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A6gt!.Uen van een rnogelijtz.e. Weil na n.i.t.uwjaaJLAnacltt, o~ Qelvt.ie.bel .in de. on-
dt.Ir.bui.b. met het oog op po.tt.n.tiëte pa!Ltie.eL6: hoe. voel je. j e.r
Heb je. dhbll. da:t we. e.en jaJlJf..tJlJ. ujn inButapt 11·~ti.jme.ldr) da:t WuUgt op

rw.U.etje.r In deze, un.t men noemt, "~nel eve, .ende.":ti·d Iwm.t het KWIJt-
~c.hijnUjtz. nie.:t op e.en rw.U.e..tje. min 06 me.vc. aan I ~~ .il2 h:.t [aa»: "2000"
aLtijd a.uoei.e.vc. me.:t Lwven Ln een glazen 4.tolp CÛJOIt. het l.udt.tIr.LLim zwevend..!
En MWl.e.n 40e onde.Jt.danen van pateJL pa,tJUat. KhomWt.i., zouden we. 01'14 helrmaal.

ee nieuoe ja/J/t}(tLl.. &UVlt .Ut de.I.i6l.am zU· men ruI .in I 3S ...
lWvL mt.4 ch.i.en j tW..t omda:t a.l.l.e.4 zo lI.ap vooJÛU.j 4w.i11gt, kan het r.u.ttig uj

de. voet e.ve.n.tju op de. lLempedaal te. z:e.t.ten en .in het o.c.ltt.vz.u.WUjTupie.-
ge.ltje. .te. tûjtz.en un.t de. Ze.Ve.n.t.4JVl jtVI.en VOOIL o~"eu.'C'.ut ujn; I:wut.ie. van
het jtW..te. maneuvell .te. plannen op de weg v661t 0
SOI!I1IiBen bewellen da:t de. jtVl.en '70 e,isenUjll ge.en e,isen .inhocuJ hadden. ElI.
zou zOlolttt een "ZIWLt gat" l.4Jgen ~4en de. ZUt.igVl jtVI.en en de. deJuule. KWIJt-
.in we. nu voet hebben gue.:t. In d(.e. op:U.e.tz. hebben de vooll.b.ije. :tien jatJ.A al.-
leen u.ucuufe. al.4 uUl.ope.IL van de. mrwen.telende. jtVI.en ' 60 en al.4 aanloop .tot
1980 e..v.
"6S" iA vooue.kvc. een blLe.elzpunt ge.we.Ut en .:.t. &.ij 6ana.:U.e.ke.l.ingen mi..l.4c.hi.0t
wel het b(!fJ.in van een niwwe. :tijdJte.keninB - ma.aJt. vOOJt de. .1tu.icU.ge.Uuden.ten-
gl'.llVlJJ,"(,ie iA he.:t me.u.tal. een da.tum u.U een lnog te. ~c.hM.jven) guc.lUt.de.ni..l.-
bod, zondVl. konJvr.e..te. .inhocuJ. En.Ut het ko66~ van de. jtVI.en ' 80 uen
niet zo dadelijk e.en opzi..enbaJr.ende. 0lIWe.n.te.Ung (ma.aJt. we. ujn nog ma.aJt. .to
aan i..nUiJ1ti.elu I he.ldvtz..i.endheidl.
Ve. Ze.VtJ1.ÛBVl. jtVl.en buc.hoUl.lJden de ltevoltVten.de. zut.ige.1L4 al.4 he.:t bM.in van
- hoogdJuIve.nd u.(4Jt.dIwJl.t - de. nieuwe. me.l'l4: gelijtz.heid, lte.c.htvlUVULigheid, ~o-
Uda.ILLt.Ut, vJÜjheid, ge.en tabou... En, no.tVI. de. ~tude.nte.nbeweg.ûtg vVt.taal.d,
kon je. da:t oolz opmaken: de. a.k.tiu. ~~en '70 en '74 g.tnsen u.U van e.en blLe.-
de. .tûjk op de. 44111e.nle.VinB, t(!fJen OMe.c.ht, VOOIt een blte.de. ~0UcûJJr..Uc,U: Ve.IL-
de We.ILe.ld, 30 mil.jl%ll.d, GlUe.ke.nland, leBe.lLhe.ILvoJtm.Ólg. /.Iaa.Ia. me.:t het ve.lL4tMj-

