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-PA, KRIJG IK WAT EXTRA GELD, WANT IK MOET ME INSCHRIJVEN
VOOR DE EXAMENS.
-WAT? IK HEB DAT IN HET BEGIN VAN HET JAAR TOCH MEEGEVEN!
- IK HEB DAAR EEN PAAR LP'S MEE GEKOCHT ...-!?! ... MANNEKE, VOLGENDE KEER GA IK MEE. INSCHRIJVEN tN
BETALEN!

-JA, PA .•.
one in Juli en een tweede in sep'

tewner, een buitcngpwone is bv.
februari). gebeurt In de Hallen
telkens in do n6l'1iddagtussen 14
en 17u. Aanschuiven is de bood-
schap.
il je het goed doen. lees dan de

ze BELANGRIJKf i.nformatie eerni;:
-Oe studenten .zijn verplicht dra-

er te zijn van hun studenten-
art ~et vermelding van de koll

es voor het akademiejaar 77-78
en hun inschrijving te nemen op
de dag voor hun onderscheidel1j
studiejaar aangeduid (kwestie van
het vermijden van een bestormin
van do Hallen).

v

perspektleven
Oe laatste jaren werd 1n de ros- moet komen aan de behoeften van
taurants een soort afbouw- en bc' de studenten.
zuinigingspol1 t1ek gevoerd: dit Wanneer wij de t"tuidigcrestaurant
uit .zichin de dalin2 van oerso- ruimten zien. mag men wel stellen

dat er ruimte genoeg is. Het pro-
bleem van lange rijen ~/achtende
studenten is niet meer aktueel.
Oe aandacht dient naar andere pro
blemen te gaan.
Oe wijzigingen die Alma I (Bond-
enotenlaan) t"teeftondergaan. wij-

zen er op dat een verfraaiing po-
volgen kan hebben op he
. Er zou resteurant per
moeten nagegaan worden

g en aang
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en verder

Toen in 1964 Alma 11 werd open-
_esteld. werd dit door de toenma-
lige studenten als een goede op-
lossing voor het gebrek aan eet-
gelReenheden gezien.
Sommigen beweren dat bij de hui
dige studentengeneratie een
keer is ontstaan voor wat dan
"maeeal.e cctfabi-iekcn" wordt ge-
noemd. Het is wel zo dat de stu-
denten de laatste jaren moer en
meor de voorkeur
het leven in kleiner,
Dit verschijnsel stelt
in de residonties. op de
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Niet alleen het prettige uitzicht.
maar ook het aankondigen van nieu-
we schotels. specialiteiten. enz .•
het beklemtonen van de restau-
rants als ontmoetingsruimte voor
de studenten zijn niet te·verwaar-
lozen elementen.

Van studentenzijde is al enkele
keren aangedrongen om een soort
ekonomaat te organiseren. m.a.w.
de studenten verlangen dat Alma
aan goekope voorwaarden allerlei
voedingsprodukten zou verkopen.
Hoewel dit geen eenvoudige zaak
is. dient zij toch grondig op
haar mogelijkheden te worden on-
derzocht.

De restaurants staan open voor het
personeel van de universiteit.
Vraag is of er wel voldoende aan-
dacht aan deze groep wordt be-
steed. en of er niet een meer spe-
cifieke aanpak moet zijn. De mees-

fe personeelsleden beschikken niet
over veel tijd om te gaan eten.
Dit zal nog duidelijker tot uiti
komen. nu de rustpauze rond de
middag tot een half uut mag her-
leid worden.

In elk geval moeten de restaurants
vermijden op een negatieve manier
in de aktualtieit te komen. Kri-
tiek en uiteraard negatieve kri-
tiek is niet te vermijden. Elke
keuken. en a fortiori elke groot-
keuken. is eraan onderworpen.
Maar de restaurants komen nogal
saai over. Enkele droefgeestige
teksten en half-wetenschappelijke
pamfletjes over gezond eten en
drinken zijn geen kliêntenlokkers.
Dit is geen pleidooi voor een bar-
numpubliciteit. gebaseerd op on-
waarheden of halve waarhoden.
maar enige speelsheid in h t ~In-
akt: met het pub' 'ek lijkt abso-
luut noodzalelijk.

Inplanting van de Alma's
Om hierin eventuele wijzigingen
aan te brengen is het wel nodig
enig cijfermateriaal te geven o-
ver de aktuele toestand inzake

het aantal restaurantzitplaatsen
op de drie campussen. met aanslui-
tend het aantal studenten per cam-
pus:

aantal Zitplaatsen

2.100
750
600 (2)

bantal studenten

9.714 (1)
6.037 (1)
3.133 (1)r 31

(1) studentenaantallen per 1.2.77. betreffende 1ste. 2de en 3da
cyclus.

(2) Deze zijn gepland. maar nog niet allemaal in gebrui ....
(3) Niet.alle studenten Geneeskunde studeren op de Campus Gesthuis-

berg. Aangezien wijzigingen aan de infrastruktuur toch niet met-
een aangebracht worden. wordt ervan ultgegc'!landat deze campus
volledig zou zijn bezet.

In Leuven is er dus 1 restaurant-
zitplaats per 4.5 student. In A-
renberg is dit 1 zitplaats per 8
studenten. In Gasthuisberg: 1 per
5 studenten.
Hier kan nog aan toegevoegd wor-
den dat in Leuven een wc'!laiervan
partikulier initiatief bestaat.
wat in Heverlee niet in die mate
aanwezig is.

In Leuven zijn de restaurants nog-
al övcr de stad verspreid~ hoewel
men mag vooropstellen dat Alma 11
en Sedes te dicht bij elkaar lig-
gen. en dat het Meisjescentrum
zich aan de rand van het studen-
tengebeuren bevindt.
In Arenberg bevindt Alma 111 zich
eigenlijk te ver van de plc'!lats
waar de studenten overdag verblij-
ven.
Wat de Gasthuisberg betreft. mag
men vooropstellen dat de ligging
en het aantal zitplaatsen wel zal
voldoen aan de noden.

Leuven benadert de norm. vastge-
steld door Nationale Opvoeding
van 1 restaurantzitplaats per 4
studenten. Zoals bekend houdt de-
ze norm alleen rekening met het
aantal studenten. maar niet met
de exploiteerbaarheid van de res-
taurants.

We ~illen er nogmaal

Wat Leuven zelf betreft. lijkt
een vermindering van het aantal
zitplaatsen wel mogelijk. zonder
dat het kliênteel daar veel scha-
de zou van ondervinden.
Die vermindering van zitplaatsen
zou kunnen door enkele eetzalen
(bv. Alma II) werkelijk te ver-
leinen. maar zou ook kunnen door

in grotere zalen enige verfraai-
ing aan de bregen (bv. halve muur·
tJes aanbrengen. waardoor het ge-
heel de indruk geeft iets kleiner
en gezelliger te zijn).
Alvorens op dat vlak wijzigingen
door te voeren. moet er een ant-
woord gegeven worden op de vraag
of ~en in Leuven zelf moet be-
schikken over een re~taurant van
1.000 zitplaatsen.

Bij de diskussie over de zgn. Ca-
ztaria Arenberg III in Heverlee

(daar is momenteel nog niet veel
schot in gekomen-nvdr). kan ook
rekening gehouden worden met het
geringe aantal zitplaatsen voor
deze campus. in verhouding tot
de andere campussen. Wellicht zou
een groter restaurant op de cam-
pus en een kleinere cafetaria in
de woonwij~ een betere verdelin
geweest zijn.

J. bauwens
Direkteur Studentenvoor·
zieningen

natuurl-i ik nog het finan-
ander paar" UI 'c n.

- 'e studenten die het examengeld
voor deelname aan één examen-

proef reeds betaald hebben samen
met het kollegegeld. dienen zich
langs hun jaarafgevaardigde om in
te schrijven. Deze studenten krij-
gen hiertoe van hun jaarverant-
woordelijke een inschrijvings-
briefje. Ze dienen dit briefje
behoorlijk ingevuld. samen met
hun studentenkaart over te maken
aan hun jaarafgevaardigde. uiter-
lijk daags v66r de vastgestelde
inschrijvingsdatum van hun onder-
scheidelijk studiejaar.
-Het examengeld dat gestort werd
in het begin van het akademie-

datum
maandag 6 maart

dinsdag 7 maart

woensdag 8 maart

donderdag 9 maart

vrijdag 10 maart

maandag 13 maart

dinsdag 14 maart

woensdag 15 maart

jaar. geldt slechts voor EEN EN-
ELE EXAMENPERlOOf. Deze som

blijft gelden voor de examenperi-
ode van september indien de stu-
dent zich niet inschrijft voor de
examenperiode van juli. of wordt
terugbetaald in de loop van de
~and september indien er voor
géén en~ele examenperiode een in-
schrijving werd genomen.
-De studenten van de "eindjaren"
(eindverhandeling) van ALLE fa-

kulteiten en instituten kunnen
van 17 tot en met 21 april 78 tel·
kens van 14 tot 17u nog een in-
schrijving nemen in de Hallen.

Inschrijving voor
fakulteit der Godgeleerdheid;
hoger instituut voor Godsdienstwetenschappen
hoger instituut voor Wijsbegeerte

fakulteit der Rechtsgeleerdheid
fakulteit van het Kerkelijkrecht

departement Ekonomie
departement Toegepaste Ekonomie: kandidaturen

departement Toegepaste Ekonomie: licenties en ag-
gregaties

instituut voor Actuariêle Wetenschappen
instituut voor studie der Ontwikkelingslanden

fakulteit der Sociale Wetenschappen

fakulteit der Geneeskunde
school voor Tandheelkunde
school voor Artsenijbereidkunde
school voor Maatschappelij~e Gezondheidszorg
instituut voor Familiale e~ Seksologische Weten-
schappen

instituut voor Lichamelijke Opleiding

fakulteit der Wijsbegeerte en Letteren: kanidatu-
ren

fa~ulteit der Wijsbegeerte en Letteren: licentie
en aggregaties

instituut voor Archeologie en Kunstwetenschap
instituut voor Oriêntalistie
instituut voor Middeleeuwse Studies

fa~ulteit der Psychologie en Pedagogische Weten-
~;happen: aÇdeling Psychologie

akulteit der Psychologie en Pedagogische Weten-
schappen: afdeling Pedagogie

fakulteit der Wetenschappen: kandidaturen

fa~ulteit der Wetenschappen: licenties en aggre-
gaties

akulteit der Toegepaste Wetenschappen

interfakultair instituut voor Stedebouw en Ruim-
telijke Ordening

fakulteit der landbouwwetenschappen

DE INSCHRIJVINGEN WORDEN DEFINITIEF GESLOTEN OP 24 MAART!!!

donderdag 16 maart:

vrijdag 17 maart

maandag 20 maart

dinsdag 21 maart

woensdag 22 maart

donderdag 23 maart:

vrijdag 24 maart

lOJAARNA

Op haar vergadering van 23 febru-
ari besliste de Financiêle Kommis·
sie van de A.S.R. om de aktivi-

teiten. die door studentenorgani-
saties opgezet worden in het ka-
der van de herdenking van '68. te
subsidiêren.
Hiertoe dienen de organisaties
een onkostennota. begeleid van
rekeningen. in te dienen op het
AS.R.-sekretariaat. ten laatste
in de eerste week van mei. In
verhouding tot het beschikbare b&
drag zullen onkosten terugbetaald
worden.
(nota: fakulteitskringen en erke~
de vrije verenigingen dienen sub-
sidie-aanvragen voor deze aktivi-
teiten in bij respektievelijk de
financiêle kommissie van de Krin~
raad en de Financiêle Kontrole-
kommissie der vrije verenigingen.)

~ ~.~ ~2~1 ~1a~----------------------~1



ANDERS DAN ANDERS
INFOBEURS ALTERNATIEVE OPVOEDING -GENT

Alternatief ioerken met kinderen, al.ternatieveopvoeding, ondemaij«,
vornring... vaak gehoorde begrippen. Wat el' achter zit, is bij een
breed publiek minder - om niet te zeggen: niet - bekend.
Daarom wordt el' op 18 en 19 maart in Gent een Infobeurs "Alternatieve
Opvoeding" opgezet. Dit tweede initiatief (een eerste gelijkaardige
infobeurs ging in maart 76 door) wordt geL'rganiseerd dool' een groep
tudenten van de afdeling Sociale Pedagogiek van de KULcuven, op
raag van de "Ingalopinititatieven".

In volgende b-7:jdragewordt het ontstaan en de evolutie van de Vlaam-
se initiatieven i.v.m. met alternatiëve kinderopvoeding (=de In-
gaZopinitiatieven) in gr~te lijnen geschetst.

1966. Het jaar van sociale onrust,
politiek verzet, strijdend eneage-
ment. In Berlijn starten enkele a~
tieve studentenparen met een "Kin-
derladen". Daar zij zich fulltime
willen inzetten voor bepaalde stu-
dentenakties, zoeken zij een op-
vang voor hun kinderen. En zij wil,
len dit op een manier doen die nia
in strijd is met hun belangen, hun
idealen. waarvoor ze aan het ijve-
ren zijn: demokratie. participatie
... [en ware demokratie kan zich
onmogelijk verzoenen met machts-
lust, onderdrukking. Er wordt ge-
pteerd voor een anti-autoritaire
opvoeding; het kind moet zich
vrij kunnen uiten, mag niet in
zijn ontwikkeling geremd worden
door een autoritaire volwassene
die het kind elk initiatief ont-
neemt.
Er ontstaan meerdere Kinderladen
in Berlijn - het initiatief breXtt
zich uit. In de buurlanden van de
BRD ziet men hier en daar een "Al,
ternatief" oprijzen. ook in Bel-
gië.
In 1970 nemen in Belgiö, kriti-
sche ouderparen initiatief. Zo
zien we in februari '70 de " 'rije
leutertuin" te Hasselt van de
rond komen. na vastlopen van po-

gingen tot hervormingen binnen
het bestaande onderwijssysteem.

Berlijnse
was een reële aanleiding tot
starten.
In ~ei 1970 wordt in de wijk Zu-
renborg in Antwerpen een anti-
autoritaire "Kinderconmune" opge-
richt. na kontakten met de toen
reeds bestaande kindercrêche van
Hasselt. Men opteert voor een an-
ti-autoritaire opvoeding. De ou-
dergroep valt uiteindelijk uiteen
omwille van verschillende inten-
ties (macrobiotisch-terug-naar-
de-natuur-tendens enerzijds en
SOCiaal-politiek geöngageerde ten
dens enderzijds.
Ook in het Leuvense bleef in 1970
een dergelijke kinderconmune pre-
cies negen maanden in leven. In
Leuven wordt dan in 1971 begonnen
met een "Kinderkaffee". Een groep
ouders, geëngageerd in buurtwerk.
besloot hiertoe. teneinde hun ak-
tiviteiten op bevredigende manier
te kunnen verderzetten. Het kin-

derkaffee werkt zowat een viertal
jaren tot een berg financiële
problemen de groep doet besluiten
om er mee te stoppen. Echter niet
voorgoed. In het najaar van 74
nog komen naast elkaar twee ini-
tiatieven tot leven. In september
maken een aantal ouders uit de
eerste Kinderkaffee-groep, aange-
vuld met enkele nieuwe koppels.
een volledig hernieuwde start in
een nieuw huisje in Wilsele. De
alternatieve manier van opvoeden
wordt gezien als één van de mid-
delen om iets aan de maatschappil
zoals ze nu is, te veranderen.
Het kind zelf staat centraal, de
sociale opvoeding wordt als heel
belangrijk aanzien. evenals kon-
takt met leeftijdsgenoten en an-
dere volwassenen dan de eigen ou-
ders. Men gaat minder uit van be-
paalde voorop te plaatsen ideeän.

