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Ongeveer drie weken is in Leuven de
ektie tegen het wetsvoorstel Oe Croo-
Humblet ektief een do een~.
In het eerste stedium wes voorel het
Centreal ~~tieko~~tee één en el be-
drijvigheid om vie enkele fekultai-
re ektiekomitees de studenten in te
lichten over de probl~atiek van de
plannen van Oe Croo en Co. om zodoen-
de meer fekulteiten. meer studenten
in de ektie'te betrekken.

de akties een de VUB. ULB. UFSIA

Do atudentenpers ken op heel wet
djektieven voor heer naam bor,en:

"onafhankelijk'. 'voor en door
studenten". ·geëngegeerd· •..
11inder OM van de hoge toren te
blezen is het feit dat ze ook'gril-
lig'is wat de uitgave ervan be-
treft.
En laton we dan !Mar meteen .inei-

n Voto-boezem kijken.
Veto-6 verscheen een deg te leet
(niet rampzalig), Veto-7

zoiets?

Ten eerste zouden we het best ep-
preci§ren als er wat meer mensen
een bijdrage voor het blad leveren,
tot nu toe is het ~eestal zo det
de huidige beperkte redektie zich
het vel van de knoken moet schrij-
ven OM tijdig voldoendo kopij bin-
nen te brengen.
(Dua eon oe roep voor Meer medewer-

ns andere aktiviteiten i.v.m.
tie De Croo en Co door redak-

tiemodewerkers. was er kopij te
leet binnen voor Veto-7. met ge-
volg dat later den geplend de ley-
out moest gedaen worden door 'Werk-
groep Veto' (waarvoor ook nog el-
tijd mensen welkom zijn op Kultuur-
read .•.J. met het gevolg det het
ontwerp van Veto-7 te laat in Acco
wes (wear de offsetpleet gemaekt
n gedrukt wordtJ. met het gevolg

det het druksel te laet in de Be-
chermoa Werkplaats te Kessel-Lo
(elwaer de nummers geplooid wordenJ
wes. Zodat we eernt drie degen la-
ter dan normael voorzien de ver-
zending konden doen.
ortom: Vetootje 7 zat lelijk in

de strop.
,wam deer echter nog bij onze vrien-
den van de post meenden det de Veto
slecht semangeniet was. en dus niet
verstuurd kon worden. Het wes de
tweede keer op zes verzendingen det
zoiets gebeurde (alhoewel de overige
vier n~rs - identiek geniet - wel
verzondon werden).
Wij stellen ons dus vragon aangaende

gegrondheid van de redenen door
de post eangehaald.
Daze obstruktie kostte ons nog eens
drie degen. met het u welbekende
- en door u en ons betreurde - ge-
volg.
Wij ven onze kant blijven ons ver-
der inspannen om Veto "onafhanke-
lij~·."van en voor studenten". ·ge-
nr,egeerd" EN ·tijdig·te houden.

Komt er toch eens een kink in de
etel. houd dan rekening met de
·grillige· faktor P (postJ. die
ons perten kan spelen.

De perste stepeen in de aktie waren
de talrijke elgp.~~ne volksvergade-
ringen in de fakulteiten (net soms
tot 3 vergaderingen per weekj.
Bij deze algemene vergaderingen valt
het op te merken dat het reeds leng
geledp.n is deze kringvercaderingen
zo ~as5aal bijgewoond werden, ge-
middeld werd~n er tusson de 15C en
300 aanwezigen geteldl •
Tijdens deze volksvergaderingen
werden ~rnstlge diskussios gevoerd
rond de plannen De Croo-Humblet.
de krisispolitiek ven de regering
en de proerammewet. waarvan het
derde hoofdstuk "Oe Croo-Humblet"
uitmaakt.
Deze vergaderingen resulteerden in
het feit dat venaf 24 november het
grootste deel van de fakulteiten
in staking r.ing. Echter een AKTIE-
VE steking. Door de fakultaire ak-
tiekom1tees werden initiatieven op
het getouw gezet. waarean zoveel
mogelijk mensen konden deelnamen:
werkgroepen (rond De Croo-Humblet.
de progremmewet. het onderwijs. de
prestigepolitiek aan de unief •.•J.
prikakties (betogingen van Ekono-
mika. Sport~ot, de fietsenblokke-
de van de Bonr~oor do Filosofie-

effe ornkijken ....
atudenten •••• ) Door enkele fekul-
teiten werden bezettingen onder-
nomen: Pedegogeie en Psychologie
namen hun intrek in het Psycho-
logisch instituut, Politika be-
zette de IESPO-bibliotheek, de
Rechtten installeerden zich in
Oe Valk en Letteren en Wijsbe-
geerte namen gedeeltelijk Sencie en
de raeuwbouw in. Tot nu toe blijven
het Psychologisch Instituut en de
IESPO "bezet gebied. en tevens cen-
tre voor aktie en studie.
Een ander positief gevolg ven deze
~B;;:ott!ngiln1a--t:-at -4'nltda'! er di-
rckter kontakt is ontstaan tussen
tudenten en personeel. Ook andere
kontakten werden opgenomen met het

personeel. waaruit o.m. naar voor
kwam det ook het personeel aan ak-
tie wil doen, ze wachten echter op
stappen van de Akede~ische Overheid
en vakbond. die voorlopig echter
nog steeds de kat uit de boom kij-
ken.
Toch werden er reeds initiatieven
genomAn van personeelszijdeJ zo
werden van 1 tot 3 december in So-
ciale ~etenschappen ·informatie-
seminaries ingericht· waerin de vi-
sies ven de verschillende betrokken
pertijen (AP. WP. ATP. studenten)
werden gekonfronteerd. Verder zal
het personeel ook uetrokken worden
in debatten die centrael of fekul-
teir georeaniseerd worden.

Op Leuvens vlak wordt de aktie ge-
koördineert in het Centreel ektie-
komitee dat om de twee a drie da-
gen samenkOMt om een evaluatie te
maken ven wet er gebeurd is. en
een planning te meken van wat er
moet konen. Naarmate de aktie ver-
liep konden steeds meer aanwezigen
geteld worden op deze vergederingen.
Het Centrael Aktiekom1tee werkt ook
centrele initietieven uit. o.m.
de succes rijke betoging op 2 de-
cember. waerean meer O~n 2000 KUL-

echter onze ektie niet laten verslap-
pen. want wij werken niet in de eer-
ste pleets om de pers te helen. meer
wél tegen de plannen De Croo-Humbletl

OE AKTIE INI-()UOELIJK

Bij aanvang van deze aktie waren de
eisen gekoncentreerd rond de onder-
wijspolitiek ven Oe Croo. Al vlug
echter werd in verschillende centre
ook eisen geformuleerd tegen de kri-
sispolitiek van de regering. tegen

progr!!lT1mewet.
a ~onsultatie van alle regionale

ektlekomitees. "ierd8n-oiïzä~81S..n
bevestigd en in het platform opgeno-
men door het NSF op 16 november.
Men kan inderdeed de wetsvoorstellen
i.v.m. de universiteiten niet los
zien van de krisispo-
litiek. die de regering momenteel
voert. door de voorgestelde progrem-
mewet. het relanceplan en andere
!Metregelen.
De analyse die in de brochure over
De Croo-Humblet en de krisispoli-
tiek gemaakt werd door de ASR en
het Centreal Aktiekomitee. toont
aan det de regering voorstellen
doet die een afbreuk betekenen van
verworven rechten en det ze maat-
regelen neemt die ten nedele zijn
van het grootste deel van de bevol-
king. (In een volgende Veto zeI
hierop verder worden ingegaan.)
Toch wordt hieraan getwijfeld in
sommige middens.
Om een globele ernstige aktie te
voeren. is het echter noodzekelijk
det man voor de aktie tot ean eens-
gezinde visie komt over het plat-
form.
Omdat dit momenteel nog niet het
geval blijkt te zijn (alleen over
de plennen De Croo is men het over-
el eens). werd besloten over het
punt van de programmewet en de kri-
sispolitiek raedplegingen te houden
in de fakulteiten weer dit nog niat
is gebeurd.
In het Centrael Aktiekomitee van
maandeg 6 december. zal hiervan
het resultaet mae&edeeld wordenJ
dan zeI negegeen worden hoe de ak-
tie verder zeI verlopen.
Studie en diskussie over de progrem-
mewet zijn dus noodzekelijk. Als do-
kumentatie hiervoor vermelden wij
de reeds vernoemde brochure dia op

de permanentie in de Bogeerden-
straat 3 (Sociele Reed) kan verkre-
gen worden.

OVER DE AKTIE VIND U
EEN FOTOREPORTAGE OP
BLADZIJDE VIER ••••••



1. Voorgeschiedenis.
In 1830 telde Belgiä 2492 ge-
meenten en daaraan is nooit
veel verandert. In 1971 waren
er nog 2539. Het zijn overwe-
gend kle~ne gemeenten : 1959
gemeenten hebben minder dan
5000 ~nwoners. Dat bemeoilijkt
ook de modernisering van het
lokaal bestuur en daarom is men
gaan denken aan fusie of sa-
menvoeging van gemeenten.
Tot 1971 gebeurden samenvoe-
gingen slechts op kleine schaal
Er werden enkele nieuwe gemeen-
ten opgericht en enkele bestaan- , ,
de aangehecht b~j grotere ge- -de f~nanc~äle draaGkracht van
meenten. Dat gebeurde o.m. rond de huidi~e en toekomst~Ge ge-
Antwerpen om de havenuitbreiding meenten (inkomstenbelast~ngen,
te vergemakkelijken. staatstus~enkomst)
In 1961 werd een meuwe Vlet ge- -de personeelsbezetting en de
stemd om wijz~g~ngen aan de or-gani aatn e van de eemeente-
gemeentegrenzen te vergemakkelij- lijke da ens ten , "
ken. Begin 1972 "as het aantal -de ,b~staande gerech~el~ JKe,
gemeenten met 304 verminderd. admimstrat~eve en k~es~nde-
In 1971 kwamen er nog twee wet- Li.ngen ,
ten bij. die in,het ~icht van, Het wordt dus duidelijk dat de
de hu~dige fus~e~ Ol groeper~ng fusies gaan geschieden in de
van gemeenten bi, Jzonder belang- ra chta nz ....an de ua tbourl van
r~jk z~jn : "gemeent~s die over een voldoen
enerz~Jds de wet van 23 Jul~ de net van scholen, z~ekenhui-
betreffende de samenvo~g~~ zen, v/inkels, wegen, sportter-
van gemeenten en de w~Jz~~ng reinen, rechtbanken, wer!q~ele-
van hun ,grenzen, "genheid, Gemeentepersoneel enz.
ander-zaj da de \'/etvan 26 ~uh beschikken. Dit liefst allemaal
betreffende de agglomerat~es en met een grotere gemeente als
federat~es van gemeenten. De~e kern om zodoende een planoati-
laatste Vlordt vooral ~elan~~jk ber en doeltreffender bestuur
~n de, toekomst aangez~en ~~J mogelijk te maken met behulp
voorz~et dat de reger~ng ~n de van een meer eemechaniseerde
loop van '76 al de gemeenten of zelfs geautomat~seerde ad-
die nog niet in een federat~~ ministratie
of agglomerat~e opgenomen z~Jn
of na samenvoeging nog niet
voldoende sterk zijn, ~n een
federatie of agglomeratie zal
onderbrengen. \"lijzullen ons
hier beperken tot de fusies en
hun gevolgen.

