. Zij wordt dus, in
konkurrentie -met de ontwikkelings-
landen, vrager van internationaal ka-
pitaal en drijft zo de kost van de
leningen - de intrest - omhoog.

VBO-kopstuk. werd op een recente vergadering van
Akademische Raad naar verluidt voorgedragen als kandidaat-eredoktor.

(foto Veto)
overheidsschuld van 5000 miljard, een
fenomenaal bedrag, dat jaarlijks eks-
ponentieel stijgt. Tientallen jaren nog
zal deze schuld als een domper op ons
wegen. Maar dit wordt wijselijk ver-
zwegen door de politici.

samen verdienen in één jaar (of het
bruto nationaal produkt), neemt de
staat liefst 62% als belasting voor haar
rekening, een Europees rekord
overigens. Dit geld wordt dan nog
inefficiënt aangewend ook: het dient
veel meer voor de instandhouding van
de "politieke hofhouding", i.p.v. ten
goede te komen aan het welzijn van de
burger. Trouwens, de staat geeft elke
dag 38% meer uit dan ze ontvangt.
Gevolg: een grote overheidsschuld
waarvoor de burger, alleen al aan
intresten, 500fr per dag uitgeeft.
Een gevolg van de zware belastingen

is demotivatie. Mensen nemen geen
kommerciële initiatieven meer, omdat
hun inkomen daaruit voor een groot
deel wegbelast wordt. De ekono-
mische aktiviteit, waaruit de gemeen-
schap inkomen haalt, verslapt hier-
door.
Ander gevolg is dalende tewerk-

stelling. Een ondernemer wordt af-
geschrikt door het hoge bruto-loon
(netto-loon + belasting) die hij zijn
mensen moet uitbetalen. Hij zal dus
vermijden mensen in dienst te nemen
en automatiseert.
Leysen klaagt ook het gedrag van de

politici aan. Zij doen g"?ote uitgaven
om de gunst van de kiezer te winnen.
Maar door die uitgaven ontstaan
schulden, die werken als een boeme-
rang: later zal dezelfde kiezer die
schulden moeten afbetalen met belas-
tingen. Of, zoals je het ook in de
luchtvaart vindt, "fly now, pay later".
Verder had Leysen het nog over de

uit de hand gelopen sociale zekerheid,
de nutteloze subsidies aan verlies-

Toch
Hier en daar wordt al eens ge-
debatteerd over politieke benoemin-
gen, of gesproken over de openbaar-
heid van het bestuur. In de linkse
wereld is de schroom weggevallen om
ook al eens woorden te gebruiken
zoals "marktekonomie" , "efficiëntie"
of "te veel staatsinterventie". Neo-
liberalen en vooral monetaristen be-
nadrukken vooralsnog dat de overheid
een kankergezwel is dat geld verslindt
en de ekonomie verstoort. Misschien
bekennen zij weldra dat de overheid
ook nuttig, zelfs noodzakelijk is. Bv.
voor het kontroleren van monopolies,
het vermijden van nefaste prijsschom-
melingen, het stimuleren en leiden van
rekonversies.
Maar de diskussie komt zo traag, zo

tergend traag op gang.
Jozef Vangelder

RIJSCHOOL ERASMUS..
~'''''''i

DE VEILIGSTE WEG

Gezocht
Iemand om hier de bureauredaktie te
doen. Dat betekent, alle interessante
berichtjes samenvatten en/of in de
agenda plaatsen. Een namiddag werk
per week in een gezellige drukte. Zich
. wenden: redaktiesekretariaat... ADVERTENTTE-------I Frederic Marain
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Acco-bezoek
Ma, waar komen de kursusjes vandaan?

Donderdag 7 november
trokken enkele entoe-
siastelingen van Sociale

Raad naar de Acco-drukkerij.
Dit naar jaarlijkse gewoonte, om
de werking van kursusleveran-
cier nummer 1 van onze Alma
mater eens van naderbij te
bekijken.

Ontvangst en rondleiding werden ver-
zorgd door George Pollers, algemeen
direkteur en tevens één van de stich-
ters. nu zowat 34 jaar geleden. Bij een
lekkere tas koffie werd ons vooraf een
beeld geschetst van de ontwikkeling
die Acco meegemaakt heeft.