Daarnaast start de "Boomgaard".
Dit initiatief wil het niet au-
toritaire opvoeden via een be-
staande school, in de Kabouter-
mansstraat, realiseren en daar-
naast de naschoolse aktiviteiten
op een vrije ervaringsgerichte.
kindergerichte manier verwezen-
lijken. (Vele ouders van het eer-
ste kinderkaffee, die met kleu-
ters zaten op de "schoolleeftijd~
behoorden tot deze groep.)
Dit waren echter niet de enige ...
In augustus 73 werd te Aalst de
"Weide" als vzw gesticht. een
maand later start een kleuter-

HETGROTE OVERLEG

schooltje, in september 74 een
basisschool. Inspiratie voor een
"andere" opvoeding wordt vooral
gezocht bij de Engelse voorlopers
Rogers en Neill. Deze laatste
stichtte in 1921 te Leisten een
eigen school "Sunmerhill". Hij
brak volledig met het traditione-
le onderwijs en kreeg heel wat
ruchtbaarheid met zijn anti-auto-
ritaire leer- en opvoedingsmetho-
den.
In 1974 wordt in Gent "De Buurt"
~pgericht. na een jaar diskussie
en overleg in een werkgroep rond
de vele negatieve aspekten van
het bestaande onderwijs en de ma-
nier waarop een school er dan wel
moet uitzien. Aanvankelijk was
er alleen een kinderklubhuis en
beeeleidde men kinderen met leer-
moeilijkheden. In september '76
begint men met een eerste leef-
groep (kleuters). in september
'77 met een tweede leefgroep (ba-
sisschool). In spiratie wordt
hier vooral gehaald uit de idee-
en van Rogers. Vossen. Tausch en
Maslow. Speciaal hierbij is dat
men de school als een soort tref-
punt van de buurt wil maken en
zo aan "funktioneel opbouwwerk"
wil doen.
In 1975 groeperen een aantal ou-
ders zich rond het jeugdhuis

_" in Kessel~Lo.-We
.omen zij samen ter besprekin
en bediskussiöring van een stuk
lektuur om aldus tot een gefun-
deerde basisidee voor een ruimer
opzet te komen. Op die dag geven
zij hun kinderen de kans tot een
samenzijn dat wel wat verschil-
lend wil zijn van de wijze waar-
op dat in de grote "samenleving"

wordt opgevat. In september 76
krijgt het vomr in een kleuter-
en basi3schooltje, "De Appel-
tuin". Men wil vooral ervarings-
gericht leren en leven.
En de lijst is hiermee niet af.
Er is nog het "Speelhuisje" in
Putte-Kapellen. "'t Sjokkepoeike"
in Hasselt. de peutertuin in de
"Sfinx" in 8oechout. Er zijn di-
verse pogingen in het Antwerpse.
naast de aldaar reeds jaren wer-
kende "Steinerschool" •
Tussen de verschillende initia-
tieven komt een groepering in
een tamelijk losse overlegstruk-
tuur (kinderboerderij "Digie".
Kinderkaffee. De Weide. De Boom-
gaard. De Buurt, De Appeltuin).
In maart 76 resulteert hieruit
een eerste infobeurs, onder de
veelzeggende naam "INGALOP", om
het experimenteel werk meer on-
der de aandacht te brengen van
een breder publiek. Dit enerzijdE
vanuit de vaak voorkomende "ei-
landervaring". weinig begrip en
erkenning voor het eigen (harde)
werk, anderzijds vanuit het ge-
loof en de sterke overtuiging
dat wat ze deden zinvol was en
anderen kan inspireren.
Na deze infobeurs bleef een drie-
maandelijks kontakt bestaan tus-

ondertussen de "inga-
even" werd 9.enoemd •

In oktober 77 start een groep
studenten aan de afdeling Sociale
Pedagogiek aan de KULeuven een
projekt rond alternatief opvoe-
den. Zij willen tegemoet komen
aan de vraa8 van de INGALOPiniti-
atieven door opnieuw een info-
beurs te organiseren.

projektgroep
Alternatief Opvoeden

TESISSTUDENTEN-DOPPERS

Deze bieede infobeurs gaet door op zaterdag en zondag 1b~;;J maart
e.k. in Gent, 1n de gebouwen van de RUG in de Volderstraat 11.
Ditmaal wel !T.eteen verruiming naar vernieuwingspogingen en experimell"
ten op een breder vlak van vorming en opvoeding met kinderen. Er.weIdt
naar gestreefd 1n de beurs zich niet te beperken tot de (meestal)
buiten-struktureel-werkende initiatieven, maar is eveneens gericht op
het be kond maken van een aantal projekten, die het langzame verande-
rings- en belnvloedingsHerk porgen te realiseren binnen de bestaande
strukturen van opvoeding en onderwijs. Via deze beurs wil men. naast
het voorstellen van bestaande initiatieven, ster". stimulerend werken
voor het starten van nieuwe, andere mogelijkheden.
Ga je er zelf van vergewissen dat er iets leeft en broeit in Vlaande-
ren op geoied van opvoeding en onderwijs. Naast informatieve stands
wordt gezorgd voor debat, film. diamontage, toneal. Er is zelfs een
"alternatieve~ kinderopvang voorzien .••

Na de eerste prikakties van de
geschorste thesismakers-doppers
in januari. is daarna moeizaam
het overleg op gang gekomen.
Langs Akademische zijde werd het
probleem besproken aan de hand
van een nota van vice-rektor Ser-
votte; daarin wordt het probleem
vooral gezien in de Humane Weten-
schappen. waar slechts een klein
percentage van de studanten met
hun thesis klaar komen in de nor-
maal voorziene periode; als een
onvolledige oplossing wordt het
inkrimpen van de omvang der the-
sis voorgesteld.
Dekaan M. Janssens gaf verslag
van de laatste Groepsraad van Hu-
mane Wetenschappen. Oorzaken van
het laatti1dig indienen van de

waar dit nog niet bestaat (dus uit vertegenwoordigers van de A-
geen eindexamens zonder thesis). kademische Ooerhe :d, de studenten
In de Akadamische Raad van 13 fe- en het personeel, en belast met
bruari werd besloten dat De Somer het bepaZen van het sÎ~iaal beleid
en Servotte kontakt zullen opne- aan de universiteit, heeft kenni
men met de RVA waarbij zal aange- genomen van het feit dat eindwerk-
drongen worden de genomen beslis- makende studenten dool' een besZio-
singen door de RVA (schorsen van s -'ngvan de RVA niet meel' kunnen
thesismakers-doppers) uit te stel- qeni.eten van een uerklooeheide-
len tot het einde van het akade- uitkering.
miejaar. Do Raad meent dat de hoedani~heid

van uerkzoekende moet ooorbehou-
De Sociale Dienst (Studentenvoor- d bl. . . d di: b
i i ) en ~tJv~n aan e persoon te e-

z en ngen gin~ vanaf het begin h'kba' d l
i d ~ti t sc t al' tS voor e a gemene ar-

mee n e a~ e egen de schorsin- b'd kt d' b 'd' lk
gen. Op de Raad voor Studenten- et sr.Jar '.en 1.e el'~t tS e e
oorzi i 27 j i jl passende dter.ctbetrekktng te aan-v en ngen van anuar . vaarden,

werd volgend standpunt ingenomen: m t t h ft d RV'A T
IIn. Raad S ud ...1.0 nu oe ee e /i-U uven e
vto voor t entenvoorztel'l-.n- k d dat ~ t: ui rd di hun

gen ,,'Q1! de KULeuven, samengesteld en QJ ges -1 ee rn, 'z.e
'-- .. 3 ~ velLvotg: p.4 bovenaan J

thesis worden gezien in: een te
grote omvang van de thesis. ge-
brek aan begeleiding. ongemoti-
veerd zijn van de student, gebrek-
kige organisatie van het studie-
progranma. konkurrerende strijd
tussen de profs die soms een half
doktoraatswerk als thesis van de
student vragen. Als oplossingen
worden voorgesteld: geen buiten-
sporige eisen te stellen i.v.m.
kwantiteit en kwaliteit (vraag is
of de Akademische Raad hierin kan
optreden, ervoor bevoegd is). al
in de eerste licentie een promo-
tor kiezen. minder stof opdringen
aan de studenten in het laatste
jaar - wat dus meer vrijgehouden
wordt voor de thesis, het indie-
nen van de thesis aan de examens
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eindverr~eling nog moeten v~o~-
leggen, beschikbaar waren voor de
arbeidsmarkt en dat ze bijgevolg
recht hebben op een uerklooeheide-
uitkering.
De Raad kan niet aanvaarden dat
zonder enige wetsLn'jziging een
nieuwe interpretatie wordt gege-
ven ten nadele van de thesisstu-
denten.
De Raad zal er bij de beo. .eqde in-
tanties van de univers 't:e-'top

aandringen dat het statuut van
thesisstudent beter wordt gere-
geld. Ondertussen steunt de Raad
het beroep dat aangetekend werd
en wordt door de meeste geschor-
ten, en dl~ngen er bij de RVA op

aan dat de schorsing, ~n .nmiddel»
lijk worden opqehev. 'r:. "

Van die opheffing van de schorsin-
gen is op het ogenblik dat dit
nunmer w, rdt samengesteld, nog

IN ON ZE'FAKULTEIT
Oe abi turiHntendagen zij n nog
volop aan de gang op dit ogen-
blik, doch we konden zelf reeds
vaststellen dat de medewerking
van de meeste faculteit~kringen
'beter' is dan vorig jaar.
Oe Dienst voor Studie-Advies pakt
dit jaar uit met een nieuwe dia
montage " op UgCtt po.te..'t" .•.
de moeite waard om die eens te
bekijken.

Ook in Pol. , Soc. kwam men met
wat 'anders' op de markt ..• het
faculteitsblad Po!ótok kreeg een
nieuw kleedjG aangepast en ik
moet zeggen dat het best meevalt.

Oe GeneehRunde-studenten zijn nog
maar net uit de examens of er wor
den al harde acties voorzien. Ze
zijn nl. weinig content over hun
curriculum·perikelen en over de
manier van handelen van decaan
Oe Moor. Niet afgeven, he

s maar-te nopen cat ze-n
wat tijd over houden voor hunne
open podium en ~evue.
Oe acteerkribbel zit de kringen

niets in huis gekomen.
Er is echter wel druk overle
tussen het dopkomitee. de Sociale
Dienst. de vakbonden (ACV. ABVV)
en RVA.
Doordat de Akademische Overheid
reeds kontakt heeft opgenomen met
de RVA en er vanuit de unief
gewerkt wordt aan een uniforme
regeling m.b.t. het statuut van
thesismakers. is er vanuit de RVA
de bereidheid om een soepele op-
lossing van het huidige probleem
te aanvaarden.
Het overleg tussen geschorsten.
studentenafgevaardigden, Sociale
Dienst, vakbonden en RVA tijdens
de laatste dagen van februari zal
waarschijnlijk resulteren in een
oplossing op korte termijn. maar
de besprekingen zullen niet afge-
sloten worden zolang er ook geen
oplossing op lange termijn is ge-
vonden.

erg in het bloed dit jaar ... aan
de reeks revue's, free podiums
wil maar geen einde komen.
En voor mij niet gelaten. want
al is het niveau niet altijd even
hoog ..• het blijft erg plezant.

Gvurnu~ wenst via een literaire
wedstrijd "poäzie en proza" wat
meer aan bod te laten komen.
Mochten ze wat te weinig materi-
aal binnenkrijgen. dan moeten ze
maar eens langs lopen op de nach-
ten van de poäzie van Kultuurraad
en SkaI.

Binnen Pedagog~e draait de werk-
groep "kultuur" op volle toeren.
Een happening. fototentoonstel-
ling. een portugaldag .•. moge-
lijks heeft dat iets te maken met
hun nieuw gezeefdrukte affiches.
Ergens in hun blad kon je lezen
dat kringwcrking niet zinloos iu,
alhoewel het: soms geli:ikt op vrij
blijvende intellectuele masturba-
tie. Mooi gezegd, niet!

n wy hopen dat dit jaar de
"praesidiumverkiezingen" innen
Ekonomika eindelijk voor alle
studenten open staan.

de lactis hominibusque·

•Kwam Rastelli. Studio-baas, in
vorige Veto niet zonder kleer-

heuren uit het tweede artikel.
dan hebben we recent nog een sne-
de op zijn kerfstok aan te bren-
gen .• Kwamen we laatst een iets-
je te laat in Studio 2, waardoor
we dachten de lanceerfilmpjes
voor toekomstige films te zullen
missen .• Niks van .• We misten
een deel van Coça Cola, maar kon-
den nog volle bak genieten van
de wilde geur van limoenen en
van zó'n bier .• Is al het goede
van de Studiobodem dan defini-
tief verdwenen? •Zondag 19 februari was het weer
aanschuiven geblazen vóór en wer-
ken àchter de zelfbedieningstoog
in Alma II. • Toen het restau-
rant om 12u open ging stond er
al een rij abituriënten aan te Moeten de universiteiten nu vre-
schuiven vanaf de ingang •• In zen dat een aanta~ van hun geOou-
de namiddag konden die toekomsti- wen zullen afgebroken worden. om-
ge Kullerkes met de diverse rich- dat het Rekenhof heeft bekend ge-
tingen van de Humane Wetenschap- maakt dat er voor 5 à 10 miljard
pen kennis maken in Oe Valk, teveel is gebouwd (sinds 1970)? •
de Nieuwbouw Wij begeerte & Lette- Nee .• Oe respektivelijke minis-~ ~~________________________ ~ ~~ -J

Oe binnenmuren van 't Stuc zijn
nog niet eens helemaal opgeknapt,
of enkele naarstige plakkers gin-
gen ze met borete -, pap en affi-
hes te lijf .• Het is echt niet

de bedoeling dat een 100.000 fr
schilderkosten in een mum van
tijd ongedaan wordt gemaakt .•
Daarom werden trouwens prikbor-
den voorzien in het kafaat, de
teogangshall en op de eerste ver-
dieping .• En tijdens de Paasva-
kantie wordt uitgekeken naar
uitbreiding van affichemogelijk-
heid in 't Stuc •• Gevraagd wordt
slecht 1 exemplaar van een affi-
che per prikbord op te handen.
Meerdere exemplaren worden onver-
biddelij k 1)e'l'l.t)7:jderd.•Binnenkort zijn er geen profeB-
soren-docenten-examinatoren meer
nodig .• Aan het RUCA (Antwerpen)
is men sinds vorig jaar bezig
een experiment op poten te zetten
waarbij de studenten zich in de
loop van het jaar zelf kunnen e-
valueren via een computer .• En
dit blijkt ook nog succes te ken-
nen •• Ooor deze evaluatie steeg
het gemiddeld aantal op het eind-
examen behaalde punten met 601
in de eerste zittijd, en het aan-
tal mislukkingen daalde met 661.
• Binnenkort wordt het werklozen-
aantal uitgebreid met de monito-
r~n en zullen computerfirma.'
weer gouden zaken doen aan de u-
nief. . -

Aan de Weense universiteit maakt
men anders korte metten met ille-
gale plakkers .• Die worden er
zonder teveel woorden aan de deur
gezet .• Doortastend. Dat wel .•
Maar ze moeten ons daar eerst
eens uitleggen hoe men die plak-
ker~. betrapt.

NAA~ EEN GOED
EVALUATIE-SYSTEEM ...
Je kon er reeds over lezen in de vorige Veto en in het editori-
aal van dit nummer. Het ligt niet in onze bedoeling daar voora
·nog veel meer over te vertellen ... we houden dat voor 8 maart.

Wij zijn er voor onszelf van overtuigd dat. het gekozen thema on~
ellen aanbelangt en we vinden het daarom nodig en nuttig op dit
moment aan zoveel mogelijk studenten en leden van het academisch
en wetenschappelijk personeel de gelegenheid te bieden hun mening
en hun suggesties daaromtrent uit te spreken om vandaaruit samen
te zoeken naar concrete voorstellen en oplossingen.

Om het geheel wat vlotter te laten verlopen werd het thema onder-
verdeeld in een 6 - tal deelthema's. apart aangepakt in 6 werk-
groepen. Oe resultaten van die werkgroepen worden op het einde in
een plenaire bijeen~omst samengelegd en besproken.

Het definitieve programma ziet er als volRt uit:

9.30 u : ve-'LWelkomûtg , ko~e -<.nl.ûdülg

10.00 - 12.00 u : k euze tu..6~ en de: 6 Uleltkg'toepen

al dowteU..Ulgen vOM een goed ondVluû.j~- en evctR.ua,t(_emodet.

bI evctR.ua,t(_uy!..temenaatl de /<. U. Leuven
cl lUldelteeva.l.t.ul;Uuy6.temen ~n vta.rutdeltetl

dl e.vctR.UJLti.ulj!..temen ~ hu buUene.tUld
e I enkele 60J[Jlleleeva.l.t.ul;Uemethode.tl

~I examenbda.öûng, begelucUng, ombud6l11lU1

T~id om even aan ouze maag ze denketl.