,'/aarscmjnlijk zal iedereen wel
het wansmakelijk optreden van
onze volksvertegenwoordigers ge-
zien hebben i.v.m. de discussie
over fusies van gemeenten en de
oprichting van agglomeraties en
federaties van gemeenten.D~t ar-
tikel heeft nochtans niet de be-
doeling hierover uit te wijden,
het is immers al langer dan van-
daag gekend dat de heren volks-
vertegenwoordigers, die ons land
zouden moeten besturen, een
troep kleine kinderen zijn zon-
der het minst verantwoordelijk-
heidsgevoel. Het heeft wel tot
doel de achtergronden van de
fus~e-problematiek grondig te
analyseren. Want fusies bete-
kenen meer dan gewoun één ge-
meentehu~s voor meerdere nu,
fus~es betekent ook een andere
vorm van samen-wonen. Het kan
op ingrijpende \V1jze het leven
van heel wat mensen wijzigen.
In d~t eerste deel behandelen
wij de voorgeschiedenis van de
weg die naar de fusies~heeft
ge Le i.d ,

Naar de fusies................

2. Bedoelingen
1) opheffing van de overdre-

ven versnippering voor de ver-
sterking van de gemeentelijke
autonomie, voor de samenstel-
l~ng van leefbare gemeenten,
m.a.VI. "schaalvergroting", d.w.
z. : het versterken van de au-
tonomie en van de bestuure-
kracht van de gemeenten én
kVlal~teitsverbetering en verho-
~ng van de Le ef'baar-hei d van
de gemeenten.
Bestuursk~cht zou verband hou-
en met :
-een voldoend groot aantal in-

woners en zo OOk voldoende per-
soneel ter beschikk~ng hebben
van het gemeentebestuur.
-de financiäle mogelijkheden,
m.a.VI. voldoende inkomsten om
een veelzijdig gemeentebeleid
te kunnen voeren.
-kontakt tussen gemeentebestu.
ren en burgers en voldoende kon-
krete inspraakmogelijkheden.

•
-de nodige oppervlakte om een
rationele ruimtelijke ordening
en een konkrete infrastruktuur
te kunnen verwezenlijken.

2) hetenschappelijk onder-
zoek moest een duidelijker
beeld geven van de taken die
een gemeente zou moeten vervul-
len en van de bestuurskracht
die daartoe vereist is.
et gebied van taken moest men

rekening houden met verschillen-
de faktoren zoals de betrekking
tussen de samen te voegen ge-
meenten op gebied van handel,
onde~vijs, gezondheidszorg,
socio-kulturele voorzieningen,
overheidsdiensten,
-de wijze waarop de gemeenten
en gehuchten al dan niet aan
mekaar gebouwd zijn, openbaar
vervoer, privé-vervoer.
-de bevolkingsontwikkeling tus-
sen '60 en '73 en de verstede-
lijking.
-de uitrusting van elke gemeen-
te afzonderlijk inzake winkels,'
scholen, ziekenhuizen, ontspen-
ningsgelegenheden, wegen, werk-
gelegenheid enz ••
-de toekomstige bestemming van
de gemeenten volgens het ge-
westplan.
Om de bestuurskracht te meten
moet gelet worden op

bijbedoelingen, dan toch ge-
volgen zijn op het vlak van de
financiering en de benoemingee.
De samenvoegingsoperatie kan
aangegrepen worden om bezuini-
gingen è.oor te voeren waarbij
de sttat minder geld steekt in
de gemeenten en hun zodoende
verplicht de plaatselijke be-
volking zwaardere belastingen
op te leggen of in financiäle
nood te leven wat niet bevor-
delijk is voor een goed gemeen
tebeleid, denken wij maar aan
Groot-Brugge.
De staat blijkt niet bijzonder
scheutig te zijn met beloofde
toelagen. Bovendien is er een
neiging om het overmedsaan-
deel in het Gemeentefonds te
verminderen en de vrijstelling
van BT',':ten laste van de ge-
meenten blijft uit. Anderzijds
dreigen de .fusies een la\1ine
van partij-polit~eke benoeoin-
gen te ontÁetenen. Uit een stu-
die van het Gemeentekrediet
blijkt dat de personeelsbezet-
ting ~n sommi"e samenrevoerde
gemeenten vertienvoud~~ z~jn.
Omtrent de doeltreffendheid van
die personeelsbezettinG Kan
men zich heel wat vragen stel-
len.

3) Zeer belangrijk is dat
bu~ten ie administratieve

B. Feitelijk verloop:
In augustus 1972 lekte een
nota Costard uit waarin fu-
sievoorstellen gedaan wer-
den voor alle gemeenten. De
toenmalige minister van bin
nenlandse zaken Jan Elslan-
de beschouwde dit echter
slechts als een werkinstru-
ment. De prov~nc~ebesturen
kregen van de mimster de
opdracht de gemeentelijke
herstrukturering, met in-,
schakeling van wetenschap-
pelijk onderzoek, voor te
bereiden.

Einde 1973 waren de provin
c~es, die ook de gemeenten
geraadpleegd hadden, klaar
met hun voor-s'te Ll.en,
Op 9 september zette de
huidiee minister voor bin-
nenlandse zaxen .üchel, de
offici~le procedure in voor
de pro vi.ncies ·,'i-llaanderen
Limburr, Namen en Luxemburj-
D~t beteKent dus dat de
termLjnen \an 90 en 100 da-
Gen ~n~ddels voor de pro-
cedure verstreKen waren en
dat zij hun bemerk~nzen
aan het minister~e voor bin
nenlandse ZaKen o~ergemaakt
hadden. \"oor O-\'laanderen
Nerd de procedure midden
november- in,_;ezet,wat w~l
zeggen dat de te~jnen
ongeveer- eind i'ebruar~ ver-
streKen. \ oor Antwerpen en
Brabant werden de voorstel-
len van het ministerie ~n
1974 met meer beker.dge-
maakt.
Cp woensdag 12 no-.,ember '75
beGonnen de debatten over
de fusieplannen van,m~ms-
ter hichel, voor de kamer ,
Zij Gincen ver~ezeld -.,an
een rapport van Cv?-kamer-
lid Jan '.'erroKenen een
oir.derhei3.snoto..P.ierin
,vordt esteld dat de ree;e-
rl,n," oor de earste maal
a!',1l..iKt van de '''/ern.w~jze
die normaal evolp:d wordt.
:n plaats ,an met verschil-
lende koru nkLt fke be sIua ten
te werken , met masxennanr-
van de ,let van 1971, hee r't
de referin~ één enKel ko-
ru nk Li,jk bes Lui.t fewHd
dat de i.'us~esover' het ee-
hele land behandelt. !er-
der meent de m~nderheidsno-
ta dat het zou ~ndru~sen
teGen de beginselen lan
het parle~enta~r stelsel
indien è.e ./et amendeer-
1aar werd verklaard voor
bepaalde artikelen (b-.,•
banami.ng van een cemeente)
maar met emendeerbaar voor
andere • '·,atdoor een stu-
d~e van juristen werd
toe[.ege';en.

De referin. trok zich er
niets van aan en slaaGde er
in met 11(; stemmen voor,
84 stemmen teGen en 4 ont-
houdincen zaterda;~acht
22 novrnber, na voor het 00,-
\an iedereen 1C daren on-
zinnir'e en beschamende Ka-
merdebatten, de lus~eplan-
nen goed te keuren.

Gemeentefusies

3. Politieke acntercronden.

De officiäle verklaringen en
de wetenschappelijke richtlij-
nen wekken de indruk dat het
om een technische operatie gaat
Vlaarbij doeltreffendhe~d door-
slaeGevend is. De politieke
gegevens blijven op de achter-
grond. Nochtans hebben sa.men-
-.,oegingeneen onmiskenbare
politieke betekenis. Het loont
de moeite er even de aandacht
op te vestigen.

1) '!ooreerst kunnen samen-
voegingen een weerslag hebben
op de verkiezinesuitslagen en
bijgevolg op de plaatselijke
pólitieke verhOUdinGen. Zo zou
bv, het fusioneren van Harel-
beke bij Kortrijk het soc~alis-
tisehe bestuur van deze eerste
teniet tiedaan worden door het
katholieke overwi eht 'Jan Kort-
rijk. Zo heeft men andere voor-
beelden uit het Gentse en het
Luikse. Dit alles kan leiden
tot moeilijkheden i.v.m. wer-
kinesmogelijkheden van plaat-
selijke verenieineen.

2) Er kunnen ook, zoniet

voocdij een parti~-::>olitn eke
'loogdij wordt toeGe :oecd. In-
dien het moet bete~enen dat
zr 'Jan ~ t~t:!"~- \'lijkre.dcn, kul-
tuurraden, van opbouw- en
'/ormin,--s',ïerlCniets terecht koot
of dat het alleoaal moet on-
derworpen wor-den aan part~j-
politieke lijnen of de kon-
trole van pe.rhjpolitielce
potentaten dan valt er 'van de
fusies voor de plaatselijke
demokratizeri!l[' ru et ve eL te
verwacht.en.Hochtiana is het be-
vaar groot dat de bevestiGde
partijen en st~turen niet aan
de neirinc. zullen kunnen ·"/eer-
staan om hun creep op de plaat-
seli jke beo,oll~inG te verster.;:en.