Geschiedenis uit
eerste hand

Zelf stelt G. Pollers, dat hij eerder
toevallig aan de K.U.Leuven beland-
de. want voor een mijnwerkerszoon in
het verre Genk was het toen heel zeker
niet de gewoonte om na je zestiende

verjaardag nog verder te studeren. laat
staan universitaire studies aan te
vatten. Hier in Leuven dan werd
Pollers, student aan de rechtsfakulteit,
gekonfronteerd met een demokrati-
seringsgedachte, naast o.m. de vluch-
telingsproblematiek. won was nog
lang niet verteerd.
Een bepaalde kern, waarvan Pollers

ook deel uitmaakte. wilde konkreter
gaan werken en stak de handen uit de
mouw: in een verdere uitbouw van
demokratizeringsgedachte ging men
bv. naar de scholen toe. om kampanje
te voeren en er de mensen op attent te
maken dat er nóg zoiets als een
universiteit bestond. Vooral achter-
gebleven streken als Limburg en West-
Vlaanderen werden aldus aangedaan.

Kursussen
In de universiteitsstad zelf bleef men
ook niet bij de pakken zitten: één van
de meest nijpende problemen was dat
van de kursussen. Veel bestonden er
niet. de kwaliteit was ook niet dàt, en
de kostprijs bedroeg al gauw twee à

Een heuse Heide/berg drukpers. waar men bij Acco fier op is. (foto Veto)

drie (rank het blad (we zijn nog steeds
in 1951).
Met de steun van enkele proffen.

vooral wijlen Dondeyne en zijn Uni-
versitas-beweging, werd aldus een
heuse kursusdienst opgezet. Doel er-
van was kwaliteit tegen een zo laag
mogelijke kostprijs. Veel stelde het
toen nog niet voor: één stencilma-
chientje, via de toenmalige vice-rektor.
prof. A. Deruyttere uit Engeland naar
hier gehaald, moest alle werk ver-
richten. Andere bekende namen. die
mee aan de wieg van deze kursusdienst
stonden. zijn prof. Jan Bundervoet en
wijlen Gust Mangelschots.
Dit systeem bleek zelfs houdbaar en

algauw kon men er ook minver-
mogende jobstudenten mee aan het
werk stellen. Andere initiatieven die
binnen dezelfde kring ontstonden
waren het begin van een huisvestings-
dienst. door het volledig afhuren van
(goedkope) krotwoningen. Deze wer-
pen opgekalfaterd. en ter beschikking
gesteld van minvermogende studen-
ten: ook hier weer de aanzet naar de
latere universitaire peda 's, voor dat
doel opgericht.

Vennootschap
Al deze en nog andere attiviteiten
werden gebundeld onder Sociale
Diensten. in î 956 omgedoopt tot de
Universitaire Werkgemeenschap. Om
tal van praktische redenen werd in
1960 beslist om de kommerciële aktivi-
teiten van de intussen reeds gegroeide
kursusdienst uit de uw te halen en er
een samenwerkende vennootschap
van te maken. Aldus werd de ACade-
mische COöperatief geboren. kortweg
Acco. Onder bepaalde voorwaarden
(dat men student. afgestudeerde ... is)
kon men een aandeel kopen en werd
men dan lid van de koöperatie. Dit had
een dubbel doel: niet alleen werd aldus
kapitaal aangebracht. tegelijk bleef
Acco aldus in hoofdzaak een zaak van
de studenten. die dank zij dit lidmaat-
schap goedkoper konden kopen. Dit
principe.blijft tot-vandaag fundamen-
teel voor Acco.
Nu Acco op zijn eigen benen stond

(met weliswaar nog steeds nauwe
banden met uw). werden de aktivi-
teiten uitgebreid: de verkoopcentrale
deed zijn intrede en later werd er ook
meteen serieus werk gemaakt van een
eigen uitgeverij. Hoewel de weg niet

Georges Pollers, direkteur van de drukkerij van Acco sv en meer dan dertig
jaar ge/eden een van de motoren achter de demokratisering. (foto Veto)

toeren draaien. Tenslotte is er nog de
afwerking (versnijden .... ). waarvan het
grootste deel uitbesteed wordt aan een
beschutte werkplaats.
Met dat alles verschaft Acco niet

alleen studiemateriaal aan een be-
hoorlijke prijs. maar wordt tevens
werk verschaft aan een 68-tal mensen:
ook niet niks in deze tijden.
Meteen wordt één van de argu-

menten tégen Acco ontkracht: vaak
wordt nogal geklaagd over de zo-
gezegde hoge kursusprijzen. Het
antwoord is eenvoudig: hier wordt
professioneel gewerkt en is er de
belangrijke garantie naar de toekomst
toe. Deze kursusdienst is nietafhanke-
lijk van enkele vrijwilligers uit een
kring die uren werk presteren zonder
te worden vergoed.
Tevens is er het eenvormig prijzen-
systeem: 'een kursus kost 1.5fr. per
blad. of hij nu op 40 dan wel op 400
eksemplaren wordt gedrukt (met even-
tueel 25fr. erbij voorde kaft). Daarbij
is er de voortdurende kontrole op de
kwaliteit.
Zonder Acco de hemel in te prijzen.