14.00 - 16.00 u : veltvotg van de 6 Ll'Vlkg~oepen

16.00 - 18. (jJ u : ptellaM.e veltqad~g met

al bup~elUn9 van voolL6.te.ll.en uU de 6 UJeltkgfLoepen

b] u..W~elLlU.ng ~n een 6!Jn.thue naM be.tûd en /[_ealwaûe roe
cl 60UoUl - up van cü,t dag.thema.

Een brochuurtje ter voorbereiding van deze studiedag ligt voor
elke belangstellende ter beschikking op het secretariaat van de
faculteitskring.
Exemplaren en verdere inlichtingen kunnen ~ekomen worden bij
ringraad. Van Evenstraat 20 - 016/22.4~.38 te Leuven.

BMAART
MARIA- THERESIA-CO

ren en in de Grote Aula .• opval-
lend was het grote aantal meis-
jes, die zich aangetrokken voe-
len door de naam en de faam van
deze Alma Mater .• Maar met zo'n
dynamische en doortastende Piet
Oe Somer als rektor. kan dat
moeilijk anders.•Ook de Leuvense kotbazen hebben
wellicht met tintelende ogen het
toenemend toekomstig vrouwelijk

hoon bekeken hebben .• Niet om
redenen waaraan je nu denkt .•
Oe meisjesstudenten blijken voor
hen de grote hoop te betekenen
om hun leegstaande kamcre , die er
door het vertrek van de UCL geko·
men zijn. qedeel.tiel-îik: \-Ieerop
te vullen .• Dit jaar werden op
de Huisvestingsdienst alleen al
400 leegstaande (op een geregis-
treerd aantal van 13.000) kamers
genoteerd .• Een fopse stijging
t.o.v. vorig jaar met 40% •• Ook
heel wat gemeenschapshuizen blij-
ken leeg te staan .• Maar als
eerstejaars meisjesstudenten nog
verplicht worden in peda's te lo-
geren. kunnen de kotbazen eerst
over twee jaar hun kamers aan
meisjes aanbieden .• In de veron-
derstelling dat er niet teveel
flessen .• Maar als men ook aan
de KULeuven de computer inscha-
kelt. kan dat nog een lichtpunt
zijn.

pvoeding zou-
den moeten beven. omdat zij de
bou~politiek aan de universitei-
ten niet voldoende in banen heb-
ben gehouden •• Het Rekenhof kan
de ministeries - en dat zijn er
een heel pak - die zo ongekontro-
leerd met geld smeten. alleen
maar uitkafferen, wat het ook ge-
daan heeft .• Aan andere instan-
ties is het om verantwoording te
eisen en sankties te nemen ••
Maar sinds PTT-er Dofosset aan de
lopende band blundert zonder al
teveel moeilijkheden. heeft ons
geloof in die inst4nties weer een
flinke deuk gekregen.•Vakanties komen weer in zicht .•
Dat hebben (studenten)reisbureaus
ook in de mot .• Wekelijks komen
er nationale en internationale
reisbureaufolders door de Veto-
brievenbus .• Voor de Londense
Student Hostels moet geen reklame
gemaakt worden. In Victoria Sta-
tion word je bedolven onder de
adressen .• Voor workcamps, home-
tays en studiereizen in de JOE-

ES-EEl, werkkampen in Japan, stu-
dier~izen in Australië en ho
tays in Mexico kan je terecht bi

A.W.T.E. p/a H. Lenaerts. Lijster-
straat 5. 2340 Beerse (014/613363
-na 18u) •• En op Studie-Advie
zal men je waarschijnlijk ook wel
kunnen informeren over taalkursus-
verbUjv, 'n in Italië en Frankrijk.•
•
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."ORTINFRA&TRUKTUUFI- KU.LEUVEN:
EEN LACH EN EEN TRAAN ... OF ZELFS DAT NIET?!

"Ik ben veltheugd m<.jn jCUVL\.'VWta.gte kumlen beg-Utnen met de medede-Ultg
dat. luij bu~t hebben, .<.11de loop van dä jCUVL, aan de nand Valt On6
ptlIL/l. .u1 Heveltlee VOM u een n.<.euw~po~eNtun aan te leggen om u te
he.lpelt b.<.j eelt o,1Ûpamt.&tg d.<.eook gw~tig zaf. ûjn VOOJL de WeltlU.ng van
uw geut.
Onze wuvvwaut ~ de ee'L6te .uI o.~ .to.'td om deJLgelijk teNtWt te
bezU.telt. Ma.aJL het .<..6 Met meelt up to date. (~ebtu ~poJL.t elt~pee. z.i.jn
-Ut de mode. VOM Ot~ vOMbee-td mouw luij aantonen hoe luij op dat punt
nu,tt4J gebJLU.<.k- zonden. ~bJLu.<.k - kunnen maken (tL6e1t ~an6 abMeltl,
en hoe ~po.ILtbeoe6eJWtg kan geÄ.nteg'!.eeltdlAJOJr.den.(.tde ka.tltoliekete-
ven6opva.t.t.utgen -Ut eelt voUecUg bee-td van de 1IIe..~elijke kuUuwt.
Dank z.i.j de ~teltke ltulp O,~ be-too6d doos: de RegVt.ótg, dank z.i.j ook,
hoop <.h, de vJr..<.jgev.i..ghUd van de weUoenvw van on:e U,uveMaeU,
d.<.eonze ZOJLg VOM uw Uc.hame-Ujke en mOJLe.tegezondItud zu.Uen beÇjJr..<.j-
pelt, zat de W~ d.<.e'<'h.vo)L.(.g jCUVL JLeeCÛl~pIUlh. wettk.elijh.hUd IAJOJL-
den, Vt zuLt g.<.j b.utnenh.oJL.t buc.luh.ken ovelt een JLU,Ón.tevan 7 to« 8
ltec..taAenm<.dden het gJLOettValt het lvr.enbeltgpMh.. DCUVLzuLt 9.<.j, met de
gema.:t4JhUd eltde vooMaamhUd d.<.e~tLtdenteltpa.6t, de lic.ha.am60e6e-
n.&tgen ondelt a.Ue vOJr.men kwtnelt uUvoe..'telt."

Alzo sorek op 1B .oktnber 1 17 monseigneur Le.Ieuzu , tIenmalig rector
un~ ef, i" zij n openingsrede -en 'let 3kodemisch

liedenis he~~dlt zich,
men te zeggen.

van toen en nu
raeds de

rste universiteit die wat
sport1nfrastruk.tuur bezat, rr
ze was al niet meer up to da
Een kleine 25 jaar later kon
hetzelfde opnieuw zeggen. Want
het gebOUW dat in 1940 was af-
geraak.t en 1n gebruik genomen,
voldeed in net begin van de zes-
tiger jaren al lang niet meer
aan de noden. Van de ene kant
door de dL_rbraa~ Jan de masse-
sportbeoefen:.ng. .Iande andere
kant bestond er binnen het
sport instituut oehoefte om ook
bij slechte weersomstandighe-
den praktijklessen te kunnen
geven. De bedoeling was daarom
in eerste insta _ 3en soort

er meteen een serieuze sport-
nal kon bouwen. (Het was trou-
wens in die tijd dat overal te
lande de sporthallen als padde-
stoelen uit de grond begonnen te
rijzen). En als de heren in de
hallen aan zoiets beginnen, doen
ze het goed. 't Is te zeggen, ze

kijken niet neer eon miljoent1e.
Toen de nieu~/e sporthal in '69 in
gebl·uirl.ganor-an werd, bleek het
spel zo'n slordige 100 miljoen
gey,ost te Ilel,t,el• Het was dan ook
een juweelt ~, ~lt alles d'r op
en d'r aan.
Een grote zaal, met plaats v( r

drie basket terreinen, in tar"a
Zodat vooral de atletiek daar
veel pret ad had. Daaroij oo~
nog scnar r , [J,]y,S- en judozalen.
Een vOll&dig uitgeruste gymnastiek·
zaal, en nog veel meer van oat.
Daarbij, wat de Ir' ~este studenten
niet eens weten, een researchcen-
trum en alles voor sportgenees-
Kundige begeleiding. Kortom een
benadering van de perfektie.
Prachtig. en ook, pJLu.t.i..g'<'eM.

dit gebouw
niet meer up to date was. Van
acht uur 's morgens tot even na
de middag wordt er les gegeven.
En vanaf ongeveer vier uur tot
's avonds elf, is de zaal door-
gaans overvol met studenten die
komen volleyen of zo, of naar de
verschillende trainingen of ini-
tiaties komen.

hoe het nu la
Er is nu de grote polyvalente
sporthal, de oude zaal, de piste
(die al bijna veertig jaar oud
is en in een erbarmelijke toe-
stand verkeert), ~es tennister-
reinen, twee 'bruikbare' voetbal-
velden, een ander dat wel een
bom geld gekost heeft, maar een
volledige miskleun geworden is,
en nog een vierde dat enkel voor
speciale wedstrijden gebruikt
wordt. Dan nog een hockey terrein

en wat openlucht basket- en volley-
terreinen. Eén voetbalveld (nou
ja) is verlicht.
En er is ook nog een zwembadje,
als we de studenten van het sport-
kot mogen geloven. Ergens in de
kelders van het oud gebouw, een
flink uit de kluiten gewassen
plas, die eerst feitelijk be-
stemd was voor, en ook dienst
deed als roeibak. Zodat de roeiers

trainen.

dertigtal kilometer zuid-
aarts, meru .ar-, daar in Louvain-

là-~euve, daar hebben ze zo twéé
hallen, ~eneer_ rr Jaar hebben ze
r.6g f!:n en ander. Indermeer v.<.eIt
volledig uitger~st gymnastieK-
zal Ir, zoals er hier {-Ir i _ Twee
ze ler-"et drie terrein"", z Ja"
er hier één is. Twee zalen "e
plaats VOl r 1 terrein, zoals e~
hier één i~. 21 tennisterrein~n
buiten, waarvan 5 verlicht, tegen
6 gewone hier. Twee verlichte
voetbalvelden in prima staat, te-
genover één verlicht hier.
Rond een derde terrein is er dan
nog de tartanpiste in aanbouw.
En zeer binnenkort wordt er begor-
nen aan de aanleg van .twee 25-~'1?-
ter-zwembaden. Over ons ploeter-
badje zullen we dan best maar
zwijgen. En dan praten we nog niet
eens over sauna en dergelijke fan-
tasietjes.
Of ga eens in Liège kijken. Voor
dat i~ndvol studenten dat daar
zit, i3 er ook een zaal met drie
terreinen naast elkaar. :n twee
grote gymnastie~zalen, ~aar "en
ook nog een voll y- of casket-
match kan ~pelen. 'erder een 25-
eterbad, d.lL.<.evprlichte voetbal-

velden, en nog een vierde voor
de (""ficiële wedstri < Clr•• Daar-
rond een tartanpi~te, ~ie overi-
gens maar een paar I.e I' per jaar
gebruikt wordt.

Bouwpolitlek K.U.L.
dure gebouwen •••

alleen al alle verlichte uren
voor zijn rekening. En iedere
deg opnieuw komen mensen vragen
of er niet eens 1 keertje een
terrein vrij is 's avonds. Want
er zijn uiteraard nOg mensen die
na hun lessen graag eens gaan
sjotten.
Een tweede en zelfs een derde
verlicht voetbalt Trein is een
absolute ru .dzee+ • '1 dan liefst
bespeelbar~. ~e ue~rijpen natuur-
Ejk voll.onen lat het ondoenbaar
is een terrein waarop elke dag
een tiental uur gevoetoald ~/ord
in dezelfde staat te houden als
het Heyzelstadion. We weten 00

dat het terrein opgehoogd werd
met het Leuvense tweedewereldoor-
logpu~n. ~aar is het daarom no-
dig dat Oir de haverklap dat puin
inderdaad oovenop komt liggen?
Dan die andere terreinen. Eén er-
van werd aangelegd volgens iden-
tiek hetzelfde procédé als dat
van de llympische Spelen 'e Mün-
ene-i. , ,stprijs navenant, l.I':'ter-
aard. !"'Iearbespeelbaar. Iff_ci-
eel heet het dat men er niet op
mag spelen! Zouden we wel eens
graag willen weten waarom het er
dan ligt. En dan te bedenken da
er in Louvain-la-Neu' e Liège
wee tot drie verlichte, el in
prima staat verkerende lelnen
i22.8n.

En dan de zaalsporten. Eén zaal
met drie terreinen is de helf
van het broodnodige. Zowel de
studenten L.O. als de 'gewone'
studentensport komen niet toe
met de bestaande infrastruktuur.
Het onderlinge bekvechten voor
terreinen is te gek en heeft al
te lang geduurd. De enige oplos-
sing is een tweede zaal. Zonder
overbodige fantasietjes en tier-
lantijntjes. Een zaal met kleed-
kamers en gedaan. Dan kan onze
prestige-unief de bezoekers vol
trots de reeds bestaande zaal
laten zien en vertellen dat ze
d'r nog eentje hebben bijgebouwd
omdat ie te klein was.

hoe het beter niet zou worden
Zwemmen. Nog zo iets. Het sport- bad moet hebben. Vooral nu het
instituut, de studenten van het in Louvain-la-Neuve zover aan het
sportkot en sportraad hebben al komen is. En nou komen ze af: het
jarenlang geklaagd en geprotes- zwembad krijgt zowat prioriteit
teerd tegen de werkelijk menson- in alles wat de KUL in de nabije
aardige toestand. Verleden jaar toekomst bouwt. Voor mijn part

heeft men zelfs een team Duitse is het duidelijk: het pJLu.t.i..ge
specialisten erbij geroepen om zal weer wat opgefleurd moeten
het spel alleen alom hygiënische worden. Het zal dus een zwembad
redenen te kelderen. "Een vol- worden om U tegen te zeggen. In
waardig zwembad nul" is jaren- die optiek zal het ons dan ook
lang het thema geweest waarrond helemaal niet verwonderen als in
de studenten L.O. de meest lu- laatste instantie de plannen voor
diek.e, maar rake akties georga- een bad van 33 bij 25 meter (wat
niseerd hebben. Ondertussen heb- prachtig en praktisch zou zijn)
ben de stad Leuven en omliggende zoudesi opgeboJLgen en veltvrutgen
gemeenten niet stil gezeten. IAJOJLdeJldoon: een pta.n VOOJL een
In Heverlee wemelt het momenteel heM otymp.(.6c.h ove-Jr.deh..t 50-me-
-bij manier van spreken- van te-Jr.ba.dl
~wembaden. Met één overeenkomst: Leuven als eerste unief met een
allemaal deficitair. Zoals prak- olympisch iwembad. Dat is toch
tisch elk zwembad in het alge- net wat ze nodig hebben? Op de

De KUL heeft één en ander, dat is poten ze daar een mastodont neer meen trouwens. Nu zou het hele- hallen misschien wel, ja. Maar
een feit. Maar om over een dege- ven-heb-ik-je-daar. Waar ze zich maal niet zo moeilijk moeten zijn of de studenten daar beter mee
lijke sportinfrastUktuur te ~un- dan weer jerenle~g op blind sta- voor de unief om één van die gediend zijn den met een ietsje
nen spreken, moet er nog heel wat ren. Dan denken ze weer dat ze 't zwembaden af te huren. zowel kleiner, valt nog te betwijfelen.
anders bij komen kijken. hem geleverd hebben. "Kijk eens voor het onderricht als voor de Want dan kunnen we onze eisen
En dat is nu de ellende aan deze wat een sporthal we daar toch heb- studentensport. over zalen en voetbalterreinen
unief. Als er iets te kort is, ben. Er is zelfs een danszaal bij, Ma.a.Jr. neen! Op de hallen zijn ze wel meteen weer opbergen. En de
moet men eerst jarenlang zagen om meneer." Schitterend meneer, in- nu eenmaal zo ver dat ze hebben
iets los te krijgen, ·en dan ineens derdaad ••• voor '69, ja. Maar kijk ingezien dat een unief zijn zwem- veltvotg: p.6 bove.taL!~ ~ 8 ~~----------------------------~
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hoe het elder. I.
en hoe het hier zou kunnen worden

Een vergelijking treU.en met Leu-
ven is niot moeilijk: Leuven
heeft, zeker in verhouding tot
het aantal studenten, M~.
En wat wij willen i3 lOr niet zo
moeilijk te raden.
Om te beginnen is r ~ar één ver-
li=ht voetbalterrein •• u heeft de
por~ree~-veri-aêl-5t~jBrten-een

aantal kompetities tussen de ver-
schillendé kringen en peda's. Ook
een voetbalkompetitie. Hieraan ne-
men dit jaar 35 ploegen deel. Daar
naast is er ook nog een bekertor-
nooi, waar een 40-tal inschrij-
vingen voor waren. Dm die kompe-
ities te kunnen laten plaatsvin-

den, moet je de avonduren gebrui-
en. Want je kunt als organisa-

tor moeilijk gaan rekening hou-
den met het feit dat sommige fa-
ulteiten lessen hebben tot '5

avonds, en andere weer niet. '5

Vrijdagsavonds kun je -spijtig
genoeg- ook niets plannen. We
hebben zo een 140 wedstrijden af
te handelen. Dus neemt sportraad
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onderhoudskosten van zo'n masto-
dont? Laten we daar mil cru In
maar best niet naar raden. In
ieder geval hebben we zwer-t lp
wit cijfers van olympische zwem-
baden in buitenlandse uniefs,
waar jaarlijkse deficieten van
15 miljoen petoet en bestaan.