4) central~satie:Door dit
:enomeen zal het {"emeentebeleid
meer dan ,ermoedelijk in een
ander da.~hcht komen te staan.
.'ooral !l~j fus~es rond kerflGe-
oeenten zit er dit dik in.
~oet het betekenen dat scholen
diensten,ninkels enz. in de
kerngemeenten sameneetrokken
Y/orden.Ln a s dat noodzakelijlcer-
wi ,ize «oed voor de menseli jke
en harmonische opvoedine van
de kinderen en en voor de evel1-
\'/ichtip::ontplooiing van de
plaatselijke gemeenschap?

3.Hoe worden gemeenten samen-
gevoegd?

A. ':latde ';letvoorziet:
Volsens de wet laat de d,nister
van Binnenlandse Zaken de fusie-
voorstellen maken. Deze voorstel-
len worden ver'/olGens tegeli j
aan de betro!cken cemeenten en
aan de bestendiGe deputatie
van pz-cvi.ncä ee voor-ge Legd door
de provincieGouverneur, op ini-
tiatief van de minister.De Ge-
meenteraad moet binnen de 90
dacen zijn menine Geven over
het voorstel,anders wor-dt ver-
ondersteld dat het oordeel GUn-
stiG is.De bestend~Ge deputatie
jcrij{;en100 dagen,
Uiteindelijk besl~st de mini-
sterraad we Lke wi jzicineen zul-
len doorGevoerd \'Iorden,maar het
parlement moet deze besl~ssine-
en Goedkeuren voor~er ze
kracht van 'vlet krilk~.

C. Overcangsmaatregelen.

Financi~le overGanGSmaatre-
gelen : er ~s vooreerst
sprake van een over-gangaba j-
slac. Gedurende de eerste
5 ,iaren orrtvangf de ru euwe
eemeente 1~/'oeer dan nor-
maal uit het B-fonds van het
Gemeentefonds; de volgende
'lijf jaar 1Oi •• Blj samen
voegang is dit altijd het
geval, bij aanhechting of

ens\'/ijzi':i.ngkan deze bij
slag toegekend worden. Tus-
sen haakjes : het Gemeente-
fonds wordt gevormd door



1

van 16, 139~. op een
aantal nationale belastings-
inkomsten. loor 1975 zou
het gaan om een bedrag van
30 miljard. Van die som
caat 37,- naar de steden
Antwerpen, Brussel, Luik,
en Gent. De andere gemeen-
ten putten uit het reste-
rende deel, dat het B-fonds
ver-d gencemd , Naast een
ontvangstcnbijslag voorzien
de overgangsmaatregelen ook
een uitzonderlijk hulpgeld
o~ vrijwaringsklausule.
';';'anneerbij samenvoeging of
aanhecht~ng van tenminste
één gemeente het nieuwe aan-
deel ~n het B-fonds tenmin-
ste 5000:r lager l~gt dan
het totaal van de aandelen
van de aLzonderl~jke gemeen
ten tijdens hun laatste
:Ierkjaar, dan wordt dit
ver-schi.L bijgepast.
n ter~lotte ~an b~j sa-

menvoeeing, aanhecht~ng of
Korrektie aan de n1euwe ge-
meente aan buitengewoon
hulp,~eld toerekend worden,
ind~en vaststaat dat ze
niet uit ei~en middelen
haar passie~ of uitzonder-
l~jke lasten kan dek~en.
Cverser.gs:::aatrecelen ':001' per-
soneel en aer-eer.teraadsleden.

De ':Ietvan 1971 Geeft de Ko-
nine de macht om voor de sa-
~er.f.evoeüde Gemeenten af te
':Iijkenvan de ;"Iettelijke bepa-
lineen ~nza~e benoemin, , bevor-
der~nf. en pens~cnerin van ge-
meente- en C.O.O.-oersoneel.
r.de nä euwe ·o.ueentenkonen

voor de duur van t',veemanda-
x6 j e.ar) twee rl'laè.sleder.

en één schepen neer da~ vol-
ens de gemeentemet voor ai en,

~ot hier het eerste deel over
de fusies ..an Gemeenten. Het
••omt ',/aarschijnlijk nogal tech-
nisch over maar dit ~s nodiG
om in \·olt~ende'.eto da epe r te
kunnen in{3aan op de juiste kon-
sex ..;enties van de fusies. En
deze konsekwenties zijn ;:roter
an de meester. denken.

jokumentatie ioor dit art~kel
Politiek Alternatief.

!;;. G.

',YERKGRO:;PG...;:;:;r:GAGLERDi.:!::U-
ZIEK ,Kultuurraad) \'111 zic
u~tbreiden tot een koor :
Zoekt :
-mensen met een inzet voor
~nstuderen en u~tvoeren
van r,e~ncaceerde muziek
(Eister, Brecht •••• )

-iedereeen die muziekpar-
tituren of andere dokumen-
tat~e daaromtrent besch~kt.

-ook ~nstrument~sten zijn
welkom.

Kontaktavond gaat door op
maandag 15 december om 8h
stipt : Geldenaakse baan
17, 3030-Heverlee.

~ _____ ....J

KALENDER BUSF
december 1975

08 21u waterpolo KUL-Liège
10 tafeltennis heren

KUL-Liège
16u volleybal heren

KUL-VUB
11 20u badmington heren en dam

es KUL-Liège
12 20u tennis dames KUL-UKB
17 rugby KUL-ULB

16u volleybal heren
KUL- ICHEC

18 20u badmington dames
KUL-VUB

21u handbal
KUL-VUB

i/at valt er nu zoal te noteren
in onze interfacultaire compet
~ties?
Eerst en vooral de onve~vachte
nederlaag van VTK tegen Apollo
on bij Volleybal voor Heren.
Dan ook het feit dat Economica
vorig jaar de tweede in tweede
klasse basket er na twee weds-
trijden nog niet in geslaagd
is een overwinning te behalen.
Spannend beloofd de voetbalcom
petitie te worden bij de heren
daar we na de ovarwi.nru.ng van
edika op Apolloon droe kopplo

egen krijgen. Verder valt er
te betreuren dat zo we i ni.g sch
eidsrechters zich van hun taak
kwijten.
Ook ma ...de tweede overvn.nni.ng
bij voetbal Dames genoteerd wo
rden van Johannes XXIII.
Hierna volGen de uitslagen van
de massacross ~ngericht door
de KUL op 19 November:

DA1'.ll:SCROSS1,2 kilometer
1. Gijbels Rita (VRG) 4'48"
2. Neirunck Yolande ( afgest.)

4'49' ,
Schmit ~~~a, ( 1ek&nB ~r.)

5'06' ,
4. Callens Chris (1e kan TE\'I)

5'27"
OiFENCROSS voor beginnel~nGen
1. Kuipers Luc (1ekan wi.na)

8'24' ,
2. De Blieck Jan ( 1ekan farma)

8' 34"
3. Truyers Liark (vtz )
4. \.uytack J.P. (vtk)
5. De Breucker Luc (vtk)

TRAININGSCROSS voor gevorderden
over 5 kilometer
1. Truyers Uark (vtk) 17'56"
2. Van Pee Alex (10) 18'17"
3. Gerard Dominique(UCL)

18' 20' ,

SPORTUITSLAGEN VAN 17-11 tot
20-11

BASKET HEREN
cermania-theologie
apollloon-vrg
keizersberg-h.geestcoll.
che~ka-padak
ekonomika-farma

23-44
80-43
33-26
29-26
37-52

SPOOOOO.RT

PrtESTIGEPOLI!rIEt, AAN DE K.U •LEt1\'

,.idden in de ak tae tegen de plannen
plannen DeCroo-Humblet-Geens is één

an de grootste tegenargumenten : "De
versiteiten kunnen toch besparen,

zie maar eens hoe zij hun geld ver~
sp~llen aan prestigieuse zaken."
Ook DeCroo ~ebruikt dit argument.
ochtans loopt ~er iets fout in de

denering en is het voor de Minister
ationale Opvoeding een gemakkelijk

demagogisch argument om de
ieke opinie tegen deze aktie te ke-
• I/aar zit de fout dan ? Het a s e-

dent zo dat de universiteiten nogal
chtzinnig met het geld omspringen, en

~s tevens zo dat er no~al een ei-
genaardige mentaliteit over prioritei-
ten bestaat bij de academische overhe-

ochtans raakt het voorstel DeCroo
et-Geens nergens aan deze versp~l-
• Integendeel heeit het ministe-

maar al te di.kwi j Le en graag hier-
meegedaan, voorbeelden. Het volgen-

kan misschien al een verduidelijking
De benoem~nben aan de rijksuniversi-

ebeurt rechtstreeks met goedkeu-
inr van de :.~nister van Nationale Opvoe-
dinc. Aan de vrije universiteiten is

we nu naar de or.tk:aderingscijfers Gaan kij-
ken, stellen .'Ie vast dat in de meeste ri jksuni versi tei ten
werKelijk een \'lildepromotie- en benoemingspolitiek is Ge-
voerd, dat aan de KUL het AF en ',tl) noc; onder de omlcaderinc;s-
normen li{:,-ten dat de omkadering van het ATP het hoogst is
van alle uniefs. Dan stel ik mij serieus de vr-aag bij wie
de fout liGt? En is het omdat Deeroo of zijn voorgangers
nooit een deftiG beleid er.benoemingspolitiek hebben willen
voeren, dat het gelach nu moet betaald worden ten koste van
de kwal~ tei t 'Jan het onde~'/ijs ?
DeCroo wi.L nu bezuinie;en •••op de normale taken van de uniefs
(onderwa ja en onderzoek). Oevo'Lg : verslechtering van de
beceleidinG en dus van de kwali tei t van het onderwi ja en
tevens een verminderde tewericstellin,T. Bijvoorbeeld : in
toe~epaste ekonomie blijft men wachten op de benoeming van
6 assistenten. Gevolg: een deel van de studenten zitten
zonder thesisbe~eleiding. In psychologie en pedagogie moe-
ten een drie al assistenten 23 maal hetzelfde werkkollege
Geven. Jeden : er wor-een onvoldoende wetcnachappe Li.fke me-
dewcr::ers aar .. .e.ror-ven, Nochtans is het duidelijk dat één
van onze eisen in deze aktie moet blijven : "Ne en aan de
verspillinGen en prest~r;e-politielc van onze uniefs." De
r-ek tor heeft ons formeel gesegd dat er ceen verspillingen
plaatsvinden aan de KUL, wat wij ster!c in tV/ijfel trekken •
'!ochtans mag hij er zich aan verwach'ten dat de studentel'lf:e-
meenschap strerlGer en kri tisc ..er dan ooit, het financieel
beleid van de unief zal ';olfen. t.alcenals :
-een buro voor de alGemene beo.eerder kostte de unief 350000:.:r
-de pr-ea t.igi euae restauratie van ne t Begijnho_ : enlcele
tu Lj oerien ,
-vt er-ing van het 550-jarit; bestaan.
-Pers en Voorlichting dat zijn f,eld in dure en prestie,ieuze
konserten naar ~uiten smijt.

