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Op donderdag 2 februari is het
weel' zover: de studenten beschou-
~en die dag meestaL als een ex-
tra-vakantiedag~ maar offici~eL
is Onze-Lieve-Vl'ow-Lichtmis het
patroonsfeest van de KULeuven;
het is eigenLijk de enige echte
Hoogdag van' de Alma Mater.
Wat die dag belançri ik maakt , al-
tihano voor de Akademische Ove:r-
beid, is de toekenning van de e-
re-doctoraten, ook weL "doctores
hanoeie causa".
Die ere-doctoraten-affail'e heeft
de etudenten aL verschiLlende ja-
ren dwars gezeten: niemand weet
precies LJat de betekenis en de
bedoeling ervan ie, en - al wordt
de medewerking van de 8tudenten
veI'LJacht - wordt deze dool' de
"Hal/len" geroduceerd van miniem
tot zero-nul-niks. De studenten-
geleding wordt praktisch van geen
kanten bij de vieI'ing betrokken.
heeft el' dus geen bal aan. ten-
zij de vermeide dag vI'ijaf. De
uiteindelijk uitverkorenen zijn
meestal klinkende namen. zoal
Waldheim. Ioneeco en dit jaar o,
Kazan,
Wat ie de zin van dit ere-tenten-
festivaL?
HoeweZ
& Vv?rZ-i

prestige-kwestie. uaardoor de
KULeuven extra-aandacht kl·ijgt in
de media (zoals je al wel gemerkt
zul.t:hebben).
Via de Akademische Raad uordt: aan
de studenten ook gevraagd kandi-
daten voor te stellen; die wl'den
na veel qeharreuar eventueel aan-
genomen (zoals bv. P. Freire) of
onder tafel geveegd (zoals bv,
nlich: "iJe kunnen toch geen twee
de Freire nemen ... ").
De universitaire overheid ziet
trOULJens zelf niet zo klaar in de
hele doctoratenkwestie; het vast-
leggen van duidelijk omschreven
kritel'ia voor het toekennen van
een ere-doctoraat: is daarom é~n
van de items. opgenomen in het
werkschema van de Akademische
Raad luaas-in a.m. ook de procedu-
re voor rektorvcrkieeinqen, d.
struktuur van de unief e.d. zit-
ten).
"Feit is dat de Kringraad. die bij
de zaak betrokken wordt via de A-
kademische Raad. haar pijlen niet
Zanger energiek afschiet om goede
kandidaten te zoeken en te Zaten
aanvaarden; van het ero-doctora-
tenfestival wil zij gebruik maken
om iets op te zetten LJaaraCln d,
studenten LJ61 iets hebben. Dit

Akadem
uaokNg... dat a. .tvdAmt... - mias .steun OOft as AkaJümri.scne Ovel'-
heid! - een andere "viering" zul-
len opzetten. die op ~~n of ande-
re .mam.er - zij het eventueel op
te1'mijn - van nut kan zijn voor
de studenten. en r..xuzrln"j de stu-
denten ook rechtstreeks betrok-
ken worden. Want. bijvoorbeeld.
velke otudent: zit niet telkenjare
één of twee keel' in z'n maag met
het huidig toegepaste examensys-
teem en zou dat niet veI'Vangen
wiLLen zien door zinniger evalua-
tiemethoden?
Het examensystecm wordt het onder
werp van de studenten-Lichtmis-
viering '78. die evenLJeI op 8
maart za I doorgaan. Wie ~ hoe ~
LJaar en dergelijke meer. verneem
je wel in een Later nummer.
Gehoopt kan al/leen maar worden
dat de studenten. die op 2 febru-
ari mogelijk langer in bed blij-
ven liggen. uitgeslapen zuLlen
zijn om op 8 maart mee te LJerÏ<en
aan de dag over de evaZuatie van
het exameneqe>. !m.

pa-
n 'toetJa

een aantaZ- ongeschreven regel
zouden bestaan die een el'c-dOcto-
raat zouden kunnen verantwoorden.
Je hebt twee ooorten doctoraten.
Enerzijds vanuit de fakulteitcn.
LJaClI'bijeen kandidaat wordt ge-
huldigd die het ~~n en ander ge-
presteerd heeft in het werkings-
veld van die bepaalde fakulteit.
Het toekennen van de ero-titel
vormt een Boort visite-kaartje
voor KULeuven-studtmten. die aan
een ande.re (meestal buctenlandse)
univerDiteit - LJaarVGn een lid in
de honoris-stand ~erd verheven -
wilLen speciaZiseren; dit bZijkt
ook van toepassing te zijn V001'
het tweede Boort ere-doctoraten.
We hebben dit van-horen-zeggen
en nergens hebben ~e iets kon-
kreets van deze ge~Áchten verno-
men (bv. via een tekctje in Aka-
demische Tijdingen .••).
Anderzijds heb je de kandidaat-
ereleden die vanuit de KULeuven
voor 2 februari worden uitgeko-
zen - offici~eL via de Akademi- ~
che Raad (LJaQI'bijook de fakuZ-

teiten kandidaten kunnen aanbren- D~
gen). En t!'1+ 4'S dan meestal een I~ _

ZIEKTE-
VERZEKERI
ua~ er.van een student(e) enige
volwassenheid gevergd wordt wan-
~eer hij zich terdege ean zijn
Istudie wil wijden, is voor ieder-
en duidelijk. Voor velen is een
niversitaire loopbaan het begin
an een min of meer zelfstandi

,leven (met alle voor- en nadelen
vandien). dit geldt vooral voor
µe kotstudent.
Helaas blijkt dat. wat de gezond-
heidszorg betreft. de studentCin-
nen) nogal onbeholpen zijn en
deze faktor vooralsnog tot het
terrein van hun ouders laten be-
horen of toch zeker weinig ini-
tiatief terzake nemen. - Een iet-
wat verwonderlijke zaak. als w
bedenken welke verantwoordelijk-
heden een student(e) op de schou-
ders worden gelegd op andere ter-
reinen of welke teken een pas
afgestudeerde universitair(e)
~pgedragen worden.
Oeze bedenkelijke toestend is
ons inziens niet zozeer te wij-
iten aan een uitermate onbevoegd-

id terzake vanwege de student
(innen) maar veeleer OMdat de
moge lij

ren.
zonderingen na. zijn de studen-
ten niet zelfstandig aangesloten
bij oen zi.ekenkas. Bijgevolg zijn
ze aangewezen op hun ouders voor
ielke gezondheidszorg, tenminste
wanneer ze niet zelf de kosten
willen dragen van een gen
dig onderzoek dat ze "wenselijk,A
achten. Vooral op dit laatst
willen we verder ingaan.
Oe noden van oen student(e) blij-
en niet steeds overeen te stem-

man met wat de ouders als noden
lomschrijven . Hierbij komen ui-
teraard morele principes te berde.
Om konkreet te zijn: een studente

&STUDE
GEZO
ZORG

G
kan het· voor dchzelf perfekt
wenselij 11. achten over degel1j ke
kontreceptiva te beschikken, iet.
wat door nogal wat ouders om mo-
rele faktoren afgewezen zal wor-
den. In de pràktijk leidt dit dan
soms tot heel wat geknoei waarbij
het courant is dat heel wat stu-
dentinnen nooit hun dOktersbrief-
je thuis afgeven, wat erop neer-
komt dat geneeskundige zorg een
dure zaak wordt, hoewel ze teore-
tisch recht hebben op tussenkomst
van hun ziek.enkas. Voegen we hie~
aan toe dat precies om deze fine~
eBBe reden verschillende student
(innen) de vereiste geneeskundige
hulp moeten uitstellen of er ge-
woonweg moeten van afzien.
e denken aan de gevallen waarbij
en student(e) om de een of ande-

re reden in konflikt komt te
staan met z'n/hear ouders. Een
dergelijke student(e) blijkt in
geval van ziekte heel wat moei-
lijkheden te hebben. want een
doktervisite gaat z'n beurs te
boven, aangezien er geen tussen-
komst kan zijn vanwege de zieken-

nt daarvoor moet hij nood-

toestand. die niet helemaal ont-
daan is van hypokrisie. een einde
te maken en de mogelijkheid te o-
penen voor de student(e) om zelf
zijn gezondheid in handen te ne-
men. Een legalisering van deze
konkrete mogelijkheden is dan ook
een eerste vereiste. We denken
hierbij konkreet aan een onafhan-
kelijke ziekenkas voor studenten,
elke student(e) zou hiervan bij-
voorbeold van rechtswege lid zijn
e menen dat dit een eerste step

zou zijn naar een degelijke aan-
pak van de gezondheidszorg voor
de studenten.

studente
2de lic. ek. wet.

•
We hebben deze brief gelicht uit het dossier van de vergadering van 16
december jl. van de Raad voor Studentenvoorzieningen~ die de gezond-
heidszorg van de studenten ook onder haar bevoegdheid heeft. De brief
zeZf dateert van oktober 77~ het geschetste probleem~ nl. de verhouding
tussen de gezondheidszorg voor studenten en de ziekteverzekering~ laat
zich echter roeds .Langer aanvoeLen. De dokters van het Medisch Centrum
voor Studenten LJaI'cndan ook aL enige tijd bezig met het onderzoeken
van. net probleem (een enqubte in 1975 bij patiënten) cm vandaaruit op-
lossingen te kunnen voorleggen.
Onderstaande tekst vormt de neerslag van dit ondel'zoek~ en werd opge-
teld dool' de studentendokters ten behoeve van de Raad voor Studenten-

voorzieningen (de kursivering werd dool' ons aangebracht - nvar).

Algemeen wordt aangenomen dat het
Belgisch stelsel van ziekteverze-
kering tot een der beste van Euro-
pa behoort, vooral wanneer het ge-
zien wordt vanuit het standpunt
patiënt-verbruiker van gezondheids'
zorg.
Volgens het K.B. van 28 juni 1969,
dat handelt over de verruiming van

1

ITUERING
de werkingssfeer van de verpl
verzekering voor geneeskundige
verzorging tot de studenten van
het hoger onderwijs, zijn de stu-
denten verplicht verzekerd. Dit
.B. is een aanvulling bij de wet

van 9 augustus 1963. In deze wet
staat dat men verplicht verzekerd

v~votg: p.2



ve,'l\.'clg 'l;an p. I

is bij de persoon van wie men ten
laste valt. De feitelijke situa-
tie is dus voor de meeste studen-
ten zo dat ze ten laste zijn van
thuis, en dan dus ook verzekerd
zijn volgens het stelsel waaron-
der hot hoofd van de familie ver-
zekerd is.

.8. van 28 juni geldt in fei-
te alleen voor de zetfstandige
tudent die nergens verzekerd is.

IlTIllersin art. 1 van het I .8.
staat klaar en duidelijk. clat: "de
personen die de in het vorige lid
gestelde voorwaarden vervullen en

BEGRIPPEN UIT DE
Grosso modo k.an men bij ons verze-
kerd zijn volgens 2 stelsel (in-
dien ,~z'nl' rinr,em zoe .. de N.M.
B.S., ' .r .. , ~.. T.. .d. niet
in aar" r+ np: ?enoll"m WI .ruenl •
Ten eerste k.an men verzek.erd zijn
voor "grote risiko's", ten tweede
voor "kleine risik.o's".
De verzekering tegen "k.leine risi-
k.o's" is verplicht voor alle werk.-
nemers, zelfstandigen k.unn , rij
kiezen tussen beide stelsel~.
Onder "grote risiko's" ver~taat
men dat de verzekering enk.el geldt
voor ziek.enhuis-, dOkters- en ge-
neesmiddelenkosten bij verzorging
en/of opname in een ziekenhuis
(bij operatie, ongeval of Observa-
tie).
Onder "kleine risiko's" wordt
verstaan dat men ook verzekerd is
voor dok.ters-, tandarts-, kinesis-
en- en verpleegsters kosten bij

buiten-ziek.enhuisbehandeling, en
dat er verder ook. t.erugtn 'taling

die als rechthebbenden kunnen be-
schouwd worden k.rachtens een -Iel
gisch of buitenlands wettelij~,
reglementair of statutair stelsel
van verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging zijn uit-
gesloten van de werkingssfeer van
dit besluit".
Oe geest van dit I .8. was goed, de
feitelijke situatiB L)ande student
na dit K.8. is wezenlijk niet ver-
anderd! Verderop zal getracht wor-
den dit met cijfermateriaal te on-
dersteunen.

ZIEKTEVERZEKERING
is van de door het RIZIV aangeno-
men geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen (zoals bril, tandpr~
these, steunzolen, enz .•. ).
Verzekering tegen "kleine risi-
ko's" sluit automatisch een ver-
zekering tegen grote risiko's in!
De ziekenfondsen betalen in beide
stelsels zeld, n de volledig geda-
ne k.osten terug. 'P de meeste me-
dische prestatie en op de genees·
middelen is een r~mgeld. Het rem-
geld is dat deel van de kosten
welke de patiënt zelf moet beta-
len. Voor geneesmiddelen is dit
momenteel 60 F., voor een raadple-
ging bij een huisarts 30 F. Alleer
bepaalde kategorieën van verzeker-
den, de zgn. W.I.G.W. (wezen, in-
validen, gepensioneerden en wedu-
wen) betalen een k.leiner remgeld
(voor geneesmiddelen is dit 35 F.,
voor een raadpleging bij een huis-
er-t= OF.).

HOE Z''''N STUDENTEN VERZEKERD?
Zoals hoger reeds gesuggereerd Centrum voor Studenten (dit ge-
meestal thuis. beurde tussen maart en november
Uit een vragenlijst welk.e werd af- 1975, met onderbreking in de vakar
genomen bij 355 studenten die op tie) komen volgende gl~evens (135
raadpleging kwamen op het Medisch mannen - 220 vrouwen):

80,8 \ (287) zijn verzekerd bij de ouders.
4,8 \ (17) zijn verzek.erd bij de werkende echtgeno(o)t(e).
4,2 \ (15) zijn verzekerd als zelfstandig student.
3,7 \ (13) zijn verder verzekerd als werkzoekende (vooral

"thesisstudenten").
4,5 % (16) zijn verzekerd als werknemers.
1,6 % (6) geven geen antwoord.
0,8 % (3) zijn op een andere wij;e verzekerd.
1 enkele heeft geen enkele verzekering.

INWELK STELSEL?
Uit dezelfde vragenlijst blijkt
voor 355 antwoorden de verdeling
de volgende te zijn:

60,0 % (237)
21,5 \ (76)
4,5 % (16)
2,0 \ (7)

zijn verzekerd tegen kleine risiko's.
weten n~et in welk stelsel ze verzekerd zijn.
zijn alleen verzekerd voor grote ris!ko's.
geven geen antwoord.

Uit al het voorgaande zou dus moe-
ten blijken dat + 90\ van de stu-
denten zich geen-financiële zorgen
hoeft te maKen over gQ2ondhg1ds·

, die alleen voor "grote
risil',o's" verzekerd zij n hebben
vermoedelijk meer financiële pro-
blemen i.v.m. gezondheidszorgen.
Uit verdere gegev'ens van onze vra-
genlijst vermoeden we dat de wer-
elijkheid voor ,een heel pak stu-~--

denten wel wat anders ligt.
Uit verschillende vragen uit onze
vragenlijst is immers gebleken dat
ondanks het bijna optimale verze-
keringssysteem, heel wat mensen
dikwijls zelf Ipdraaien voor de
medische koeten!
De oorzaak hiervan is dat als stu-
denten op do~tersbezoek gaan, ze
dit dikwijls niet kunnen, durven
of wilZen zeggen.

De redenen waarom ze dit niet
doen liggen:
1° enerzijds in de verhouding van

de student tot het thuismilieu
(volwassen willen zijn, onafhanke-
lijk van thuis, geen verantwoor-
ding willen afleggen thuis, ze
begrijpen me toch niet ... ).
2° anderzijds in de inhoud van de

raadpleging (antikonceptie,
psychische moeilijk.heden, rela-
'ieproblemen, vragen over eigen
lichaam, gebrek. aan kennis en
aan kunde in de sexualiteit,
schrik voor geslachtsziekten,
ongewenste of schrik voor onge-
wenste zwangerschap ... ).
Tussen deze redenen zijn vele dik-
wijls gelij~Tijrlio, aanwezig.