durven wij het toch aan om nog eens te
benadrukken hoe een studenteninitia-
tief, gegroeid uit een reële nood. kan
uitgroeien tot een volwaardig bedrijf,
zonder de band met de basis te
verliezen. Meer nog. dit jaar bestaat
Acco 25 jaar: een reden te meer om dit
fenomeen eens ekstra-dik in de verf te

altijd over rozen liep. nam mettertijd
Acco een vaste en niet meer weg te
denken plaats in Leuven in.

Band
Het leuke nu is dat Acco steeds de
band met de student heeft behouden.
niet alleen door de basisdoelstelling.
maar ook door de samenstelling van
de Raad van Beheer van dit bedrijf. In
het kollege van zaakvoerders zetelen
immers, naast 5 oud-studenten. ook
vijf afgevaardigden van de studenten
zelf. Deze tien mensen helpen dus.
samen met de vier direktieleden en de
drie komrnissarissen, het beleid van
Acco bepalen. Voorwaar niet altijd
even eenvoudig. want subsidies of zo
komen hier niet ter sprake.
Dit overzicht. al was het maar om

duidelijk te stellen dat Acco niet
zomaar de "studentensupermarkt" is.
Het is één van de mooiste realisaties uit
de geschiedenis van de dernokrati-
sering van het onderwijs.

Rondleiding
Na deze uitleg werd ons dan gelegen-
heid geboden om even de rondgang te
doen in de drukkerij. Achtereen-
volgend werden we gekonfronteerd
met de voorbereiding (waar alle bestel-
lingen toekomen). de montage en de
fotografischeafdeling, waar een vol-
automatische kamera de originele
platen aanmaakt. Deze platen gaan
vervolgens naar één van de vier
drukkerijen. die dagelijks op volle

Strafrecht onder de loepe
Een fiets stelen aan 't sta-

tion, zonder licht door de
Bondgenotenlaan rijden,

de agent die je verbaliseert een
fascist noemen, brand stichten
bij 't NSV ... : alle zijn het - wat
de wet noemt - misdrijven.
Welke handelingen nu precies
misdrijven zijn, welke straffen er
op staan en hoe die straffen
worden opgelegd, bepaalt het
strafrecht. Het strafrecht kan je
dus flink in de problemen bren-
gen. Maar het strafrecht vormt
ook een probleem op zichzelf.

Drie kritieken steken regelmatig de
kop op: ons strafrecht is te in-
gewikkeld. verouderd ook. en het laat
te veel ruimte voor willekeur. Om daar
eindelijk es wat aan te doen werd in
1976 een Koninklijke Kommissie voor
de Herziening van het Strafwetboek
opgericht. Die kommissie. waarin ook
vertegenwoordigers van de politieke
partijen zitten, leverde in '79 reeds een
eerste rapport af maar bleef sindsdien
onvermoeid voortwerken. Voor een
nieuw verslag van de werkzaamheden
komen we donderdag jongstleden in
Auditorium Vesalius terecht. waar de
Liga voor de Mensenrechten over de
problematiek een debat organiseerde.

Drie krachtlijnen
Koninklijk Kommisaris Legros lui-
même was naar Leuven afgezakt om de
drie krachtlijnen voor zijn hervorming
van het strafrecht toe te lichten.
De eerste is een radikale vereen-

voudiging van het strafrecht. Op het

vlak van de gehanteerde taal - zoals
alle rechtstakken is het strafrecht in de
regel niet verstaanbaar voor de leek-
maar ook op het vlak van de inhoud.
Legros : "Ons Strafwetboek kent naast
de doodslag en de moord ook de
vadermoord. de kindermoord. de ver-
giftiging. en tal van andere vormen van
doding. die telkens onder een andere
regeling vallen. Een vergiftiger bv.
wordt zwaarder gestraft dan een
gewone moordenaar. Welnu. heel ons
strafrecht wemelt van soortgelijke
artificiële onderscheiden". Die onder-
scheiden wil de Kommissie wegwer-
ken. Eventueel kan dan wel meer met
modaliteiten als opzet. voorbedacht-
heid en verzachtende omstandigheden
gewerkt worden.
Een tweede krachtlijn heeft betrek-

king op de strafuitvoering. Die zou -
aldus de Kommissie Legros - veel
meer aan .de rechter dan wel aan de
administratie moeten worden toever-
trouwd. Het nadeel van die laatste is
immers dat ze zich minder aan strikte
regels hoeft te houden en zich minder
moet verantwoorden. Konkreet denkt
Legros aan een speciale Reentbank
van Strafuitvoering met een eigen
bevoegdheid over zaken als voor-
waardelijke invrijheidsstelling. proba-
tie en zelfs internering.