Wij bieden twee alternatieven:
ofwel huurt de universiteit één
van de zwembaden in Heverlee, zo-
wel voor het sportinstituut als
voor de studentensportl ofwel
bouwen ze in godsnaam dan toch
mear .hun bad, maar laten ze het
dan binnen de perken houwen, en
wat meer geld spenderen aan de
overige sportinfrastuktuur.
Want die is te zielig o~ er een

V
prest1geprojekt naast te zètten.

Eén ding staat voor ons vast:
op de hallen zullen ze nooit
wijzer worden. Als het zwembad
er is, zullen we de eerste tien
jaar weer netjes onze mond moe-
ten houden, en zullen andere no-
den, al kosten ze maar een hon-
derdste van de rest, weer letter-
lijk en figuurlijk in de schaduw
van het architektonisch wonder
blijven liggen. Totdat men weer
ergens iets hoort waaien van e-
ventuele olympische spelen in
Belgiä .•.

Sportraad.

GRIEP
WEG MET HET RUSSISCH IMPERIALISME!
Hebt u heldhaftig de gr.'epgc Lf van februari doorstaan, uJil dat nog
niet zeggen dat je er voor de rest van dit jaar vanaf bent. De eerste
epidemie kan dan zo ongeveer ~eggeëbt zijn, ondertussen ziet de medi-
sche wereld een nieuw griepgevaar vmluit het oosten opduiken: de Ru°-
ische griep komt eraan ... !
De enige middelen om de gr1:ep tegen te gaan zijn: niet ziek varden of
je laten inenten (momPnteel wrdt er ge~rkt aan een vaccin dat de
Russische griep geen kans laat).
Gm je een nodel,ze visite bij de studentendokters te besparen, pikten

een "Medi-info"pamfletje op het Medisch centrum, wàrin je uitleg
vindt _ver het fenomeen griep en de tieqenbehandel.inq,
Griep is een infektieziekten, ver·
oorzaakt door een welbepaald soort
virus, "influenzavirus", dat een
zeer groot besmettingsgraad bezit.
Meestal is men ziek, 24 à 48 uur
na kontakt met grieperige mensen.
Meestal begint deze ziekte vrij
plots, met hoge koorts (39 tot 40
graden) en men voelt zich ellen-
dig en moe.
Vooral als er hoofdpijn is, met
spierpijnen over het hele lichaam,
bijzonder in de nek, rug, armen
en benen, heeft men meestal griep.
Door de werking va~ de yirussen
worden de slijmvliezen van neus,
keel en luchtwegen aang~tast, wat
tot gevolg heeft dat men ook gaat
klagen over neusverstopping, keel-
pijn en een droge hoest, wat pijn
veroorzaakt achter het borstbeen.
Soms is er ook buipijn, braken en
buikloop aanwezig.
Al deze verschijnselen hoeven
niet samen aanwezig te zijn, voor-
al de eerste typeren griep. Men
moet wel opletten verkoudheden en
andere virusinfekties niet te
verwarren met griep. Het onder-
scheid is niet zo makkelijk.
Het verloop van een griep is m~~~
al goedaardig. Na 2 tot 5 dagen
verdwijnt de koorts langzaam. Bed-
rust en koortswerende middelen
(zoals Asperine, Dispril, Vegani-
ne, Perdolan, Afebryl, Novalgine-
quinine enz.) zijn aangewezen
middelen om de griep uit te drij-
ven, en dit zolang er koorts aan-
wezig is. Vooral de rust is be-
langrijk. Roken vermijden.
Hoeststillende middelen kunnen de
prikkelhoest milderen. Antibioti-
ca zijn hier niét op hun plaats.
Integendeel.
Soms blijft men na genezing nog
wel enige tijd - 7 à 14 dagen -
moe en zich wat zwak voelen. Dit
kan men verhelpen door goede ge-
variäerde voeding en liChaamsbe-
wegingen.
Hoewel redelijk zeldzaam voorko-
mend, moet men toch opletten voor
belangrijke verwikkelingen. Bak-
teriën zijn hier de oorzaak.
Waaraan merk je opkomende verwik-
kelingen? Als de koorts na 3 à 5
dagen hoog blijf tI als men meer
moe wordt, vooral als er moeilij-
ke ademhaling, oorpijn of keel-
pijn aanwezig iSI als er gele,
groene of bloederige fluimen ver-
schijnen. Dit zijn symptomen van
bronchitis, long-, keel- of mid-
denoorontsteking: In deze geval-
len is een bezoek aan de dokter
zeker niet nodeloos.

En als je nu denkt dat jij geen
griep kan krijgen, ben je mis: ie'
dereen is ervoor vatbaar. Dit ge-
beurt bij kontakt met personen
die deze ziekte hebben, vooral
wanneer men kontakten heeft in
kleine, gesloten, slecht verluch-
te ruimten. Meer vatbaar zijn, en
eventueel gevaarlijke verwikke-
lingen kunnen optreden bij risi-
cogroepen zoals zwangeren, suiker'
zieken, mensen met slepende hart-
en longziekten. Verder ook alle
mensen die door onregelmatig en
weinig slapen, slecht eetgewoon-
ten of te hard werken, vermoeid
zijn en daardoor minder weerstand
bezitten.
Wat kan men doen om griep te ver-
mijden?
1. Zorgen voor een zowel lichame-

lijk als psychisch stabiel en
regelmatig leefritme, waardoor de
eigen lichaamsweerstand wordt ver
hoogd. Ook voldoende fysische in-
spanningen, zoals sport.
2. Goede, regelmatige voedingsge-

woonten met 3 maaltijden per
dag. Regelmetig gebruik van ci-
trusvruchten (appeldienen, citro~
nen, pompelmoezen .•.) kunnen de
nodige vitamine C leveren, welke
waarschijnlijk gedeeltelijk ver-
hoogde weerstand geeft tegen vi-
rusziekten.
3. Roken vermijden omdat dit de

slijmvliezen prikkelt.
4. Daar vorige drie aanbevelin-

gen niet zo heel gemakkelijk
worden nagevolgd, zeker in een
studentenpopulatie, is vaccineren
aanbevolen. Zich laten vaccineren
met de bestaande vaccins geeft
een hoge bescherming. De bescher-
ming begint 10 à 14 dagen na het
vaccineren en duurt ongeveer een
jaar. Hiervoor wend je je best
tot een arts. Vaccineren vraagt
een kleine inspanning, met prak-
tisch geen neveneffekten. Dit zal
dan vermijden dat je 3 à 7 dagen
uitgeschakeld wordt, wat in een
examensituatie soms nefast kan
zijn.

In dit tweede deel: .leel T: ....co [}, p. ~'! (1)) uil/len ,,;e de nadruk leg-
gen op het belang Va"l ".dat" beuuet z i jn , wt do qrondelaq :!ou kunnen
leggen voor een mogelij]/ pSJumatPische "carriëve" of dat ons kan ma-
ken tot "lijdend VOOl';Jl rp" :8 in deze kor.tokat: gelijk aan "patiënt")
in zo van dia kongr~gat' s.
Het verloop van dit deb' zal - naar L~ hopen - da algemene gedachten-
gemg en de beqr ippen "ge-Zeefd" en "be-Leefd", lie de Paeeaqe :n eieh
omsluit, beter in het dagl. 'eht: 171C.'etenetel/lèn, Je zal het (111:::, ,,.,.;iZ-
lb van de "daqdaqel.i ikee" 'nhoud van deze b- 'gl~.·:ppen en de t. • '~ik-
heid die daarmee qepaard gaat om ze min of meel' gestalte te geven,
niet kwlijk nemen dat !Je in de volgende tekst eerder op theoreeioch
niveCl'...4zullen bl'ijv.m. Volgens ons is het: opportuner eerat deze ~eg
in te el.aan 'm al/lo mievei-etanden omtrent ir.terpratatie ( ... die
tieede VI' 't; 'e! van 80rmrige kernbegrippen te vermijden Ctl aldue mcal'
een konkr~t_ kijk 'P ir 3aak te krijgen,

11.PSYCHIATRIE
EN WAANZIN

"Ce n ' e6t pas la ~!!chotog.(.e gu..i. dU.<.ent. ta V,1-

!U;t~ de la. ~oUe, mtU.6 c ' e6t ia. 60Ue qu.i dé-
üent. la véJU,t~ de P-6!fchoe.og.<.e." (M. Fa.ucauU)

Bewustzijn staat steeds in betrek-
king tot iets. "We" zijn ons be-
wust "van" iets. Kort gezegd: een
kennis of een weten van het be-
staan van zichzelf in relatie tot
mensen en dingen, waarbij de ken-
nis van het bestaan van zichzelf
zo zwak kan zijn dat de materiäle
wereld (die der dingen - het
"Ding-denken") de bovenhand kan
hebben op dat Zelf-kennen.

Naarmate het "ik" meer in harmo-
nie komt te staan met de manifes-
te wereld, des te groter het
"Zelf", het "Weten" wordt. Wat be-
tekent dat de identifikatie "van"
ons en "voor" onszelf ten opzichte
van de ons omringende realiteit
dynamischer wordt, in de zin dat
de inhoud van onze ervaringswe-
reld "integer" en een doelbewus-
ter "realiseren" is, samen met de
realiteit.

Om dat "Zelf" en dat "wetEth" meer
reliäf te geven in "begeleidings-
verband" struikelen we onvermij-
delijk over het begrip "realiteit"
waarin de "waanzin" (niet verwar-
ren met krank-zinnigheid, dat meer
gericht is op ~et fysiologisch as-
pekt van de psychopathologie) het
meest uitdagend element is voor
het zelfbehoud en de zelfwaarde
van de mens. Het is nu juist door
het "gevoel" voor "realiteit" - dat
grotendeels bepaald en beleefd
wordt door ons "intiemste" Zelf-
bewustZijn - en het begrip "waan-
zin" - dat nauw in verband staat
met de gestaltvorming van de re-
aliteit - dat er een zogenaamde
verwarring onststaat voor de "nor-
male" mens in zijn onwetmatig toe-
eigenen van die "realiteit" als
algemeen vaststaande "norm". Bege-

_--
,- ~.

ven we ons op het terrein van de
begeleiding~ dan komen we tot de
vaststelling dat de klachten,
waarmee de "therapeikamer" bevolk
wordt, draaien om het probleem van
de erkenning van en de ident1fika
tie met die "normale" realiteit.
De "patiänt" of het "geval" (we
gebruiken deze termen om het me-
disc- jargon niet te verstoren)
heeft niet - zoals in Freuds tijd
- hoofdzakelijk als wortelproblear
een seksueel konflikt, maar het
reikt veel dieper en fundamente-
ler.

Het gaat om een konfliktsituatie
die gelnduceerd wordt door die
"machttoeëigenende reäli teit" (po-
litiek "systeem", sociale "struk-
turen", medische "macht", ekonomi-
sche "statistiek", "rechtspraak",
enz ...) en een bewustzijn van een
realiteit of waanzin die de be-
goochelende "Ding-realiteit" over-
schrijdt. Hier verkrijgt waanzin
dat niet meer de betekenis van
"abnormaal", maar het existenti-
eel tragisch symbool van een zeer
intiem menselijke dimensie van de
"Reali teit" .
"Waanzin" wordt dan "EIGEN-ZIN"
of een intiem realiteitservaren.
Aangezien de "Ding-realiteit"
(ook het systeem genoemd) deze
zienswijze niet kan aanvaarden om-
wille van de bedreiging die eruit
voortvloeit, wordt de zogenaamd
waanzinnige effektief geduwd in
een pathogene en marginale opstel-
ling tegenover de maatschappij.
Hij, de "waanzinnige", durft het
aan vragen te stellen over de zin
en de onzin van het bestaan.

VVlVOtq: p.l ottdeJuxan

(1) Korrektie voor wt de inleiding betreft bij deel 1 "In den begin-
ne" (Veto 9): mogen !Je de aandacht veetriqen op het feit dat Dr.

M. Peerbolte geenszins tot de strekking van de "Anti-psychiatrie" be-
hoort. Hij heeft door de korrektie van het begrip "Thanatoe" bij
Freud een pre-natale of kosmische dimensie geopend voor de analyti8cro
begeleiding en aldus .!!:]'hanatos" vervangen door het koncept "Oceanos".
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De viel' vormden daal' een qroep die enige
lokale bekendheid kreeg al.c "îha Ronnue
Drei: G:rtmp". Tege'lijkc:rti.id mot de kanet:
van violict John Sheahan kuam Luke KnlZy
op het idee de qroep te noemen rlaal' a
tlOVeHe van ,Tames Joyce "The Dubl-in; re",

Zij begonnen via de P ,~ r aam maken t';:jd:_n
het Edinburqh festiva. )01' de verechii-
ning van hun eerste a blYl "The Dubl.inere"
ontiutond el' irl de Bvi tee foLk-scene een
tlOffllC bclanqatel.cinq voor de gl':Jep die
Cl' toe leidde dat al hun
Folk-dub;; tot festiva'll
ten.

oorden a ',; Rp.n I1lQ!'lllel'1 ;lit op
hitpal'a • ~n pOplllaliteit be-

gi 'ri ,J, l' te elaan 'P"'!t vantieland van Eu-
1'. 'pa. ich duurde het vroemd genoeg 1: t
in 9 voor hun eel',;te qrot:« tourru t S,

plaat cuonden in Duitc'land, Soandinav '" 'Ti

België. Naderhard barnen zij met tUl'

terecht: in de USA, A:wr.l'a" ", Canada, Ja-
pan en vele and ..1'. Landcr , ~'V pl':Jgl'arrF1'aI
en gl':Jte theaters volgder..

In 1974 vonden een aanta_ gl'Jte veranderin-
gen pLaats binnen de groep. Cial'an &7lÁl'ke
kwam op non-actief te otaan dool' een zeel'
ernetnqe ziekte en Ronni.e ûreu besloot de
groep te vel'Laten om een oolo-camriere te
beq/nn ,no
Het 'nde van de groep Zeek te naderen tot-
dat Jim ,\fcCann zich epbij voegd·. h:j mak-
te bevpiend met Luks KeZly tijdens een ge-
zamenLijk optreden in de Ierse pl'oduktie
an JJesus Chr iet: Superetar",

De "oederqeboortie" van tihe Dub'linel's hee
in de afge- pen eb-ie [aar fenomenale gevol-
gen gehad. ")'! eerste Austz'a'lische tournee

..JAAROANO 4· NR, 11 REDAKTI. & ADMINISTRATIK:
'T STUC _ E, vm EVEN~iTRMT 20'

3000 LEUVEN
t.l,016/22,44,38
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War nu9

kik<lri kiSr<ln9,
JEUGOTONEEL MET RAUMOND VAN HET GROENEWOUO

Het Brussels Kinderteater brengt op zondag
26 maart om 15 uur in 't Kersouwke een
voorstelling van de IIIERI-~ISTEN. een
muzikale klowneske van PAUL MAAR.