CI"'FERS EN FEITEN UIT EEN VRAGENLI"'ST

me~ he~ doHu.shrce&e naav de
.z,ehnko} tOpUl .• _

In d~ volgende reJels zal ge-
tracht worden aan te tonen dat de
feitelijke situatie van de ~tuden

E IGEN VER~ EN BETROLWBARE GEZONIliEIDSZORG
Op de vraag: "Kom je met bepaald :h ,i F in L u' n niet terecht
problemen bij de studentendokter te kunnen", komen volgende ant-
waa",~e je DENKT bij he huisarts woorden:

ja: 50,1 ,. (178) : deze ja-zeggers zijn evenredig over
alle leeftijden (18-25 jaar)

ten wel wa;. andLrs ligt dan ze
door de wetgever was bedoeld.

nee: 36,G
geen mening: 11,

(133)
(45)

HOE KOMT DIT?
Vermoedelijk door feiten en mis-
verstanden bij de twee partijen.
Enerzijds hebben de studenten
wat schrik om met bepaalde vragen
naar hun huisarts thuis te gaan,
omdat ze denken dat die het thuis
zou komen vertellen, anderzijds
denken ze dat die, ofwel geen tijd,
ofwel geen begrip voor hun proble-
men heeft.
Het eerste is zeker een misver-
stand, het tweede inderdaad nog-
al te dikwijls juist.
Van de studentenhuisarts vc~ch-
ten ze vooml meer be')1'ipen meer
tijd voor hun problemen. En d
studentendokter kan het thuis niet

an vertellen, al zijn ze daar
altijd nog niet zo zek.er van. He

beroepsgeheim van de arts is
voor hun niet zo vaststaand. Vrij
frekwent nog krijgen we de vraag:
"u gaat zeker toch niets vertel-
len?".
Verder verwachten ze van de stude
ten~rts, zoals blijkt uit andere
vragen van onze vragenlijst, een
grote~a deskundigheid in hun spe-
eif.ieke studentenproblematiek :
vooral omdat dl ze er meer erva-
ring mee hec 't.
Natuurlijk Mal ~in niet uit het
oog verliezen dat de meeste stu-
denten eerst aan de universiteit
n weR van thuis gekonfronteerd

t een aantal problemen
n ziekten I Dus doen ze beroep

op d

MAAR BIJ OE STUDENTENARTS KOMt
alleen antwoorden indien ze er
reeds voor geweet t waren) kwamen
volgende antwoord n. Er waren 196
antwoorder

LKE VRAGEN DURVEN ZE DAN ALLEE
Op deze vraag die als volgt lUid-
de: "Indien ja, voor welke px:o-
blemen KWAM je dan?" (ze mochten

voor: antikonceptie 54,6 ,. (107 )
inzinking 13,3 \ (26)
examenstress 5,1 \ (10)
seksuele problemen 2,6 ,. (5)
geslachtsziek.ten 1,5 ,. (3)
stimulerende medikatie 1,5\ (3)
ongewenste zwangerschap 1, • (2)
relatieproblemen 0,5 • (1)
slaapstoornissen 0, " (1)
andere en geen antwoord 19,4 " (38)

over de studenten en de huisart-
sen. Maar zoals hoger reeds ge-
zegd zit er zeker een stuk misver'
stand achter.

Dus +55 % k.omen voor antikonceptie
bij de studentenarts omdat ze dat
thuis niet durven gaan vragen! En
dit in 1975. Dat doet vragen rij-
zen zowel over de ouders, als S,,;

om gedeenel~k
teru9be~aold te.

WAT ~EBEURT ER DAN VERDER ALS f'EN OP BEZOEK I S GEWEEST BIJ DE
ARTS.
Op verdere vragen of ze thuis
vertelden dat ze naar de dokter

afgaven, k.wamen volgende antwoor'
den (op deze vragen mocht men
verschillende antwoorden r,even

v~votg: p.3
geweest waren en of ze het getuig'

_2 schrift voor verstrekte hulp dan



TESISSTUDENTEN-DOPPERS UITGESLOTEN VAN DOP
MAAR DE STATISTIEKEN DALEN NIET!
Zoals gemeld in Vet( 9, serden el' in de week van 26-31 december H. een
aantal doppel"s-thesfsstudenten uitgesloten van uitkel"ingsl"echt. El' kwam
pontaan pntest vanwege het Dopkomitee. El' LJCl"dkontakt opqenomen TT/b1;

de vakbond (ACV), met de Sociale Dienst van Btudentenooorei eninqen, m. ,t
Sociale Raad en Kl'ingroad om de aktie tegen de eohoreinqen te bundelen.
In de schoot van het Dopkomitee uerd een aktiegroep theeieetudenten-dop-
pCl"S sancngesteld, die zich, vanuit de wel"kloosheidspl"oblematiek, speci-
'iek met het gestelde PI"-bl.eem bezig houden. El' gingen ondertueeen een

aantal aktriekomi.teee d( 'I", een probeetakt-ie aan de RVA, en een perekon=
fel"entie op 9 [anuax-i: j Z.
Waal' het schoentje pl"ecies knelt en ~t el' l"~eds aan konk1"8te maatl"ege-
len LJel"dgenomen, lees je hiel"ondel".
In 1 76 werd er op een vergadering
waar R.V.A., rakbonden en de Soci-
ale :en t van de universiteit
aanwezig waren, volgende afspraken
gemaakt i .. m. de voorwaarden waa~
aan schot 'erlaters moesten voldcsr
om in aanmerking te komen voor
werkloosheidsuitkering. De hierna
volgende punten werden opgesteld
a.b ,v, richtlijOiin van het hoofd-
bureau van de R.V.A. te Brussel.
1. Je wordt steeu ·.oel:elatentot

werkloosheidsuitkeringen op ba-
sis van het beäindigen van het ho-
ger secundair laarmee gelijkge-
steld onderwijd. lt volgen van
studies van I r mderwijs (uni-
versitair en NUHO) verlengt de pe-
riode van 1 jaar gedurende dewel-
ke je moet ingeschreven zijn als
uitkeringsgerechtigde werkloze,
met de duur van de studies.
2. Je mag geen 25 jaar zijn op het

ogenblik van de aanvraag tot
uitkering, d.w.z. geen 25 jaar op
het ogenblik dat je voor het eerst
an stempelen.

3. Tussen het beëindigen van de
studies en de aanvraag om uitk~

ring mag niet meer dan 1 jaar ver-
lopen zijn. Je moet vOOr de aan-
vraag tot uitkering minimum 75 da-
gen arbeid in loondienst hebben
verricht of als werkzoekende inge-
schreven zijn (3 maanden). Dit be-

nt dus dat je binnen de 9 maan-
den na da bal1nd1g1ng ven ja stu-
dies moet inschrijven op de RVA.
4. Je mag geen lessen meer volgen.

Zelfs een inschrijving "zonder
lessen" wordt niet toegestaan. En-
kel een inschrijving als thesis-
student wordt aanvaard.
5. Je moet beschikbaar zijn voor

de arbeidsmarkt en je mag geen
enkele "passende" betrekking weige-
ren.
6. Je moet ingeschreven zijn en

blijven als werkzoekende en
kandidaat zijn voor een stagebe-
trekking zoals voorzien in de Her-
stelwet.

(infvlmatieblaadje van de Soci-
ale Dienst van de KULeuven)

Nu, in 1978, wordt er een andere
interpretatie aan de wet gegeven:
in '76 wordt er expliciet vermeld
dat thesismakers recht hebben op
uitkering, op voorwaarde dat ze el-
Ie passende betrekking aanvaarden;
in '77 komt de richtlijn alle the-
sismakers te schorsen op basis van
het feit dat ze ingeschreven zijn
aan de universiteit. Thesismakers
hebben volgens de R.V.A. geen tijd
om werk te zoeken o' om te werken:
het zijn studenten!
Op dit ogenblik zijn er al een 20-
tal geschorsten. Ongeveer 500 ande
ren worden met schorsing bedreigd,
hetgeen volledige beroving van el-
ke vorm van inkomsten betekent.

Het verzet tegen deze schorsingen
steunt op 2 punten.
Ten eer~te is de argumentatie van
de R .. A. onjuist:
a. In thesis schrijven is geen

uIl-time bezigheid, en belet
niet dat je gewoon werk zoekt of
een beroep uitoefent; als je een
werkaanbieding krijgt is je thesis
geen beletsel om dat werk aan te
nemen. Om dit te bewijzen: er zijn
heel wat mensen die een full-time
job uitoefenen en ondertussen aan
hun thesis werken.
b. ingeschreven zijn "op de rol"

aan de universiteit is voor do
nsen die-enkel nog hun t

~aten maken aen louter formele
aangelegenheid: hoewel de thesis-
makers ingeschreven zijn aan de u-
niversiteit, dienen zij geen enke-
le les te volgen en .zijn ze volle-
dig beschikbaar voor de arbeids-

A

VeJLvolg va.n 1'.2

als men gekomen was voor verschil-
lende problemenI).

vertellen thuis briefje afgeven aan-
gekomen voo!:' aantal ja nee ja nee tal

antikonceptie 154 26% (40) 74% (114) 48,0% (73) 52,0% (80) 153
sexuele problemen 42 10% (4) 90% (38) 53,0% (22) 47,0% (19) 41
relatieproblemen 19 40% (7) 60\ (12) 72,0\ (13) 28,0\ (5) 18
psychische problemer 54 70\ (39) 30\ (15) 88,0% (46) 12,0\ (6) 52
griep, e.d. 207 94%(194) 16\ (13) 97,5%(199) 2,5\ (5) 204
kwetsuren 59 91% (54) 9\ (5) 93,0% (51) 7,0% (4) 55
huidziekten 52 91\ (47) 9\ (5) 99,0\ (48) 0,5\ (2) 50

.S. Thuis vertellen betekent NIET dat ze vertelden WAAROM ze gekomen
waren; nee, betekent alleen dat ze vertelden dat ze naar de studen'
tendokter geweest waren.

Er was immers nog een an'dere vraag
die als volgt luidde: "Vertel je
de ware reden of een verhaaltje
als je thuis het briefje voor ver-
strekte hulp afgeeft?"
De antwoorden hierop waren de
volgende:

ware reden
verhaaltje
niets
niet van toepassing
geen antwoord

\ (213)
(26)
(45)
(42)
(29-

60,0
7,3 \
12,7 \
11,8 %
8,2 %

Jammer genoeg is de korrelatie
tussen, enerzijds het briefje .af-

markt. Het feit dat deze groep aan
de KUleuven, i.p.v. het normale
inschrijvingsgeld S6.000 fr, te
betalen voor het volgen van les-
sen) slechts 500 fr thesis-in-
schrijving moet betalen, toont dit
duidelij kaan.

In de tweede plaats kunnen we ons
de vraag stellen waarom de R.V.A.
juist nu de zaken op een andere
manier interpreteert, waarom deze
groep doppers ineens een probleem-
groep wordt. Er is geen enkele wij-
ziging aan de wettekst gebeurd. D~
ze is echter zo vaag dat men vrij-
elijk zijn interpretatie aan de
behoeften van het ogenblik kan
aanpassen.
En deze behoeften zijn voor de R.
V.A. blijkbaar anders geworden.
Het aantal werklozen stijgt erg,
de kaap van de 300.000 (uitkering&
gerechtigde) volledig werklozen
is niet meer veraf. Alle maatrege-
len die door de regering worden
genomen (Herstelwet met stages
voor jonge werklozen. plan Spi-
taels) hebben niet de gewenste re-
sultaten; de werkloosheid wordt
niet ingedijkt zoals voorzien; al-
le nieuwe maatregelen ten spijt,
stijgt de werkloosheid nog steeds.
Men moet dus naar een andere weg
zoeken om de werkloosheidscijfers
te drukken. De R.V.A. heeft er
niets anders op yevonden dan het
aantal uitkeringsgerechtigden
kleiner te maken door schorsingen.
m.a.w. de statistieken vervalsen.
zonder aan de werkloosheid zelf te
raken.
In dit kader werden er het afgelo-
pen jaar honderden werklozen ge-
schorst wegens langdurige werkloo&
heid. op totaal willekeurige basi~
Nu valt men een nieuwe groep aan,
een greep van jonge werklozen. die
door de heersende ekonomische kri-
sis niet de gelegenheid krijgen om
te werken. Deze schorsingen dragen
in niets bij tot de oplossing van
de werkloosheid en komen neer op
broodroof, zonder meer.

We eisen dat de R.V.A. onmiddel-
lijk deze schorsingen stopzet, en
de reeds uitgesproken schorsingen
herroept.
We kunnen niet dulden dat sociale
verworvenheden, zoals in dit kon-
kreet geval de werkloosheidsuitke-
ring voor schoolverlaters, syste-
matisch afgebroken worden.
Door dergelijke maatregelen wente-
len regering en R.V.A. de gevolgen
van de ekonomische krisis af op de
rug van de werknemers, die er noc~
tans geenszins voor verantwoorde-
lijk zijn.

In de konkrete situatie aan de KU-
leuven maakt de R.V.A. dankbaar
gebruik van slecht gereglementeer-
de thesisprocedure en -benaming;
"thesis", "eindwerk", "eindverhan-
delin~" en dergelijke termen wor-
den totaal willekeurig gebruikt:
de procedure en termijn voor het
verdedigen van een thesis verschilt
van fakulteit tot fakulteit.
Daarom werd de Kringraad gevraagd
kontakt op te nemen met de Akade-
mische Overheid om orde in deze
zaak te brengen. Op de Akademische
Raad van 16 Januari jl. legde de
studentenvertegenwoordiging een
brief voor aan de leden waarin
vraagd werd zo vlug mogelijk het
item "thesissen" te besprekon on
voorstellen ter verbetering voor
te leggen; ook stelt de Kringread
aan de A.R. voor do 01enst Univer-
sitair' Onderwij s (OUD) van de KU-
Leuven aan te spreken om over he
thema van de thesissen met de
kulteiten kontakt op to nemen.
In diezelfde brief vraagt de Krin
raad ook aan de Akadem1sche Ovor-
heid een duidelijk standpunt in
nemen over de schorsingen van ti
thesismakers-dopper13. en in kon-
takt te treden met de R.V.A. van
Leuvon om de huidige (en evontu
toekomstige) schorsi.ngen van thesis-
makers ongedaan te maken.

Tenslotte nog dit: hot is op he
eerste zicht erg verllezend dat de
R.V.A. zo snel de"juiste" toe-
dracht van de thesis-situatie van
doppers kan achternalen en er haar
profijt uit kan trekken. Als men
echter weet dat de inschr.ijvlngs-
formulieren van studenten zonder
meer beschikbaar gesteld worden.
zonder dat men kontrole houdt op
het gebruik van die formulieren
(bv. voor reklamedoeleinden. 'e-
rechtelijk onderzoek .•.), wek~ dit
geen verbazing meer, madr wel ern-
stige bedenkingen ovor deze gan
van zaken.

Dopkomitee - Sociale Dienst - ~

geven en vertellen waarom, en an-
derzijds de reden van raadpleging
niet gekend.

WAT DENKEN DE STUDENTEN ZELF OVER EEN EIGEN VERPLIOfTE SlUIl:NTBf1JT\.I
TElT?
A. Op de vraag of de studenten ja

dan neen een eigen mutualiteit
moeten hebben zagen we volgende
antwoorden (348):

voor:
tegen:
geen mening

41,5 % (146)
28,7 % (101)
28,7 % (101)

24,5 % (38) het feit dat ze geen
problemen hadden met
het getuigschrift

12,3 \ (19) een eigen mutuali
teit financiëel inter-
essanter.

Wellicht gaan de 3 antwoorden in

Aan de ja en aan de nee-antwoor- eenzelfde richting: vrij en onaf-
ders werd dan ook gevraagd waarom hankelijk van thuis.
(er werd de keuze gelaten uit 3 :. Op de 101 tegenstanders waren
antwoorden. die men moest rang- er:
schikken naar belangrijkheid). 39,3 \ (42) tegen omdat een eigen

B. Op de 155 voorstanders van een mutualiteit admini-
studentenmutualiteit was de be- stratieve rompslomp

langrijkste reden voor: meebracht;
• 41,1 \ (44) die het gewoon niet

59,4 .~(92) onafhankelijk zijn van nodig achtten;
..... 3 thuis vVlvolg: p.4



veJtvolg van p.3
7.5 \ (8) die vonden dat er

geen financiêle voor-
delen aan verbonden
waren.

BESPREKING &KONKLUSIE
Uit wat voorafgaat kunnen ver-
scm Llendu bedenkingen gemeekt
worden.

TEN EERSTE
Er scLijnt nog steeds behoefte
te bestaan aan een eigen en ver-
trouwde arts. En vermoedelijk
niet alleen bij de studenten aan
de universiteit. ook mensen uit
het NUHO hebben dezelfde vragen
en problemen. dus zouden ze even-
goed moeten geholpen worden als
de universitaire studenten!

TEN MEDE
Ondanks het feit dat de meeste
studenten "goed" verzekerd zijn.
is er toch een niet zo kleine
groep die zelf INTEGRAAL sommige
dokterskosten moet betalen. En
juist typisch is dat het gaat om

de splcifieke adolescentenproble-
men.
Om nu studenten de echte en vol-
ledige "vrijheid" ten overstaan
van thuis te garanderen is een
verplicht stelsel van verzekering
tegen kleine eieiko '» n d1:g en
dit ten persoonlijke titel!
Studenten zouden dezelfde vrij-
heid moeten hebben als hun leef-
tijdgenoten die reeds aktief in
het bedrijfsleven betrokken zijn.
Pas als men de student zal be-
schouwen als een volwaardige
werknemer dan zullen heel wat
moeilijke en bediskuteerde "hang-
ijzers" uit de studentenvoorzie-
ningen als vanzelfsprekend en
naar anelogie met de industrie
automatisch gebeuren. Voor jonge
arbeiders is immers verplichte
bedrijfsgeneeskundige begeleiding.