de.IL llWUtden Izutun e.ILun.t 4leet op; meninB4Ve.lL4c.hiUen ~~en lwould-be.)
.toonaangevende. poli.ti.Vte 4.tcuJe.ntenve.ILe.n.tg.i.ngen g.inge.n hMhaaldelijk pWnVle.-
/ten op het aW.e.tJtema., waaJtb.ij de. Le.e.k-4tude.nt de. dIttuu1 ln de. .inze.:t ve.lLloOJt.
'13- ' 14 we.ILd op lCe.lLe.ldvlAb. e.e.n blLeekpun.t: het b(!fJ.in van de kJÜ4iA. Ook.in
het Leuve.l'l4t, 4tude.ntenmiUW v.i.el .Ut cUe. peJli.ode. een ke.nte.lL.ing: de. 4u1z4u-
JÜjlze aktiu Spiu en Soe.lLenhulp. Ak.tiu cUe. konklLeet - .1IW1t .Ut e,isen mUl-
den - e.lLvtVl.enWe.lLden en opgue.:t we.lLden doolt de. 4tudeJ1.te.n zel6 (en niet op
.i.ni..tiJJ,tj e6 van JÜval.i..l.e.lLende. oltgani..l.at.i..u). III
lIangt de. UX'Jte.ldklLi..l.i..I.46e.e.ILvunee. ~4IIIen, lIJtltJJtb.i.j .i.e.de.IL z.ic.hzel6 op de. ee.u.te
pt.aa.h. wU buc.he.lLmenr Fe.U iA dat de. volgende. ~tude.nte.naktiu allemaal. be.-
.tM.I2JUng hadden op e,isen pMbWnen: lotucUebeulLZen, Ve. CItoo-Hwnblet, .Ut-
4 c.hII..i.jvinB4ge.lden. Ve tûjk op de. tna.a.t4c.ha.ppij iA da.tvr.b.i.j niet lIle.eIl UX'Jte.ld-
blLee.d, maM. na.t.iono.al., h-ÜnpelweB omdat he.:t 4.te.W de. /t(!fJe.IL.ûtg lQ14 cUe met
haalt w.t..U.rnaa.tJr.(!fJelen de lont aan het VUUIL4.tak (en 4te.elz.tI.
TVWO no.tVI. de e,isen "lLOot6", zou je. kunnen z(!fJgen.
VaMme.e. gepa.alld gaand, Wjg je. de geleidelijke opkom6t van de tl.IL.ûtg al.4 be.-
l.4nglL.i.jk4te Ve.lLZ4lllel- en aktivUe.Ue.npunt van de. 4tuden.ten - KWIJt het VOOIt-
ht.en vooILal. het aktiekomUee. 1Q14.. I«.e..t da:t ze. nu al.emaal. glLOeie.n en bloeien;
elke. fvUng tz.e.nt wel II4t1Jt peJli.ode van Iwlc.ht.ige. butulLen, met e.en 4tWe. u.U-
.t'tt1U.ng cüuuuz.c..n CeluJppe.ld, gevolgd doon: e.en .inz.ink.ing. IAa.I%II. algeme.en tznn je
z~gen da:t de fvUngen - met hun ~.tucU.e.- en WeJtbglLOepe.Il, vwuWCoolLdelijken
VOOILde. Ve.lL4c.hiUende. 6ace.t.ten van de. wvr.JUng - de. dJUjvende IfIO.toIt ujn van
de. leuve.l'l4e. ~dC!JlttJaQe.lLe.ld.
In.te.ILn ujn de kJUngen vaak be.Ug met hun e,isen 6a.Jw.Ltai1tt. pMbWrren: Wa-
e.I'I4, Uudi.e.dIwJz., plWgltallmt1'4 .... he.:t 4.tude.ntel'l4yncUtz.aUl.me., me.de. onde.IL ht-
vloed van VVS.
'.(.l men van een "eIl6e.ni..1." van de jtVI.en zut.ig 4p1le.ken, dan mag de. tz.JUt.i4che.
houding van 4.tcuJe.nten wel al.4 dU6Clanig ge.luvutkte.lLi..l.e.e.Il.d «tIlLden.
~. het iA n.i.et al.lema.al. hal.le.luja un.t de. Illok 4laat.
Een di..l.1w.t.4.i.e.punt da:t .in de. loop van de. vooJÛU.je. jtVl.en aan bod 1UQzm, ma.aJt.
nu man.i6u.te. ~.to6 -ilI, iA de. Ivtach.t van de. 4tude.nte.n al.4 dJwkIUng4glLOep: 4tu-
den.tenv~enuoo1t1U.g.ing, me.de.behee.IL, ovwoepe.le.nd .i.niti.a.ti.e.6 •.•• Zel64 de
A.S. R. (om lIII1llII. .in Ugen Iuvi,t te. IUjllen), cUe. volgt.n4 akademiejaaJI. toc.h al.
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Ve. 4.int van vl1lll:Û1JJBiA ooll cUe. van g.i.6tVlen niet mee.IL. Zet.il2 daaII. op v.i.j
dec.e.mbe.IL van volL4J jaaJI. zo 4choon .mijn bot.te.tl.e. &.ij de. blLande.IL van de. 4jo--
611111;j, helemaal. vol met lle.lL04een VOOIt de. he.l.il2opte.IL van de. 4.Utt en met een
c.he.c.Juke. om hem .te. 4me.lLen, en datJ.Aop dan e.en blL.i.e6ke. 06 da:t h.i.j mij nu e..i.n-
delijl1. U een goe. Ue6 wU b.'u!.ngen; en dan 4ta je' 4 moltge.1'1.4op, he.el VILO(!fJ
zoda:t de. 4loebe.1L4 van '.t kot n1.Ju, met da:t Ue6 luLnnen uUlopollen, en dan iA
e.ILgeen Ue6. En de. ke.lL04e.en iA ooll weg. En 't ~me.e.IL na.tLuJJzli.jk, 'ja.... U.et
ge., zulke dingen hal.e.n de. gltond onde.IL uw voeten weg. Vat zel64 de ~.int niet
et uw Ue6 te. be.:tlLouwc.n -ilI, da:t gaat uw petje. te. boven. Ze.denve.lLwUde.lL.ûtg,
4W and cVtugh and 1LOC.tz.-and-ItOU, bcJ».h.