Een duidelijk voordeel van Kikeri-kisten
is dat het kind als toeschouwer ernstig
genomen wordt en niet met "weer een sprook-
je" in slaap wordt gewiegd,

Oe kikeri-kisten eisen voor de twee maal
45 minuten die de klowneske duurt alle aan-
dacht ,po maar dan wel een aandacht waarvan
glimla h en schaterlach de ingrediönten
zi<n. Het verhaaltje heeft weinig om het
11". len zou het hele gebeuren het best
kunnen )mschrijven als een voor iedereen
te vatten versie van "wachten op Godot" ,
Maar dan wel met de moraal dat vrienden
vrienden moeten blijven. wat ook de machi-
naties en intriges van ruziestokende der-

mogen zijn._ _ ._

Oe grote verdienste van spelers en regis-
seurs is dat uit dit schijnbaar eerder ma-
ger gegeven anderhalt uur 3prankelend to-
neel kan gepuurd worden.

Bij de akteurs vinden we een nieuw. maar
niet minden bekend gezicht: RAYMONO VAN
HET GROENEWOUD die trouwens ook voor de
vlotte en plezierige melodietjes van het
stuk heeft gezorv.d.
De tweede klown-h' ,ofdrol wordt gespeeld
door CHRIS CAUWENBERGHS. terwijl MARK VER-
STRAETE als "witte klown" het trio vervolle-
digt.

Oe hele produtie is een warreling van kleu-
ren. Gags en bewegingen die die het jonge
publiek en hun volwassen begeleiders geen
sekonde loslaten. visuele en auditieve
grappen volgen elkaar op als een mallemo~
len en vertonen daarbij heelwat gelijkenis
met de gegeerde "Laurel en Hardy" films.

Oe bijzonder goed en uitgekiende regie is
in han~en van akteur-regisseur GUUS BRON.
Opmerkelijk blijft alleszins dat de grap-
pen waarmee het stuk werd gekruid bijna
allemaal een tweede en derde betekenis heb-
ben. Op zijn minst dus een dubbele bodem
die door alle leeftijden van 6 tot 66 jaar
via de eigen ver' eelding en ervaring kan
worden opgevuld.

OKLJ- Leuven organiseert in 't kader van
de Mei '68 -week een debatavond rond de
huidige studentenbeweging onder het thema
"10 jaar na mei '68: Wat nu?"

We beginnen met een film "OROITE A LA PARI -6
LE" over de Parijse mei-dagen. In de film ';::::'==========================================i1
wordt getoond hoe de studenten, uitgaande •
van hun onvrede met hun eigen specifieke
situatie. andere maatschappelijke situaties
in vraag gaan stellen. t,onkreet gaan ze
kontakt zoeken met stakende arbeiders. ze
voeren samen aktie. ze wisselen ervaringen
uit.

Een goeie film. zeker in het perspektief
van de diskussie die daarop zal volgen:
Wat met de studentenbeweging hier en nu?
De avond wordt verder gestofferd met boe-
kenstands en een pint in de pauze.

Iedereen hartelijk welkom!

Oinsdag 7 maart 20 u aud. Ves.
Org. OKLJ Leuven

t de Historische 1(rc'ng op 9 I'laal't een
open podium organiseIrt, 's d· tweede avona
in de reeks: "De eoeiat.e gesch 'edeni e van
Belaié" die de Vel':mtl'uste Hi etcr-ici: samen

t K.1'üak orqani seren jj~n dag vervroeqd.
Dus: lP woensdag 8 maart in de gl'~ete vel'-
gadel'zaal van 't Stuc (eel'ste verdieping)
en niet op 9 maart zoals OOl'spl'onkeZijk
aangëT<ondigd.

Woensdag 8 maart, 20.00 u: DE ARBEIDERSBE-
WEGING TEGENOVER KRISIS EN FASCIS~ (1914-
1945)

Donder daq 16 maart, "'. u: DE ARBEIDERS-
BEWEGINGTUSSEN HAMëREN AAMBEELD(1945-
1976)



Leuvell.~ stad-
Ut! en V,t<.C.II-

15.00 u: Poppent/u:JLte.JI.: JAN TOERLESJOEIZ
dooll. HOUTEKOP tU;t S.ót.t Ttr.uÁ..de.n,
-Ut 't KeIL6oULcke, Ha.UengllJtg I, Na.anu>e 6 t'l..
30,- (fU.nde.JI.el1 25,-)

1',IAANVAG 61
15.00 u en 20.30 u: filil: LA MAMAN ET LA
PUTAlN VllJt E~to.ch,
-Ut 't Stuc. 01Lg. Ku.U.u.uJllt.a.a.d. 60, - (6teun-
~en: -20,- CJP ~t TTT: -10,-)

'DINSDAG 71
20.30 u: Folk: BRENVA WOOTTON en ALL fENN
.<.11't Stuc. Oll.g. Ku.U:u.uM.aa.d. 60,- (6teun-
ka.aJLtw: -20,- CJP en TTT: -10,-)

16.00 u: In60lLmeel k066itaáelge.4p1Lek: E-
ERGIEPROBLEMEN IN OE OUTt'JIKKEUNGSLANVE

doo« Etvi.k Lyóe.n,
-cn ATOL, BUjde htkonU>t6t1L.a.a.t 9.

20.30 u: EINVELOZE ENEP-GIE doo« Etvi.1z. Ly-
ë en,
-Ut aud, Oe /.folen, Celv. t<.jne.nlallJt, Hevun-

lee.

20.00 u: Oebat: 10 JAAR NA HCI '68: ('JAT
JU? en F-<.l.nl: OROTTE A LA PAROLE en Boe-
kenbWlL6,
-Ut aud, Vea.Uu..6. Oll.g. OKLJ Leuven.

IWOENSDAG 81
20.30 u: Jazz: TCHICAI QUINTET e.n TCHICAE
el1 AI-JVRE GOUDBEEK .<.n duo.
-Ut 't Stuc. Oll.g. Ku.Uu.uM.aa.d. 100 (ó.tettll-
ka.aJLten: -20,- CJP,TTT: -10,-)

2&.00 u: Reuze teute 6u.<.6 t.v. v. de Paie.4-
tijll,óe ve.JI.ze.t6ttUjdelL6,
-Ut Home Ve.4al.<.u6. O''lg. UMVelL6. Gele KIU.U.6.
40,-

20.30 u: JAN AKKE~.AN en GROEP (met o.a.
BlLuno Ca6teUuu ( ciJr.u..nU», cees Valld
LaaM (ba6), Ja6pe.JI. van 't H06 (keyboaILdó)
-Ut. de glLOte aula. 140,- 160,- Oll.g. Skai.

20.30 u: TK SjantaJtt met OIL6 P. en DELLA
BOS 1ERS
-Ut. aud, K., Cele.4tijl1entaan, Campu.6 Heve'l.-
lee. 60,- (VTK,Wuta) en 80,- (voolI.ve.JI.koop
b{_j VTK en (')uta)

20.30 u: kla6ó.<.ek kott,6e.1Lt: Ttvi.o ARENA, ho-
bo, k.l.aM.ne.,t, 6agot. Gode.Ueve VERSTRAELEfJ
p{.ano,
0(.11 6ac.gebouw van (;J.<.jób. en Le.tt. GII.~.

IAIAANVAG 20 J

20.30 u: Kta6ó.<.ek: PANVORA EN CANTILENE
-Ut. 't Stuc.. 01Lg. Kultu.uILIL.a.a.d. 80,-
(óte.unka.aJLt~t -20, CJP en TTT-I0,)

20.00 u: In de ~ec.k6: De óo~e ge.4C~-
desüs van Belg'<'ë: DE ARBEIVERSBEWEGI NG T.I=-
GENOVER KRISIS EN FASCISME (14--15)
-Ut 't Stuc, vHgade/lzaal.
0Jt.g. Oe vVl.ott.t.'lU6te H.<.6tolL.<.u en Kuto.k.

20.00 u: F{.tm: OIE UNVERDRUCKUNG OER FRAU
ISï VOIZ ALLEM AN DEM VERHALTEN OER FRAUE
SELU[R ZU ERKENNEN (He.,tmut COótMd '69
OOR)
Ut aud, Ve.4al.<.u6. 40,- O)J..g. DAF,V)J..oULcen-
1Lu.<.6 •

}OINSDAG 211
20.30u: Pop: TYLA GANG
-Ut 't Stuc. O.l!.g. Ku.Uu..u.M.a.a.d. 100, -
(óteunna.aJlten : - 20, - CJP ~t TTT: - 10, - )

(DONVERDAG 91
20.30 u: Toneel, H{jne: CHILEENS MIME Tlit.-
ATER, in. 't Stuc. 01Lg. Ku.l,:tLu.lII../J..aad. 80,-'
(óteunka.aJLten -20,- CJP en TTT: -10,-)

20.00 u: F{.tm: UNION MAIV,
-Ut aud, Ve.4al.<.u6. 40,- 0Jt.g. OAF, VlLOuwen-
1Lu.<.6•'DONVERVAG 161

20.30 U: Hedendaagóe muz.<.e.k: LOUIS AN-
ORIESSEN en GROEP HOKETUS,
-Ut 't Stuc. O.l!.g. Ku.U.u.UMaad. 120 (óteun-
ka.aJLtett -20,- CJP en TTT: -10,-) 20.30 u:

Toneel: MIJN BOOG ZET IK IN OE (IIOLKE
doo)J.. OE VRIJE RUIMTE,
-Ut. 't Stuc. O)J..g. Ku.U.u.UMaa.d. 80,- (óteun-
na.aJlten -20,- CJP ~t TTT: -10,-)

IVRIJDAG 101
22.00 u: CAFFEE SHANTANT
-Ut 't Ca66ee van 't Stuc.

20.00 u: OE AP-BEIVERSBEWEGING TUSSEN HA-
MER EN AAMBEELD -Ut. de )J..eek-6: Oe 60Uale
ge.4c1ueden.<.6 vanBelg'<'ë. (1945-1976)
.ut 't Stuc. Ve.Jt.gade.JI.zaal. O.l!.g. Oe ve.ILÓn.t-
./J..U6te h..<.6totvi.u en K.l!.äak 20.00 u: F{.tm: L'HEURE OE LA LIBERATION

A SONNEE (Heytu S)J..oU./J..'74 Ubanon)
-Ut oud, Ve.4al.<.u6. 40,- O.l!.g. DAF en V)J..ou-
wen/Lu.<.6 •

IZOtJVAG 121
11.00 u: Zondagmwdagkon6e.1Lt: LeeJLtUtgen
van het con~e..'I.vato.Uwn,
-Ut de go tt.6che zaal VllJt het Leuve.,tt,6 stad-
/tLLt.6. 40, - (20, - VOOII. vlL<.endenlvt.wg COII-
óe.JI.vato1Uum, CJP en re.tL6 3 P(6)

'ZONVAG 19)
11.00 u: Zondagm.<.ddagkol1óe.lLt: leeJLtUtgen
van het COtt,6e.J1.vatotUum,
in de. got{.6che zaal vat! het ótadhu.<.6 te
Leuven. -10, - (vtvi.endenklLUtg COtt,6e.J1.vato1U-
UJlI, CJP, Plu.6 3 pa6: 20,-)

IDONVERDAG 24
20.30 u: Folk: SWAN ARCAOE
m 't Stuc. O,'I.g. KuUu.uM.a.ad. 60,-
(óteunka.aJLten -20,- CJP en TTT: -10,-)1',fAANVAG 13l

20.30 u: Film: 1LLUmNATION van Zan~~i,
-Ut 't Stuc. Oll.g. Ku.U.u.UMaad. 50, - (ótewl-
aaarden, -10, - )

IDINSDAG 14]

20.00 u: F.<.lnl: 10 JAAR ABOP-TUSSTIZIJV-
VAN BREINAALD TOT POLITIEK STEEKSPEL
(H.u.e..<.e MoleIlaalL '77, Nede..'I.l.and)

-{_n o.u.d. Ve.4~. 40,- O)J..g. DAF, VII.OU-
welt/Lu.<.6 /

IWOENSDAG 151
DAG VAN OE POEZIe:
15.00 u: POElIE HARVOP met ew p.'LogJtaJrVIIlt
ond GORTER

20.00 u: FIGUP-ENTHEATER TRIANGEL
22.00 u: NACHTVAIJ DE POElIE (met amate,u.
u.<.t ~en UJe.JI.k, He.JI.nIltlt De. Cotwtck, N<.c
VllJt B./J..Ugge,m.une, ba.Uet, goochelaa'L6, eni. )

<-tt 't Stuc. Oo'lg. Ku,UWL'l./J..aad. '<'nkom p
deel.: 40, - VOM de hel.e dag: 100

F



Op het prograrrma staun:

Di 14 maart: "10 jaar ABORTUSSTRIJO- VA
BREINAALD TOT POLITIEK STEEKSPEL" (Hillie
Molenaar 1977 Nederland)
Een dokumentaire -de titel spreeft voor
zichzelf- gevolgd door een debat, dat zal
word. n '"'limeerd deer- het Leu in",abortu -
omite:.•

o 15 Maart: "DIE UNDERDRUCKUNG DER FRAU
IST VOR A t ~N DEM VERHALTEN OER FRAUEN
SfLBER ZU ERKENNEN" (Helrnut Costard 1969
OOR)
Een Oostduitse fil~, waarin gepoogd wordt
het vervreemdende rollen ,atr'Iontussen
vrouwen man aan te tor Ie. Ize film wordt
voorafgegaan door oen I r+: ...m: "MET OE
GLIMLACH" (Chris Vermorcen België). Een
ironiserende report, er de opleiding
van vliegtuighostos

Deze films gaan allemaal door in het Aud.
Vesaliui, ,.,2( u. TIegangsprijs is tel-
kens 40 fr. Ter gel~genheid van dit festi-
val wordt I een brochure uitgegeven met
een aantal theoretische artikels (over
eminisme/ anti-sexisme/ sexisme in de

film), en bespreking van elke film die
(in Antwerpen) vertoond wordt. Tegen demo-
kratische prijzen te verkrijgen aan de in-
ganp. Wie verder nog de andere films wil
zien, zal zich naar Antwerpen moeten wen-
denJ data en informatie zullen uitvoerig
in dag en weekbladen worden bekend gemaakt.

Verder info~atie over OAF Leuven: in de
maanden april-mei plannen we een reeks
films die de periode oor en de 10 jaren
nà Mei '68 bespreLen.
We houden je nog we. p de hoogte.

ESTIVAL VROUWENFILMS
000000000000000000000

Gezonde tradities mogen ~orden voortgez&t.
Zo ook met het jaarlijkse festival van
vrouwenfilms. Het ministerie van kr.I tuur
echter, dat dit festival subsidieeI~ ,wil
dit r-u nog slechts om de twee jaar j, 'er.
Daarom hebben enkele organisaties beslo-
ten de handen in elkaar te slaan om dit
jaar' zelf een dergelijk fel1tival op te
zetten. Van 10/3/78 tot ~ c 23/3/78
ga, t J.t door te Antweq r , 1 zaal Kin

tie: "Vrouw in oe
ere Film" (vzw). Van

"(vzw) en
ze laatste"[J

organisatie zijn het -een aantal pr Inc r-
pes van het feminisme getrouw- specifie
de r ,wen die de organisatie op zich no-
n"J in.
Endelil

A_D~" Een film die
tussen de arbeiders-
mancipatie. Deze film
d door een debat. Oit-

vrOUIO'l'n in de
trijd.
".:lr!.·~.e Ille
ndarrvnelRe-

tr wordt nog ge-
ACV middens in het de-

Di 21 maart: "UNIO
andelt over de ban
strijd en de vrouwe
wordt opnieuw gevol
maal ovor de plaats
syndikale beweging
iervoor zijn uitge
(Dolle Mina Gent)
belse vrouwen Bruss
poogd om iEl1TlB1j
bat te b

o 22 ma! t:
A SONNEE"

n de films die daar zullen ver-
toond worden, zullen eveneens te zie~ zijn
in eef" sillUltaallfestival te Gent en hier
e Leuven, waar ook D.A.F. organisaties

werkzaam zijn. Hier te Leuven wordt he
festival samen mot het vrouwenhuis opgezet.