ONTSTEEK DE KAARSE~. is LICHTMIS!
Die de~ ~n je om 10 u in de t.Pieterskerk de eucharistieviering
bijwonen. lorganger is Prof. ,ervottel de muzikale omlijsting ligt
in de nden van het Leuven: ,niversitair Koor en de homilie wordt
verzorgd aoor Pater Hesburgh. Deze laatste zal het zeer waarschijn-
lijk hebben over de " betekeni3 van de katholieke universiteit ".
Omstreeks 11 u is er een a ademische zitting in de Promotiezaal van
de Universiteitsha • F'r • iers be ~ndelt tijdens zijn academische
rede het thema '"ene i :a. ngineerin~: realisaties en perspectieven"
a de uitreiking van de erelinten ean de 4 doctores honores causa,

spreekt Prof. Velticos het dankwoord uit namens de 4 geêremerkten.
Voor de receptie nedien, moet je je even verplaatsen naar de nabij-
gelegen Jubileumzaal.
Als avondactiviteit wordt in Ciné Eden éón van Kazan' laatste fil-
men gedraaid, in aanwezigheid van de regisseur zeF. en vrije dag!
'aarom kende de K.U.L. juist aan deze mensen een :re,jl:toraat toe?
rof. FiCJU - 47 j. en van Belgi- Terecht wordt hij dan ook door so:'\-
che nationaliteit'- is hoogleraar migen aenzien als kandidaat voor de
in de faculteit Wetenschappen en Nobelµ.u,j~ ..lnde ('Je.tel'L6c.1tappen.
~oorzitter van hei lemisch Cen- In 1970 was hij gastprofessor te
trum aan de R.U.Gen • Leuven, in '75 kreeg hij de VeL('(.1.Ut
ij is een interna' i ,n,~l erkende p!t{.j~ en in '76 de F/I.Q.ncqtU-pIUj6,
utoritei t op het vlak van de mole- en in n' .' 'hield hij aan de t -

cul~e biologie;getuige daarvan cultei1 eneeskunde (Kl een le-
is dat hij een veel en graag ge- zing over het kankerviruó.
vraagde spreker is op hoogstaande Walter Fiers is ondankl dit alles
~ongressen en colloquia. een nederig man gebleven; hij houdt
Samen met zijn ploeg van medewer- er niet -en zijn eigen werl 'p te
kers verrichte hij vnl. pioniers- hemelen. iet is promotor Pr' '. Ve
werk op het terr' in van de !ltltuc- CleJtcq (Geneukullde-/(UL) gewee '
tUUlt van v~~en. Onlangs bracht die voorgesteld heeft zijn werK nu
hij zo opheldering in de structuur ook 'netionael' te erkennen en mot
van het lIIe1'L6eLi..jk kQ.llkeJtv~ - een eredoctoraat te bek,ronen.
SV 40 genoemd - waardoor het nu mo- Prof. vaWco~ _ 61 ", en van Griek
elijk wordt meer afdoende middelen fk t i h dse a oms -' s 0('<:' eraar aan e

te vinden die de werking van dit Rechtsfaculteit te Genève en ad-
schadel.ijk virus verhinderen.

de factis hominibusque·
~~ne was weg en is ondertu~ en
weer terug van weggewee! +.1tr ns
is het cpastriech. koperen ir- [nI" -ke
met boek en pint op het ~lacfosj
(Fochplein) en i~ in zijn 3-jarig
est aan al vaak het elachtof'[er:

geslaagde
verkleedpartijen en ~l 'en niet
isplaatste qrapp 7'.* Zowel Leu-

naar..:als ntudent ,.,he ,ben in
Fons (die een omctraden 3chenki~
van de unief aan de ctad was ter
elegenheid van 550 jaar Katholi

ke Univel'aiteit Leuven) een Leu-
vens ckuival.ent: gevonden van -Men-
neke Pi~ of ~cin~nnrke.

*eaJ~ .zr"a 'P de campu,
Y'enberg 111 in Heverlee is er in

Veto sind Z jzar een feuilleton
geschreven.*~n we zullen nog wel
enkele ja ,r-,je:,ouder worden,
voor er eindelijk zoiets als een
cafetaria in Heverlee zal komen.
* Momenteel is de stand van za-
en zo. Er werd door de Raad van

Beheer van de KUL6uven zéZf - en
niet via de.Raad t;OOr Studenten-

Af en toe haalt een gekoördineerde
aktie van dit eigenste blad en dé
Kr-inqraad toch iets uit * In Veto
6 schreven we dat het e~genlijk
toch wat schandalig was dat het
Studentenarchief van Dr. M. De
G yse al jaren achtereen slechts
2, • 07 fr subsidies ontvangt. *
Met deze klacht trok de Kr 'nqraad

4 naar de Akademische Raad. * ,n nu 0 ,

oorzieningen. wat normaal zou
zijn want het gaat om een sociale
tudcntenvoorzieni~ - 25 miljoen

uitgetrokken voor een cafetaria
en leeszaal, zei men op de Groep
I'aa,- s .t :e.vcWetenschappen van
20.1 . 7. * In de agenda van de
Akad. ~11""ecne Raad van 16.01.78
steekt een nota die 35 miZjoen
voor hetze 1fde prlj elt oorziet .
Ofte 10 miljoen mi er.* Die 35 mil-
joen is dan weer 7.Q 7. 00 fr
meer dan het luxu6Use caj aria-
annex-kanferentriezaa Z -, • d. -pr,-
;, 7.-t -en het Planburl -en 'anuari
77. * n nog steeds zijn de stu-
denten niet gelukkig. want waarom
moet het huidige kleine (?) ge-
bouw zoveel meer ko tpn dan het
jenuari-77-projekt, * Wij meenden
althans dat het in: .at: 'eri.tma in
77 was verminderd, * LOU hot geen
goed idee zijn Im de ongetwijfeld
overtollige mi7jl"L>1""nin de Alma
te steken om zcd Indllsociaal-

15 Voot" vele s~udeI1~~n
lUI') en1.~h9 probleem.

junct-directeur-generaal bij het in
ternationale Arbeidsbureau, waar-
voor hij trouwens reeds 28 jaar
werkt. Hij wordt vooral gelauwerd
omwille van zijn kennis van en er-
varing in het ó'LteJtn.a.tiortCULt aIt-
budMecht.
Het is deze man die jarenlang mee-
werkte aan de ontwerpen van talrij-
ke internetionale arbeidsverdragen
en die tevens instond voor de toe-
passing van de afge!;l,+;en verdragen
en de controle erop.
Bijzonder gewaardeerd bij deze ju-
rist was zijn huma.n.-U,wc.he levett.6-
v,t,6ie - en dit doorheen alle kri-
tie en moeilijkheden die hij te
verduren kreeg.
Als promotor fungeert Prof. Rogett
Blo.npa,tn (Rechten-/(UL). Vrijdag 3/2
geeft Prof. Valticos om 11 u een
astcollege over de 'toekomot van
t internetionaal arbeidsrecht'.

Pater H~b~h - 60 j. en verblij-
vend in Amerika - 1s priester van
de Congregatie van het Heilig Krui
Hoogleraar Theologie en reeds 25 j.
president van de I~O're Dame Uni ver-
sity in Indiana,
[leze man - al '"':'1 gel en en gewaar-
deerd in de . . - werd voorgedra-
gen omwille van :
- zijn actieve Me~ewerking in de
beweging voor de b~~echten van
ZtOOlLte.tten andeJte ,n-i.ttdeJtheden.
Nadien zou hij trouwens in conflict
komen met President Nixon toen het
bleek dat deze laetste zijn belof-
ten op het vla~ 'an die burgerrech-
ten niet nak~ ''1'l.

erantuoortie maaltijdprijzen te
kunnen behouden. * Dit is maar
~~n suggestie.

*Wellicht zullen De somere grijze
haren nog iet gr":zer worden bij
deze pr-obIerr-m , * r zal echter
wel weer wat klf~r in komen als
hem het lint van de Nationale Or-
de van de Gulle Lach zal omgehan-
gen worden.1tOnder de vorige 7
ui-tverkorenen van deze Genkse
kal~aval8vereniging noteren we
Gaston-den-Dude-Eyskjns~ J>os-
mec-de-hond-Plorqui n~ 'rans-met-
de-strik-Van Meche er~ ia-de-
Andcre-Tindemans. * ;ee' maar toe
dat er aan onze Alma Mater plezan
te jongens zitten. ~l merk je dat
niet altijd.

*

NAWOORD
In ~oeverre nu de cijfers uit on-
ze vragenlijst kunnen doorgetrok-
ken worden en doorgedacht worden
naar de Leuvense en verder naar
de Belgische studentenpopulatie
blijft een open vraag.
Netuurlijk slaan onze cijfers al-
leen op de toevallige steekproef
in het Medisch Centrum. Daar de
vragenlijst toevalsgewijze werd
ingevuld volgens het schema - d
1ste - de 4de - de 7de patignt ...
komt dit neer op een steekproef
uit 355 x 3 • 1.065 studenten.
Een grotere steekproef uit de Bel'
gische studentenpopulatie is no-
dig om onze cijfers te toetsen
aan situaties bij de gehele stu-
dentenpopulatie. Nochtans zijn de
resultaten van deze vragenlijst
erg verrassend en doen ze veel
vragen rijzen over de feitelijke
situatie van jonge mensen (stu-
denten) als verbruikers van ge-
zondheidszorgen!

Dr. M. Bracke
studentendokter

- het uitbouwen van de Notlte Vane
tot ~~n der grootste en voorneamst
atholieke universiteiten van Ame-

rika. Het verwerkelijken van een
Christelijke levensbeschouwing en
het zich actief sociaal engageren
waren voor hem de twee voornaamste
basispijlers in z'n werk als recto
( hij realiseerde het afgestudeer-
den van zijn universiteit enkele j
ren in de ontwikkelingslanden van
Z.~~rika te laten werken ).
- zijn visie op en inzet voor het
Hogett (Un,tv~it~) Ond~~j~ -
hij was dan ook lid van verscheide'
ne commissies die zich met deze
problematiek bezighouden.
Hij volgde de Leuvense Mgr. Van
Waeyenbergh op als voorzitter van
de internationale federatie van
atholieke universiteiten.
Pater Hesburgh was ook pernonent
vertegenwoordiger van het Vatic
bij de Atoomel1e..1tg.tec.omnû.b~.ü!" .te.
~)e.nelt; in '64 Kreeg hij de hoogste
~eriKaanse onderscheiding, nl. de
P,'I.u,{den.:ti.a..t Meda..t 60,'1. F.'I.eedom.
n Leuven zal hij waBrschijnlij

een babbeltje slaan met studenten
van het Amerikaans College en zo
mogelijk zal hij in Brussel de
plaatselijke Amerikaanse gemeen-
schap ontmoeten, tenminste indien
zijn agenda dit toelaat want hij
is een enorm druk bezet man.
Promotor is Prof. De G~eve (KUL-
GodgeleeJtdhud) •
ELi.a. /(azan : zie "Activltips""

jo libens

blijkt dat het bf" ral, tenminste is
aangepast aan d Ór: I, 'x en wordt h
nu 50.000 f2' en de ~"ans zit erin
dat er een deelt1",jdsevaste vork»
kracht ter beschikking wordt ge-
steld. * Na.

*Deze maand i~ vuur de eerste keer
de V{jf-m ral-Vi;;f-kormrii!sicsamen"
geko:'"'n. * eze vergadering vere-
nigt - .edereen aanwezig is -
5 vertegenwoordig, l'S "an de S stl~
dentenraden van dl' A ..).? en haar
taak bestaat erin na te gaan hoe
er beter kan aam 'nge ),-rkt: oorden
tussen de 5 raden.1t ~ It deze
kommissie wordt pn'euw de draad
opgenomen 0 'er de horetn-ukturc-
ring van dp A.S.R. waaraan op he
einde van vorig akade~ejaar 66n
vergadering werd gew:jd. die ech-
ter z ,,.,de.renia r(Jaul~'la~ Jiteen
gin:1. * :e tweede poging lij kt
er kans op slagen te hebben.

want ondanks de verschilleDde
visies op de werking van de rade
verliep de ~ rote vergadering in
een open 8feer~ zoals men dat
noemt.



OPEN U, UNIVERSITEIT
Even voor Kerstmis stuurt Minister Ramaekers aan Rector Van Geen
van de V.U.B. -tevens voorzitter van de VLIR- een tekst over het
ontwe/lp van deCJlea tot Op,ol(.Ch.t.<.ngvan een Open Un,i.velr.,6,uUt.
Deze keer wur' er lemorie van toelichting en ontleding der artike-
len tcagevoeg.J.
De Minister ra,'7.'; de VLIR om advie op haar vergadering van 12
januari 11.) en dit zo vlug mogelij

"Tor informatie" voegt de Minister _-,....!rlJijeen OntlAJeIlP van Wa -
tot lJi,jziging van de I.Jetten op het toekennen van de academieche
qradcn en het: pl'!1grarmn van de univer,~itaire examenc, gec:Jöl'di-
ncc1'd op' 31/1iJ/1949 - dat sa!!leng~atmet het ontwerp van decreet,

Het ontwerp van decreet wordt hieronder in zijn geheel weergegeven;
ui t het onlwerp ven .et worden enkel de voornaamste passages weer-
houden en afgedrl lt. ~er verduidelijking wordt zo nodig ook uit de
ontleding der arti~e. en en de memorie van toelichting geput.
G. Monard schreef een eerste nota met bedenkingen ten behoeve van
de Acedemi scha Raad. die dit ondsr-eerp maandag 16/1 behandelde.

::>Nn'!ERP VM DECREET
Art.1 Bij het Ministerie van Na~i
onale Opvoeding en Nederlandse Cul
tuur wordt een CentJulal Begele..i.-
dingóbUlteo.u (CBB) en een de.ar-eer-
verbonden COt1.6uUa.t.i.ecerttJwm(CC)
opgericht met als doel de " oor
bereiding en begeleiding" van de
kandidaten die via do EXAMENCOMMIS
SIE VAN DE STAAT een diploma of ge
tuigschrift wensen te behalen.

Art.2 Elke unlv. (-instelling) kan
en Reg'<'olla.alBegelûwlgóbUlte.tW.
(RBB) opriChten. onder voorwaarden
bepaald door de Koning (bij K.B.).

Art.3 Het CBB heeft als taak info
te verstrekken over de studie- en
begoleidingsmogelijkheden via de
Exemencormu saf es van de Staat; de
inschrijvingen te organiseren per
univ.; het administratief beheer
n de coördinatie van de RBB te

Art.4 Het CC fUI ie
o'tga.anbij het CBB.
tao!lkbij de inse r.r '

Sinds 1970 is de Centrale Ex~ In
commissie van de Staat gedecell.tJUl-
t.i.6e~'tden kregen studenten-autodi-
dacten de kans bepaalde universi-
taire (wettelijke) diploma's te
verwerven in een univ. naar k91,ze.
Sedertdien werd regelmatig gewe.zen
op de noodzaak aan voorbereiding er
begeleiding van deze kandidaten.
Het project Open Universiteit wil
deze nood opvangen en zodanig een
effectieve TWEEDE KANS geven aan
hen die omwille van financiële. fa-
miliale of andere redenen hun stu-
diGn hebben moeten onderbreken of
er helemaal geen hebben kunnen doer
Daarbuiten bestaat dus de mogelijk-
heid - zonder enige hulp - op eiger
houtje voor de Centrale Examencom-
missie examens af te leggen.

~~ndidaat in een geest van positi
ve oriëntering een n,i.a-bvtdend
adv~eó te verstrekken over diens
motivering. bekwaamheid en toe-
komstmogelijkheden.
Het CC verstrekt bovendien aan de
kandidaten in de loop van hun stu-
di~n adviezen inzake problemen van
póychotogi6che 06 60c.<.c~eaaJld.
Art.5 De RBB'ó worden belast me
de pedagogi6che en t::Uen6chappelij
he begel~cWtg van de kandidaten.
ingesct ~ en bij de universitaire
instelling waarvan zij deel uit
maken en die de interne organisa-
tie van de studi~n o~ zich neemt.

Art.6 De Koning bepaalt het kadeJl
van administratief en technisch
personeel. noodzakelijk voor de
werking van het CBB en het CC.
Art.7 De universitaire instelling
duidt in haar personeelskader de
personeelsleden aan welke •...• zul
len instaan voor de werking ven
het RBB.

nodige in-
ing van

nze.!'de _:udieprograrnma wordt
echter slechts 1 maal georganiseerd
- de inplantingsplaats wordt be-
paald in overleg tussen de VLIR en
de univ. instellingen. Dit wordt
vooropgesteld om proliferatie en
hoge financiële uitgaven te vermij-
den.
Elke kandidaat die zich voor een

eerste !< er inschrijft wordt Vell-
pt.(.ch.t adv~eó in te winnen bij het
CC. Daartoe w, trden van hem 'tests
en inter' !ew' ' afgenomen over zijn
geóclulUh~d, henrU6, rna.tWtUUt,
-Ót.tellec.tuelebehL~hUd, moûva-
t.(.e..... Dit advies laat de kan
didaa· rij in zijn keuze van stu-
dier::'hting.
De RBB' ó ~ .nnsn gebruik maken van

de p.aa'selijke universitaire 109-

)

ONTh'ERP VM WET

algemeen liberale ideeën en waarden; ON

bo's. bib's. gespeCialiseerde appa-
ratuur en kunnen tevenl ber lp doen
op au1io-visuele middel n , spro-
grammeerde leerpakketten ...
Het 'begeleidingsteam' lA

We vermelden hier enkel de b 2ng-
l'ijkste del' artrikel.«.

Ook zij die niet de vereiste toe-
latingltite. Iezitten (bv. geen
diploma ... ) worden toegelaten
tot hel e:.ar ,r 'an kandidaat aan de
Open Universiteit. wanneer ze het
bewijs leveren dat ze sedert min-
stens 3 [aan: hun atucn.ën ondenbno-
hen hebben.
Enkel kandidaten van Belgi6che
'a.t.i.on~Ut worden toegelaten.