Gevangenis en boete
De laatste - wellicht meest kontro-
versiële - krachtlijn betreft de straf-
maatregelen zelf. Op dit vlak kant de
Kommissie zich resoluut tegen de
gevangenisstraf zoals die op vandaag
geïnstitutionaliseerd is. Legros: "We
moeten vechten tegen de vrijheids-
beroving als straf. omdat ze ~nmen-

selijk is - men wordt geïsoleerd en
ook andere mensen zijn daarvan het
slachtoffer -. omdat ze nutteloos is-
enkel gevaarlijke mensen moeten op-
gesloten worden -. en omdat ze
kriminogeen is". Het voorstel van de
Kommissie houdt dan ook een af-
schaffing in van alle gevangenisstraf-
fen van minder dan 6 maanden en
langer dan 20 jaar. Ook alle vervan-
gende gevangenisstraffen (voor wie
zijn boete niet betaalt) moeten eraan
geloven: "Voor wie geen geld heeft om
zijn boete te betalen zijn die geen keuze
maar een onontkoombare verplich-
ting". Die boetes vindt Legros trou-
wens het alternatief voor de gevange-
nisstraf. maar ze moeten dan wel
worden aangepast aan het inkomen
van de persoon die een misdrijf pleegt.
Eventueel. na 1 jaar goed gedrag
bijvoorbeeld. zouden die boetes zelfs
kunnen terugbetaald worden.
Andere vormen van straffen sluit de

Koninklijke Kommissaris evenwel niet
uit. Zo wil hij meer transakties
(onmiddellijke inning van geldboetes)
en waarschuwingen inbouwen. alsook
bijvoorbeeld een beroepsverbod of
gemeenschapsdienst mogelijk maken.

Roerend eens
Het mag eigenaardig klinken. maar
ondanks de progressiviteit ervan ble-
ken alle politici in het panel het met
Legros' ideeën roerend eens (de CVP
had wel haar kat gestuurd). Op enkele
nuances na natuurlijk. Zo vroeg
mevrouw Herman-Miehielsen (rvv)
ook het (verouderde) onderscheid
tussen overtredingen. wanbedrijven en
misdaden uit de strafwet te bannen.
SP-er Luc Van den Bossche vroeg

aandacht voor het probleem van de
politizering van de (straf)rechteriijke
macht en vond dat de op te richten
Rechtbanken van Strafuitvoering niet
beperkt mogen blijven tot juristen.
Tegen uitspraken van die nieuwe
rechtbanken moet volgens Ludo Die-
rickx van Agalev trouwens een be-
roepsmogelijkheid bestaan. mogelijk-
heid die Legros gezien het gunst-
karakter van die uitspraken evenwel
niet op zijn plaats acht.
Fundarnentelere kritiek kwam er

van Lieven Dupont. prof strafrecht
aan de KUL. Die sloeg vooreerst op de
babbelIonische batterij van straffen
die voortaan zouden worden opgelegd
en de rechtsonzekerheid die hiervan
het gevolg zou zijn. Maar tevens wees
hij erop dat met dit voorstel ons
strafrecht een strafrecht blijft. "Dit
nieuwe strafrecht blijft veel meer op de
dader gericht dan wel schade-geörién-
teerd. Moeten we inderdaad niet
veeleer ons strafrecht zelfherbekijken
in plaats van naar alternatieve straffen
te zoeken?"
Panel en publiek stonden verstomd.

maar het was dan ook al vrij laat.
Pol Deltour

Guatemala-
komitee Leuven
Donderdag 14 november is er een

dia en gespreksavond over de ver-
kiezingen van 3 november (in Guate-
mala weliswaar). Ook de Vlaamse pers
zal hierbij grondig bevraagd worden.
Raf A1laert schetst de algemene ach-
tergrond van deze verkiezingen. Ook
de nieuwe diamontage Het leven van
Rigoberta Menchu, boerenleidster in
Guatemala en recentelijk erelid van
NCOS. zal vertoond worden. Waar?
Auditorium Vesalius om 20.00 u. De
inkom is gratis. 0