OE LA LIBERATIO
1974 Libanon).

Deze laatste film gaat over de guerilla-
strijd in de Perzische Golf. Ni, t dt vr J-

wenproblomatiek zelf, maar brec
blematiek 'maatschappolijke ber
persoonlijke bervrijding' word
Centrale figuur in deze film is
él een vrouw ...

r: II1 pr' -
r' ·d.'~n
benende f ,
echter - ..

::>

• • ~ . •

15.00 u: poppe.ll,tlte.atell.: VE VRIE GOUVE
KISTEN dOOk de Ha.66eU~e T.i..jt,



DAG

POEZIE HARDOP: "0 NIEUW GETIJDE DAT IS .'VU"

Inek» 1I1'J1.:;lUlu8en Rutgc}' Weem};f,,' r).~I'te1.len
" het verhaal van COI't 1', Z ':jn le-
korte tekt.ten , die de 'a" ze frag-

n , ..m ~·:,t z ',) ~yr'i;)che en epi.eahe poe-
zie VCI'bin4 n. 1ze produktie van Poezie
Haldop ie 4 'YI c )emlezing uit zijn hele

vk:
Herman Gorter. Op 15 september 50 jaar ge-
leden gestorven. "Hij rook naar hooi en
Noord-westen wind", schreef een tijdgenoot
ven, h_
Niet enkel de bekende dichter ven 'Mei',
maar ook de onbekende van lichte, argelo-
ze en verfijnde liefdeslyriek, van 'socia-
listioche'verzen, waarin voor het eerst
in de Nederlandse literatuur het visioen
van een klasseloze maatschappij werd be-
schreven. Deze socialistische poezie (Het
socialisme ie een eikeltje, een klein kind)
wordt doorgaans glimlachend of geirriteerd
naar de hoek van de propagandistische lite-
ratuur verwezen; zijn grote epische gedich-
ten "Een klein heldendicht" en "Pan" zijn
nagenoeg 1 ergeten; je zou haast zeggen ver-
donkeremaand. En wat heeft hem bewogen om
van 'allerindividueelst' dichter, tachtiger
bij uitste~, tot een socialistisch dichter
en politiek denker en aktivist te worden.

ACHT
Studenten brengen e n poe zie

Herman Oe Coninck

ie Ven Brugge

M_
uz

, ba •• " animatiefilms,

toen ik in haal' kam ~I' k.'<2TII
peelde de radio op m' Iden-

gr;l.

middengol.f, het kenmerk van
haar' doen en laten e11waar-
door ik el' opeens de brui: aanqat .

Bart 8raeckevelt

t.1

poitiach
Het figurentheater TRIANGEL speelt
tend voor volwal enen en heeft een interna-
tionaal repertoire.
Oe voorstelling be taat uit een aaneenscha-
keling van korte, tekstloze nunmers ~et ma-
rionetten, maskers, stok- en handpoppen.
Het poppentheater van Henk en Ans Boerwin-
kel is zo veelzijdig dat figurentheater
een betere omschrijving is. Naast de poppen
verschijnen de makers ook regelmatig in de
kast. En dat geeft de opvoeringen een won-
derlijk ietwat grotesk karakter.
Ce kleine speelruimte van de poppenkast
wordt bevolkt door bizarre wezentjes die
deze transformeren tot een vreemde wereld,
waar de grenzen tussen droom en werkelijk-
heid kunnen vervagen.
Oe poppen zijn heel secuur tot in de fines-
ses uitgewerkt, hebben stuk voor stuk een
visuele suggestieve werking, hebben 00
meestal een treffende contrasterende uit-
beelding, die verrast en de lachspieren
prikkel .
Oe lee'niel,en die Trinangel gebrui~t wor-
den ook verduidelij~t in een korte demon-
stratie tussendoor. lnteressant voor de
leek die daardoor het onderscheid leert
kennen en uit de toelichting begrijpt dat
die verschillen niet van puur technische
aard zijn, maar wezenlijke betekenis voor
het karakter van de gebruikte figuren:

n marionet kan zich in hogere sferen be-
wegen, een stokpop bl.1jft Met de aarde ver-
bonden, een handpop met de mens en diens
emoties.
Het maakt een latere scène, waarin een ma-
rionet zich afzet tegen zijn maker en, wan-
neer hem dat lukt, zelfstandig als stokpop
verder Raat, des te intrigerender. Behalve
dat wordt de ongelooflijke beweeglijkheid
van de poppen en de maskers (Henk 80erwin-
keI maakt ze allemaal zelf) goed zichtbaar,
die te ~eer de bewonderswaardig behendiee
vaardigheid van spelers verraden.
Door de toepassing van de verschillende be-
wegingstechnieken ontstaat een contrast-
rijk programma dat zeer verrassend op de
toeschouwer inwerkt.
Er wordt gestreefd naar een pure
roopenspe t , met de nadruk op het
aardoor het in eerste instantie

ven
gen.
In 1 co ttc JI I,'

Roemer,. '-".1,-'-
poppen- en

theateI'fe::tivab in binnen- en buitenland
bleek het j'igw'entheatel' Tr'iangel ale een
'an de hooqtiepuntien naal' tloren te komen.

...
vorm van
visuele,
kunstzin-

nig gestalte geven van de verschillende
figuren dan ook een belangrijke onderdeel
is.
Alle scènes zijn heel mooi in het licht
gezet, een beetje pastelgetint vaak, zo-
dat ur naast de magische invloed ook af
en toa s~rcke is van een atmosfeer uit het
nêtisch realisme in de schilderkunst. En
at werkt r.oed ols ecntnrr-r-or.d bij de meest-

al flink in ironiR gedompelde s~elfragmen-
en.

POËZIED
BU GEBREK AAN EEN NACHTZOEN

Ik ga naar bed en

reik naar het knopje
de schemerlamp doet haal' naam
oneer en de nacht: (Jm.:cUi aan

l' I,."ll'dt n ·..,r aan- of uitgekniptJ
hemel' 's: zacht de nacht vel'zoenen met

,;e klaarl lcnt s ik
hemel', denk ik, het donker dat
ereachtende omtitondiqhaden pleit.

_ ...

ONDANKS DE DICHTER

~I avonds Loopt de dag leeg als een zak~
de zon gloeit dan kz'ampachtig rood
.e durft nog hl'ijven dat

"t: zic;h t.eruqtu-ekt: achter de horizon"

nee,
het zijn lJij die haal'
- ûapernicuc indal:htig-
a1'1'.7gantde I'u.g toekeren.

André Wij
o
ti;'"



~,",TSELIER...VRAGEN ~&ANTWOORDENDEZAAK DE
MET GESLOTEN VIZIER
Hoewel de zaak de Batselier haar
spektakulair f,arakter begint te
verliezen en daardoor de eerste
storm van verontwaardiging ook ge-
luwd is. blijkt dat de Akademi-
sche overheid de strijdbijl noe
niet begraven heoft. Oaa~""" even

de laatste gebeurtenissen op een
rijtje zetten. Hopelijk worden
hiermee de diskussies in de fakul-
teiten gereaktivieerd en kan zo
de aktie in haar tweede fase ge-
stimuleerd worden. De winterslaap
La ~, g ~1et voor morgen.

HET HOOG SPEL WORDT GESPEELD",
De avond van 13 febrLari ~'~g lr
de Fakully Club de vergadering
door van de Akademische Raad. Op
de agenda - nota bene als laatste
punt: wat nu aangevangen met "de
zot" (dixit De Somer) Steven de
Batselier?
Antwoord: voorlopig geen ontslag-
procedure. maar de oprichting van
een "patronagekomnissie" voor Pas-
sage 144 om alzo het initiatief
van de Batselier te "legaliseren".
d.w.z. zodat het tot de weten-
schappelijke aktiviteiten van de
Batselier kan gerekend worden. De
kommissie zou moeten bestaan uit
2 geneesheren-psychiater van de
KULeuven en twee psychotherapeu-
ten (klinische psychologen) van de
ULeuven. De konkrete samenstel-

ling van deze kommissie wordt over
gelaten aan de Batselier. waarvoor
hij tijd heeft tot 4 da~en vn r je

emi.,:he Raad van 4 maart e.~.
las daar eet .ar geen snuggere de-
kaan die vroeg: "Wat gebeurt er
wanneer de Batselier er niet in
slaagt om deze patronagekommissie
samen te stellen?" Waarop Pietje
De Somer lakoniek: "Mijn vermoe-
den is dat ze cok niet kan samen-
gesteld ...orden!"
De snuggere dekaan: ".Jat dan?"
Pietje: "Dan begint alles terug
van het begin!"
at konkreet betekent dat in dat

geval de ontslagprocedure ingezet
wor-dt, of de Batselier gedwongen
wordt een halftime betrekking te
aanvaarden. Hoeft het nog gezegd
dat de Akademische Overheid (en
wie nog???) er duidelijk op speku-
leert dat de Batselier geen 2 ge-
neesheren-psychiater van de KULeu-
ven zal vinden die zijn Passage
~"" "illen "patroneren".

t~AAR ER ISMEER
=en bezoek aan Passage 144 leerue
ons dat De Somer vuil spel heef
gespeeld in de Akademische Raad.
Onderhandelingen tussen Oe Somer
en de Batselier en zijn advokaat
leidden namelijk wel tot een over-
eenkomst met betrekking tot het
principe van een patronagekommis-
sie. Met andere woorden: nog géén
overeenkomst over de inhoud van
de patronagekommissie. laat staan
over de samenstelling ervan. Het
is slechts in een part schrijven

r er.t a van werd genomen. Dus nog-
maals is er geen enkele overeen-
komst inzake uitwerking van de pa-
tronagekommissie. Hoewel De Somer
op de A~ademische Raad het voor-
stelde alsof zijn voorstel door
de Batselier aanvaard werd. .a-
hoort dergelijke leugenectt t ,e
praat soms tot de deontologie van
de geneesheer-rektor De Somer?!?
Ter verduidelijking: Steven de Bat·
selier aanvaardt niet dat er 00

6én enkele geneesheer-psychi-

2 februari - en het daaruit voorT-
vlooiende onderzoek van Volksge-
zondheid). Het is immers duidel ijk
dat dit de ware kern van de zaa
is. imners werd er bijvoorbeeld
ooit eens gevolg gegeven aan de
parlementaire interpellaties i.v.
m. KUL-onderzoekingen ten dienste
van de NATO en de [ielg_;che wapen'
industrie en -handel.
Het gaat helemaal nie· lp de eer-
te plaats

Het gaat in eerste instantie hele·
maal niet om de figuur Steven de
Batselier. maar om de keuze tus-
sen twee fundamenteel verschil-
lende vormen van wetenschapsbe-
oefeninv.. Naast deze meatschappe-

Or:lt. Hoe kan irTlT'erseen
klassiek medisch geschoolde psychi·
ater. voor wie psychiatrie slechts
spuiten en pillen geven is. oorde-
len over een psycho-therapeutisch
initiatief dat vertrekt vanuit een
niet-mediSCh. maar louter diep~en-
sel1j ke visie.

DE WARE BEDOELINGEN VAN DE AKADEMISCHE OVERHEID, " EN DE
KONSEKWENTI ES, ,,

\'JAT
Voor de studentenbeweging staat
er konkreet drie punten op de a-
genda.
1. Verdere organisatorische uit-

bouw van de aktie vanuit een
lange-termijn-visie. Hierbij moet

zwaartepunt voor61~ Î1ggén op
de fakultaire initiatieven (geko-
ordineerd in het centraal aktie-
kom1tee) .
2. Het op gang brengen binnen de

diverse fakulteiten van een
diskussie over de te voeren stra-
tegie. Ofwel een patronagekommis-

lijke implikaties heeft geheel de
e affaire ook een onmiddellijke

weerslag op het vlak van de op-
leiding. namelijk een verarming
van het onderwijspakket. In dit
geval'door de verwijdering van
een prof met grote pedagogische
kwaliteiten en die poogt om op
een eerlijke manier de wetenschap'
pelijke kennis m.b.t. marginali-
seringsprocessen in onze samenle-
ving uit te breiden. (Oit feno-
meen behoort ook tot het krimi no-
logisch onderzoeksveld - er is
een Centrum voor Stucie van de
Marginaliteit aan de School voor
Kriminologie.)

TE DOEN?
sie. 'ngesteld naar de normen
van de Satselier (d.w.z. geen ge-
neesheren-psychiater van de KULeu
ven). Ofwel konkretiseren we de
eis dat de Akedemische Overheid
haar handen volledig heef~_af te
houden van de Batselier en van-
Passaee 144.
3. Het organiseren vanuit de Leu-
vense studenten van een steunko-
mitee van prominente figuren uit
de akademische. politieke •... we-
reld.

(deze tekst wed opgesteld ten
behoeve van het cents-aal: aktie-
kamitce door studenten van de
Kx-iminoloqieche Jû·ing)

toekomst te vermijden. heeft de
ringraad van 24 februari jl •• in

aanwezigheid van enkele leden van
het aktiekomitee. een afspraak ge
maakt i.v.m. aktiekomitees.
Indien aktiekomitees. interfakul-
taire algemene verBaderingen ei-
sen en standpunten over willen
brengen naar de Akademische Raad,
kunnen zij hun voorstellen steeds
(schriftelijk) voorleggen aan de
ringraad voor bespreking in haar

algemene vergadering. en dit tel-
kens er een Kringraad doorgaat.
Deze voorstellen zullen door de
studentenvertegenwoordigers op de
Akademische Raad verdedigd worden
als ze bij meerderheid aanvaard
worden op de algemene vergadering
van de Kringraad.
(Dit geldt uiteraard niet alleen
voor het aktiekomitee "de Batse-
lier". maar voor alle akties.)

AKTIE VOEREN
Tijdens en na de Akademische Raad
van 13 februari kregen de vier
studentenvertegenwoordigers in die
Raad heel wat kritiek te verwerken
van het centraal aktiekom1tee "de
Batselier" • zowel mondeling als
schriftelijk (ook in de tekst op
deze bladzijde over de houding var
de Akademische Overheid. stond
een passage over de studentenver-
tegenwoorJigers; deze werd door
de opstellers zelf geschrapt).
De studentenvertegenwoordigers
werd verweten een persoonli
standpunt en niet dit van de stu-
denten in het algemeen te vertol-
en. Toch hebben zij zich gehou-

den aan de afspraken die op dE
Kringraad i.v.m. de Batselier zijn
gemaakt. gehouden (zie de nota van
de Kringraad aan de Akademische
Raad 1.2.78 - Veto 12 p.S).
Dm dergelijke voorvallen in de

spoor te zetten. Want genoemd
vertragingsmaneuver betekent kon-
kreet dat deze snoodaards waar-
schijnlijk hun vuile plannen door-
drukken tijdens de Paasvakantie
of de examenperiode. Tegenover de-
ze strategie van de Akademische
Overheid moet de studentenbevol-
king duidelijk in het offensief
gaan. Want .•• wanneer Steven de
Batselier tot ontslag of halftime
gedwongen wordt, dan wordt een
gevaarlijk precedent geschapen om
elke vorm van mensgerichte weten-
schapbeoefening aan banden te leg-
gen of zelfs te onderdrukken. En
dit zowel inter-universitair als
extra-universitair (cfr. de par-
lementaire interpellaties - zie
vergadering van het parlement van

nomeen door de betrokken familie
leden. kennissen en justitie zon
der enige verontwaardiging aan-
vaard!?