~an de examinandi wordt - voor elk
examen dat zij met goed gevolg af-
gelegd hebben - een aantal CJledi..t6
toegekend. die geldig bLijven tij-
dens de duur van hun studi~n.

o
o
o
•••

staat ter beschikking van de kandi
daten voor individuele contacten
is verantwoordelijk voor de gehele
onderwijsver'strekking aan de kandi

'E. md mag zich voor het behalel
van eenzelfde graad meer dan ~ x
aanmelden voor' dezel fde examens.
Een studieprogramma - leidend to

een academische grao!ld- wordt in-
gericht bij K.B .• op eensluidend
voorstel van de VLIR en de Raad
van Beheer van \versiteit. n
advies van de CBB.
Het leerprogrl In he

wordt vrij gekozen
prograr.rna's van de universiteiten
het slaat telkens op het officiB-
Ie programma van één enkele univ.
De exa~ens mogen ingericht worden
tijdens de vahanti.epe.uod

ENKELE BEDENKI~EN
Doordat de studiijn per discipli-

ne slechts 1 x georganiseerd wor-
den. wordt de vrijheid van keuze
van instelling beperk
De Open Universiteit - waarvan
sprake in het ontwerp van decreer-
wordt geen afzonderlijke instel-
ling (zoals in Gr.Brittani~) doch
wordt eerder beschouwd als een
theoretisch concept.
Wanneer de behoefte aan een

bewezen wordt. dient eerder
pleit te worden voor een 'beperkt'
experiment in een aantal studie-
richtingen. Vaak immers worden d
kosten r dergelijk project on-
derschat.
Ook bui enstaanders - niet inge-

schreven aan een Belgische unief -
moeten aan dit project kunnen deel
nemen.
De voorziene igeleiding kan vol-

ledig in de RBB'~ geschieden -
ook de taal v~n het CC kan binnen
de bestaande consultatiecentra aan
de universiteiten (cf. Studie-ad-
vies) georganiseerd worden.
Samengaand met de uitvoering van

dit project moet een soepeler or-

nisetle el'lcpn!:.e
van Cle e

Staat doorgevoerd word
rijk is dat het creditsys-

teem nu een reêle kans ~rijgt -
als gevolg daarvan wordt de tra-
ditionele jaarindellng verlaten.
Binnen bepaalde perken kan elk
student aan de O.U. zowel tempo
als maximumstudieduur individueel
vaststellen.
Het project noodzaakt een inten-
sief residentifel onderwijs (tij-
dens verlofperiodes).
Het ontwerp van wet en het ont-

werp van decreet moeten als ~~n
geheel worden gezien. vermits zij
op dezelfde materie betrekking
hebben. Hot heeft dus weinig zin
dat de Minister enkel over het d
creetontwerp advies vraagt en het
wetsontwerp louter ter informatie
moestuurt.
De goedkeuring van een -

geamendeerd - ontwerp op het regi
me der academische graden zou d
oprichting van een Open Universi-
eit heel wat vergemakkelijken.

INONZEFAKULTEIT
jo libena

Art.8 De univ. stelt d
frastructuur ter beschi
aar RBB.

Art.9 De 6,ütanUWHg van de wer-
. kingsuitgaven van de Open Univer-tngs- en

siteit gebeurt op basis van het
aantal regelmatig ingeschreven stu

als advieó- denten. En dit rekening houdende
t heeft als met de bepalingen (art.251 van de
ng aan e e 'nal' IriniY ..,elvan 27 juli 1971.

MEMORIE VAN TOELICHTING

14 dagen lang mocht de faculteits-
werking van een welverdiende rust
genieten .•. ,tilaan wordt het we-
derom een en al bedrijvigheid.
We wensen de verantwoordelijken
en hun noeste medewerkers een jaar
vol succesrijke activiteiten. in
een geest van vriendschap en sa-
menwerking en met de nodige stu-
dentikoziteit en kritische inge-
steldheid. V~va.t,CJle4c.a.t,6to~eat!
In menige faculteit zal het voor-
ntwerp aangaande de hervorming

der academische graden nog wel een
tijd lang vooraan op de dagorde
staan. doch niet geklaagd ••• er
valt heus nog wel wat anders te
beleven.
In Geromanla is men de Weeh van de

Toehom6t.(.ge LVUUVl (30/1 - 3/2) een of ander project. dat binnen- beheell) gaat de inspraakorganen e
aan het uitwerken. Loop eens langs kort in Inderling overleg gekozen de inspraak aan onze unief onder-
in de nieuwbouw van W. & L. ••• wordt. Langs deze weg willen zij zoeken en poogt een alternatief
ook al volg je geen aggregaat HSO. langzaam werken aan een mentali- voor te stellen dat in de komende

teitsverandering. Andere facultei- praesidiumverkiezingen kan gecon-
In diezelfde faculteit werd op 6 ten kunnen nog altijd meewerken cretiseerd worden. Wij hopen maar
j~nu~ri 11. de int~rnationale Ex aan dit project (neem contact op dat de werkgroep de zo sterk be-
Lib~ten.toOn6tetL.(.ng geopend en met Tom Van den Bussche.Tiense vraagde inspraak zelf toekent!
dit in aanwezigheid van Minister straat 112 Leuven).
Rika De Backer. 't Is waarschijn- Onder impuls van diezelfde facul- Ondertussen wordt er door een aan-
lijk daarom dat de KeIl6tboom zo- teit Teologie ontstond er een in- tal andere rechtskundigen in spe
lang in de hall moest blijven terfacul taire groep van studenten du' t tig gerepeteerd voor de ,'I.el'Ue
staan. Hopelijk zijn de lichtjes die zich regelmatig inzetten voor ••• en dat belooft. na hun geslaa
niet gesprongen die dag ! mentaal gehancüc.apten u.d ha Leu.- de Floorshow.

Studenten Teot09~e (samen met en- Vet1.6e.(contactpersoon: zie supra) De VTK-nachtraven zullen binnen-
kele collega's in Geneeóhunde) be- Binnen de Recht66acuttUt is er kort elders hun pre~je mogen gaan
talen ~edert eni~e tijd een on.t- een 'studie- en actiegroep Rechten zoeken ••• immer'. on~~ngs beslis-
wikkelV~~bela6ting. Maandelijks en ~riminologie' (SARK) wePKzaam. te men de Heverlese V~jVell6 voor
staan zij een bepaalde som af voor 5 Eén van haar themagroepen Ufede- vellvotg: p.6

den mensen omwille van hun (vaak vermeende) Het~ een reuzenfresko



ve.'tvotgvan p.5
het b4.le.ke.n van v,w~e.1t te gebru Ikan
.•• of is dat misschien voor hen
helem8al.geen beletsel!

Onze SpO.'l-tkOt.tVL6 trekken weldra
weer het land uit. Na de zware in-
spanningen van de januari-examens
gaan ze voor een tijdje op 6ki-
v~o6 waarna ze - uitgerust en
zonder veel brokken,hopelijk -
met Raymond een pint je drinken in
de Stella-zaal. Arme 'meisjes'

Enkele studenten in de Landbouw-
WUe.n6c.ho.ppe.n uitten hun ongenoe-
gen over het plezier waarmee som-
mige van hun collega's deelnemen
aan de d-W6e.ktieÄ bij het practi-
cum dierkunde. Je zou al voor min-
der naar de Dierenbescherming gaan

Tot slot wensen we elkeen die deze
maand proef- 0.& andere exame.n6 af
te leggen heett, moed en succes.
En, na regen ko~ zonneschijn!

*Oe 8chatbewaara l' ~an Leuven zal
natuurlijk erg opgetogen zijn met
dergel1jl.e winstegevende zaak. *
Hij int n.. JS van de bruto-
opbrenqe -en de ak.tiviteit. *
Wat in bedoeld geval niet z. 'n
groot probleem zal zijn. * t.rgel'
wordt het voor de [akul.t: ·tskr·in-
gen of etudentevereni.qinq..n , die
met een filmvoorstelUng, 'en TD,
een toneelopvoering e.d. voor an~
matie en vorming van de studenten
willen zorgen en de kring- en ve
enigingskas willen spijzen. want
ook daarDp wil de Leuvende Jchat-
kist haar 15\ hebben. * En pro-
beer maar niet iets lergelijks in
het geniep op te zetten. want ze
komen er toch echtsr-. * Eigenlij "
is de stad niet ze.zeer te blame-
ren. Sinds de gemeenten hun
+~ats~nkomsten door de program-

ma-, herstel- en andere wetten
a geknabbeld zien, moeten zij wel
naar andere maatregelen grijpen
om de nodige fOt~8en bijeen te
rijgen. * We zouden toch eens

beter onze ogen richten op de l'e-
ger'ing en haar kado' s aan de be-
drijven die er vaak onverantuoord

e omspringen (Badger~ Prestige.
elI ...) * Maar nee. meneer, al
i,'Î nu ona pint je maal' hebben. Oe

problemen zijn voor late»,

*Na zowat 3 maanden met gemengde
gevoelens vergaderen, kunnen we
de lijst geven van de studenten-
verenigingen.die in '78 mee zul-
len eten ui~ de subsidieF~if van
de A .. R. * AIB-studentenkern,
BPA, :VA, rP-Jongeren, Europa-
krin~, I rinl 'ODr Internationale
BetrelJ1ngen, I VH , Iristenen ICC

het Social1'1m, , MI.B, ~',euwe Brug,
SAKUL, SJW-Stichtinp .Lesoil, E-
thiopische Studentenunie in Euro-
pa-afd.Leuven, Universitaire Gele
ruis, VNSU, VVS-Leuven, Arbeid-

VSB, Wetswinkel. * Een dorre op-
somming van 18 organisaties. Maar
als je let op het brede politieke
pectrum dat ze vertegenwoordigen,
kan je je voorstellen dat de maan·
delijkse vergaderingen, waarop de
subsidies worden verdeeld, niet
noodzakelijk vervelend en tam zul,
len verlopen.

*Het Studentenar~hief komt nogmaal
in de kijker. *En wel op vrijdag
27 januari e.k. * Vo 1gens een vrim
delijke uitnodiging van de dienst
Pers & Voorlichting zal op die dag
het Studentenarchief "overgedragen
worden aar. dp Katholieke universi-
teit Leuven". * We hebben er geen
idee van hoe zLiets in z'n gang
gaat. * Misschien dat Dr. De Goe!J
stoetsgewijze van de grote Bib na~
de Hallen getransporteerd wordt?*
We zullen eens gaan kijken.

DESTALINISATIE EN CHINA

het vliegend sc#les,.mss

Onder deze rubriek worden reakties van lezers afgedrukt; naa. en adres
moeten aan de redaktie bekend geeaakt worden. De redaktie heeft het
recht ingezonden stukken in te korten, zonder evenwel aan de inhoud er
van te raken. Ook houdt de redaktie zich het recht voer te antwoorden
op brieven.

KRINGRAAD EN DITO WERKING
"De Kringraad treedt op i.v.m.
politieke, fakultaire en acade-
~ische aangelegenheden ... "(einde
citaat).
Deze aangelegenheden schijnen
zich tot nu toe te hebben be-
perkt tot een ernstige malaise
met Sociale Raad, waaruit dan
uiteindelijk toch iets tastsbaars
is gegroeid: het voorstel tot de
A.S.R.-hervorming.
M.i. heeft de Kringraad als hoofd,
objektief initiatieven te nemen
en uit te werken i.v.m. een ruime
akademische problematiek waarin
onderwijs en didaktische verant-
woordelijkheid de belangrijkste
komponenten zijn. Dit is tot nu
toe haast niet gebeurd tenzij vi-
a enkele opmerkingen op de Akade-
mische Raad zelf, die dan nog
vaak afhankelijk zijn van de
goodwill van de vergadering en
van de verslaggever.
De Algemene Vergadering van de
ringraad schijnt zich meestal te

beperken tot het uitwisselen van
een aantal ideeën, mededelingen
en pseudo-agendapunten die wel
als bijkomend belangrijk mogen
beschouwd worden, maar niet de
hoofdwerking van de Kringraad
mogen vervangen.
Bij het nagaan van alle verslagen
valt het me sterk op dat de ver-
wezenlijkingen haast nihil zijn
buiten een aantal weinig relevan-
te "lichtpunten" zoals een zalen-
boycot, waarin sommige mensen een
grootse verwezenlijking zien voor
de studentenbevolking. La-me-nie-
lache.
Oe toekomst biedt evenwel een aan·
tal ruime en interessante perspek-
tieven die, alhoewel door de leder
van de Kringraad zelf vooruitge-
schoven, op een grote desinteres-
se schijnen te botsen. Ontgooche-
lend. Vooral voor een vrijgestel-
de die er zijn zweet aan opoffert.
Nochtans ben ik van mening dat en-
kel die twee projekten, nl. het
alternatieve onderwijskollokwium
en het wetsontwerp Ramaekers in
het korte tijdsbestek dat ons
rest, ernstig kunnen en moeten
uitgewerkt worden. Bij welslagen
daarvan zal geen kat het verwijt
kunnen maken aan de Kringraad een
waardeloos jaar achter de rug te
hebben. Het welslagen lijkt mij
daar echter een conditio sine qua
non voor en zal van eenieder de

vereiste inzet vergen. Lullen o-
ver de Kringraad als emanatie,
als representatieve vertegenwoor-
diger van de studenten (potenti-
ele inbreuk op het beginsel van
gelijkheid tussen de 5 raden in-
cluis), amok maken met Sociale
Raad, terwijl wijzelf, als 't er
op aan komt, amper 2 à 3 mensen/
kringen bereid vinden tijd uit t
trekken en verantwoordelijkheid
op te nemen om rond interessante
onderwerpen te werken.
Vandaar de relatieve waarde die
ik toeken aan de Kringraad en va
daar m'n grote ontgoocheling over
het tijdverlies in de Sociale
Raad-Kringraad-polemiek. Ondanks
de toenemende polarisatie. lijkt
het mij niet helemaal verantwoord
onze positie kost wat kost te
handhaven, omdat wij juist op die
manier vervallen in de starre,
hardnekkige strategie van de Soci
ale Raad, die zichzelf hoe langer
hoe meer diskrediteert door de
eng-ideologische gerichtheid van
een aantal degenererende maar
leidinggevende figuren binnen So-
ciale Raad.
Dit is dan ook een gedeeltelijke
motivatie voor mijn verdedigings-
houding ten vco rde la van Sociale
Raad op de Kringraad: de Sociale
Raad lijkt mij volledig clean te
zijn, een casus belli kan enkel
gevonden worden tegen een aantal
mensen die Sociale Raad domineren
en haar kost wat kost in "hun"
handen willen houden.
Een Universitaire Sociale Raad
moet m.i. a priori kritisch en
progressief zijn. én daarbij dy-
namisch. Aan de laatste voorwaar-
de voldoet zij zeker niet afdoen-
de, het blijft een open vraag of
de Kringraad haar energie moet
stoppen in het rechttrekken van
een scheve situatie, terwijl So-
ciale Raad zichzelf op de huidige
manier meer en meer distanciäert
van een groot deel van de studen-
ten. __

Hiermee lijkt mij het belangrijk-
ste gezegd. Hoewel toch nog een
plUim voor een hardwerkende vrij-
gestelde die een aantal zwakkere
elementen binnen Krinraad ruim-
schoots kompenseert.

G. Scheltens
kringafgevaardigde

van Politika

In VETO 8 staat een reaktie op
een artikel van de Verontruste
Historici over de studentenrevol-
te (VETO 6) en in dit verband o-
ver de destalinisatie. Terecht
kan men onze behandeling van de
destalinisatie zwak noemen. Die
zwakke pur.ten willen we eerst en
vooral rechtzetten. Laat het ech-
ter duidelijk zijn dat die recht-

*
zetting niks te maken heeft met

l} de bewuste lezersbrief·

~

We hadden in ons artikel de de-

•

stalinisatie niet apart mogen be-
handelen, maar moete~ integreren

* als á4n van de oorzaken van het
. aflopen van de Koude Oorlog. Dit~ ~~ 6 ~

DE FACTIS HOMlNIBUSQUE (2)
En ru 1teren w, t tier;;; J 'atl er een knokploeg samengesteld
de Sportraad o . "", • * Een kan- wordt. * Zoiets ruikt sterk naar
didaat-scheit ,<lr' ., ,r voor onze een SUl l' 1 'rrrT!err:iëleAktiviteit
voetbalkompet ities schreef een in .LeUl'
brief waarin hij o.m. meedeelde
dat het soms ondankbaar fluiten
is .....Dat ligt enerzijds aan de
soms overdreven inzet van de plo
gen, maar anderzijds zei,er ook
aan de uoetbalpl.einen . * A gezien
van de staat van de 'Grr, _nen *
inderdaad * is vooral de afl 'j-
ning van de pleinen een fluithan-
dicap . * Juis. * Daar zullen we
dus iets aan doen. * Het terrein
mot het l.icht wordt af en toe ge-
kal kt. * We gaan nu zor-gen ce:
het iedere maandag gebeurr • in de
hoop dat die U:nen het een halve
week ui thouden. * erder gaan we
ergens 4 boze !s+ ,n versieren,
en die heel diep :n Ie grond du-
wen, op de hoek n * u 'tel'aar>1*
zodat ze niet Ir.' ,er Wilg kunm In, en
aan die vier bezemstelen knopen
we een vlagske vast, of een ouwe
oie doek met witte bol.l ekee ,*

En dan duwen we de kr~noml ter in
en zien we hoeveel minuten "ze"
die stokken met r'ust laten.

*Vond jo ook dat het maandagavond
9 januari ook zo atonk op de Bond*KVHV-, VNSl;'-en TAK-leden, die
die avond net hun toiletten aan

·e13gm~kenwaren, vonden geen
andere plaats om het Ot~Zrieke
bezinksel te deponeren dan aan de
ingang van de Stadc8~hou~m~rJJ
waar toevallig een Fran;;talige
tonoelopuoei-inq plaatsvond. * En
de flikken maar 8chr~bben en ve-
qen , * 0.1. hebben d ie Vlaamse
:i'Ongenc- en meiskes - de bal
toch misgeslagen. * WaI2P+ gen pre}
testeren ze eigen lij ~ ;* Tegen de
franstalige aanueei.qn <a in Leu-
~en? Dan kunnen ze wel elke ~g
tonnen aa - : tgieten aan b' . de
cinemaza~en, waar toch regelnatig
franstal!ge produkties vertoond
Norden . * Ot' tegen het feit dat
zoiets offici~el wordt toegelate~
,et ging nochtans om een privé-
initiatief, zoals bv. een fakul-
teitskring de schouwburg afhuurt
voor een revue ten private titel.
want - als men dat zou denken -
kan ter verduidelijking worden
angehaald dat de stad dergelijke
franstalige 'nitiatieven niet

l' s ~unt. * Nog zo van die ak-
tie, , en onze talminganten zijn
lied op weg 'om de spreekwoorde-
lijke gastvrijheid van de Vlamin-

naar de botten te helpen.