-Het sportli:omplekt van de KUL,'\o. : .oetbalterreinen worden
bedekt met een hyperduur cras-tapis-plein ; 4 miljoen. fr.
zonder de doelpalen.

-de tuin van het ru euwe komplekt ':!ijsbegeerte en Letteren
raat 13 miljoen kosten.

-(le theolocen ',"erdenver-Leden jaar begiftigd met lulcse-t;e-
bouwen è.ie 00 oiljoen kostten.

-restaureren .ar. de zaal in de Halle : het hangen van een
dok alleen al kost 200 OOO_·r.

D~t alles zal de rektor :een ~erspillinG noemen, maar ik
weet niet hoe we dit anders KUnnen noemen.

LP _'OTOGRA.'IE

'lrijda 12 deceooer start de
werkr-roep foto[Tafie van Kul-
tuurraad ue t een eerste akti-
riteit.De \ïer;~inGzien r;e,zo-
als voor de andere lIer;c[Xoep-
en, vooral als een aktieve en
kr-eat i evc bozi zhea d ,"e beginnen
t:leteen inleidinc OJer het hoe
en waar-ca van ontwrkxe len, af-
drukken, ver+r otien ..-an neGatie-
en.Je hoe*t r.een materiaal mee

te bren!:en.
Later (na de kerst':akant~e)zul-
len de akti vi, tei ten ui tt;ebreiè.
wor-den in de zin van reporta:::es
kuna'tf'o't o.tr-as i e e , d , iïe verwach-
ten je "T1jdaG met open armen
in de H.~eestsraat,90 om 20.3
'.i'otki jk !!

KALENDER SPORTRAAD

Maandag 8 december

19h. Germania-Psycho Bask.D.
H.Geestk.-Pedak Bask.H.
Keizersb.-Chemika Bask.H.
edika-Terbank Voetb.H.

Psycho-Wina Tafelt.H.
Wio6-Ghemic6 T6felt.D.

20h. Romanisten-Cam.T. Bask.H.

21h. Scheut-Politica Bask.H.
Pauskol.-Apolloo, VoetbH
Ekonom-Landb. Tafelt.H.
VTK-Lerkevelà Tafelt.H.

22h. Psycho-VRG Basket H.
Roman,-VTK Basket D.

VOETBAL
pedak-krimi
c~llo torres-H.Geest

OETBAL DAiJES
bi os- johannes

VOLLEYBAL HEREN
ekonomika-psycho
vtk-apollonn
medika-salezianen
mercator-apollonia
chemika-landbouw

lOLLEYBAL DArdES
pedak-krimi
roman1sten-economika

HANDBAL HEREN
bios-vtk
apolloon-germania

16-26
23- 3

4- 1
1- 3

0- 6

2- 1
0- 2
2- 0
Ö-~
1- 2

1- 1
2-0



Sinds dinsdag 25
november wordt
de IESPO-biblio-
theek permanent
bezet door Poli-
tieke en Sociale
Wetenschappen; zo
ale de andere be-
zettingen: een
centrum van aktie
en studie.

(alle foto's: BPA)

Om de 2 à 3 da-
gen gaat er een
Centraal Aktie-
komitee door,
waar een evalu-
atie en een plan-
ning van de aktie
gebeurt; hier in
"bezet gebied"
(IESPO, naast Al-
ma II)

De regl.onale betoging te Leuven op 13 novenber:
personeel en studenten in één front.

EnkeLe van de 12.000 betogers op de fiationale .i3eto:-:in.;te urus
sel op 21 nO/eooer

gn zo zijn het voornamelijk prijs-
verhogingen geweest die de finanti-
ele put van de Alna moesten dempen
op het moment dat de subsidies te
kort schoten. De jongste verhogin-
gen verbonden met de onwil van de
UCL. om toe te schieten,is wel een
treffend bewijs hoe men bij moei-
lijkheden naar de gemakkelijkste
oplossing grijpt.

a I m a
Alma heeft twee doeleinden:

- Het verschaffen van goedko-
pe maaltijden.

- Prijsdrukkend effekt tegenover
de privé-restaurants.

Om dit mogelijk te maken werd in
het verleden een VZ:i. opgericht met
een autonoom bedrijfsbeleid.De eer-
ste 15 jaren ging alles goed, tot-

t rond het einde van de zestiger
jaren door de veranderde ekonomische
toestand en door een aantal 1nter-
ne zaken,de Alma een steeds groeiend
deficiet begon te vertonen.
Daar de wetgever Alna echter onder
e Sociale Sektor had gerangschikt
noest dit deficiet door diezelfde
sociale sektor gedekt worden.

Totnogtoe werd de subsidiëring vrij
pragmatisch aangepakt,dwz. dat d
UCL en de KU.Leuven respektievelijk
voor 42\ en 58\ het (normale) 1ef1-
ciet trachten te vullen. Is er ech-
ter een groot deficiet dan wordt
er maandenlang gebakkeleid tussen
UCL. en KU.Leuven wie de grootste
ppel.tukjes gaat opvreten.

Veel hoeft er niet aan toegevoegd
om te begrijpen dat Alma hier
steeds het slachtoffer van wordt.
Immers daar enerzijds de twee
unie fs alleen hun (financieel) ei-
genbelang op het oog hebben en zij
anderzijds het keurslijf van
wetten van de sociale sektor rond
zich voelen spannen, is het resul-
taat steeds een kompromis dat zel-
den tegemoet kOMt aan de reël~ pro-
lematiek van de A1Ma.

De laatste Raad van P.eheer.

Hier werd om te beginnen al een
eerste kijk genomen in de begroting
van volgend jaar.
Voor het personeel wordt er een som
van 82.760.000 fr. voorzien.
lIiermee worden 196 werknemers be-
taald (van buffetmeisjes tot direk
teur) en zo'n 46.000 werkuren,door
jobbisten geleverd.
Voor de grondstoffen wordt zo'n
slordige C7.125.OOO fr. voorzien.
Hier merk je dadelijk dat het de
eerste keer is dat de loonkosten
lager zijn geworden dan de ~osten
van de grondstoffen. Deze onmezw~ai
is te wijten aan de aCvloeiingspo-
litiek en de wervingsstop.
, sanering op dit vlak werpt zijn

vruchten af.
Voor diverse produkten werd
1.524.000 fr. voorzien (diverse
produkten -klein materiaal,onder-
houdsprodukten afwasprodukten enz.)

~aar alge~ne kosten gaat 9.milj.
Dat is dus onderhoud herstelling
algemene uitgaven.
Energie vraagt 6.800.000 fr.
en Diverse en finantiele lasten
slorpen nog eens 300.000 frank op.
UITGAVEN: 187.509.000 fr.

r inkOMens en

hier tellen we dan van de rest~u-
rants een inkoncn van 59.060.000
van de snackbars 34.697.000 fr.
VAn de Bar komt er 1.915.000 fr.
b1nnen --
~n hebben we de buitendiens

buitendienst is die afdeling
van Alma die afg<,werkte Ilaaltijden
levert (hoofdzakelijk) aan instel-
lingen die dan zelf naar moeten
zien hoe ze het soel distribueren.
~ie maaltijden gaan in hoofdzaak
naar Service-P~staurants Universi-
taires Louvain-la '~euve en
Louvain -en-''';oluwe.maar ook naar
scholen uit het Leuvense.
In deze bUltendienst moet Alma
zich met heel wat privéonrlerne-
mingen lOeten. Al ligt hun prijs
onder de konkurenten wat naar
hoge kant, Meestal halen ze het hier
wel met hun kwaliteit en voed1ngs-
waarde van de maalt1jden.
opbrengst van d1e buitendienst:

13.724.000 fr.

'Ielaas I
voor soc1ale voorzien1ngen 1n en
Leuven én Louva rn+La-rteuve
:'ioluweL10Ct steken heeft na verdo-
ling van het pakket voor de voe-
inqssektor qckonstateerd dat ...•

Voor Alma 1n Leuven 12.500.000 fr
kan uitgetrokken worden .(punt)

Dit betekend dat wanneer de KUL
e pLoportlPs wil respekteren

Zlj 27.800.000 fr zal schenken
en den AIMa blijft ~t een tekort
van 7.000.000 zltten.

o~?
pr1jsv

lIoe groot zijn die [lnJsv
8\ of 4fr.

de kous af.
het prohleenl
naar de sociale diens~en

van neheer is noq geen
studenten

1 te
prijsver-
Alm

1) 115.000 fr.
kSperaties 525.000 fr.

Diverse en rinantiele baten 223.
duizend frank.
l'IKO:1STEN 140.20').OOOfr.
EXPLOITATICTEKOI~/ 47.220.ooofr.

En hier hLb je de poppen aan het
ansen. De ~Ialen trekken langzaam

uit Leuven weg. De sleutel voor
verdeling va~ het Alma-deficiet
wordt van jaar tot jaar herrekend.
Voor 76 is de verhouding
G9\ en UCL 3r\ • Dit zou

in 32.600.000

(even-
n doorge-
finitief

lierover
en rond 17

veto van om

t

1
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CONTACT CLUB

Every Friday, I~OL will pr~-
sent a ContRct Club for the
~urpose of mepting people end
learnin~ the Dutch lanRUage
end customs. The club last
yper WAS a ur~~t success, with
a larFP vroup of ~ctive parti-
ci?ants. The club's direction
all ~epends on you, so consid-
er what activities YOU want to
see happen. lIave you p"rhaps
slines of vour country you
cOllld sharp with the I7roup on
some Fridnv nitp.? Th~t's just
what the Contact Club is all
about ••• spping what other
people and olaces Rre like
(and increasing your Dutch vo-
c~bulary all the while).
50 you're all invited -- this
Frid~y nite to meet and dis-
cuss t~P p.vents to come.
See you! Tot ziens!

BAR .'!e CiFF'ICE

ISOL housp is (still)lo-
~d ~t Bo~aRrdenstraat 8

in Leuvpn.
Ilr.sec!'~t,riRt is o,;>enpVl>ry

j';on~Ay- ~rid~y 'from? nvm,
mtil 5 nvm ,
rhone num~er : 01ó/'35057
'or infornntion, reservations
for a dinner you can contact
our secretary, Mart.
Cr you c~n come to the bar to
h~ve n drink, watch T.V.,
~lay chess, checkers, cards
or throw darts ••• and ask
or infor~îtion. Our b~rten-

eam (Cris, Corni, Henry
art) will be ~lad to

1pet you,
lf vou have anv sug~pstions
for ISOL ~ctivities, t,lk to

of t1em.
to see you soon l

!,;1';';LLA TCUR !!