Geert Stubbe

eee en de bende
van Nijvel

Angstpsychose

De angstpsychose is een feit. Na de
recente bomaanslagen van de CCC en
de bloeddorstige terreur van de bende
van Nijvel zit niet alleen de bevolking
met een zenuwkrisis. maar is ook de
politie en rijkswacht hyperaktief. Vo-
rige maandag hoopten drie studenten
in de Stedebouw hun vrije dag nuttig te
gebruiken door opmetingen te doen op
de kampus Arenberg aan de Celes-
tijnenlaan in Heverlee. Dit in h.et kader
van een studieprojekt. Nauwelijks een
kwartier had dit geduurd of een
rijkswacht-kornbi, inklusief mitrail-
leur. bracht hen op de hoogte dat ze
zonder schriftelijke toestemming niet
verder mochten werken. Blijkbaar had
de privé-bewakingsdienst van (MEC,
vlak naast de kampus, in paniek-
stemming de rijkswacht gewaar-
schuwd.

De studenten kregen streng verbod
hun werk verder te zetten. Toen de
rijkswacht na de identiteitskontrole
verdwenen was. wilden zij op de
openbare weg (de Celestijnenlaan) toch
nog enkele foto's máken, aangezien dit
erg dringend was. Nog geen half uur
later stond de rijkswacht er opnieuw
en dit keer was het menens: de drie
studenten werden opgepakt voor on-
dervraging door de BOB. Loos alarm.
natuurlijk. zo bleek na een kort
onderhoud met het hoofd van de BOB.
Angstpsychose bij de bevolking, ja- I

zeker. Maar ook bij de bitsig rea-
gerende ordehandhavers. 0
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Kursus
plattelands-
ontwikkeling

ZOEKERTJES

• Voor studie mensenrechten en ec,
en sociale situatie in Botswana, Mala-
wi, Zambia en Zimbabwe zoek ik info,
getuigenissen, adressen. Dominiek
Geers, Parklaan 19, 1980 Tervuren.
• Uit het dagboek van studaxia. Drie
wivela's deden mij de das om in
Opoeteren.
• Squash-partner gezocht. Steek een
briefje in de bus of bel aan bij L. Van
Hoye, Fochplein 19, Ik speel in
squash center 'De Vaart'.
• Cité 9/2 zoekt tweedehandscur-
sussen vijfde jaar burg. ir. ElW/Mt:
z.w. Ludo Gielen (dpmt W) of cité 912.
• Gezocht: lift tegen vergoeding Leu-
ven-Antwerpen (woensdag), Leuven-
Brugge (zaterdagvoormiddag). Z.w.
Marc Sys, Blijde Inkomststraat 95,
3000 Leuven.
• Gevraagd: EG':student(e) waarvan
de inschrijving aan een Belgische
universiteit geweigerd wordt. Z.w.

~ Sociale Raad, 's Meiersstraat 5, 3000
• Wie wil er een lift Bilzen-Leuven, Leuven, 016/22.95.41.
maandagmergen - vrijdagavond. Te-
gen vergoeding. Z.w. Kathleen Schils,
Parkstraat 195, 3000 Leuven.
• Verloren: Codex op 30 oktober. Op
naam van Patriek Vanderstichele.
Terug te bezorgen bij Ivan V.S.,
Naamsevest 178, Leuven.
• Gezocht: Dwangbuis (liefst met
bloemetjes). Afgeven aan St. in les
historische kritiek (pol & sok), vierde

• Stripklub Schanul - 1 jaar lang
strips aan 4fr. Vlamingenstraat 47.
Maandag en donderdag 18.30-20.00u
(in de Charaban).
• Gevraagd: eventuele lift voor 2
personen van Strembeek-Bever naar
Leuven na het konsert van Purfoze op
29 november. Z.w. Renaat Mattheus
Conciencestraat 9, Leuven.

• Voor Spaans (eerste jaar) zit ik in
groep D(ma 17-19uendo 17-19u). wil
iemand uit groep A, D, evt. G, H ofL
met mij verwisselen? Erik Kennes,
Lakeweversstraat 6 of 016/23.79.89.
• Gevonden: "knap" meisje, Kat-
leen, met slechte eigenschap dat ze
houdt van dingen waar ik NIET van
houdt. Wie helpt me van m'n gebroken
hart af? Redakties aan red. voor Dirk.
• U geeft ons een seintje. Wij komen
uw oude zetels halen. Voor jeugdwerk.
Vraag naar Steven 22.39.35.
• Te koop: gitaarsynthesiser met
gitaar. Merk: Roland. Prijs: 55.ooofr.
Tel. 016/22.72.60.