*fenomeen uit de music-scene
an ?7 zal weldra naar Leuven af-
zakken: de SeX '.."stoLs , punkgrDup
r. 1 uit de Un "ted Kingdom. * O~
anisatie is in handen van de So-
..io-Rul.tur- 7e Akt 'eqroep Leuven,
ortweg SKAL. * Wij vragen ons
toch af ~Ie een 'erenig1ng met
een dergelij~e naam 200 fr inkom
kan verantwoorden en hoe het
,-kultureel uit te leggen is dat

versoepelde klimaat was er>g be-
langrijk in de kontekst van de
etudentenrevol.tee: men kon ruimer
denken, 'ok over> het marxisme .
Dit alles droeg bij tot een ver>-
scherping van het revolutionair>
bewustzijn (we zeggen niet dat al·
le studenten marxisten werden, of
dat ze het mareieme juist inter-
preteer>den!).
In de Oostbloklanden had de ver>-
zachting van het klimaat even-
eens gevolgen. Db bureaukratie
daar had (en heeft) steeds meer
moeite om de bevolking onder kon·

vellvolg: p.l



KTIVITIPS
Info- en Kultuurtcrant van d. Kultuurrud d. Leuvense StudWlten

'rI .... TI.NOAAO. Tt.lO.CH .. IP'T
BIJVCEGSEL VETO

"AA"OANO 4· NIt. i
23 JANUARI 1978

... DAKTI. & AOMINI.TItATI&
'1 ,11 (. VN4EVENSTRMT20'

IDD lEUVE'
t.l.01ln2 .44.38r-------=--=---==--=----=---==----:- __ --------.__.__ -----,

ELIAKAZAN

Elia Kazan (Kazanjoglou - geboren in 1909 in
een voorstad van Istambul uit Griekse ouders,
maar op 4-jarige leeftijd reeds uitgeweken
naar de V.S.) is hier vooral bekand als re-
gisseur van een aantal opmerkelijke films.
Toch heeft Kazan meer waters doorzwo~en.
Hij begon zijn carrière als akteur op Broad-
way (1932) en is het grootste deel van zijn
leven ook aktief geweest in de theaterwereld
van New VorK, vooral als regisseur (o.m. stuk.·

n van Irwin Shaw, Arthur MilIer, Tennesee
illiams). Op theatergebied is Kazan voo
eKend geworden als mede-stichter van de ~Ac-
or Studio, waarin hij reeds werkende akteurs

spelmethodes bijbracht, gebaseerd op de idee-
en van de Rus Stanislavski; onder de "kazan-
boys", zoals z'n leerlingen genoemd werden,
citeren we MarIon Brando, James Dean, Paul

en, Anthony Perkins, Joanne Woodward, Rod
Steiger, Carroll Baker ...
Het inhoudelijke werk van Kazan kan niet los-
gezien worden van de periode waarin hij ,"-
tief was; de evolutie en situaties in d
tussen 1930 en 1970 hebben hun stempel ge'Irult
op Kazan en zijn produkties.
Na d& Depressie (1929) engageerde Kazan zich
aan de linkerzijde om op zijn terrein mee te
werken aan een nieuwe samenleving. Met de
"Group Theatre", waarvan hij lid is. maar ook
met en voor amateurtoneel gezelschappen zet
hij stukken op waar.in sociale en maatschappe-
lij e lituaties en problemen de aandacht kri~

n. ij doet dit Ol k lp 'ilmgebied. in de
r' <P "Frontier Film! ". die korte films maken

in opdracht (bv. Mini .erie van landbouw) of
in onafhankelijke produktie. Oe onderwerpen
hebben zowel betrekking op binnenlandse (bv.
de situatie van de zwarten) als bUitenland-e
situaties (bv. het opkomend fascisme. de bur-
geroorlog in Spanje).
Zoals velen uit de Amerikaanse intelligentia
en kunstenaarC'wereld sluit Kazan aan bij link:-
se ~artijen, i •• de Kommunistische Partij
(19 4 , die hij echter twee jaar later al ver-
laat, omdat hij niet overweg kan met de auto-
ri' ire manier van werken van de K.P. die,
volgens Kazan alleen maar aan zichzelf als
partij dacht en niet zozeer aan het belang
van het volk.
Enkele van zijn films uit de periode na de
breuk met de ~.P. ageren o.m. tegen de manier
van werken van de partij; hij pleit o.m. voor
vrijheid van spreken in BOOM' :RANG (1946) en
in PANIC IN THE STREETS (1950): PINKY (1949)
moet zware kritieken sl'ikken vanwege de K.P.;
VIVA ZAPATA!, (1951) kritikeert de manier van
werken van de ~.P. in eigen voordeel.
Een aantal filmb uit de jaren 50 blijven ge-
tekend door Kazans houding voor de HUAC en
pogen zijn obsessies. ideeên en wroeging uit
te leggen: MAN ON A -IGHTROPE (1952) verde-

n liberale ideeän en waarden; ON

Dr. HONORIS CAUSA
THE WATERFRONT (1954)verrechtvaardigt het
"verraad" orr:willevan sociale rechtvaardig-
heid; EAST OF EDEN (1954) toont aan dat er
geen absoluut goed en slecht is; A FACE IN
THE CROWD (1956) klaagt de machtswellust van
het individu aan; SPlENDOR IN THE GRASS (19
wijst de valse morele en ekonomische waarden
af die leiden tot de ineenstorting van de sa-
menleving.
Op deze werken krijgt Kazan repliek van zijn
vroegere medewerker Arthur MilIer. aan de an-
dere kant van de barrière: THE CRUCIBlE t
(bij ons bekend als "De Heksen van Sale:!'1)en
A VIEW FROM THE BRIDGE (1955) klagen het
McCarthy-isme en het verraad aan.
Met president Kennedy verdwijnt de kommunis-
tenjacht en breekt de (financiêle) bloei aan,
samen met het komplexer worden van de samen-
leving; in Vietnam barst de oorlog in alle
hevigheid uit. •
azan treft zich even terug uit de film en

begint rOmBns te schrijven: "America, Ameri-
ca" (1962). een verhaal - met vele autobio-
grafische gegevens - van een Turks immigran~.
die hoopt een paradijs te vinden in de V.S ••

r een totaal tegengestelde"real1teit ont-
dekt. Ook in zijn andere boeken ~The Arran-

" (1967) en "The Assassins" (1971) te-
azan de kwalen van het huidige Amerika:
en rijkdom als l'Joogstewaarden. een sa-

menleving waarin de mens zichzelf verliest.
de schande en de gevolgen van de oorlog.
In 1964 wordt AMERICA. AMERICA door Kazan
verfilmd, waarmee hij een 20 jaar oude droom
verwezenlijkt. I n di voor de regisseur zelf
zijn beste werk i • rJo'3arzijn boek maakt Ka-
zan in 1969 THE CAI iEMENT. THE VISITORS
(1972). een film over de gevolgen van de oor-
log. beschouwt Kazan als zijn laatste film.- -,-
want in zijn brief aan de decaan van Sociale
Wetenschappen, vermeld de cineast zeI' THE
lAST TYCOON (1976) niet. Deze film. een teke-
ning van Hollywood van de laatste grote pro-
ducers (i.c. Irving Thalberg) werd hem pro-
duktieklaar in handen gespeeld. Misschien
is het maar goed dat de unief THE lAST TYCOO
door distributiemoeilijkheden. op 2 februari
niet kan draaien. THE ARRANGEMENT. die als
vervanging wordt vertoond. geett alleszins
een betere kijk op het werk van Elia Kazan.

u
i
t

linkse sympathie~n. Mensen worden gevangen g
zet. gebroodroofd. psychisch en soms fysisch
(zelfmoorden) geknakt. Vele gedaagden weige
hun reedewerking aan de (eigenlijk onwettig
want in strijd met het Eerde Amendement. dat
vrijheid van mening en vereniging garandeert)
HUAC-aktiviteften. en worden zwaar gestrafd:
gevangenis. boetes. broodroofl een aantal
storten psychisch in elkaar door de grote
druk die op hen wordt ui.tgeoefend; sommigen
plegen hierdoor zelfmoord.
In 1952 verschijnt Kazan voor de HUAC, erkent
zijn vroeger lidmaatschap van de K.P. maar
weigert namen van andere leden te noemen. En-
kele maanden later. wanneer het Huis dreigt
hem te beschuldigen van "belediging aan het
Hof", verschijnt Kazan opnieuw. vrijwillig.
voor de onderzoekskommissie en geeft haar 15
namen van vroegere medewerkers (uit de "Group
Theatre". "Frontier Films" en de K.P.-cel).
waarvan enkele reeds overleden waren of 00

uit de K.P. gegaan. Voor de rest van de ja-
ren 50 wordt Kazan door zijn vroegere mede-
werkers die niet hadden toegegeven aan de
HUAC. als een lafaard en verrader basencut

East of Eden

Het aanklagen van de K.P., het aangeven van
vroegere medewerkers. mag echter niet uitge-
legd worden als het afzweren van zijn vroege-
re daden en ideeän; integendeel. zijn vroege-
re en latere films o.a. blijven getuigen van
een sociaal-kritische visie: A TREE GROWS IN
BROOKlYN (1944). ~ STREETCAR NAMED DESIRE
(1950)

EASTt
h
e

Het is dit linkse engagement van kunstenaars
en intellektuelen onder de "New Deal"-periode
van president F.D.Roosevelt, dat hen vanaf
1938 reeds duur zal te staan komen. In dat
jaar wordt het "House Un-American Activities
Commlttaa" (HUAC) opgericht onder druk van
de Republikeinen en rechtse krachten in de
Oemokratische Partij. die "de subversie die
onder de New Deal bloeide" en de New Deal-po-
litiek "radikaal wil uitroeien". Na W.O. II
gaat de HUAC op volle toeren draaien, als ook
de Koude Oorlog zijn intrede doet: de kommu-
nistenjacht. het McCarthy-isme breekt honder-
den mensen omwille van hun (vaak vermeende)

• ELia Kazan zelf, in zijn
brief aan de dekaan van sociale Weter.:4chap-
pen, zou do regi8seul' gz>aag kontakt hebben
mat de studenten. Op oerzoek van de A.S.R.
wrat daarom een fiZmv!)Ol·.'~taZling vool"3ien
van EAST OF EllEN. lJaarna Kazan aatUJozig zal
3t:jn VOOl' een' geepraek met belanqetiel/ien
tudenten. De vorloning ga.:.zt 0007' op woens-

dag 1 februari om 14u in Studio 1J hst ge,-
epvck: zal. rond Hu aanvangen. Toegang3p:I'i.j~
ie 50 fr., aan de kastia te betalen.
-_...- -_ ........... ---- ----- ---_.- --------. --_ ..-- --~-

Voor de filmversie. kondenseerde auteur ohn
Steinbeck zijn gelijknamig boek (450 blz.) to
een verfilmbaar verhaal, zonder evenwel te ra
ken aan de geest en de admosfeer van het oor-
spronkelijke werk. Het is een reuzenfresko



zondag ZZ
11.00 u: Zondagmiddagconsert: Poäzierecital:
J.Brasseur, m.m.v. J.P. Reynders (gitaar)
in de gotische zaal van het Leuvens stad-
huis. 40,- en voor CJP, plus 3 pas, lln v.
conservatorium, vriendenkring conserv.:20,-

15.00 u:Poppentheater: Het vrolijk spel van
k~bouter Slim , door teater Kabouter van
Lille (Limburg)
in 't Kersouwke, Hallengang (naamse straat)
30,- en voor kinderen: 25.-

1. u: -,neel: Try-out: EEN GROOT DOOD
DI ER, d lor teater PROVEZWAAR,
in 't f tuc , Org. I.ultuurraad-rrovezwaar,
inlkom: 60,-(~teun~.aarten, 70,- [CJP, ~TT)
80 ..-

maandagZ3
20.30 u: Satiepsektakel: CLAUDE CDPPENS EN
TINE RUYSSCHAERT
in 't Stuc. Drg. Kultuurraad, 80,- CJP, TTT:
70~- steunkaarten: 60,-

dinsdagZLJ
20.00 u: Film: GIMME SHELTER, met live-optre~
den van ROLLING STONES
in aud. Vesalius. Drg. SkaI.

21 .00 u: Afro-jazz: CHRIS JORIS (perkussie en
piano) en DIRK BOGAERT (Aitaar)
in de Blauwe Schuit. Drg. Jazz-zolder Blauwe
schuit.

20.00 u: Cursus: De klassenstrijd vandaag ~n
Be~giä. De krisis, de eisenstrijd, politieke
strategie van de burgerjj, van de arbeiders be-
we&ing. Discussie.
in handelskot. Drg. Polek. (kan gewijzigd
worden)
20.00 u: Fuif van Politika
in Zaal der Hallen, 40,-

woensdag Z5
20.30 u: Kosmische Muziek: AZIMUTH TRIO,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad en BRT 2, 80,-
CJP en TTT: 70,- steunkaarten: 60,-

20.00 u: Informele gespreksavond: GEMEENSCHAPS-
HUIZEN,
in "t Stuc (vergaderzaal). Org. SkaI.

BENEFIETAVOND VOOR VRIJ EN VROLIJK
in stadsfeestzaal, Antwerpen (Meir). Org.
Bijzondere jeugdzorg.

20.30 u: Conferentiecyclus:geloof en bevrijding
MIJM ERVARING IN el salvador
in aud. Vesalius. Drg. UP, ~VS.

20.00 u: cursus: Oe klassenstrijd vandaag in
Belgiä. De krisis, de eisenstrijd, politieke
strategie van de burgerij, van de arbeidersbe-
weging. Discussie.

kot. Org. Polek. (kan gewijzigd

16.00 u: Film: EAST OF EDEN, van
gevolgd door gespr~k net KAZAN 0 er
werk,
in de Studio, 50,-

ezen,
ijn

woensdag 1
u: PHARMA REVUEl

'n •. Stuc. Org. Pharma.

~

****

donderdagZ
20.30 u: Fol ALAN TAYLOR

DIRK VAN ESBROECK EN JUAN MASO'~-
DO,
in 't Stuc. Org. Kultuur-r-sred , 80, ,CJP, Tn:
steunkaarten: 60,-

o u: cyclus: geschiedenis van het gewone
v'H: "EENHEID?" TEGEN KRISIS EN FASCISME (tus-
sen 2 wereldoorlogen)
in Elcker-Ik, Blijde Inkomststraat 115

zondag 5
*
* 20.00 u: Film: NUIT AMERICAINE, François Truf-

faut,
in "Oe Iroenk", Jozef Pierre straat, I.essel- .0,
SC ,-. rg. JH. Gra:ns, werkgroep Fillem Begodt.

11.00 u:· Zondagmiddagconsert: Suzanne Mildonian,
harp.
in de gotische zaal van het Leuvens stadhuis.

maandag fj
20.30 u: Toneel: DE EERSTE? door MECHELS MINI
ATUURTEATER,
in de grote aula, Org. Passage 144,Kultuurraad.

GEZOCHT!

Heb je een instrument (waarop je kan spelen),
ben je bovendien getnteresserd in volksmu-
ziek, dan ben je altijd welkom bij de kege-
laar.
ontaktadresl,en:

Dirk Simoens, roenstraat, 33, Heverlee
Bert Frans, F. Lintstraat, 132, Leuven
Of spring gewoon ee~s binnen in de zaaIDe
lunt, Muntstraat , op maandagavond.
P.S.: We zoekn in het bijzonder een akkorde-
onist.

week van de leraar
Hier volgt het programma, onder het motto: de
klok hebben we al gehoord,we gaan op zoek naar
de klepel.
§andag 30 Januari: l
20.00 u: drie kortf lms ?ver institutionele
pedagogiek, met nabespreking erbij, geleid
door iemand die deze methode in praktijk bru
brengt. Het heeft nogal te maken met inspraak-
mogelijkheden van leerlingen.
Georganiseerd met de "Andere film".

@insdag 31 januari1
10.00 u: Een uiteenzetting over de relatie
leraar-leerling, over de mogelijke menselijke
aspecten in ons onderwijs.
Gegeven door de heer De Corte van de univer-
siteit te Antwerpen.
14.00 u: Spelnamiddagl monopoly en eenentwin-
tigen zijn wel leuk om een avondje te vullen,
erg leerrijk zijn ze niet. We gaan een namid-
dag spelen, taal spel letjes en spelletjes rond
ons aller maatschappij. Al spelende wordt er
geleerd.
20.00 u: Een paneelgesprek rond jeugdlitera-
tuur. Een aantal mensen uit de praktijk ko-
men praten over jeugdboeken, en hoe ze gebruikt
kunnen worden in het onderwijs. Er zijn na-
melijk ook goede jeugdboeken, met een beetje
een zinnige inhoud.

{woensdag 1 februari :J
10.00 u: Een aantal organisaties komen zich
voorstellen, organisaties met betrekking tot
onderwijs. Video, filmpjes, allerhande om hun
werking te presenteren. Een lekker voorgerecht&
14.00 u: Oe hoofdschotel: infobeurs: Tiental-
len organisaties richten een standje op, over-
stelpen ons met prijslijsten en de daaraan
verbonden lektuur. Alles over werking met kin-
deren, onderwijs en onderwijvernieuwing komt
aan bod. Officiäle en andere organisaties zijn
vertegenwoordigd.
20.00 : Paneel rond het statuut van de leraar.
Eerst een uiteenzetting rond wat het statuut
inhoud, daarna pro en contra's, met vertegen-
woordigers van alle betrokken partijen.
Georganiseerd in samenwerking met de inter-
facultaire werkgroep rond het statuut van
de leraar.