For all those who are interpc
ed in how t~e wonderful
~tella beer is made, ISOL
organizes a tour around the
Stella Artois factory!
~verybody can inscribe until
December 5th at the ISOL se-
crpt~riat or the ISOL bar.
No costs! Just fun for free.
ie'll meet at ISOL at 1.30 •
.m. on Tuesday, December

9th.
So, don't forget : Stella
our on Decemher 9th.

Inscribe soon, 'cause only
?5 peoplp can join.

~

PHILOSOPHY----------
The npxt En~lish Philosophy
eptinF will be on Tupsday,

Dece'TIber9th.
Time : 8 p.m.
lace : the ISOL bar,

Bo~aardenstraat 8

Svery Thursdav nipht ISOL
has a Contact Dinner in the
bar at 7.30 p.m.
Me~t people fro~ all over t~e
world, taste their special
dishes ••• and maybe you will
feel like cooking a dinner
for us sometime.
Advanced res"rvations only,
t the bar or in the secreta-

riat.

SFOHTS------
Have you noticed in the bar
two ISCL .!'riendswho have
~rown verv healthy and have in-
creased s~amina and look very
stron~? Do you know why they
had such a physical rpvolution
oin~? Throup'h a jogkin~ pro-

pram at the Sportkot. Running
not only improves your healt~
bv appetite end physical ecti-
vity, but thru a rp~ualr iog-
pin~ pro~rem, one actu~lly
meets people and has new con-
I"cts.

Other sportin~ rro~rams are
oossihle •••
Let's ~pt tOl7pther Saturday af-

rnoons at 3 o'clock for Fris-
be=s , volleyb:ül, wh~tever •••
but, l..t's I7pt healthy tovethpr!
~~v, th" firs person who notices
~ose two vprv healthy onps ca~

pet a free beer fro~ the bartpn-
der for ~ues~in~ the correct
nAl!les.

ISOL Contact Dinners may rate
~ep stars in the next Mi-

chelin Guide Bleu! The last
~eeks meals have been very de-
licious and interpstin~ as
weIl.
e travelled far to Jakarta

the 20th tor a delicious Nasi
Goreng meal Vivienne made.
Come over the Dutch border for
some pea soup and pancakes
with Brown Sup,Rr as the Dutch
do it, on December 4th.
ReMember, rp.servations in ad-
vance are necessary and the
spots fill up ~t.

,

THE DUBU NERS

~/~

Tijdens een korte toernee in

ons land wordt de nieuwste

formatie van de Dubliners

voor het eerst vertoond in

Leuven.Dit gebeurt op woens-

dag 3december in Alma 2 op

uitnodiging van VTK.

Voor hen,die twee jaar gele-

den niet tot de 1300 entoesi-

astelingen behoorden die de

Dubliners een staande ovatie

bezorgden, volgt hier een kor-

te historiek van de groep.

In 1967 verscheen er een

plaatje "seven drunken nights

dat dadelijk in de charts te-

rechtkwam:The Dubliners waren

geboren!

En toch bestond de groep al
vier jaar,zij het wel iri~de

hoedanigheid van vaste stam-

gasten in een pub in Dublin.

Banjo-speler Barney McKenna

en Ronnie Drew werkten samen

in een revue en de bewuste

pub werd hun buiten-beroeps-

ontmoetingsplaats.Het werd

ook een 'vaste verblijf ...·,

plaats Ciaran Bourke en

Luke Kelly.Hun reputatie

groeide en als de "Ronnie

Drew Group" ,begonnen ze re-

gelmatig op te treden.In die

periode kwam er ook discussie

over de groepsnaam en op

voorstel van Luke werd die

veranderd in "The Dubliners~

Hun eerste grote optreden

buiten Ierland was het be-

faamde Edinburg Festival in
1963,gevolgd door een aantal

BBC-TV optredens in de diver-

se 'Hootenanny Shows'.Van nu

af maakten ze naam in Enge-

land en brachten rond die

tijd een single uit,getiteld

"Rocky Road To Dublin",ge-

volgd door een LP:"The Du-

bl1ners".In 1964 verliet Luke

de band om op de solotoer te

gaan en twee nieuwkomers kwa-

men in de groep;John Sheahan

(viOlist) en Bob Lynch,die

voordien op hun eentje door

Ierland hadden getoerd.

Wat vroeger een hinderpaal

genoemd werd,het al dan niet

beroeps worden ,was voor Bob

Lynch die zich tegen een be-

roeps loopbaan verzette,de

aanleiding om de groep te

verlaten.Luke (solo-zang en

5-string banjo) kwam terug

zijn plaats innemen en de

Dubliners werden de Ierse

groep bij uitstek.

Onlangs werd de formatie op-

nieuw gewijzigd:Bourke ver-

liet de groep, terwijl Ronnie

Drew als gitari~t vervangen

werd door Jim McCann.

Nog een beetje praktische in-

formatie:woensdag 3 dember om

21 uur in Alma 2.Prijzen:

110 F in voorverkoop (VTK-le-

den lOOF) .De avond zelf wordt

het 130 F.

Voorverkoop:VTK,VTK-Pingo,

Den Appel,De Kroeg en Den

Delper.

Oók in Mozarts'opera
vinden ste die tweestrijd terug
tussen vTijheid en onvrijheid,
verpersoonlijkt in de figuur
van Papagene ale symbool van de
un1ekheid,het betoverende van
elke mens die niet te vatten is
in systemen.
Let zijn toverfluit en zijn fri-
vole levenswijze overstijgt Pa-
pageno de strukturen d1e de me-
nselijke individualiteit onder-
drukken en alzo vertolkt hij in
feite het utopisch ideaal van 2

ote kunstenaars, die reageren
teGen een wereld waarin de indi-
vidualiteit steeds m1nder aan
zijn trekken ken komen.
Ze streven naar een opnieuw cen-
trall stellen van de menselijke
persoonlijkheid in een samenle-
'rinG "l\'Iarinde mens een steeds
leiner radertje wordt in 't
ote reheel •

Een eiGenaardige randbemerking
is wel dat ~.ozart t1jdens het
cre~ren van dit soms frivool
werk (elijktijdig aan zijn Req-
ui em werlcte,dat hlj echter nooi t
voltooide
Een mooi creatie van Bergman,die
ons attent maakt op het betove-
rende,ongrijpbare,wonderlijke
van elk:menseli jk wezen en daar-
voor in Mozarts' ZaUberflöte 'n
ideaal aangrijpingspunt vond.

ber1chtberichtberichtberichtbe

BERICHTBERICHTBERICHTBERICHTBE

Iedere woensdagavond vormings-
vergader1ng van het MLB, 20uur
op Soc1ale Raad, Bogaardenstr-
aat nO 3



Systematiseren, indelingen ma-
ken is een gevaarlijke onderne
m1ng. Niet alleen tref je alt-
ijd grensgeb1eden aan, zijn er
fenomenen die niet zomaar in
een kastje onder te brengen of
te 1s01eren zijn, maar zijn er
d1e zich aan elke systemat1ser
ing en indeling tout court ont
trekken. Zo heb je ook 1n het
f1lmwereldje de nod1ge vakjes
en schuifjes. Hand1g 1S het ze
ker en vast: het schept ergens
duidelijkhe1d en vergemakkeI -
1jkt het "praten over" doordat
je van meetaf aan over enkele
vaste en algemene aanknopi~s-
punten beschikt.
Zo'n trefwoord waarrond je fil
ms kunt groeperen is bijvoor -
beeld "thes1sfilms".(sommigen
gaan nog verder en praten over
f110sof1sche f1lmS). Zo was bv
2001 A SPA CE ODYSSEE er.één,
zou VERLICHTING er één moeten
zijn en worden de eerste films
van PASOLINI met het predikaat
thesisf1lm bedacht.
De vraag is natuurli jk wat een
f1lm tot een thesisfilm maakt,
wanneer je een goede en wan' -
neer je een slechte thes1sf1lm
hebt en ga zo maar door.
Rud1menta1r kan men een thesis
f1lm omschr1jven als een pog -
1ng om via visuele en auditie-
ve m1ddelen een bepaalde, door
de maker geponeerde 1dee te 11
lustreren, te verdu1delijken,
U1t te diepen. Het verhaal, de
beelden, de manier waarop d1e
beelden gemonteerd z1jn, de mu
z1ek, alle filmische elementen
tout court, kr1jgen pas hun be
teken1s doordat ze een bepaald
gegeven moeten illustreren. Hun
functie en belang ligt niet in
het opbouwen van een prent jes-
reeks met b1jbehorende muziek
en zo, maar als hulpmiddelen
en werktu1gen om een idee naar
voor te brengen.
Zo -vor-den alle, e n- v ocr-al, -vi.a
ele en mUZiKale, middelen in
2001 A SPACE ODYSSEE aangewend
om het 1dee dat de verregaande
technif1catie van een cultuur
alleen op steeds pijnlijkere
tV1 jze aant oont waar de grenzen
van het mense11jke kennen en
kunnen liggen, en de onmacht v
de mens,met gans zijn arsenaal
gesof1st1keerde werktu1gen, te
genover de eigen zwakheid en
het onvatbare, het myster1euze
en mag1sche. Ook andere elemcn
ten dan de h1erboven aangehaal
de kunnen de hoofdrol spelen:
het gesproken woord bv in praa
tfilms als LiA NUIT CHEZ LlAUD,
of een mengsel van be1de,cfr.
de pogingen daartoe 1n VERLICH
TING- dat echter n1et UitSt1jg
t boven het mooie prentjes mak
en om en1ge d1epz1nn1ge gedach
ten b1j het begeesterde publie
k los te werken.
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De eerste films van PASOLINI,
d1e men duidelijk als een afge
rond geheel kan Z1en - alhoewe
1 i.1EDEAreeds voor een stuk aa
nsluit bij z1jn "trilog1e van
het leven"- kunnen in het h1er
boven geschetste kader gedu1d
worden. OEDIPO Rh, PORCILE, TH
EO~~ en ~DEA z1jn allemaal
f11mS die opgebouwd zijn rond
de idee dat elke mythe een so
ciale achtergrond heeft, een
sociale d1mens1e bez1t. In dez
e fi1ms, 'en vooral met behulp
van de e1gen f1lmtaal probeert
PASOLINI z1jn zoektocht naar
d1e soc1ale dimens1e door te

voeren en te illustreren, waar
door hij ook, althans in deze
serie films tot een geheel eig
en filmtaal gekomen is: De afw
eZ1gheid 1n hlEDEA (concreet) v
een rechtlijnig, klassiek opge
bouwd verhaal is geen teken v
onkunde, maar wordt door PASOL
INI bewust vermeden. Het verh-
aal wordt als gekend veronder-
steld, en de kijker moet het
zelf als constant aanwez1ge ac
htergrond in het hoofd hebben.
Voldoende voor PASOLINI in die
opt1ek 1S een korte samenvatt-
1ng aan het begin van de film.
D1t 1S ook de betekenis van de
bruuske elliptische camerawen-
d1ngen en de montage, de V1sue
Ie en aud1tieve tekens, het ri
tueIe, hi~ratische en gestylee
rde karakter van personages,de
cors en handelingen: die maken
1mmers niet de essentie van de
f1lm uit, dat zijn 1mmers niet
de b11kvangers: Z1j moeten en-
kel de aandacht vestigen op de
centrale 1dee: de sociale d1me
nS1e, en alle andere thema's
en vragen die PASOLINI h1er en
1n zijn andere films oproept.