Pi Engoiss

vc:tn p ..
Iemand die zich distanciäert van
de groep. veroorzaakt een agres-
sie omdat de groep gekwetst wordt
in zijn narcisme. Dit ~eldt even-
eens voor het systeeml Aangezien
het systeem dit niet langer kan
ragen. heeft zij voor dat indivi-
u een "plaats" gevonden, waar
het dan wettelijk opnieuw kan "in
-passen" of onder MEDISCHE OE~-
ING rustig "koud" kan worden.

lEigenaardig genoeg wordt dit fe- 'V~~~~I 17·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,0" _

patronagekornmissie heeft, nl.
t de korrmissie zou moeten be-

staan ~it 2 geneesheren-psychia-
ter en 2 klinische psychologen van
de KULeuven. In een terugschrijven
van de Batseliers advokaat werd Oe
Somer meegedeeld dat die brief
goed en wel -,ntvan;>;enwerd en dat

I et i nu duidelijk dat de Akade-
mische Overheid niet afziet van
haar pogingen om Steven en de Pas'
sage 144 te kelderen. Na een eer-
ste fase van onreglementaire en
immorele intimidatie - die door
het studentenprotest ongedaan wer-
den r,emaakt - speelt de Akademi-
sche Overheid nu de bal terug naar
de Batselier en dit op een leugen-
achtige en achterbakse manier.
Hierbij speelt de Akademische O-
verheid het spel van vertraging
en oneerlijk overleg om zowel de
studenten als de Batselier om de
tuin te leiden en in de openstaan-
de val te lokken. Het is nogal
wiedes dat de Akaemische Overheid
z ook probeert het nog levende
studentenprotest op een dood
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Op 5 maart was het 25 jaar geleden dat Iosif Vissarwnovitsj
DzoegasjviLi, beter bekend onder zijn bijnaam StaLin, ter zieLe ging.
Nadat hij een tijdLang nagenoeg vergeten was in het Westen werd hij
op het einde van de jaren '60 door een aantal: mensen, ook in Leuven,
opnieuw ontdekt.
Die nieuwe ontdekking gaf aanLeiding tot heftige di8ku88ies, o.m.
nog dit jaar in Veto. Die Veto-di8ku88ie werd door de redaktie nogaL
eigenmachtig afgesLoten, wat aanLeiding gaf tot fru8traties bij 80m-
mige men8en.
Daarom hebben we be8Loten om er nog ~~n keer op terug te komen.
Daartoe werd een bijdrage pro en contra StaLin gevraagd aan twee
niet-georgani8eerde medewerker8, die echter weL een anti- re8p. pro-
8taLini8tische opvatting wiLden uit8chrijven. Da Lezer moge zeLf
zijn concLu8ie8 trekken.
Hiermee i8 de di8ku88ie dan ook definietief afge8Loten. Veto komt
er dit jaar niet meer op terug. De opgave v,'or de tlJl?emedeuerkere
wa8 "StaLini8me", ze krogen al.l.ebe/:5 kolonmen,

JEF STALIN IS ·2't:~~P~~NKELEBESCHOUWINGEN

,-OVER EEN HOND EN DIVERSE
STOKKEN OM HEM TESLAAN

Dit artikel wil pleiten voor rede,
twijfel. studie en kritisch onder-
zoek 1.v.m. de term "stal1nisatie':
Stal in is een mythe, de mythe van
de kollektieve dwangbuis, de mon-
gololde massamoordenaar, de on-
vrijheid in persoon. Dit dogma
leeft bij ontzettend veel studen-
ten. Hoe het is ontstaan en van-
waar het voedsel heeft gekregen.
vraagt geen kat. Het adjaktief
"stalinistisch" wordt - met alle
konnotaties vandien - gretig ge-
bruikt om China en andere kommu-
nistische landen. politieke groe-
peringen als Amada of MLB en zelfS
losse individuen (bv. Han Suyin,
A. Malraux) te karakteriseren. Ge-
schiedkundige werken over de USSR
die zich wetenschappelijk, en niet
ideologisch-propagandistisch. op-
stellen (bv. A. Plato. Aragon, K.
Mavrakis, P. Kessel) worden ge-
makshalve "stalinistische bronnen"
genoemd. m.a.w. er op ingaan is
niet nodig~ Door de term "stali-
nistische buroaukratieän" slagen

trotskisten erin tegenpolen als Het trotskisme behandelt het Sta-
China en de USSR in essentie iden- linisme als systeem. Het is geen
tiek te noemen. Ik stel daarom kapitalisme (er is een socialis-
voor dit woordt uit het politiek tische revolutie geschied en de
vocabularium te schrappen. Het ekonomie wordt niet beheerst door
leidt slechts tot gemeenplaatsen konkurrerende kapitalisten maar
en onfatsoenlijkheden. door de staat), het is ook geen
Elke mening over Stalin heeft socialisme (er is een principieel
haar bronnen. haar feiten, haar eenpartijstelsel, tendensverbod,
getuigenissen. Over weinig figu- vereenzelviging staat-partij, enz.
ren is zo'n tegenstrijdige litera- ...). Oe oorsprong van deze vis-
tuur gepubliceerd. Elk maakt dus noch-vlees opvatting is een a-
een keuze als hij een mening over priorisme: in een achterlijk land
Stalin opbouwt. Het is daarom in- kan men geen socialisme kreëren
teressant na te gaan welke krite- als het ontwikkelde deel van deze
ria de verschillende strekkingen aardkloot (VS, Europa) onder ka-
over Stalin hanteren. Die kriteria pitalistische knoet blijft. Zo'n
leren ons immers veel over de land "degenereert" noodzakelij ker-
vraag wie er belang bij heeft Sta- wijs tot een bureaukratie. China.
lin geweld aan te doen en wie Rusland. Vietnam en ga zo maar
niet. door: allemaal bureaukratieän!

Ten eerste plooit de realiteit
Stalin wordt vaak aangevallen als zich niet naar apriorismen, ten
machtswellusteling, tiran, als tweede scheppen de trotskisten
een bloeddorstig heerser. In die hiermee een vals beeld van het
gedaan heeft hij tal van anti-kom- marxisme. Reeds F. Engels (Ant-
munistische kruistochten en hetzes OOhring. p. 359-363) wees erop
goede diensten bewezen. dat staatsekonomie en kapitalisme
Het hanteren van een persoongebon- mekaar niet tegenspreken. Het
den kriterium in de ideologische gaat erom wie die staat kontro-
aanval tegen het kommunisme had leert en dat is een kwestie van
zin. Stalin was een symbool. Oe politieke. niet van ekonomische
sympathie voor het socialisme in verhoudingen. Een bestaand socia-
opbouw. het enthousiasme om de listisch staatsapparaat kan door
Russische zege tegen het fascis- een zich in topposten installe-
me kristalliseerden zich in de fi- rende bureau~ratie zeer wel wor~
guur van Stalin. Wie zou Elsschot omgesmeed tot een apparaat van
bedoelen als hij zegt tot Van der winstbejag. Er is dan één kapita-
Lubbe na de Rijksbrand: "Moog je list, de staat, die binnenlands ~ Er bestaan inderdaad veel geschied-
geest in Leipzig spoken (.•.) tot het monopolie heeft en naar bui- ~~\ schrijvingen over het Stalini~me:
je beulen. groot en klein. door ten op de wereldmarkt meevecht ~ een 'burgelijke'. een trotskisti~ct
den Rus vernietigd zijn"? In de om een deel van de koek. Dat is - e. een officiêle Sowjet-geschiede-
naoorlogse woelingen was de naam wat de S.U. doet sinds 1956. Een nis -van de Geschiedenis van de
Stal1n een klok van de opstand. blik op de Russische aanwezigheid Corrrnunistische Partij van de Sow-
Wat later hebben we de Koude Oor- gedurende die periOde in de eko- jet-unie bestonden in 1976 twaalf
log. Stelin. erkend leider van de nomie van bv. India. Somaliä en edities die alle anders zijn-een
kommunistische arbeidersbeweging. Egypte legt kapitaaluitvoer bloot StalinistisChe. een Russische dis-
was een logisch mikpunt van het (kredieten. investeringen) die sidente (Medvedev) ... Van al de mo-
kapitalisme. Ook Kroetsjov heeft flink opbrengt. "Technische bij - (0 tCV'''It) vel{vo.t.~: p.9
Staan een gek. een beul. een ti- • ra .-

ran genoemd. Om de S.U. van koers
te kunnen doen veranderen. moest
hij zich afzetten: "hij was de ti-
ran. wij zijn de ware socialisterr.
Een groot deel van de mythe Stalin
is zonder twijfel tot oergc11jke
hetzes terug te voeren.
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stand" levert hen heel wat voor-
delige handelskontrakten op: bij-
stand of afpersing? Het Oostblok
verzekert Rusland zijn moderne
kolonies. Militair en ekonomisch
is de S.U. in alle werelddelen
in de run met de V.S. om invloeds-
sferen. In het binnenland. het
vertrouwde beeld van het kapita-
lisme: een eenzijdige ontwikke-
ling van de industrie zoals dat
de leidende kaste past (veel bom-
men en weinig boter). een handvol
rijken in opperste weelde terwijl
de helft van de kolchose-arbei-
ders en één vijfde van de stads-
bevolking beneden het officiäle
bestaansminimum leeft. Is dat ka-
pitalisme. ja of neen? Vergelijk
nu even de Russen in Soedan. E-
gypte en Somalië met de Chinezen
aan de Tanzamspoorweg. hoor hoe
Nyerere China prijst om zijn nie~
inmenging en hoe luid drie andere
de deur achter Rusland hebben
dichtgeklapt. Waar zit China an-
deren uit te buiten. nadelige
handelskontrakten op te dringen.
invloedssferen op te eisen?
En China binnenlands: is de uit-
gebreide literatuur van journalis-
ten en China-bezoekers van de
meest diverse plUimage het niet
tenminste hier over eens dat de
sociale ongelijkheid er daalt. de
welvaart veralgemeent. de kultu-
rele. politieke en ekonomische
vooruitgang er geen elitezaak is?
Toch worden China en Rusland in
het aprioristisch denken van de
trotskist gelijkge~chakeld: het
zijn onderling kibbelende bureau-
kratieën. Beter: ze moeten het
zijn tot meerdere glorie van het
denkstuk dat "stalinisme" heet.
Een konstruktie die puur theore-
tisch is en van laag' allo01.

China heeft revolutie gemaakt in
1948. Voor de opbouw van het so-
cialisme had het de Russische er-
varing sinds '17 ter beschikking.
Toen na '56 echter geleidelijk
duidelijk werd dat Rusland het
kapitalistische weg opging. was
het van belang te weten wat dit
had mogelijk gemaakt. Daarom ana-
lyseerde Mao Tse Toung de figuur
van Stalin. Geen emotionele uit-
val. geen theoretisch denkstuk
was nodig. mdar een uiter~t gron-
dige en korrekte beoordeling. Het
ging erom de Russische katastrofe
in China te vermijden. Volgens de
Chinezen is Stal ins hoofdfout
"het niet erkennen op theoretisch
vlak dat tijdens de historische
periode van de diktatuur van het
proletariaat er klassen bestaan
en klassenstrijd is. dat de vraag
wie het zal halen in de revolutie
nog lang niet beslist is en dat
de bourgeoisie nog altijd kan te-
rugkeren." (K. Mavrakis: Ou Trots-
kysme. p.101). In het midden van
de jaren dertig bestonden er in
de S.U. volgens Stalin geen klas-
sen meer. Vermits de ekonomie was
gesocialiseerd. ware'n ook de klas-
senbelangen en -tegenstellingen
van de baan. zo redeneerde hij.
Het besef dat mensen - en dat. zo-
lang het verschijnsel kapitalisme

ons aardrijk ontsiert - ook op he
vlak van ideeën. levenswijze. le-
vensvisie ... een strijd met zich
zelf moeten leveren is een eno~e
verrijking van het marxisme. Dat
"de socialistische mens" slecht
geboren wordt uit een strijd te
gen generatie-oude ideeën van de
oude maatschappij is een nieuw in-
zicht. Dit is een strijd van stu-
die. kritiek. handenarbeid, onder
de massa's zijn. luisteren. kriti-
keren en overtuigen. Vermits voor
Stalin de socialistische mens er
sowieso was. was elke opposant
een vijand en gebruikte hij onver-
antwoord geweld. Aan de politieke
waakzaamheid van het volk werd
niets gedaan. Bureaukraten die
zich installeerden op topposten
en hem naar de mond praatten ble-
ven ongemoeid. Oe korrumpering
kreeg vrij spel. Eerlijke kommu-
nisten die kritiek uitten werden
gestraft en vaak zelfs geäxeku-
teerd. Dit werd in de hand gewerkt
door het feit dat de S.U. inder-
daad had af te rekenen met georga'
niseerde sabotage: men was vlug
geneigd lastige opposanten in het-
zelfde laadje te stoppen. Naast
deze fout en zijn gevolgen erken-
nen de Chinezen Stal ins enorme
verdiensten voor de ekonomische
en kulturele ontplooiing van zijn
volk en in de zege op het fasci~-
me. Dit nu is een analyse naar
mijn hart omdat ze 1) puur ratio-
neel is. 2) zin voor verhoudingen
heeft en 3) gericht is op de prak-
tijk: wat valt eruit te leren?

Ik ben momenteel "La Rectifica-
tion" van Alain Bouc aan het le-
zen over de Bende van Vier. Olt
boek. met een overvloed aan tek-

eide partijen. laat
n dat het er de Chinezen

niet om te doen i~ enkele vijan-
den te likwideren. maar veeleer
de hele bevolking te laten stude-
ren. kritikeren en in aktie tre
den rond deze vraag: was is de po-
litiek van de Vier en waar brengt
die ons? Dat is politieke demokra-
tie in een éénpartijstelsel. voor
verslaafden aan westerse demokra-
tieën waarschijnlijk moeilijk te
beerijpen. In de boeken van Mac-
chiocc1. hen Suyin en R. ;ulllain
ziet men hetzelfde voor vroegere
kampagnes (Kulturele Revolutie.
strijd tegen Lin Piao). Zoiets
houdt China fris. Uit Bouc (p.12~)
"Sur le plan politique. on re-
conna1t l'existence d'élements
bourgeois dan le parti. engendrés
par les imperfections du socialis'
me et sa nature hybride. Les dan-
gers restent d'une dégénórence;il
faudra d'autres révolutions cultu'
relles" .

Intussen blijven sinologen en in
Hongkong geinstalleerde China-
watchers met hun paleisrevoluties.
machtstrijd. terechtstellingen en
terreurklimaat de kolommen van Oe
Standaard. La Libre Belgique.
Rood en - tot mijn verwondering -
weleens van Humo en Vrij ~eder-
land ontsieren. Nu. daar maal ik
niet om. Het kommunisme is deze
thema's even gewoon als de hond
de stOK waarmee men hem slaan wi
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veJtvotg van p. 8
gelijke versies is de Stalinisti-
sche beslist de minst betrouwbare.
Niet omdat schrijver dezes een
trotskist, een renegaat, een zio-
nist of door de CIA-betaald zou
zijn, maar omdat dat vrij gemakke-
lijk aengetoond kan worden.
Met een stalinistische versie be-
doelen we een versie die tot stand
gekomen is onder controle van Sta-
lin en zijn bureaukratie -bijna al-
les wat in de Sowjet-Unie geschre-
ven werd tussen 1924 en I! en
voor een gedeelte nog daarna: de
bureeukraten zijn nog steeds niet
uitgewoed- ofwel een versie die
buiten de Sowjet-Unie is vervaar-
digd onder invloed van het Stali-
nisme, door sympathisanten bijvoor-
beeld, of gewoon door auteurs die
zich hebben laten misleiden door
het voor hen opgezette theater bij
bezoeken aan de Sowjet-Unie, de
fellow-tavellers, bekend voorbeeld
G.B. Shaw.