~onderdag 2 februari1
BIOO u: Een uiteenzetting over Paulo Freire,
bekend om zijn werken "Cultural Action for
Freedom" en "Pedagogy of the oppresséd".
waarin de mythe van deze tijd onder de loe-
pe worden genomen, waar eQn pedagogie wordt
voorgesteld die erop gericht is mensen mondig
te maken, vrij en maatschappijkritié~h. ~
14.00 u: Poezienamiddag: Een werkgroep, samen-
gesteld uit de laatstejaars germanisten, poogt
op een andere manier poäzie te brengen. Hun
programma is op het onderwijs gericht; ze zJn
een half jaar aan het werk, verwachten van ons
ook een beetje opbouwende kritiek om van daar-
uit ook een beetje te kunnen experimenteren.
20.00 u: leraars komen praten uit de praktijk.
Jonge en oude rotten in tet vak komen over hun
schoolervaringen vertellen, over hun wel en
wee. Met mogelijkheid om in'ormeel met elkaar
na te praten tue sen pot en pint.



20.30 u: BOB, F :Ai·1IE;~ ZUSSEN,
in 't Stuc. (Irg. ~ . l' •

20.30 u: ARMAND (nederlandse protestzanger)
in de Zaal der Hallen. Org. S".a~.

20.00 u: Cyclus: geschiedenis van het gewone
volk: ARBEIDSMARKT GROEIT ( tot 1930)
in Elcker-Ik, Blijde Inkomststr. 115.

20.30 u: Toneel: "Orpheus· van L. De Boer,
door toneelgroep Baal,
in de Zwarte Zaal, Gent.

'vrijdag Z7
20.30 u: pop: ROY I~RPER,
in de ~rote auld. Org. Kultuurraad. 100,- CJP,
TTT: 90,- steunf~arten 80,-

21.30 u: CAFFEE CHANTANT, met ASTMA BLOESES
( 4 gitaristen)
in 't caffee van 't Stuc. Gratis.

~0.30 u: Toneel: ·ORP' :US· van L. De Boer,
door toneelgroep Baal,
in kultureel centrum t Pieters Woluwe.

v.17 tot31
20.30 u: Toneel: PROVEZWAAR: EEN GROOT DOOD
DIER, van Bert Schierbeek,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad- Provezwaar.
100,- CJP,TTT: 90,- steunkaarten: 80,-

maandag 30
20.00 u en 22.30 u: Film: ANDREI ROUBLOH, van
A. Tarl~ows~i,
in aud. Vesalius, org. Kultuurraad. 50,- steun-
kaarten: 40,-

20.30 u: PERFORMANCE door Denmerk,
in I::C, Antwerpen.

dinsdag 31
u: Discussie naargelang de interes e: bv.

ia i~~e, plane',onomie, 3e wereld nu enz.
in handelskot. Or~. Polek.

21. 10 u: Jazz: Wallace DAVENPORT, trompet, ba-
ge eid door het trio WUli DOI~I~:,
in de blauwe schuit. (rg. Jazz-zolder de blauwe
schuit .

fit u.jn nog enlle.te ptaa.uen vlÜj VOM de vol-
gende "}(~/lkgMepen van kuLt:uwvr..a.o.d. (he.t u.jn
de a.tle,'Llaa.ute WeJLkglLoepen cüe Iwg cü..t ohade-
m<.ej a.a.IL 6.ta.1Lten )

------- --J --4- ............. .__.
VRAMATISCHE BEWEGING

"hoe Richardje opgroeide van midere tot meer
dereN. Een stuk dat zij ook in scholen gaan
spelen, dat erop gericht is het publiek bij
het theatergebeuren te betrekl.en. Met nabe-
spreking. Georganiseerd ,in sa.,enwerking met
CVA.
13.00 u: Receptie. Een mooie efronding van
het geheel.

ZEEFORUKINITIATIE

ma.x.ima.a.! 6 peMonen pe.Jt glLoep
bP3e.tUdeM: Lut Van de Ve.tde, Theo Wee.tj e.u. en

Jan Reyc.kae.Jt.t
pf.a.aU,: zee6dJr..uka.;teL<.e.Jtvan It Stuc.
data: G'tOep 3: maandagavond 13-20-276e~

6-13 ma.a.Jt.t
G'tOep 4: woel1.6dagavond 15-22 6ebJU.Lalt,(_

1-8-15 ma.a.Jt.t
te.tken6 van 20 .tot 22 UW!.

plUj~: g~ me.t 6teu.nka.a.Jt.t
60 61t zonde): 6teu.i1ka.a.Jt.t

GOOCHELEN

ma.Uma.a.! 8 dee.tnemeM
bege.tUde/1. : de gooc.he.ta.a.Jt. S~ta.6
ptaaû : IJ:. Stuc.
da..to.:CÜn6da.gavond 7-14-21-28 6e~ en

7 ma.a.Jt.t
beg.umeM : van 20 tot: 21.30 UW!.
9evoMe.Jtden : van 21. 30 .tot 23 UW!.

pIU j 6 : beg UtneM : 250 611. rne.t 6teu.nka.a.Jt.t
300 611. zonde»: 6teunka.a.Jt.t

gevOltde.Jtden : 340 61t me.t sreunuaa: t
400 611. zonden: 6teu.nka.a.Jt.t

ma.uma.a.t 15 dee.tnemeM
bege.tUde.Jt : Lu.do Van Pa.6~e.t
ptaa..U : lLepe.tee/lJU.Wn.te van It Stuc.
diu»: : donde.Jtdagavond van 20 .tot 22 UW!.

9-16-23 6e~ en 2-9-16 ma.a.Jt.t
pJUj~ : 300 611. me.t ~teu.nka.a.Jt.t

350 611. zonden. 6teu.nka.a.Jt.t
In deze h.wt.6u.6 WOILd..t geweJr.k;t; aan de dtr.a.mtU:..i..6c.he
beweg.&tg6mogeL<.jkheden en aan he.t ve.Jtkennen van
de veMc.JUUende Uc.ha.meL<.jke ~pe.tmogeL<.jkhe,den.

MUZ IEK EN RELAX

ma.uina.a.t 15 peMonen pe.Jt g'tOep
bege.tUde.Jt : t.oiu» FILeu.nd

ptaa..U : lLepe.tee/lJU.Wn.te It: Stuc.
da;ta : CÜn6da.gavond 14-21-28 6e~ en

7 ma.a.Jt.t
glLoep 1 : van 19.30 tot 21 UW!.
gMep 2 : van 21 xo« 22.30 UW!.

p1Üj~ : g~

N. B. : deze h.wt.6u.6 wolLdt geoJtga.n-<..6ee.Jtddoon:
V-i..aloog vzw. -Ut ~a.menwe.Jt1U.ng me.t ku.t.-
tuunnaad,

Oe -&t6 c.hJUj v-Utg en 9ebeu.Jt.en v661L de ~.taILt.da..tu.m
van de h.wt.6u.6 0p he.t aardao« van ku.l..tuu.ttIut.

orden hebben aZtiLid geboeid
woorden van gl'ootpl'atel'ó: en van machtihebbees,
ooorden van predikere en pl'~ft3ten
wool'den van liefde en haat
en woorden van dichte!'

ij hadden graag de stem laten horen van
jonge dichters, samen met reeds bekende
soortgenoten.

INSCHRIJVINGEN: KULTUURRAAD
VAN EVENSTRAAT 2d
LEUVEN

Oit zal gebeuren op:

IÀ: r·lIDDAGEU V/lJ~ DE PO~ZIE:
fiFe woensdagm1ddag In tebruari en maart)
vanaf 13.30 u.
Tijdens deze middagen zal de selektie gebeuren
door het pUbliek van de studenten-dichters
voor de nacht van de poäzie

DE NACHT VM DE POËZIE:

IWOENSDAG 1~ MAART) 22.30 u, zullen de gese-
lekteerde dichters hun gedichten kunnen naar
voor_brengen. Die avond komen ook een viertal
bekende dichters. Gans het boeltje wordt gea-
nimeerd door ballet

animatiefilms
flamencogitaristen
een pianist en kontrabassist enz ••.



Vervolg filmbespreking van East of Eden
van KAZA

(het is Kazans eerste kleurenfilm en in cine-
mascoop) van een Amerikaanse familie. waarin
drie generaties naar voor komen.
In de farmersfamilie Trask heerst er een soort
vijandigheid tussen de vader (Raymond Massey)
n zijn zoon Caleb (James Dean); deze werkt

naar vaders zin te weinig. haalt gekke stre-
en uit en droomt veel; hij meent dat zijn.

zoon hem minacht. ,aleb daarentegen geloof
dat zijn vader niet. van hem moet hebben.
Trask voorliefde gaat dan ook uit naar zijn
oudste zoon Aaron (Richard Davalos). die het
tegenbeeld van Caleb is; daardoor is er ook
rivaliteit tussen de twee broers. die geen
moeder hebben. De oude Trask heeft steeds
gezegd dat zij gestorven is. maar de waarheid
is anders: zij probeerde haar man te vermoor-
den en he, r t nu in de stad een bordeel. Caleb
ontdekt (:t. en zal als een soort wraak zijn
broer binnen leuren in het bordeel. waardoor
deze een psychische slag krijgt bij de kon-
frontatie met de voor hem ontzettende reali-
eit. Caleb komt in sterk konfli~t Met zijn

vader. wanneer. hij de oude Trask een cheque
wil geven. waardoor het verslechterende be-
drijf weer op gang kan gebracht worden. De
oude Trask weigert het geschenk omdat hij Ca-
leb van diefstal verdenkt. Uitzinnig van woe-
de zoekt Caleb troost bii de verloofde van
Aaron (Julie Harris). die meer voor Caleb
voelt. Vader en jongste zoon kunne zich uit-
eindelij~ verzo~nen als ze hun misplaatst
wantrouwen tenopzichte van elkaar inzien.
Door de bijbelse namen. doqr het thema. re-
ereert de film naar de bijbelse geschiede-

nis van Caln en Abel. maar integenstelling
tot het Genesisverhaal. wordt er in de film
geen duidelijke afbakening en tekening ge-
geven van goed en kwaad. Eigenlijk wordt de
vraag opgeroepen wat juist goed (de geves-
tigde·waarden. ue uiterlijkheden of de ware
persoonlijkheid met oprechte gevoelens en
bedoel!ngen?) en kwaad is. Zoals elders ver-
m!'ld. refereert I,azan in deze film naar zijn
eigen situatie t.a.v. 'erklaringen aan de
HUAl;-konmisi ie. In .el ~b kan men dan ook Ka-
zan zelf zien.
Zoals een aantal andere films van Kazan. werd
deze film be~,~ ,nd met een Oscar. voor de

beste tweedeplans vrouwenrol aan Jo Van Fleet
(de vrouw van Adam Trask).

bronnen:+R. Tailleur. ELIA KAZAN. in Ie reeks
"CinêMa d' aujourd'hui" nr. .s

+FILM. nr. 107
+Film en Televisie (diverse nunmers)
+Cinéma 73. nr. 178-179
+X. Grall. JAMES DEAN EN ONZE JEUGD.
in de reeks "Humanitos" nr. ~1

+J. Welis. DE MYTHE VAN MARLDN BRANDO.
in de reeks "Humanitas". -nr. 30
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de week van c. tc.,ekomstige leraar
Sonmigen onder ons zullen het zich nog herin-
neren. De titel van dit artikel klinkt ons
vertrouwd in de oren. Zoiets is er vorig jaar
ook gebeurd. Een hele week, volgestouwd met
een overvol progranma. Rond het leraarschap,
een schap vol ongenoegens. Een schap waar wij,
of toch velen onder ons, binnen schrikwekkend
korte tijd ook zullen op zitten, te prooi
aan een bende leerlingen ••• Gelukkig worden
wij binnen onze opleiding er een beetje op
voorbereid, gewapend.
Maar de onvrede heerst overal te velde. Niet
alleen bij de studenten, ook bij een deel van
het profeesorencorps, assistenten inkluis.
Het is bijna ontroerend om vast te stellen hoe-
veel gemeenschappelijk gejanmer ten hemel ~ ~

stijgt, hoe roerend eens men het is dat daar
eens iets moest aan gebeuren.
Twee jaar geleden is men dan aan het werk ge-
gaan. Een dag van de leraar. Op een dag ging
men eventjes een en ander rechtzetten. Beter
een dag dan niets, maar zowel de mensen van de
aggregatie als de studenten waren niet erg ge-
lukkig: een dagje passief conferenties bijwo-
nen bracht inmers niet de verhoopte aarde aan
de dijk.
Men liet de moed eidoch niet zakken. Integen-
deel, men ging het initiatief verder uitbouwen,
ineens een week van de toekomstige leraar. Vo-
rig jaar werd in W. en L. feest gevierd. Een
weck werken rond de lerarenopleiding, met twee
aandachtpunten: enerzijds de (belgische) rea=
liteit (juridisch, administratief) anderzijds
ging men zich bezinne~ over wat msn wil be-
reiken, wat wij willen bereiken in onze le-
raarspraktijk. Gezichtsvelden werden openge-

trokken, een bredere kijk op onderllijs kwam 11

naar voren, onderwijs werd maatsch~ppelijk ge-
situeerd •••
In contrast met de 'dag van de leraar' werd
ook geopteerd om het geheel wat actiever te
maken. Wat overigens lukte. Er werd op een ge-
zellige, speelse en actieve manier kennis en
inzicht vergaard, achtergrondmuziek inkluis.

En zo zitten wij met een stukje traditie bin-
nen onze faculteit. Een stukje traditie dat I

wij willen in stcnd houden. En verder uit-
bouwen. Wij staken dan ook een aantal koppen
bij elkaar, de bijhorende handen uit de mouwen
van maande 30 JANUARI tot VRIJDAG 3 FEBRUII.RI
komt de tweede WEEK VAN DE TOEKOMSTIGE LERAAR
uit de bus, in WIJSBEGEERTE EN LETTEREN.
Voor wie is die week?
In eerste instantie zijn wij vertrokken van de
idee dat dit initiatief in de toekomst moet
verdergezet worden. Om dit te oewerkstelligen,
om doorstroming te bevorderen, organiseren wij
de week voor Ie en 2e LICENTIE, uiteraard is
IEDEREEN dis niet tot deze bevoorrechte groep
behoort ook welkom. Dok andere faculteiten en
universiteiten worden met opén armen ontvangen.
Wat gebeurt er die week?
Uij de opbouw van het progranma zijn we ver
.trokken van de vaststelling, dat hel: vorig )Ii
jaar op zijn minst gezegd een geslaagd geheel
vormde.
e hebben de toenertijdse georganiseerde akti-

viteiten overlopen, onze bedenkingen verzameld
nieuwe initiatieven ontplooid, wat uit de
bus gekomen is, is een herwerkte uitgave van
de vorige aflevering. Kwaliteit verzekerd.
Welke criteria hebben wij bij het opbouwen

de nieuwe produktie van tejater provezwaar
Er is een groot dood dier aangespoeld en
twee lijken van een man en een vrouw. Deze
lijken werden gevonden door een paar jongens
en meiejes van tegen de twintig , die ze
meenemen om te verbergen, want zij beschou-
wen hen als ideale geliefden.

De politie zoekt deze doden.

Zo ook de piscoloog, een viskundige, het
type van de fanatieke specialist. die zich
binnen de dramatische ontwikkeling alleen
maar interessert voor de vis en dan voorna-
melijk nog voor de vinnen van de vis, die
eveneens gestolen zijn; voor hem zijn deze
vinnen van het grootste belang. vermits hij
a~n de hand hiervan de voorhistorische her
komst kan bewijzen van de vis.

De hoofdfiguren zijn de vrouw Marie en de •
professor. Zij zijn vroeger getrouwd geweest,
maar gescheiden sinds Marie ging hallucineren.
De vondst van de doden leidt haar terug naar
de tijd van haar eigen liefde met de profes-
sor. Het zoeken haar de doden brengt haar in
een dramatische spanning die culmineert in
een katharsis ven haar persoonlijkheid. Zij
identificeert zich met Johanna de waanzinni-

EEN
GROOT
DOOD

van onze aktiviteiten voor ogen gehouden.
Ten eerste, we richten ons doelbewust op een
studentenpubliek, wat zijn voor en nadelen
heeft. We willen initiatieven opzetten die
aansluiten bij de noden van die studenten,
bij de nOden van de toekomstige leraars. Ten
tweede wordt alles georganiseerd in samen-
werking met en onder auspiciän van de aggre-
gatiecommissie. Dok hiervoor hebben wij be-
wust gekozen, en niet alleen omdat er subsi-
dies aan vast hangen.
u maar even konkreter.
In principe gaan alle activiteiten door op
de nieuwbouw, Blijde Inkomststraat 21.
Vermits de onderhandelingen met betrekking -
tot lokalen nog bezig zijn op het ogenblik
van dit schnijven, is nog verandering mo-
gelijk. In principe kan je daar echter altijd
terecht. Definitieve progranmatie zal in een
brochuurtje te boek gesteld worden, dat __
steeds te verkrijgen is op de receptie van de
nieuwbouw.
De datum nadert. er moet nog hard gewerkt wor-
den. Mogelijke belangstellende die een hand
willen toesteken kunnen dit doen. Hulp is erg
welkom. Bij de volgende mensen:
Trui Driesens, Predikherenstr. 6
Pol Goegbebuer, Predikherenstr. 21
Anny Arnou, V. Decosterstr. 55
Stefaan Vermeulen, Wagenweg 19
Men zegge het voort, men zegge het voort.
Misschien valt er wel iets te leren. En het
kan maar meegepikt zijn.