• Gezocht: de kleine pittige jonge-
dame (jeans, gele trui, grijze botjes en
vest) die 150kt om 12u is gesignaleerd
aan eerste lic rechten. Kom eens wat
meer!
• Voor al uw typwerk: 016/26.09.37
• Startend gemeenschapshuis in Ant-
werpen zoekt nog mensen. Graag
zouden we zamen proberen wat zinvol
te wonen en te leven. Bereikbaar op
03/231.66.60, toestel 325 (kantoor-
uren).

• Te koop: salon 1drie zit en 2 eenzit.
Prijs: 1000 fr Z.w. Tiensesteenweg 273,
3200 Kessel-Lo,
• Gezocht: I plaats in wagen: elke
dinsdag Torhout-Leuven (aankomst
ten laatste om 9.45u) tegen vergoeding
(bv. taxistoptarief). Z.w. Bart Nel,
Broekstraat 155, Heverlee.

rij, derde plaats links in het midden.
• Grote CCC-steunfuif (onder het
motto "Hoe meer hoe bommer") ter
dekking onze rekwisieten onkosten
(valiesjes enz.). Ma- 18 nov. Taverne
Splendid, Maria-Theresiastraat 42.
• Gezocht: lift Torhout-Leuven. Elke
dinsdag (aankomst ten laatste om
9.45u) tegen (taxistop)vergoeding.
Z.w. Bart Nel, Broekstraat 155, Hever-
lee.
• Gezocht: sterke stofzuiger ('alles-
zuiger'). Prijs o.t.k. Adres. Ria Kemps,
Zandgang 6 (buurt Fonteinstraat,
Mechelsestraat ).
• Gezocht: kleine koelkast in goede
staat. Z.w. J. Lipsiusstraat 15, Leuven.
Vijf maal bellen.
• Gezocht: eerste twee nummers van
maandblad Eos (eerste jaargang).
Geert Coene, Damiaanplein 12,3000
Leuven.

• Rita verzorgt al uw typwerk, ook
tesissen. Te bereiken na 19u op
011158.84.43 of op Tegelrijstr. 223,
3818 Nieuwerkerken.
• Welke jongeling leende maandag-
middag 4/11 mijn grijze vest in
Auditorium AG, Minderbroederstr.
Gelieve ze terug te hangen of persoon-
lijk te bezorgen: Marc, Tervuurse-
straat 112.

BON*
voor één hoogwaardige, unieke,

geplastificeerde

Veto-stikker
• Af te geven op het redaktie-
adres vergezeld van 20 BF.

-_.---- '_.'-~--

Studienamiddag
arbeidsfleksibilitei t
De werkgroep Polekar en de vakgroep
arbeidssociologie van de KUL organi-
seren een studienamiddag over ar-
beidsfleksibiliteit, het zevendooierige
koekoeksei in het nest van de vak-
beweging. Het geheel gaat door op
woensdag 4 december van 13.30 u tot
18.00 u in het Huis van Chièvres,
Groot Begijnhof, Leuven. Inschrij-
vingskaarten kunnen bekomen wor-
den bij: Polekar, Blijde Inkomststraat
109 en Arbeidssociologie, Van Even-
straat 2. De inschrijving dient te
gebeuren voor 20 november.
Na de verwelkoming van de deel-

nemers wordt het tema van nieuwe
technologieën en flsJ.csibiliteit in de
arbeidsorganisatie behandeld door G.
Van Hootegem en J. Van Ruysseveldt,
beiden onderzoekers aan de KUL.
Daarna wordt de relatie tussen ar-
beidsfleksibiliteit en tewerkstellings-
nivo nader bekeken door G. Fajertag
van het Europees Vakbondsinstituut,
Tenslotte wordt er een diskussie
gevoerd omtrent arbeidsfleksibiliteit
en vakbondsstrategie door M. Van
Klaveren (beleidsmedewerker FNv);
C. Serroyen (studiedienst ACV), R.
Voorhamme (studiedienst metaalcen-
trale ABVV).
Wie het uiterst aktuele tema van

arbeidsfleksibiliteit vanuit verschil-
lende gezichtshoeken beter wil leren
kennen, kan zich voor deze studie-
namiddag inschrijven en betaalt hier-
voor 300fr (150fr voor studenten en
werklozen). In de prijs is een doku-
mentatiemap en koffie inbegrepen.

o

Chemika Katechetlka ""'I

• Maandag 18 november: afspraak
in de 'Napoli'.