i.iEDEAis meer dan het, verhaal
van de Oosterse pr1nses die om
wille van een man haar eigen
(thu1s)land verlaat, die om't/il
Ie van een pasSionele, destruc
t1eve 11efde tot moord, kinder
moord en kannibalisme gedreven
wordt. Alhoe':teldit een thema
is dat als een constante 1n PA
SOLINI'S oeuvre aan'f/eZ1[a s rde
deatruc t i.eve liefde en haar ge
volgen op de e1een persoon en
de omgeving waar-i,n men leeft.
En meer nog dan gewoon een con
stante, is het voor de c1neast
een obsessie; incest in OLDIPC
RE, bestialisme in POaCILE,hom
oseksualite1t 1n prakt1sch al
zijn films.
.ïat telt a n deze Hlm is het
meer fundamentele conflict dat
door deze liefdesverhouding op
gang wordt gebracht: de ver:ti8
tigende botsing tussen twee to
taal verschillende en tegenbes
telde culturen, en dat geldt
eveneens voor de andere f11ms:
de destructieve liefde is sl-
chts de moter d1e een fundamcB
telere tegenstellinc aan het
licht brengt: die tussen het s
akrale en het profane, tussen
het spontane en het geordende.
ia d1e passionele belevinr cn

uiting \fande liefde wordt dui
delijk gemaakt hoe het sakrale
1n de mens eedesacral1seerd en
1ngesnoerd wordt door een keur
slijf van taboes, door de lim-
ieten van fatsoen, reli{1e, no
rmen •••• of van kultuur kortweg.
aaar ondanks dat blijft het sa
krale e:ecamoufleerd doorle.,e:1
tot het tot u1tbarst1ne Komt.
(deze tegenstelling tussen het
sakrale en desacraliseren wor-d
en gesuggereerd in de parallel
Ie voorstellinG va~ het pr1m1t
ieve vruchtbaarheidsr1tueel en
de opleidinG van Jason door de
centaur in het beg1n van de fi
lm) •
Dat staat centraal in deze L~D
EA van PASOLINI: het conflict
tussen t\'. culturen, tnee lev

ens1nstellingen: het obscure,
r1tuele, barbaarse, sakrale,he
t archaIsche 5enot van WEDhAS
oosterse primit1eve wereld, en
de inbreuken daarop door het
nuchtere, pragmatische, profan
e, rationele en eeorganiseerde
van een burgerlijke Gr1ekse we
relde

MEDEA
(Pier Paolo Pesolini - 1969 - Italië

Frankrijk Duitsland)

MEDEA is de tweede film van Pasoli-
ni rond een mythologisch onderwerp;
het was ook de laatste film voor de
"trilogie van het leven" IDBCAMERO-
NE, CANTERBUR'f TALES, 1001 NACIfl') ,
:~dea, kleindochter van de Zon, is
bewaakster van het Gulden Vlies, sy:n
bool van nacht en orde, Dit Vlies
~et Jason uenachtigen o~ het rljk
dat zijn oom hem ontsolen heeit, te-
rug te kri )gen. 'lcdea, di.e eers t het
Vlies wil beschermen, wordt verllefd
op Jason, steelt voor hen net VIles,
vlucht net Jason nee en doodt haar
broer on de vlucht moqelijk te raa-
ken. Jasons oom \/il, on dank s het
Vlies, zijn macht niet afstaan; Ja-
son ziet in dat het Vlies buiten
.'1edea's rijk geen betekenis heeft
en trekt naar Korinthlè. Daar wordt
hij verliefd op de konin~sdochter;
hierom neemt :ledea op bloedlge wlj-
ze wraak.
Het verhaal wordt hler uitvoerig
weergegeven, en blj het begln van
de fllm wordt het kort samengevat,
omdat de kljker verondersteld word
dit goed in het achterhoofd te hou-
den, want Pasollni laat zijn fl1nl-
sche aandacht vooral '"laannaar d
personages, lnzonderheid :~dea, en
daardoor kont het verhaal nlet recht
lijnig en duidelijk over.

dea, dle in haar samenleving zo-
wat de spll vormt, haar rol heeft in
öle gemeenschap lo.a. in het uftrbaar
se vruchtbaarheidsritueel) , wordt
hler door Jason uitgerukt en ten-
slotte de nietszeggende rol van
echtgenote opgedrongen.

dea komt aanvankelijk over als een
barbaarse vrouw, maar het zijn ener-
zljds naar sociale funktie die haar
sa~nlevln~ haar ople~t, en ander-
zljds de opstand tegen het haar aan-

dane onrecht die haar tot geweld
brengen.
MEDEA lS geen illustratle van een
mythe: "al het mythische is werke-
lijkheld en alle werkelijkheid is
mythisch" wordt blj aanvan'J gezegd,
waarmee de band tussen het verleden,
het oude en het huidi'Je, het nieuwe
wordt gele'Jd. olt refereert nlet al-
leen naar de rol van 'Iedea, maar ook
naar andere elementen in de film: d
mensenoffers
machtshonger van d
ers.

MEDEA is een prachtige film. Een mi-
mi sch zeer sterke rol van Haria Cal-
las loperazan~eres en ex-echtgenote
van Onassis) ,Een mooi gebruik van
dekor en kleuren, niet vanuit een

maar
t har-
h

bestaan van de oom, 1n
liet is ook
één scèn

verwarring scheppen: de dood van
Glauce waarop Jason verliefd is.
TWeemaal dezelfde handelingen, de-
zelfde woorden met verschillende ka-

• merastanden en verschillende dood.
Di t is de ui tdrultking van de diepe
haat die Medea koestert tgo. Jason,
die haar negeert omwille van d
koningsdochter: "zij moet tweemaal
sterven" •

DREI ROUBLEV

Andrei Tarkovski, 1966

Het is Gemakkelijk om in een
Gemakkelijke leunstoel, en met
de nod L'e intellectuele brio ,
an buitenaf kritiek te 6aan

spuien o'ler de onvrijheid van
de kunstenaar en de beknott1
van de 1ndividuele vrijhe1d op
creatief .ebied in de landen v
an het Oostblo~, en totalitair
e ret~iI:lestout cour-t ... e zitte
n lekker veili -...e kunnen ons
zelfs de luxe ver-oor-Loven onze
tijd en de ~eboden kansen zin-
loos te vernrutsen.Jr kan dan
10.....met de noè.1l:ekrantenknips
els 6aan zwaai en en vertellen
over de onlanEs in Closkou ("eh-
ouden tentoonstelline van abs-
trai<te kunst die in een mum 'l
tijd door de po11t1e uiteen,e-
klopt Hord, en de lo::."trompet
steken van oe moe-aire enmo.rl:~
lo.a.rsSachar-ove en OJolzenitjj
s. Je praat niet 0 er het feit
dat die laaste nch :eiliG rer
uiTesteunè. ','Ietendoor de vri;ie
opinie in de ',T1je .1esterse we
relde Zn zelfs in hun ei[~en la
nd be~leden ze een relatie: on
aantastbare posit1e. Het getui
-t allemaal Jan eni - paternali
sme en pretentei aan de Kant -:
de krua s vaar-der-s voor vru fhei d
en clernocratic.
:Je r.:.aiuerechter .zaar-op TAR 0
SKI, de naue r van deze bui ten-
cewoon schitterende en boeien-
de ...·11m, een po<:1.n._,cioet om ba
nnen :le bepe.r.o.n 'en ~' en moe i.L
ijkheden van hetei:en svstcem
in casu de o::.·ficiële~o :jetrus
sicshe :::ilmro8..c{crij,zijn eicen
vi st.ea en op at.t i nr-en 0 Ier het
le.en, het menae Li jke , over je
.reLd en ovar film naar voor te
br-en.-en is ve eL vruchtbaarder.
Dit is niet zomaar een losse
opmer-m n, : het hee_'t een tijd
eduurd .oor-aï eer de So;;iet.rua

s i sche cer.8uur bepaalde à..,Ii .
in.·en cloor de 'I1n{':ersza.c en
de r i Im voor ve rtoru nr.en an he
t buitenland pri~s~a:. Fanatie
Kelinien moeten niet de~~en
dat AKDfu.I HOUDL:::;Veen subtiel
recamou leerd poli tn ek mani es
t 1S. 'er eet het. :Jc inhouC.
11~-t veel dieper, en olerstijg
t het febonè.en zijn aan politi
eke of reli ~cuze doctrines en
'..itterijen. De 50 ~jetrussische
censuur had dan naarschi;inlijk
ook ','/e101 te maken met een ni
et or-t odcxo ideoloL:ie, als ,'/el
met een bepaalde m~er van
film maken , van benaderinr van
historische ;e -evens en mens el
iÀke arvar-i.n :en.
TAHKOVSKY breekt du i deLa jk mct
een o...HHe acaderm ache Hussi
sche fi1merij en opteert resol
uut voor een poët1sche, emotio
neel aan te voelen kanema, Daa
rom moet je ook Oll deze maruer



naar ANDREI ROUBLËV gaan ki jke
n: in de eerste plaats emotion
eel, op irrationele wijze de
film proberen aan te voelen,ac
hteraf pas kan, en moet een re
flexie en rationele analyse ko
men. Uiteenrafelingen, analyse
s tijdens het filmkijken zelf,
rukt het geheel uiteen.
Geen symbolen, enkele "poätisc
he siQ1B.len". Geen historische
film, geen spektweelfilm, Geen
biografie van Ruslands geniaal
ste ikonenschilder ---- ANDREI