De werkgroep.

Programma: zie kalender

van hart sthiarhaek
ge van Spanje en de professor met Filips de
Schone.

Waarom nu juist dat toneelstuk?
Omdat het ons aanspreekt met zijn sfeer, zijn
poëzie. zijn irreëele werkelijkheid. zijn
kontrasten, zijn doordenkertjes, zijn beel-
den. zijn... .
Dok omdat we onze"ervaring'" in enscenering
kunnen en moeten gebruiken in dit stuk om
het woord zijn volle betekenis te geven.
Misschien ook omdat we de provo-tijd gemist
hebben. EEN GROOT DODO DIER is in de eerste
plaats woordtoneel. Schierbeek zegt zelf:
"Voor mij zijn woord en stem gebaren, dUb is
drama het gebaar van de stem ••. " Zodoende
hebben wij hard gewerkt om voor het woord-
toneel van Schierbeek een degelijk audio-vi-
sueel equivalent te creëren. Elk woord heeft
zijn betekenis en zijn klank. Daarom hebben
wij een totaal ander decor ontworpen dan bij
Schierbeek het geval is. Wij willen het pu-
bliek boeien. visueel in de sfeer brengen
en laten genieten van de poëzie ven SCAier-
beek. De toeschouwers zitten aan beide kanten
van het decor. Het vorm-. kleur-, en klankde-
cor brengen het publiek in het stuk.
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t~le te houden. uok dit is een
belangrijke faktor voor de stu-
dentenopetan.ï-,n (nû vooral dia van
het Ooetibl, k) •
l: !Jat we verder gezegd hebben o-

ver de deetal.inieatr'« hoorde niet
thuis bij een verklaring van het
fenomeen 68. Het aangroeien van
maoîstische partijen is een ge-
volg van o.a. 68. Verder wordt

breuk met de orthodoxe kommc-
tische partijen verklaard,

dat had beter meer vooraan
in de tekst ge8taan (net voor
"raeul.taten?") .

kritiek' op vier van de vij
onder de kop "Ik>

talinisatie en China" in Vet« 8.
dee l: van de vijfde randbemer+
heeft niet met de V.H. te

en voor de re8t zijn het
louter veronderstellingen van de
Leeerebr iefJcm-ij ver.

~e'1'8teen definitie van stalinis-
. Het is een regime waraan een

listi8che '1'evolutiei8 voor-
~fgagaan (waar het kapitalisme
du8 i8 afgeschaft; dit betekent
dat de ekonomie niet meer bepaal-d
vordt: door het uinetetireven van

.tatceten, of nog: dat dl "VF·j·
" van inve8te'1'endaar e~~ mar-

naaI. ver8chijnsel b1.ijft. Zeke-
'1'eoverb1.ijfselen van het kapita-
l.isme blijven in sta1.inistische
regimes voortuoekeren) , een reqi»
,(J met pr-Lru.Lpf.ae l een éénpartij -
enstelb., a~s verbod van meerdare
ook arb 'a 'rs-) partijen. verder:
tendensverood (duc geen moge1.ijk-
heid tot geo'l'ganiseerde oppo8itie)

die ene pal-tij; vereenzel-
viging van staat en partij: me
het in de partij V001- het zeggen
heaft, heeft het ook in de 8taat
voor het zeggen; de partij heeft
altijd gelijk; personenkultus,

t:" vind je uitgewerkt to-
~1rut1 'ifîde USSR, mBel' en meer naar-

e Stal.in het in dia parti:i
r het zeggen k'1'eeg.Eenze1.fde
teem vond je na 101.0.11terug

in alle Oosteuropese landen, maar
ook in China. Tl'owens, voor Chi-
na en voor de maaîetrieche arqam:-
atriee blijft Stal-in een belang-

rijk voorbeeld, hoewel hij enkele
"fouten" zou gemaakt hebben.
Het 3talinisme ia niet toevallig
ontstaan, en is ook geen uitvin-
ding van Stalin. Rucland!Jas een
achterl-i ik: Land, met overwegend
een boerenbevolking. Voeg daarbij
de ellende van het volk na de we-
reldoorlog en da burge~orlog,
het g~ l-rck: aan kaders, de isole-
ring r •• v. de andere landen (óf
hun v,·jandigheid). rit alles werk-
te de bureaukratia in de hand, bu-
reaukratrie die onder Lening al. ge-
vaarl îjk haar kop opstak (zie hier
voor: W.I.LÉNIN, Keuze uit zijn
werken, dl. 3, p.445-455 en p.
486-500; . iEUTSCHER, Stalin,
een politieke biografie, dl. 1;
~he New Cambridge Modern History,

Z. XII, p. 403 e.v.). Onder
fta. Ü', stopte de tendens tot bu-
reauknatisering niet; integendeel

materi~le basis van Stalins
regime !JaS juist de bureaukratie
(voor~'eZ~n: de hoge loonsver-
schill m, de privileges voor de

kaders, het premiestelsel,
enz. - bekijk ,k eens de versie
V'U! Het Geschiedenisboek, p. 95-
96).
I:t L){.Z niet zeggen dat het sta-
/'im'sm, geen reeul.taten zou qehaá
hebb. -nt Zeker in China verden op-

ZijkB resultaten behaa1.d.
dat neemt niet weg dat het

talinisme aan kritiek kan (en
onderoorpen worden'. (Wat

zou men ervan denken als ~t het
kapita1.ism6 goedkeurde, omdat het
ooit in de geschiedenis bepaalde
resuLtaten heeft afgeworpen?) Te-

zekere vormen van
hebben in Rusland

niet opgehouden te bestaan, zeker
niet onder Stal ~n.
Overiqens geeft "randbemerk.inq 1"
een vertekend beeld van de sukses
en van Sta1.ins beleid. De indus-

trialisering van Rusland uerd te
laat bagonnen, en dan veel te
bruusk doorgevoerd ten ko8te van
de landboutJ. Dit omdat de koe1.ak-
ken (rijke boeren) een gevaar
vormden, maar men had zich hier-
van eerder rekenschap moeten ge-
ven (z .al e de Linkse Oppoei.trie
deed, eie hiervoor E. MANDEL,
Traité d'Economie Marxiste, in de
reeks 10/16, dl. 4, p.l0 e.v.).
Het opboutJen van een front tegen
het fascime greep erg gebrekkig
p1.aats. Rusland beschouwde tij-
dens de opkomst van de fascisten
de sociaal-demokraten als nog
veel gevaar1.ijker tegenstanders,
een taktiek die plotse1.ing vo1.le-
dig tJerd omgegooid als Hitlel'
aan de macht: kuam, maar dan !JaS
het te laa+! On stalinistische
politiek kan m4tn overigens type-
ren als het opgeven van het pro-
letarisch internationalisme en
het beschermen van de eigen bu-
reaukratie. Na de dood van Lenin
heeft Rusland 00. de kormrunisti-
cha zusterpartijen altijd aange-

spoord om in de periodes dat de
kapitalistische landen in kon-
flikt waren met Rusland deze te
verztJakken met behulp van hun
pr~letariaat; op andere tijden
(als er akkoorden !Jaren tussen
RUsland en bepaa~e kapitalisti-

he landen) moest het proletari-
aat in die Landen in toom gehou-
den tJOrden (zie: C. COHN~BENDIT,
La gauchisme. Rémède à la maladie
séni.1e du corrmunisme, p . 191. Eh"
geeft konkrete voorbee1.den o.a.
van de militante stakingen in
Frankrijk van mei '36, die met de
teun van de kormrunisten tJerden

ingedijkt: p. 201).
"Randbemerking 2" ia tJeinig over-
uigd geschreven. Bijna in d.
trant van: zou het niet kunnen
dat Sayerou &_ Kahn gelijk hebben?
NatuurLijk kan men e~ver diskus-
siOren of er toch geen eerlijke
pI'OC6;~Senzijn gevoerd. Maar het
taat vast dat de repreeeie in de

[aren ' ~O onder Sta1.in maeeaal:
!.Jasen g~tendeeZs tJiLlekeurig (
in de zin van: volkomen onl.J8ttig
- zie hiervoor praktisch aLle ge-
chiadkundige tJerken daarover, o.

a. Universelo Wereldgeschiedenis,
d1..9, p.209J. In dezelfde trant
van staLinistische geschiedver-
val einq moet ja de zgn. "Vijfde
Kolonne" van T1'otsky I) Co begrij-
pen: overtrokken beschuldigingen
en vervalsingen op grote schaat
zodat je er uiteindel 'jk tóch nog
dreigt in te trappen.
Onder Kroutsjov grijpen er geen
~zenlijke veranderingen plaats,
d.tJ.z. het stalinistisch systeem
blijft behouden. Wel levert Krou-
tsjov een 'princiep loze en ontJe-
tenschappelijke kritiek" lp Sta-
l.ins beleid, zoa1.s de Chinezen
terecht zeggen. Juist het "1.uid
gebalk" van Kroutsjov op do per-
soon van Stal in ber.rijstal. dat
die destalinisatie s1.echts be-
scheiden is doorgevoerd.
Jammer genoeg is de analyse van
Stalins systeem door de Chinezen
niet veel beter. Ste1.1.endat de
hoofdfouten van Stalin op het
theoretische vlak l.iggen is de
materiOle basis van Stalins the-
orie uit het oog verliezen, nl..
de bureaukrati8che voordelen die
het systeem aan de partijkaders
biedt. Een volledige kritiek op
het Stalinisme door China is ook
ondenkbaar. Zij zelf zijn een
soort stalinisten die iedere kri-
tiek dus ideologisch moeten ver-
talen.
De breuk Rusland-China na Sta1.in
is dus een ruzie tussen stalinis-
ten! Beide bureaukratrieën heb-
ben tegenstrijdige belangen: de

theoretische strijd '1" md Stalin
peelt daarin een ]"(l, maar is

meer een uitdrukking (ideologi-
sche verta1.ing) van de tegensteZ-
lingen tussen de 2 bureaukratie-
en (á~n voorbeeld: de territori-
ale geschillen).
Dat China lessen trekt uit haar
analyse van Stalins beleid, be-
tJijst nog niet dat haar analyse
tJetenschappelijk is. Ook uit een
ideologische vertaling kunnen
lessen get~kken tJOrden, in de
eerste plaats die tJelke het sys-
teem in stand houden. tsaa» in ie-
der geval werd in de kulturele
revolutie in China een stap voor-
warts gezet, daar zijn tJe het
mee eens!
Tenslotte nog een tJOord over de

bronnen. Da werken die in de
b~ief tegen ons tJerden gebFÁikt
zijn alle (behalve misschien dat
van Sayers & YAhn) van stalinis-
tische strekking. Sayers & Ya1tn
worden door n' t-st;alinisten "lie
ernstig qenomcn ; J. :jzel.fmoeten
ons ook op ~,rr '1'1 baseren. Ten-
dentieus? Misschien. In ieder
geval komen die uit verschi'LZen-
de hoeken (linkse en burgerlijk-
tJeter.schappelijke). Burgerlijk-
wetenschappe1.ijke werken zijn
als br~n mogelijk riskant, maar
men mag ze zeker gebFAiken (ook
Marx, Engels en Lenin deden dit
uiteraard). Het komt er qeuoo
op aan de gegevens die ze bieden
in zijn volledige maatsuhappel
ke 'kontekst te plaatsen.

Verontruste Historici

DE FUNDAMENTELE KEUZE VAN INTELLEKTUELEN
"Ons maatschappelij k bestel •.al
niet én de mensen tegen elkaar
opzetten door konkurrentie en
kompetitie én verwachten dat de-
ze mensen liefdevol met elkaar
omgaan. Zij kan niet beweren
dat alle mensen gelijk zijn en
toch haar ekonomisch systeem ba-
seren op de uitbuiting van
mechtszwakke groepen." (Jas van
Usse1. in "Afscheid van de seksua-
11teit". )

Oe bestaande, ont-menselijkte sa-
menleving projekteert een negatief
beeld. Met een konsumptie naar al-
len en het welzijn naar enkelen
zijn mensen nog steeds opgesplitst
in een fundamentele ongelijkheid.
We konstateren macht sst erken en
machtszwakken.- - ---
Er zijn bezitters en bezitslozen.
Er is leiden en lijden.
De ongelijkheid manifesteert zich
bij de plaatS-bepaling van mensen
in de samenleving. De positie-
omschrijving is gebaseerd op een
basisgegeven, nl. de plaats van
de leden van die samenleving -
dus ook van intellektuelen - in
het produktieproces. Deze grond-
situatie resulteer~ in een hoofd-
tegenstelling: zij die zich de
propuktiemiddelen toeäigenen en
zij die hun arbeidskracht moeten
verkopen.
Het is evident dat in dit perspek-
tief een intellektueel voor een
keuze staat. Vroeg of laat, be-
wust of onbewust opteert hij of-
wel voor een status quo (burge-
rij), of voor de verandering (ar-
beidersklasse). Kiest hij of voor
het salaris, of voor de humanise-
ring.
In een "demokratisch" stelsel
schijnt dergelijke beslissing zo
direkt geen moeilijkheid. Het
werkelijk karakter ven het be-
staan, de impakt en de konsekwen-

tie van die keuze is voor een
groot aantal mensen echter onbe-
kend of irreëel.
Een keuze impliceert alternatie-
ven, mogelijkheden en objektie-
ven. Wil een systeem voortbestaan,
dan moet het zich verdedigen en
zal het zelf geen wijzigingen
doorvoeren die het vernietigen of
bedreigen. Het uiteindelijk risi-
ko is een vage, troostende ge-
dachte dat "het natuurlijk is",
of "dat het niet anders ken". We
zijn irrmers allen getimed en af-
gesteld door een systeembevesti-
gende klok.
Qnze semenleving is gebaseerd op
een leidinggevend element, nl.
het privé-bezit. Dit bezitsyndroorr
kreëert een geperfektioneerd indi-
vidualisme, in die zin dat het
individu zich maar kan - en moet -
handhaven en beveiligen door ei-
een bezitsuitbreiding. Het kol-
lektief element wordt uitgescha-
keld.
Wie meer bezit, heeft meer macht,
heeft meer kansen; bijgevolg ook
de kans om die macht te misbrui-
ken. Door het aanwenden van een
kapitalistisch ekonomisch model
is de bezitsver.deling schrijnend
ongelijk. Bezit en individualisme
vormen de konstanten waarmee het
systeem haar leden inkapselt. In
funktie van deze twee konstanten
staat een overkoepelend organisme
van instituten.
Zo fungeert het gezin als de vei-
lige hoeksteen van een onveilige
samenleving. Hoe meer het gezin
bezit, hoe meer veiligheid het
verwerft. We voeden de kinderen
individu- en prestatiegericht op
via de geijkte rolpatronen. Het
gezin heeft heel wat vroegere pu-
blieke funkties ingepikt. zodat
de huidige druk te zwaar is ge-

ve/tt'o(g: p.8
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word·,n. Maar kollektieve gezins-
VOIT'"n wij zen we af. Nochtans is
er een verband tussen ons gezins-
type enerzijds, en het produktie-
systeem, de konsumptie en het in-
komen anderzijds. Of het gezin
geplet tussen produktiedwang en
konsumptiedwang.
Door het onderwijs gaan kerk en
staat over tot het rekruteren
en produceren van hun leden. Het
onderwijs kan een belangrijke
weg zijn tot ontvoogding en be-
wustwording. De unief staat niet
los van de maatschappeij en het
kapitisme heeft een sterke greep
op het universitair onderwijs.
Meer nog: het beheert en organi-
seert dat onderwijs. De universi-
taire strukturen werken daaren-
boven het individualisme in de
hand: het diploma en de individu-
ele strijd hiervoor primeert.
"Politiek" wordt aan de unief
dan ook geaegradeerd tot een na-
schoolse aktiviteit met een vrij-
blijvende benadering van de pro-
blemen.
De gangbare moraal stoort zich
niet aan de onethische basiswaar-
den waarop onze samenleving is ge·
bouwd. De moraal staat toe dat we
de ekonomie verkeerd en onrecht-
vaardig gebruiken.
In een samenleving waar produce-
ren en konkurreren als noodzake-
lijke hoofdfaktoren fungeren voor
een meer en meer zinloze arbeid,
evolueert de moraal naar een

schijnmoraal.
Het recht beschermt het privé-be-
zit. Het raakt niet aan de onge-
lijke verdeling ervan, het zegt
niets over de witte-boordkrimina-
liteit. Het zwijgt over egoïsme
en haat.
Uit voorgaande blijkt ,dat de kri-
tische houding en de keuze van
een intellektueel ernstig wordt
bemoeflijkt door het systeembe-
vestigend mechanisme. Het toont
tevens dat de kritische refleks
radikaal, d.i. tot aan de wortels,
moet worden doorgevoerd. Een op-
pervlakkige, niet-ernstige men-
taliteit leidt tot free-lance me-
dewerking.
Streven naar verandering en ge-
lijkheid betekent voor intellek-
tuelen - via mentaliteitswijzi-
gingen - streven naar struktuur-
wijzigingen, die op hun beurt
de produktieverhoudingen aantas-
ten. Dit kan alleen maar door het
globale proces te bestuderen,
door tegenstellingen te ontdek-
ken, door een grondige analyse.
ort om, door de rede de plaats toe

te kennen die ze verdient.
In zoethouders is keuze te over.
De slaperige zeventiger jaren re-
sulteren hopelijk in meer dan al-
leen maar onechte romantiek, re-
lationele problemen, makrobiotiek
en milieuproblemen.