Onder de diktatuur van Stal in zijn
er in de Sowjet-Unie zelf enorm
veel bronnen verloren gegaan. Pri-
vé archieven van slachtofi'er~ van
het Stalinisme werden in de regel
vernietigd. Zo is niet alleen veel
belangwekkend materiaal over de Sta
l'in-periode zélf verdwenen, maar
ook over bijvoorbeeld de revolutie.
Persoonlijke geschriften van oude
bolsjewieken bijvoorbeeld, die voor
zover ~Ifelijk was door Stalin zijn
uitgeroeid. Het bijeenzoeken van
vervangende historische bronnen
stelt grote problemen voor de hui-
dige historici, ook in de Sowjet-
Unie, waar onderzoek in die rich-
ting in het beste geval niet gesti-
muleerd, in het slechtste tegenge-
werkt wordt.
Bovendien is er in de Stalin-perio-
de. bijna dertig jaar lang. stelsel
matig vervalst. Zogenaamd officiële
dokumenten werden aan de lopende
band gefabriceerd. Duidelijke voor-
beelden delerven zijn _de"rot. pro
cessen van de jaren dertig.
Fatsoenlijke mensen in he~ Westen
Wl~tunwel=in~al=dat die processen
show waren. Gewoonlijk verliepen ze
ongeveer als volgt: er werd een
"vijand" gezocht, "trotskistisch-
boecharinistische bandieten, kleine
overblijvende totaal verrotte groep
jes van de verpletterde burgerij",
aan wie bv. de mislukkingen in de
ekonomie werden toegeschreven en
zonder welke die ekonomie, georga-
niseerd volgens de onfeilbare juis-
te lijn en met de enig ware marxis-
tisch-leninistische principes, niet
on mislukken. Een aantal beklaag-

den die meestal niks gedaan hadden
-en voor een deel zelfs kommunisten
waren- werden zodanig "bewerkt" dat
ze zegden wat v~n hen verwacht werd
M. a .w. ze werdpl"lgefo 1terd .
:n ' 'L op het zg. "Proces tegen de
Industriêle Partij" bekritiseert
beklaagde Ramzin zichzelf en geeft
hij toe kontakten te hebben gehad
met een zekere Pave: P. Rjaboesjin-
ski in november 1921 in Parijs.
RjabOesjinski was een Russische ka-
pitalist geweest voor de revolutie
en bijgevolg was de ontmoeting die
Ramzin met hem gehad zou hebben erg
misdadig. Een paar dagen na de "be-
kentenissen" van Ramzin kon men in
de Franse kranten lezen dat Rjaboe-
sjinsl i in 1928 al een paar jaar
dood was.
Tijden de politieke processen van
36-38 werd een zekere Goltsman be-
sChuldigd van de misdaad kontakt te
hebben gehad met Sedov, de zoon van
Trotski, in het buitenland. Golts-
man "bekende" inderdaad dat hij in
1932 een ontmoeting hftd gehad met
Sedov in hotel "Bristol" in Kopen-
hagen. Een week later stond in een
Deen e ~rant dat het ~'tel "Bristol
in 1917 afgebroken was. Voorbeelden
als deze zijn gemakkelij~ kontro-
leerbaar aan de hand van lievol ings
registers, kadasterkaarten ... die

in de jaren 20 in Parijs of Kopenha
gen vermoedelijk even betrouwbaar
en degelijk waren als ze nu zijn.
Nog iets moois. Op het einde van he
leven van Stalin verscheen in de
Sowjet-Unie een ontroerend boek van
een zekere Boudou Svanidze: "Oom
Jef". Deze nonkel Jef was niemand
minder dan Iossif Vissarionovitsj
himself. Svanidze was Stalins niet
bestaande neef en het boek een ver-
valsing.

Ikelijk stond Meo niet negatief te-
genover de beginnende destalinise-
ring in de Sowjet-unie. (Zie daar-
voor Chinese Volkskrant 5/4/56,
overgenomen door Pravda 6/4/56, de
openingstoespraak van Mao Tse Toeng
op het VIII ste partijcongres, ge-
publiceerd in Cahiers du Communis-
me, supplement van januari '57.'
Mao is na het 22ste partijcongres
van de CPSU (1958) van koers ver-
.anderd. Misschien omdat hijzelf

Al in 1935 verscheen in Parijs een
boek van Beris Souvarine, "Staline.
Aperçu historique du bolchévisme",
waaruit duidelijk blijkt dat wie
dat echt wou al in die tijd het wa-
re karakter van het Stalinisme kon
leren kennen. Die "ouver-tna zal dar
wel een trotsk1 t, kepitalist, de-
kadente emigré ~e4ee:lt zijn. Dat is
de eeuwige en nagenoeg enige reak-
tie van het Stalinisme op uitlating
en en geschriften waar het geen weg
mee weet: geen weerlegging, want
weerleggen is moeilijk, vooral als
de tegenstander gelijk heeft, geen
tegenargumenten ook, maar schelden.
De tegenstander is a priori te f.wa-
der trouw, slecht. Maar argumenten
"ad hominem" -hij liegt wllnt t ij is
een d:,e'. Jood, trotskist ...- zijn
nu eemaa_ argumenten die: d, r de
logika en de historische ~ritiek
verworpen moeten worden.

daarin nogal hard als stalinist was
aangevallen door Chroestsjev. Het
enige Juiste marxi ,me _eninisme
wordt soms aangepa t. wat gisteren
waar was is dan pl ,e.ing niet
meer waar. De nieuwe waarheid wordt
afgekondigd els enige juiste waar-
heid die bovendien altijd waar is
geweest. (Zie ommezwaai in China
na de dood van Mao.)
et het Maoïstische Amada bezitten

wij n:j eigen stalinistisch partij-
t'e. Anada beweert nog steeds dat
talin een groot leermeester, voor-

treffelijk man enzovoort is geweest
Wie het tegendeel beweert is naar
alle waarschijnlijkheid trotskist
en liegt dus. De opvattingen van
Amada over het Stalinisme zijn his-
torisch onjuist en hoofdzakelijk ge
baseerd op Russische bronnen van
voor Stalins dood en op Westerse
bronnen die voor het grootste deel
teruggaan op die Russische bronnen:
bv. de Duitse KPO van voor de oor-
log, de Duitse KPD van nu die zich
baseert op haar V' loq,'angster van
voor de oorlog enz.
Mooi voe rbeeld is de publicatie
door Amada, 0' I ,de uitgeverij
van Amada, van he' L,ek "De Gro-
te Samenzwering" van een zekere
Sayers en ~ahn. Het boek gaat over
al de samenzwerineen tecen het Sow-
jet-regime in de jaren dertig, door
Stal in echter telkens met grote hel
derziendheid op het spoor gekomen,
verijdeld, onschadelijk gemaakt.
Het boe" bevat geen bibl1ogra: ie,
de bronvermeldingen zijn schaar' ,

Een christen is in het gewone taal-
gebruik iemand die de leer van J.
Christus aanhangt. Of die christen
nu protestants, orthodoks. vast of
onvast in de leer of zelfs katho-
liek is verandert niets aan de
zaak. •
Een stalinist is iemand die de leer
van Stalin aanhangt, die zich laat
leiden door de geschriften, uit-
spraken en handelingen van Stalin.
Mensen van het laatste soort be-
staan nog steeds en de Chinese kom-
munistische partij is blijkens haar
standpunten van stalinistische aard
tenminste sedert 1958, want aanvan-

~ 9 _

en al bij viuchtig doorbladeren
stoot je op fouten. Op p.25 wordt
een Westerse ambassadeur geciteerd
die vertelt dat mevrouw Kollontai
de eerste sowjet-minister van op-
voeding en kultuur is. Een serieu-
ze historicus merkt zo'n fout op
en vermeld even, desnoods in een
voetnoot, dat de ambassadeur zich
vergist en det die bron dus op det
punt gekorrigeerd moet worden. De
eerste minister voor opvoeding was
Lunacharski. Maar het boek bevat
ook veel grovere fouten, over de
processen bijvoorbeeld.
Het proces tegen de Mensjewiki, dat
begon op "I maart 1939" -moet zijn
1931- was eea grote klucht en wordt
door Sayers en Kahn met grote ernst
behandeld. Ze maken de fout een van
de belangrijkste "misdaden" van de
hoofdbeklaegden, een ontmoeting ~t
een zekere Abramovit j :!.nMos~.oul
voor waar aan te ner,en. Ie bell.leag
den "bekenden" deze mb .deed overi-
gens. Abramovitsj kon echter be-
wijzen dat hij in de periode dat
hij dat klandestiene reisje naar
Moskou-om samen te zweren-onderno-
men zou hebben in werkelijkheid o.
m. in Brussel aan een congres had
deelgenomen. Er waren dan ook tien'
tallen getuigen die er wilden op
zweren dat Abramovitsj niet naar
Moskou kOn geweest zijn. Het boek
van Sayers en Kahn is vol van zo'n
gemakkel.ijk te kontroleren fouten.
Het is nog meer, nog minder dan
een vervalsing. De herkomst van
het boek is zelfs voor EPO onach-
terhaalbaar. "Alle personen die
aanspraak kunnen maken op de au-
teursrechten van dit werk kunnen
dit rechtstreeks richten aan de
uitgeverij EPO te Berchem, daar
onze opzoekingen op dit punt zon-
der resultaat bleven." Zo staat
het er. Vermoedelijk hebben ze nie
naar het Marx-Engels-Instituut in
Moskou geschreven. Daar weten ze

rschijnlijk
de echte namen van Sayers en
linken vermoedelijk ook eerder

Russisch.
Nochtans is dat boek een "histo-
risch" werk dat door Amada ean
iedereen wordt aanbevolen om het
"ware" karakter van o.m. het trots-
kisme te leren kennen.

Oe historische waarheid over het
Stalinisme kan gekend worden. r
bestaat goed materiaal genoeg. Bij
het zoeken naar die waarheid I~n
je je waarschijnlijk beter laten
leiden door logika en historische
kritiek dan door gezagsargumenten
en gescheld.

Ic.
I
i
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DE BATSELI EP.
MENS OF PROF", WAAFOM NIET SAMEN?

M.b.t. het incident dot zich op
de voorgrond dringt in de KULeu-
ven. wensen de studenten Krimino-
logie hun zienswijze hierover be-
end te maken.

Mag men de mens niet meer behande'
len zoals het een mens toekomt.
zoals Steven de Batselier dit met
veel succes en toewijding reali-

in z'n Passage 144?
psychiatrie werkelij
om enkel en alleen g

ceerd te worden tot een ri
redisch gebeuren?
Is menselijKheid uit den boze?
Ontkent men in Belgi~ nog steeds
het bestaan van een psychothera-
pe die aan de traditionele psychi'

ge-
redu-
ied

atrie ken worden tegenges
Oe "psychiatrisc~e patiênten". z~
als deze mensen spijtig genoeg
nog worden geklasseerd, vinden in
de Passage een verre droom terug:
de droom ven ~enselijkheid. van
het zichzelf kunnen zijn.
Bewust en nuchter, en niet met bD•
hulp van geneesmiddelen. waarvan
men in de klassieke leerboeken
nog steeds alle heil verwacht.
Als studenten vinder wij de keuz
tussen het hoogleraarsc~ap en d
Passage, waarvoor St. de Betseli
heden wordt geplaatst een onaan
vaard
ij geloven in hem, in zijn thera

pie en in de toekomst die zij nog

PUBLIKATIE: "SOCIALIALISME EN CHRISTENDOM" DEEL I

Studenten Godsdienstwetenscnappen
van de fakulteit Theologie KULeu-
ven werken reeds voor het derde
jaar rond het thema "Social1
en Christendom". Totaal aantal
deelnoT.ers over de drie jaar: 55.

publ1-
ceerd en verspreid voor
ter publiek.
Deel 1 is al een tijdje van de
pers. deel 2 versc~ijnt eind mei-
juni 78.

Inhoud van deel 1:
I. ~et socialisme en zijn veel-

zijdige ontwikkelin
Ir. Oe Boodschap van bevrijdin

in de Bijtel
1:1. Oe sociale leer van de ker

(kritisch bekekenJ.
Dit eerste deel bevat 11C bladzij

ostprijs is 100 fr. Het is
r in Herelwinkel Leuve
schr1jving van 110 f

(ink~usief verzendingJ op reke-
ninG: 14D-C,81ó97-55 van Oe Roo

Luk. Rûvenstr. 30 Leuvon
(vermelding: Soc. en Christ.
deel 1J

PUBLIKATIE KRISTENEN VOOR HET SOCIALISME: "KAROOD"

[n februari jl. verscheen het eor-
te nummer van "Karood". het blad

van de Kristenen voor het Socia-
lisme - studenten Leuven. In haar
cente bestaan heeft KvS reeds

veel van zich laten horen door aw-

ties, publikatie van brochures.
en nam zij aktief deel aan de
linkse studentenbeweging in Leuven

haar werking en doelstelli.ngen
eer berspreid te maken, werd "Ka-
rood" opgericht, dat hetvolgende
nastreeft: kontaktblad voor een
ruime bEl\>/eging.kontakblad dat 0-

nstaat voor al wie goed met KvS
an kan. voor al wie op

zijn weg over KvS struikelt, een
blad om mee op weg te gaan. de
baan op; de kolollT.'.enstaan open
voor iedereen; :-Karood" is 00
een voortereidingsblad; als er oe
specific~e KvS-aktie wordt ge-
voerd. komen er dor,umentatienum
mers uH, achtergrondinformatie
en planning, akties gericht op
ontbolstering. "Karood" ~an 00
de neerslag zijn van wat binnenin
KvS gebeurt: inlichtingen over dn-
batavonden, bijbellezing.
Een nummer kost 1~ fr en is ver-
rijgbaar op het sekrotariaat

vS
Maria-Theresiastraat 83
000 LE:U

_ ennen.
Wij kunnen ons geen opleiding in
de kriminologie voorstellen zon-
der deze man.
Daarom willen wij hem ons respekt
en onze erkentelijkheid publiek

De overheid van de KUL was de aan
leiding dat er een benefietavond
ten voordele van Passage 144 werd
opgezet. Als we het eens waren
prof. de Batse11er een hart onder
de riem te steken, d
het d~1delijk oneens over de
ische punkgroep THE KIDS, éé

ven de acts op de benefiet.
00 .)laulove the NAZI' S? On na, we
houden er niet van. Dit
chijn11jk hun faces

waren de aanleidin
roverse. Veel stud
lektuelen in groene
nOE~en The Kids

rs, zo
schijnen

ebben wat er
in ons wereldje aan de hand i
e leven niet meer in de flower

power hooGkonjunktuilr. Het is
risis. U~t d_g_~i;loosheid is
dan de punk ont steen, Het is een
weerspiegeling van onze liev
maatschappij. van de harde reali-
eit. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat een nieuwe generatie
- want daar gaat het om. punk is

en mode'verschijnsel - agres-
sieve rock 'n roll brengt.. Het is
mo~enteel geen weer om de blo
tjes buiten te zetten. Het i
derde generatie. na de v
rock'n roll (Elvis ...J en de beat
in de korte geschiedenis van de
pop. Wat "Sgt. Pepper'~" van The
Beatles was in de late jaren '60,
is "The l~llocks' van de Sex Pis

VETO

KOPIJ

ovennall.en.
ij hopen op

ve afloop van
dig voorval.

n snelle. positie-
dit betreurenswaar-

d studenten
rim1nologie

PUNK

tols in onze tijd: de sleutel-
plaat van de zeventiger jaren.
Oe ware popliefhebber he
heel wat kwaliteit opge
hebben Elvis CostelIa, Iggy Pop.
The Modern Lovers, The Sex Pis-
tols e.a. goeie kritieken gehaald
6n in Humo én op de BRT (Rudi's
ClubJ. The Boo~town Rats z1jn
een voorbeeld van wat the Stones
up-ta-dato hadden kunnen zijn.
Punk is eigentijdse nu.dek met
wortels in de late '50 en d
vroege 'SO. len gener
opnic~w zelfvertrouwen
en veegt de verstarring van a
'68 weg. op muzikaal en maatsch
pelijk vlak. Punk is nieuw, ba-
vrijdend. fn fascistisch. z
Jan r.etde Pet. Niks ervan.
ids zijn geen fascisten -

willen gewoon de massa wak
chudden. Johnny Rotten (Sex Pis-
01s1 is anti-apartheid (Z.-Afri
kaj. heeft het op the queen (

fascist regimeJ gemunt en houdt
niet van hollydeys in the sun ter
koste van other people's misery.
Punk is - zo niet non-konfonnis-
tisch - anarchistisCh tot
l1stisch; getui
geland opgezette koncerten "Pun
for Socialiom"l Humo organiseert
terecht een "first Belgian pun
contest".

is opnieuw gezond te leven.
en te doen waarin ie zin

PLATFORM I.KO,V,E,

ern~tlc aan oorlogsnevear i'
bloot~estold.
Inlichtingen en bestel11n

I.Ko.V.E.
PB 26 1060 I3RUSSU. 31
tel. 016/2,.48.8

02/539.13.77
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