• 16 - 17 nov: Weekend in West- • Donderdag 14 nov: Algemene
malle. vergadering praesidium, fakbar,

20.30 uur.

Germanla
• Donderdag 14 nov: Film "Victor,
Victoria", L&W, 8ste verdieping,
inkom 20 fr.
• Donderdag 14 nov: minivoetbal
1ste kan - 1ste lic. Sporthal
Kessel-Lo, 16 uur.

• Donderdag 14 nov: Film, 20, 22
en 24 uur, fakbar.
• Dinsdag 19 nov: eerstejaars-
show in de fakbar.

Medica
• Gezocht: kandidaten voor klas-
siek aperitiefconcert op ma 9 dec.
en voor popfestival Medica Live
Aids op donderdag 12 dec.

Mercator
• 15,16 en 17 nov: weekend naar
Soy.
• Donderdag 21 nov: TD in zaal
Eagles, 21 uur.

Orlentallstlek
• Elke donderdagavond 20.15 uur • Donderdag 14 nov: Doop
bezinning in het M.T., lokaal 28. • Dinsdag 19 nov: Kaas en wijn

avond, Universum.Kilo
• Woensdag 20 nov: Cantus in de
Spuye, 21 uur.

• Maandag 18 nov: Doop en Revue
en TD, Broadway, 20 uur.

• Vrijdag 15 nov: 1ste kan avond
(wekelijks). Fakbar. Kriminologie

• Maandag 18 nov: kringvergade-
ring, 20 uur, 'tStuc.

Hlstorla
• Donderdag 14 nov: praesidium-
vergadering in de praatkamer, 20
uur.
• Woensdag 20 nov: schaaktor-
nooi in de fakbar.
• Donderdag 21 nov: Kaas en
wijnavond voor 1ste lic, zaal boven
Universum.

LBK
• Donderdag 14 nov: Info-avond
over de Vredeseilanden, Boerekot,
lokaal 00.42, 20 uur.
• Woensdag 20 nov: Excursies
naar Jack-Op en Europalia Charle-
roi.
• Donderdag 21 nov: cantus in de
fakbar, 20 uur.

Pedagogie
• Woensdag 20 nov: Woeps met
vrij podium, Broadway, 20.30 uur.

Psychologie
• Donderdag 14 nov: Kringver-
gadering, kringlokaal, 20 uur.
• Donderdag 14 nov: Regaeparty,
Shrink, 22 uur.

VTK

Gids' voor
de jobstudent

Van 21 tot 24 november 1985 organi-
seert Iteco, vormingscentrum voor
ontwikkelingssamenwerking, in sa-
menwerking met ATOL, COOPIBO en
Boerenbond een kursus "plattelands-
ontwikkeling".
De achtergrond waartegen de kur-

sus zich situeert is de vaststelling van
grote achterstelling van het platteland
in de Derde Wereld, te samen met de
enorme vlucht naar de stad.
De tema's die aan bod komen zijn:

wat is "platteland", politieke opstel-
ling en ontwikkelingsstrategieën, de
rol van de vrouw, het platteland hier
en in de Derde Wereld. Dit alles met
een belangrijke inbreng vanuit de
praktijk in de Derde Wereld.
Plaats: De Borggraaf, Hasselt.
Data: van donderdag 21 november,

19.30 u tot zondag 24 november,
17.00u.
Info en inschrijvingen: Iteco, La-

kensestraat 76, 1000 Brussel (tel.
021218.31,67) 0

Onlangs verscheen bij de Dienst
Studentenvoorzieningen van de KUL
de nieuwe infofolder: "Jobstudent en
Werkgever". Deze folder bevat een
duidelijk en bondig overzicht van de
nieuwste reglementering rond job-
studentenarbeid : kontrakt, arbeids-
duur, overuren, jaarlijkse vakantie,
sociale zekerheid, kinderbijslag, stu-
dietoelagen, enzovoort. Ook de werk-
gever krijgt een aantal praktische tips.
In het hoofdstukje "belastingen"

vindt de student precies voorgerekend
was of hoeveel hij mag verdienen om
nog thuis ten laste te blijven. Stu-
denten die als "zelfstandige" arbeid
verrichten vinden ook in deze folder
zeer nuttige informatie.
De infofolder kost 30 fr te storten op

rekeningnummer 431-0372001-73 en
te bestellen op volgend adres:
Dienst Studentenvoorzieningen KUL
Bogaardenstraat I
3000 Leuven
tel. 016/23.49.21

Donderdag 14 november
16.00 u. Eredoktoraten. l,Jitreiking en lezing The Role of Cheml.try In the

Sc/entlflc Rellolutlon door Prof. Debus (University of Chicago). Promotie-
zaai van de Universiteitshallen.