Nieuwe Brug

WIM JORISSEN GETUIGT OVER ZUID-AFRIKA

Op 7/12/77 organiseerde VNSU een
debatavond. Onderwerp van het ge-
sprek was de getuigenis van Wim
Jorissen, een V.U.-senator die
uitgenodigd wa:; ."'1 zijn wederva-
ren 1n Zuid-Afrika en zijn theo-
rie over dat land uiteen te zet-
ten. Wim Jorissen is vooral be-
kend in het Mechelse, en niet al-
leen wegens zijn plaats op de ver·
kiezingslijsten. Wat we van dit
PROTEA-lid verwachtten werd be-
vestigd in de eerste ogenblikken
van zijn toespraak. W.J. was ge-
ergerd door de informatie die
roncgestooid wordt en van Zuid-
Afrika een vervalst beeld geeft
(hijzelf heeft het land bezocht
en kent dus de lJal'e toestand wel!).
Allen die tegen de apartheidspo-
litiek te keer gaan, begrijpen
niets van de complexe situatie
die er bestaat.
In wat men een ode aan het regi-
me kan noemen en in het ridikuli-
seren van de zwarte bevolking in
allerlei anekdotes, kwam W.J. tot
de volgende vaststellingen:
1. Zuid-Afrika is het land waar

de zwarten er het best aan toe
zijn in vergelijking met de ande-
re Afrikaanse staten.
2. Rascisme bestaat er niet want

rascisme is "beweren dat een
volk op een hoger peil staat dan
andere en dat daaraan niets ver-
anderen zal" (citaat). Aangezien
Vorster de zwarten alleen maar
wil helpen, is er dus van rascis-
me geen sprake. Zo streeft Vor-
ster naar"gelijk loon voor gelijk
werk" zonder onderscheid tussen
blank en zwart; dat op dit ogen-
blik een zwarte verpleegster 15%
minder verdient kan voor W.J. nog
'aanvaardbaar zijn door het feit
dat "de zwarte verpleegster van
voordelen geniet die de blanke
niet heeft, bv. een goedkope huis'
vesting" (citaat). Wat de huisves'
ting betre&t, daarop is W.J. na-
tuurlij k niet ingegaan.
3. Alle apartheidsmaatregelen va

de.Vorsterregering zijn tè
verrechtvaardigen en zelfs in het

voordeel van de zwarten.
4. De ongelijke lonen, de onge-

lijke verdeling van de inkom-
sten van het land worden verrecht
vaardigd door het systeem van
Zuid-Afrika. Het is immers maar
normeal in het kapitalisme dat
ingenieurs en andere deskundigen
het meest verdienen. Het werk va
de arbeiders is niet zo belang-
rijk, laat staan gelijkwaardig.
5. De onafhankelijkheid van Trans

kei is een onafhankelijkheid
die demokratisch verkozen is, en
die de zwarten een eigen bestuur
geeft. De thuislandenpolitiek
wordt door de zwarten gunstig
onthaald, omdat ze nu geen repre-
sailles van andere stammen moe-
ten vrezen. Wie over zwarten
spreekt, spreekt volgens W.J. o-
ver stammentwisten.
6. In de V.S. zijn de zwarten

anders dan in Zuid-Afrika,
waar de 9 zwarte stammen voort-
durend elkaar bekampen. Aange-
zien de Amerikaanse zwarten hun
stam-instinkt hebben verloren,
moet in Amerika ook geen thuis-
landpolitiek gevoerd worden.

Wat het publiek betreft kan men
zich positief uitlaten over de
reaktie van een Zuidafrikaans
politiek vluchteling die op elk
van de door W.J. geciteerde fei':,
ten kritiek leverde. We vonden
het nogal ongeloofwaardig wanneer
W. J. repliceerde: "Zelfs al komt
gij uit Zuid-Afrika, dan nog moet
gij de aktualiteit volgen" (Ci-
taat). Gunstig was ook dat, na-
dat de Zuidafrikaan zei dat hij
het spijtig vond dat W.J. niet
anders dacht dan Vorster zelf en
hij daarop de zaal verliet, de
progressieve mensen "en bloc" de
vergadering uitgingen. Demokra-
ten zetten de diskussie achteraf
verder in kafé.

VERBREKING KULTUREEL AKKOORD MEl
ZUID-AFRIl ,A.
GEEN FASCISH;CHE GROEPERINGEN
TE LEUVEN.

AIS-Leuven

WEGWIJZER
THE ARRANGEMENT

'i'lm voedt: op 2 [ebruar r GU. ;~uuve}'-
)}l de KULcuvcn n. a. J. IL't ,patr:Jons-
n dit in zaal. - r,n. Tocgang;;prijs i
rl kaart kun» n, a ~een vooraf', var-

varden op ,. St elf'.

"el s«,
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In THE ARRANGEMENT hangt Kazan een beeld op
van een Amerika, gezien van binnenuit, door
iemand die er mee vergroeid is, maar die zich
niet meer kan vereenzelvigen me' je geld-men-
taliteit die er allesbepalend i . Ifet Ameri-
kaanse levenspatroon wordt er Ilardhandig aan-
gepakt en als onle! laar aangeduid.
azans hoofdfiguur i, lt als de cineast

zelf, de zoon van E n r~eks immigrant. Hij
is het voorbeeld van een geslaagd zakenman,
hoofd van een op luxe en schone schijn inge-
steld gezin, werkzaam en dynamisch, zoa_
het in een "dynamische" maatschappij pa
Zekere dag poogt hij nochtans zeI fmoor(l te
plegen, waarna de personages stuk voor stuk
peilen naar het waarom van deze daad, elk
volgens hun eigen instelling en karakter. Me-
vrouw Anderson (Deborah Kerr) tracht d~ i_lu-
sies te bestendigen, poogt het hypokri~'e,
maar 0 zo veilige verleden weer zo vlug 1"" Ige
lijk in eer te herstellen. Eddie Anderson
(Kirk Douglasl heeft er echter genoeg van,
weigert terug in het oude, vertrouwde karre-
tje te stappen, wil zijn omgeving niet langer
bedriegen, noch zichzelf verloochenen. Vruch-
teloos zoekt hij steun bij zijn ouders: bij
een volgzame moeder, heel en al onderdanig-
heid tegenover een despoot van een man; bij
een verbitterde, hoewel levenskrachtige va-
der, die het maar niet kan verkroppen dat hij
failliet ging. 'eral doemt het geld np al
enige waardernet r, iet "hebben" primel rt ,
waar het Anden n + doen is om het "zl'n".
Alleen bij de onafhankelijke, maar uitermate
kwetsbare Gwenn (Faye Dunaway) vindt hij zich
zelf terug en wordt hem een kans gegund tot
overleven, tc~idden van een jungle van hob-
zuch
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THE ARRANGEMENT is een bijzonder Komplexe fil
bevolkt met een hele reeks personages, die
stuk voor stuk een bepaald aspekt van de Ame-
rikaanse maatschappij vertegenwoordigen en a.
h.w. een aparte intrige voor hun rekening ne-
men.
De passies laaien in dit stuk hoog op en Kazan
schuwt geen nadrukkelijke symboliek. Maar on-
getwijfeld vormt dit een deel van zijn Ameri-
aan-Zijn en men kan ervan overtuigd zijn dat

deze film, ook in zijn weerbarstigheio. de
Amerikanen zeer direkt kan aanspreken. laar is
deze melodramatische inslag ook geen kompromir,
geen "errangement" van Kazan zelf? Deze plaatS:
zich bovendien te nadrukkelijk achter zijn
hoofdfiguur, waartegen hij alle andere karak-
ters afweegt, in te gemakkelijke zwart-wit pa-
tronen. Eenzelfde traditionalisme vinden we
in de vormgeving terug, heel en al neergesla-
gen in procédees van tien jaar terug, maar met
hier en daar vrij goedkope toegevingen ten o-
verstaan ven meer moderne cinematografische
verworvenheden, waardoor de stijleenheid links
en rechts in het gedrang kOMt.
Geen sluitend geheel dus, maar will een merk-
waardige en dan toch persoonlijke poging om
tot de ziel van de Amerikaanse samenleving dOOI
te dringen. CF.D.l
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Appeltanu E. KUL
Heylen F. KUL
Van Dali W. KUL Sportkot
Thlbauts S. KUL Landbouw
Van den Wouwer Mleke KUL VTK
Oe Konlnck P. --- Kul Sporko
LIslDOnt B. KUL TEW
Hermans W. KUL I)eschledenis
Van Bladel P. RUCA Ceneeskunde
De Jaeger F. KUL Sportko

ts E. KUL Landbouw
Kerschot M. KUL ~TK
Erre;lpers J. KUL Burg. Arch1\..
Van Eekho~t L. ~N BOSCO Ing.
Herteleer J. KUL ~eneeskunde
Van 'lrlm,ergen M. KUL Wiskunde
Kuypera O. Jeugdhuls
V .d. WO'Jwer Lieve KUL Sportkot
Teyeeman oiane PARNAS
Loyen J. --- KUL 'l'andhee1k.
Thlt.aut M. RUa oiergeneeak.

"

UIA 'islcunde

1 u 50
1 u 5}
1 u 59
2 u ()ll
2 u 09
2 u 09
2 u 12
2 , 12
2 u 12
2 u 12
2 :;.tl}
2 u 111
2 u 15
2 u 17
2 u 18
2 u 18
2 u 18
2 u 18
2 u 18
2 u 20
2 u 21
2 u 21
2 IJ 2
2 u 2
2 u }O
2 u }l
2 u }1
2 u }}
2 u ,_
2 u ,11
2 'J
2 u
2 u
2.u
2 u
2
2 u
2
2 u
2 u
2 u
2 u
2
2
2 u
2 u 11
2 u "3
? u 11'
2 .:1;,
2 u lil!
2 u l1li
2 u 114
2 u "5
2 u 115
2 u 116
2 u "7
2 u 117
2 u 117
2 u 118
2 u la8
2 u 5'
2 u 5}
2 u 57
2 u 59

u 16
16
16

u 16
u 16

5 u 1

•
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VLAANDEREN TEGEN APARTHEID·

Als tegengewicht tegen PROTEA, is
het Oaens-Aktie Fonds 10.A.F.) o-
vergegaan tot de bundeling van al-
le progress~ve krachten in Vlaan-
deren tegen de Apartheid. Deze ma-
nifestatie, die gesteund wordt
door o.a. de partijleden Tijl Oe-
clercq (CVP), John Mangelschots
(BSP, Nell1e Maes (VU), Louis Van

Geyt (KP) wil, boven alle partij-
en verenigingsbelangen heen, in
Vlaanderen de protesten tegen he
Zuidafrikaanse Apartheidsregime
samenbrengen en koördineren.

Oaens Aktie Fonds
A. Van Oijckstr.62
2000 ANTWERPE

WAPENHANDEL EN WAPENINDUSTRIE IN BELGIE

3. Lessenreeeks Latouche.
In het kader van de jaarlijkse

gastkolleges "Pol1.tiekeEkonomie",
georganiseerd door de fakulteit E-
anomie, komt dit jaar waarschijn-
lijk de Franse prof. S. Latouche
van de universiteit van Rijsel, en
schrijver van o.a. "Le Projet Marx'
iste". Oe inhoud van de lessenree~
kennen we nog niet, maar dit zal
tijdig aangekondigd worden.

4: "Laatkapitalisme"
Gezien de enorme belangstE11U

voor deze konferentie van Mandel,
gehouden op 3.3.77 in het Handels-
kot, gaan we waarsc~ijnlijk de
tekst van deze uiteenzetting uit"o
ven en verspreiden.

5. Debat: De Europese Integratie.
Dit zal doorgaan begin maart,

maar momenteel hebben we nog geen
zekerheid omtrent de sprekers. Ook·
deze aktiviteit zal nog degelijk
aangekondip.d worden.

BelgifJ behoort tot de 10 rijkste
landen ter wereld, maar ook tot de
10 grootste wapenproducenten ter
wereld. Dat deze wapens niet voor
vredelievende doeleinden bestemd
zijn, maar wel om mensen en hele
volkeren onder de knoet te houden,
behoeft wel geen tekeningetje.
Het Leuvens komitee "Neen aan de
wapenhandel" organiseerde de voor-
bije maanden reeds verschillende
info-avonden rond dit probleem.
Daaruit bloek het hoog tijd te wor-
den ons over deze wansituaties,
waarvan BelgifJ één der steunpila-
ren is, beter te gaan informeren
en er ook iets aan te doen.
Daarom richten we volgende vormin
cyclus in:
MAANDAG 13 FEBRUARI
V1deDmontap.e van
(

MAANDAG 20 FEBRUARI
Poging tot overzicht van de Belgi-
sche wapenindustrie- en handel
-waar komen de Belgische wapens
vandaan en waar gaan ze naartoe?
-wie heeft er baat bij?

MAANDAG 6 MAART:
Politieke verwikkelingen en moge-
lijkheden.
-de "schuld" van de regering
-het wetsvoorstel Glinne
-wat zeggen en doen de vakbonden?

MAANDAG 20 MAART:
Aktiemogelijkheden.

De avonden gaan telkens om 20 u
door in Elcker-I~, Blijde Inkomst-
straat 115 Leuven.
Heb je interesse? Geef dan een
seintje aan het Elcker-Ik-adres.
Je kunt ook "aktief" meewerken m
het komitee.

POLEKAKTIVITEITEN IN HET TWEEDE SEMESTER

egens de konstante grote belang-
stelling gaat Polek enthousiast
door met het organiseren van werk-
groepen, lessenreeksen en andere
aktivitoiten. Voor het tweede se-
mester hebben we nl. volgende ge-
pland:
1. Een nieuwe initiatiekursus

"Marxistische Ekonomie",
dit wegens de blijvende belangstel·
ling. In tegenstelling tot de vori·
ge cyclus zal hij niet 12, maar
slechts 6 weken duren. Er is, zo-
als steeds, geen speciale voorken-
nis vereist en aanwezig zijn in de
les is voldoende om te kunnen vol-
n , Doel.van de lessen is het bi"·

brengen van enkele essenti61e be-
rippen en van en1ge vereenvoudig-

de theorieën van het marxisme, met
behulp waarvan de lesvolgers dan e-
ventueel door zelfstudie of in
werkgroepen serieusere dingen kun-
nen lezen. De eerste les is gepla~
op 7 februari a.s., de laatste zou
doorgaan op 14 maart e.k.

2. Leesgroep "Kapitaal"
Voor ieder die dit hoofdwerk

van Man< al lang wilde lezen, maar
het te dik, te saai, te moellijf..,
te ... vond, is dit de ideale kans.
Hoe we leesgroep gaan opvatten, we-
ten we nog niet preciesl we gaan
alleszins niet het hele bQek trach-
ten te lezen (wegens t1jdsgebrek),
maar enkel de belangrijkste hoofd-
stukken. Iedereen is welkom op de
eerste bijeenkomst op 9 februari.

Oeze en nog veel andere, vormen de
aktiviteiten van Polek voor het 2-
de semester. Wie meer wil weten o-
ver Polek of over één van onze ak-
tiviteiten, kan altijd kontakt op-
nemen Met iemand van de stuurgroep
of een briefje achterlaten op ons
kontaktadres.

Pole
Schreursvest 63
3030 Heverlee

GEBRUIKSPRIJS ZAAL 'T STUC

Elcker-Ik
016/23.96.92

Naar. analogie met de huurprijs
voor de Grote Aula, maar aan lage-
re tarieven, wordt de gebruiks-
prijs van de animatiezaal vanaf
januari 78 gediffeccnti~erd naar
gelang het soort aktiviteiten en
de toegangsprijzen.
1. Aktiviteiten zonder toegangs-

prijs:
soa fr indien men geen gebruik

maakt van de technische
infrastruktuur

1000 fr indien er wel gebruik
van gemaakt wordt.
_J 't

2. Aktivft8iten waarvoor\ toegangs-
prijzen worden gevraa
1200 fr als de toegangsprijs

Maximaal 60 fr bedraagt
1500 fr als de toegang~prijs bo-

ven 60 fr ligt.

NB. Bij gedifferentiëerde toe-
gangsprijzen, wordt de hoog-
ste genomen om de gebruiks-
prijs te bepalen.
De toegangsprijs mag nooit
hoger dan 120 fr liggen.

De ontvangen gebruikskosten worden
voorzien voor energiekosten (500
fr per aktiviteit), voor jObis-
ten-technici-kosten (400 fr per
aktiviteit) en kleine uitrustings-
kasten en herstellingskosten van
de infrastruktuur (de rest).
Verdere informatie voor het ge-
bruik van de zaal bij Programma-
tie van Kultuurraad, 1ste verdie-
ping 't Stuc.

VETO KOPIJ
Veto 11 (verschijnt op 6 februari):
toelichting en data voor akt1vitoi
ten tussen 6 februari en 20 f
ri: uiterlijk op vrijdag 27 j
ri e.k. op 't Stuc.
Veto 12 (verschijntop 20 februari):
artikels, ektiviteiten en toelich-
tingon: tegen maandag 6 februari
~~ 12 u op 't Stuc.

ABOf'l-lEt-UIT
Abusievelljk stond in Veto 9 ver-
meld dat de prijs voor de hele
jaargang 200 - 150 fr bedraagt.
De hele jaargang kost echter maer
150 TI' --100 fr (met steunkaert
ul tuur-reed) •

De jaargang vanaf nr. 9 bedraagt
100 fr - 75 fr (met steunkaart).
Los n~er: 15 fr.

REDAKTIE
Veto 12: 30 januari
Veto 13: 13 februor1., telKens om

14u op de 1ate verdieping van
Stuc

A.S.R.