is een meditatie over
t hoe en waarom van het gen

iale van de ~~tenaar, over
onmogelijkheid, persoonlijk doo

efde ervaringen aan andere
n door te Geven, over het

zoeken 'an de mens het geestel
i jke en materiele "lat hij er -

onaIscheidelijk te verbi
, en vooral is het een ui-

n:s yan TAHKOVSKI's eeloo:: (e
venals fan 'vele anderen) dat
zelfs in de grootste hel het

nselijke door kan(en steeds
) breken,

In enkele episodes schetst TAR
KO.SKI het tljdsbeeld 'fan Rus-
lands bloedi --steeeuw i de XIVo
eeur , een peri ode waar-i n een
land op zoek lS naar innerlijk
e eenheid, voortploetemd in
"anhoop en doi.Ie ellende, onde
r het barbaars despotisme van
plaatselijke heersers en een
hysterisch mystisisme van bep
aalde reli, :ieuzen. Via de fig-
uur van ROUBL,.,.'V,als bindnu.ddel
doorheen zijn tochten door Rus
land, toont hij de vescheurd -
eid van een mens door de lief

de", het tedere, bet geloof an
lct teode, en è.e barbaarse wr-ee
iheid en emederl~ van è.e
z;/ak.kercm;
:1ouble',er" aart zelf dl t conf'L
ict en sluit zich op, ':/el['ert
rer~er te schilaeren, uit onna
cht èeze ~erscheurdheld op te
lossen en te overstlj,en. Pas
oor de .eestdri.'tl 'C r-oexe Locs

heid van cen 15 jarir,e j onjen,
die met zijn ei,'en leven als Je

inzet een reuzeh.lok (-'iet,kont
hi.i tot be·!rijdinc.
aar li ~ reeds éénvan dc cent

Gedachten .an de :ilm: er
een moeten persoonlijk do

,,-ceidworden, en kunnen daar
oor niet op anderen doorGeGe-
n worden.

Vla een persoonlijk door -
~de ervarinG ook, en gerug6

esteunü door een levensvisie,
kan men een antwoord vinden op
Levenapr-ohLemen , en de werke -
ijkheid in haar leem vatten:

de mens kan steeds uit het sli
jk waar-i.n hi j, ooms letterli jk
'oortploetert, opstaan, en zijn
ei en waardigheid bevee t.Lgen en

I'winnen.

ook de constante aanwez
id van het geweld in deze

lm: niet om het klootjespub
ek voor een avondje te lijm

n" hert ger/eld a.n deze film
eît c;een uitstaans met het
lachelijke, sadistisvhe (en
stompende) geweld dat de la
ste tijd nOGal furore maWct.
t ge\'/eldin ANDREI ROUBLEV is
er een realiteit, een beGe
dat lnterraal deel ui tmaalet
het menselljke bestaan, en

cies de voedingsbodem vi
'S innerlijk conflict

kunstenaar, als religieus
als mens.

•

Via deze tbemas komt TARKOVSKY
tot de genialiteit van ANDREI
ROUBLEV als schilder, en dat
is ook de betekenis van de kl-
uerenmontage op het einde van
de film: de bron van ROUBLEV' s
kunst ligt in het leven zelf.
Zijn genialiteit vindt baar OOI
sprong in het feit dat hij een
persoonlijk conflict, zijn eig
en zoeken naar het DlIloieen wa
arde volle in de mens en het er
varen van bet brute, verdwazen
de geweld, op een onrechtstree
kse manier uitdrukt, via zijn
schilderkunst en -kunde. Hij a
affrimeert zichzelf en zijn ge
loo!', ondanks het geweld,en te
gen dat gewaLd ari, bij vertolk
t verlangens en de hoop die
niet alleen van hem zijn, maar
van het volk waarui t hi j komt.
Hij overstijgt zijn subjectiev
e ervaringen en reacties op de
werkeli jkbeid •••• en dat is in
de ogen van TARKOVSKY de oorsp
rong van ANDREI ROUBLEV' S geni
aliteit, en dat is ook de bete
kenis van de begin- en de 8~Ot
scène van de film: de ballon -
vaarder en de klokkengieter we
ten beide Ult het alledaaGse
eploetere weg te komen.

Een lange boterham, maar het is
dan ook een prachtfilm.
(Om het extra moeilijk te maken
zerme.Ld ik nog dat de film iets
meer dan 3 uur duurt, en het ia
een zwart-\'Iit film.)

"ERLICHTU,G
Krzystof ZanuSSl

:ZRLICHTI~G - een term Ui t de
middeleeuwse wijsbeeeerte, sug
~ereert een staat van intellec
tuele ~1aa.rhe15 ep zuiverheid
van hartj \Vat ZanuSSl echter a
rond dit bec:np bemaaK:t heeft,
is ont~oochelend.
Hij schetst een twaalftal jaar
it het leven van een eeleerde

die .~a rat~oneel analyseren e
n,later, rustlce contemplatée
een pO;lnl. doet om tot ie inn
erlljl<e kLaar-hei d te .komen, :'n
deze 'tematieK zal wel niet vol
",omen vreemd zijn aan ZanUSSl
zelf, die 1ysiKa en 11los01ie
studeerde.
Doorheen dat zoeKen van de hoo
fdflf,Uur voert Zk,USSI diens
familiemoellijAhededn ten tone
le. Gewoon om duidelijK te ma..c
en dat zelfs als je individu -
eel veranderlngen in jezeli wi
lt aanbrenGen, individualistis
op zoek gaat, de omgeving waar
in je leeft er steeds mee te m
aken heeft, er steeds de invlo
eden van ondergaat en erop rea
geert.
De bevrijding voor de jonge ge
leerde zal dan ook pas komen
als hij naar zijn el(.en gezin
terur.keert en daar tot rust Inl
omen.

Het {'eheel Komt
over-tuäjjend en
Het boeiendste

echter heel on
ak over.
.n de film is

de montage, de afwisseling van
documenten, reportage-achtige
f~ctles en droombeelden. De KO
ele presentatie van sommige we
tenschappelijke fenomenen ( he
rsenoperatle, psychlatrisch on
derzoek) is ~n vele gevallen
uiterst boeiend, de beelden ov
er zijn eigen gezinsleven zijn
veelal tranerlg en kleverig
sentimenteel.
Kortom: zwaarmoedie, pessis~s
tisch, ontboochelend, ongelljK
matlr. OndBnÁs het interessant
uitganósûnt: de tegenstelling
rationeel analyseren t.o.v. me
ditatie en contemplatie, wordt
helemaal nlet dUldelijk gem -
a8Át, en spreekt helemaal niet
aan op de manier zoals ZANUSSI
ze hier ihlmisch verwerkt.

VIVA PORTUGAL.

an de film :"Viva Portugal"
van M. Rauch, Cbr. Gerhard, Sam
chirmbeck en S.July. I

Deze kleurenfilm duurt 1h.50
min. en werd opgenomen tussen
mei 1974 en mei 1975.

Aan de hand van enkele belan-
grijke gebeurtenissen toont de
film hoe het volk in Portugal
zich aan de basis organizeert.

De film werd in Leuven vertoont
op 17 november 11. in de baal
Vesalius. Hij zal blnnenkort
verdeeld worden voor de neder-
landstaligen in 3elgi~ door
Bevrijdings-FILMS-Liberation,
QUinten Metsysplein,4 te Leuven

PERSPERSPERSPERSPERSPERSPERSP

Persuittreksels uit Franse kran
ten ter gelegenheid van het uit
brengen van de film in Parijs.

"Viva Portugal is een kroniek
van de revolutie. De film werd
opgenomen tussen mei '74 en 75
Vandaag-de uag,g~t ne geschle-
denis snel vooruit aan de oevers
van de Tag.
Goed gekozen en tegengestelde
beelden belichten de lange kri-
sis van deze zomer: de ver-
scheurdheid binnen het M.F.A.,
het o~eren van de krachtsver-
houdingen in het behoudsgezin
de noorden.
Het essenti~le kan men zien.
Eerst en vooral die diepe zin
van het Portugese volk voor de
dlaloog, de verzoening, het
kompromis.
Men is niet in het minst ver-
wonderd die boeren te zien,
die zo pas een huis bA~et heb-
ben om er een volksk~iek

van te maken, en nu bezorgd
zijn over de reakties van de
eigenaar, die niet geraadpleed
werd.

Er zijn verschillende manieren
om een gebeurtenis van deze
o~vang weer te geven, zoals :
het staatsapparaat ontleden,
de leiders ondervragen, het
woord geven aan de ideologen.
VIVA PORTUGAL heeft vrijwil-
lig gekozen voor een bescbrij
ving van de volkse basisorga~
nisaties, een spontaneYsme
zoals in mei '68, op Lusitaan-
se wijze : op het platteland
en op de fabriek."

Le Monde -18 sept. '75-
arcel Niedergángj

"VIVA PORTUGAL legt ons de
revolutie niet Uit, maar
TOONT ze ons.
Zoals Serge July zegt, het
zijn "historietjes" over
Portugal. Het is geen film o-
ver het eerste jaar van Portu-
gal. Dat is immers niet volle-
dig. Politiek en ideologisch
gezlen, geeft de film geen
exhaustief beeld van Portugal
Gelukkig !! De "historietjes"
van VIVA PORTUGAL zijn boven
alles ultzonderlljke dokumen-
ten ove r een gebeuren dat we
slecht kennen, alhoewel het
zich dicht bij ons afspeelt.
,Viehet wil begrijpen, moet
de film absoluut zien l "

TELERAMA - 17 sept. '75-
Janick Arbois

BERGMAN
De filmbespreking die u bieron
der aantreft, was er bijna nie
t in gekomen. Tot onze grote
spijt en verontwaardlging was
de eerste vrljdagavondvoorstel
ling, in de STUDIO, voorbehoud
en aan "eminente personen".
Hoe moeten we erover'denken ,
dat een filmzaal als de studio
die toch dag in dag uit, jaar
in jaar uit, leeft van de stud
enten, plots die studenten ver
geet bij een galavoorstelling?
Dat daarenboven de kleine stud
ent weer 75 frankskes mag neer
tellen terwijl die zogenaamde
invités (liefst met strikje)
het privilege genleten deze fi
lm gratls te bewonderen op de
beste plaatsen?
Als men van de studenten leeft
moet men er ook de consekwenti
es van dragen.