20.00 u. Muziek. Kamermuziek: E. Siebens (kontrabas) en P.Swerts (klavier)
in de concertzaal van het Lemmensinstituut, Herestraat 53, Leuven.
120/180.

20.00 u. Voordracht. Houwben P. Neruda: oller het hemd lIan miJn broeder.
In 'tStuc. 150/120 fr. Org: Romania.

20.30u. Film. Leroy Llttle Cse.ar. 60/80. Aud. Vesalius.
20.30 u. Film. Keaton The Genel8l. 60/80. Aud. Vésalius.
20.30u. Film. Cine Espanol. Erice EI E.plrlty de la Colmena. 60/80. Aud.

Ve.allu •.
22.30 u. Film Cine Espanol Luna Canlche. 60/80. Aud. Vesalius.

Vrijdag 15 november
20.00 u. Concert Welhnacht.-Ol8torlum van J.S. Bach door Europees

Filharmonisch orkest en Koor van de Europese Gemeenschap. In de
St.-Jan de Doperkerk, Groot Begijnhof. N.a. v. 300 jaar chemie te Leuven.

20.30 u. Film Cine Espanol. Malraux SIerra de Teruel. 60/80. Aud. Vesalius.
22.00 u. Concert Kurt vanHerck Quartet in De Witte Telperion, Naamsestraat
46. Inkom gratis.

22.30u. Film Cine Espanol. Camus Loa .anto. Innocente •. 60/80. Aud.
Vesalius.

Maandag 18 november •
20.00 u. Film Tl8dlng Place•. Psychologisch Instituut, Tiensestraat 112, t.v.V.
11.11.11.

23.00 u. Film. zie 20.00 u.

Dinsdag 19 november
20.00u. Videofilm Quo VadI•. In Ouod, Vlamingenstraat 116. Inkom gratis.
Org: University Action.

20.00u. InfofIlm De erfenl. lIan Sandlno met nabespreking door Jeannine
Cooreman. Inkom gratis. Aud. Vesalius. Org: Aktiekomitee Nicaragua.

20.00 u. Film Ea.y Rlder. Psychologisch Instituut, Tiensestraat 112. T.v.v.
11.11.11.

23.00 u. Film Bllltl. Psychologisch instituut, Tiensestraat 112. T.v.v. 11.11.11.

Woensdag 20 november
15.00 u. Lezing. Economlc and Soc/al Structureaofthe USA door J. Blomme,
L&W 8ste verdieping. Org. Interfaculty Program of American Studies.

20.00 u. Film De 11ft. Psychologisch Instituut, Tiensestraat 112. T.v.v.
11.11.11.

23.00 u. Film De 11ft. Zie 20.00 u.

Donderdag 21 november
20.00 u. Toneel Tweede Hoofd.tuk. Org: cultureel centrum Leuven i.s.rn.

A.V. produkties.
• Donderdag 14 nov: externe TK- 20.00u. Muziek. Kamermuziek E. Siebens (kontrabas) en P. Swerts (klavier)
raad om 20 uur in R.C. in de concertzaal van het Lemmensinstituut, Herestraat 53, Leuven.
• Maandag 18 nov: Doop. Inkom: 120/180.

20.00u. Film Mexico, Nuelle Eapena (exploratief). Auditorium minnepoort
(K. Albertlaan 52). Org: Cult. Centrum Leuven. 120/80(Studenten).

2O.00u. Videofilm Quo Vedl•. Ouod, Vlamingenstraat 116. Inkom gratis.
Org: University Action.

20.00 u. Film Ona "ew oller the Cuckoo'. Ne.t. Psychologisch Instituut,
Tiensestraat 112. T.v.v. 11.11.11.

23.00 u. FIlm Ona ".w o".r th. Cuckoo'. Neat. zie 20.00 u.
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TENTOONSTELLINGEN

UNIVERSITEITSHAL, 300 jaar chemie in Leuven en hedendaagse Inzichten
In de chemie. Tot 7 december.·
GALeRIJ PERSPEKTIEF, Janine Verdonckt: Schilderijen. Tot 28 november.
STEDELIJK MUSEUM, Vander Kelenstraat. Werken van Barmhartigheid, 650
[aar Alexianen In de Zuidelijke Nederlanden. Tot 24 november.