De toverfluit I.Bergman.

Deze prachtige film, een kombin-
atie van fr!ozarten Bergman, zou-
den we als ondertitel kunnen
meegeven "Inleiding tot de ver-
wondering" •
Op 'n sublieme manier tracht ~
Bergman de toeschouwer te be- ,
vrijden van het automatisme van
de waarneming der dingen en hem
te betoveren door het wonder-
li jke bi j de waarneming van el-
ke mens.Het wonderlijke,de
uniekheid van alle figuren die
hij observeert is treffend.Men
zou ze stuk voor stuk kunst-
werken kunnen noemen.
Helaas is een samenleving als
een kunstwerk nog altijd 'n
illusie.Het is op dit vlak dat
ozart en Bergman elkaar ont-

moeten. 71
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VRIJDAG 5 DECEMBER-laatste dag tentoonstellin
Nieuw Realisme in de nieuwbou

.. .
tot 20 december: Van v~cus Ar
tium tot nieuwbouw: 550 jaar
faculteitsgeschiedems. Nieuw
bouw.
·tot eind december: wooncultuu
r van Grieken en Rome~nen.Kel
derverdieping nieuwbouw.

-tot 20 december: Louis v. Lin
t, ~n de Faculty Club...tot eind december, onthaalhal
AZ st Rafael: May Claerhout +
Prësper de Troyer.
-tot 18 december, 1aculteitsbi
bl~otheek godsgeleerdheid:
Jos '!erdeghem.

ZATERDAG 6 DECIDtBER
.. . .
feest van de He~11ge N~colaas.. .
U.P.: tweede adventsv~er~
~n de Begijnhofkerk om 18u15

ZONDAG 7 DEC~ER

- .SSW- Leuven: wandel~ng naar d
e hoge venen.. . .
U.P.: tweede adventsv~er~ng +
doop in de begijnhofkerk 11.30

.. '

16 uur: herfstconcert ~n de
ans~scanerkerk te Vaalbee~,

met werk van Buxtehude, pagan
ini, Boccher~ni. ~elfens

U\ANDAG 8 ~ECE:;IBER

'SS'::-Leuven: 20udansen
20ujazz-gymnastiek

.. 21u turnen
Vesaliusauditorium: fiL~:
VERLICHTING van Krzsystof
Zanussi..
Dr R '.'Iilliams:English Dramat
ic Forms" I~1S 31 om 15uur..
UP: koor, 20uur in parochiaal
centrum

DINSDAG 9 DECEMBER
.. .Blauwe Schuá t: 20. 30u: "::::lave
Peabody en Hugh t~cNulty met Da
ve Grifftihs".. .'ITK: f1lm " 2001 a Space Odys
see" om 21uur in recreatiecen
trum..Concert Ziekenhuizen: Pol Bess
kwintet met de ~.hrelles~nl:ers
in de grote Aula. 2Cu
•politika: Ierland aVDnd in A
20 uur..
Dr R Williams: Li terature &:
Society 1780-1 30, 11u in
rss 27
'Dr R Williams: Li terature &
Society 1930- 1970, 15u lUS
31•UP: vergadering '/BE, Beg~jn-

hof n016 om 20u
•Stadsschouwburg: KVS: JOZEF

EK

:iOENSDAG 10 DECr:.1BER
•VTK: Barbarabal in de Stella,
'.'Iaartstraat· .,:rNA: volksdansavond a.n het r
ecreatiecentrum van het VTK
•',1LB:vor::lingsvergadering. Bog
aardenstraat, 20uur..
Atelier Theatral, college Pla
cet: ensemble theatral mobile

speelt: N~comède. 21 uur
•Prof B Delfgauw: "de wijsheid
. van de dichter; 17uur Nieuw-
bouw 1&\'/
•UP: .veede adventsvier~ng om
1~.1 uur in de begijnhofkerk
rond net projekt priorij ter
Bank. Daarna nacht der groepen

•Concert: Koor Alauda en Godel
ieve ~onde( klassieke gitaar)
20.30 uur, Minderbroedersstra
•LUK: 'uif, in de ii:untom 21u
•SS:,-Leueven: 19.3Ou schaatsen

.up: in het parochiecentrum,
om 20u: infornatie over het
nieuw statuur gewetensbezwaar

den door Sam Biesemane
•Blauwe Schuit: 20u30:" Kolin-
dalf hongaarse eroep
•"jerkt;roepmarginali tei t: poli
tieke vorminesa'Jond"CHINA" in
de vital decosterstraat 34 om
20uur
•!oordarcht: Prof B De1fbau;'1
over" de wijsgeid van de Heil
ige" hoger inst~tuut voor wij
sbegeerte, 17 uur

,I

DONDERDAG 11 DEC~.rnER ..
• I" ," biec~tyiering i~ de advent, te
SS ,i-Leuven, 18u zwammen 17u 1? an de beg~ jnhof ....cerk en

19u turnen bijee~oost van de ;'/erkcroep
• 20u40 karate {IOLIT op het aprochiecentru.'11
IS0L: etentje ~n de bar 19.30 te 20.30
·FIL...: ANDREI ROUBLEV vesalius *SS',-:-Leu'!en:13\130 schaatsen
• aud i.torium *BIOS: l{erst_eest
.Landbouw: TD in de Thier ·i.:LB:vorrnin,r.s'ler{:aderl.n, op d
\ieuwbouB MB: aiddagen ean de e som.aï,e r-aad ~e 2Cu: opkoma
~~ziek: l~ederenrecital Jo Baert t van het rev~s~oncSMe ~n rus
• land.UP! tweede avond van de profet ti
en. A Schroors over "nelke be Stadsschouwbur~: BICHON (Gola
vrijder ver,vachtte Jesaja?" s Karsenty- herbert)
Parochieraad (de derde) om 20
uur ~n het parochiecentrum.
•Stadsschouwburg: T~eatre Nat
onal: "le poignard masqué"
•PSlcho: ,;espreksavond met
Leuven

IfRIJDAG 12 DECE!::BER
•ioordracht : Prof B ::::lelfgau','{0
ver de wijsheid der w~jsgeren
Hoger insti tuur voor \'/ijsbege
eerte om 17 uur

ZATERDAG 13 DEC~~ER
*UP: derde adventsvier1nr; rond
het projekt ter Bank om 18.15
in de Begijnhofkerk
•Satdsschoul'lburg: het C'leisje
U1 t het z',';artewoud

ZONDAG 1
*UP: derde adventsvierine rond
het projekt ter bank in de
begi .inhofJ;:erkte 11.30 uur

i.lAANDAG15 DECk;',:BER

·SS::-Leuevn: 20u dansen
20u jazz gymnastiek
21u turnen

•'/TV: re vue stadsschou','lbure

·FIL ..: ~harles mort ou Vif in
het ;esaliusaudi torium
•Landbouw: algemene raad in he
t fakhuis.· 'AZ st Rafel: ziekenhuisconcert
'.iekEn Roel, onthaalhal 20uur

DINSDAG 16 DECEr.1BER..ssn-ï.euvem 13.30 paardrijden
2Cu karate
20u kerstfeest, s

amenkomst vla~~ncenstraat 39
21u yor;.a
22u yo[.a

•UP: muz
beg1jnh

le bezinninc in de
erk om 20u30

JfUP: derde avond rond de pro!~
etn. " ".7llthondiet daniUl aan
het einde 0: de bevrijdinG 'Va
n de r:ereld?" door luc deque
er

SS';I-Leuevn: 18u zwemmen
19u tnmen
19U30 wande Len
20u40 karate

in de isol-bar*ISOL: etent~
19u30
KerstcoHcert .truL: erote aula
net o.~. e u~tvoer~n6 van de
.i.sqe .r- is van ~r1 tten, het
Gloria au. ;"odur.lTubae van G.
Dufay
*FIL:..: "Jules et Ji!!l"van F Tr
lffaut in A~ vesalius

ftLandbo: : open pod.i.um in de
bar van 1 t boerekot:

f(
Stadsschou1'lbur[.:La Hussie des
Tsars et des ~oviets" Exnlora
tion des mondes .

ft
Orientalistiekn satsurna leers
toel: eh.,allemen o~er het [.e
brurk van de I Tchin::. 17uur

eunbo~.r,1L& ..

rRIJ::::lAG19 DEC"::l:nER
ft
stadsschou',/burg: Y.rentenkoek
en Krieken door de jeugdraad

*StadsschouwburG: GàI-GH1 door
kunst veredelt
*UP: :::roepsvoorbereidinb voor
een doopvierin~,begin 10u en
einde om 17uur an het ka::;teel
tke te ihjnnaal.
tierde adver.t*ering om 18u15
in de becijnhL.erk

Op 24 november '75 kwamen op h
et medisch centrum voor 8tuden
ten, Ladeuzeplein 16, enkele
studenten samen met studenten-
dokters om samen na te denken
over studentengezondheidszorg.
Het hoofddoel was te weten te
komen welke vragen over gezond
heidszorg bij de studentenbev-
olking leven en vooral de nood
aan infiormatie te peilen. Het
18 echter zeer belan~Tijk te
zoeken naar een goede strateg-
~e om de informat~e door te ge
ven.
Er kan bijvoorbeeld informatie
egeven wor.ien over kanker, va

cc~naties, [ezond-studeren,mil
ieuhygiUne, anticonceptie, ges
lachtsz~e~ten en gebruik van
geneesmiàdelen.
Al deze aktiv~teiten worden sa
mengavat, meestal, in de term
G.V.C.: "gezond.he~dsvoorl~cht-
ing en - opvoed~ng."
De me~~en d~e op de eerste bij
eenko:nst aanwezig waren vinden
het erg belancr~jk om de eroep

oas1s.
nmers, zonder grond~,;e
van "at leeft ba nnen de stu
tenpopulatie, ~s een goede
ondheidszor~ en -voDrl~cht~
onmoge Li jk ,

Op 15 december om 20.30 uur kO
mt àe werkgroep G.\'.e. terug
azr.en.Alle getnteresseerden
,'lordenU~ tgenodi, .• oor verde
re inl~cht~ngen kunt u terecht
op het nummer: 016/ 235188

1?3Cu.-21.4~u.:Je
luit.
11." u-2·~u.::'~te t1ie

bullet.
orum: 1.1-20.30u. :Tarzoon
--- .al).11re,de

covboy,
br-an ;e bru •
!~ta:luu. V~nntat~on.
---1 -22-24u.K1nd van de

-20.30u.fhc,ht moves.