En 't iS._overal 't zelfde. Die met
relaties in den hemel, en met de he-
likopters en zo, die mogen alles. 't
Hartenseffekt noemt de leek dat. Als
g'al vliegtuigen en pantsers en he-
likopters hebt, dan krijgt g'er nog
raketten bij, en een lief voor d
promotie ..Jn de studentenprocessen
gaat dat ook zo.
Wie elf studenten voor de rechtbank
sleurt krijgt er nog nen twaalfd
bij. Gratis v~?ikS, meneer. Een
promotiestunt':•• ·~rvoor de prijs
van twaalf. K,,_,cie van beter ver-
kopen hê, beetje goodwill kweken bij
't publiek.

GROTE BROER (I)

Een mens krij,_;r de pest in tegen-
woordig. Neem~mij.
Ik kom uit een goed huishouden, de-
gelijk, met gezonde principes, fa-

uze opvoeding gehad, kollege gelo-
pen bij de Jesuleten.

Suksesvolle studies, enfin, de dege-
lijke, beloftevolle, dynamische jon-
ge kracht. Plichtbewust staatsburger
EN ruimdenkend, hê meneer. Alle da-
gen De Standaard (enige degelijke
krant in Vlaanderen trouwens).
Hoe het is begonnen weet ik achter-
af zo goed niet meer. Ik herinner

dat ik nauwelijks een jaar terug
nog met 20'n gezonde houding van
aze zijn weer eens zot aan 't doen"
naar de eerste grote 10.000 betogin-
gen heb staan kijken. later ging ik
me afvragen waarom ik steevast met
zo'n lichtelijk paniekgevoel, gelijk
een Kissinger tussen een Shawcross
en een Frost in, langs de Amada-
en Tegenkrantverkopers de Alma in-
stoof. (Het rode gevaar loert, je
lmoet er met je ogen dicht langsflit-
sen. Toen wist ik nochtans nog niet
dat Amada-sympathisanten worden ge-
fisjeerd.) Je interesseert je wat
voor onderwijs, je leert dat ex-ca-
thedra-werk tot passiviteit strekt,
en dat er nog wel andere vormen van
lesgeven zijn. Bots je daarbij op
de ·sociale selektie", krijg je het
moeilijk. Want je kan er de Gids op

1
(1) In dit artikel wordt d

diskrimineerd - nvdr
n ge-

•

GROTE BROER (U)

Ach, en dan worden 20 een paar van-
dalen opgepakt bij relJetjes rond d
10.000, - verkiezingsborden vernie-
len en ruiten ingooien en wagens be-
schadigen - maar ja, Veto wil over-
al bij zijn, dus je gaat maar eens
naar die processen kijken. En wat
je daar hoort is niet te geloven.
Rechter X die het nodig vindt om in
een proces over het beschadigen van
RTT-wagens het gebrek aan d~kra-
tie in Praag aan te klagen, Proku-
reur Y die niet kan vertellen hoe
bepaalde onjuistheden in de aan-
klacht binnen zijn geraakt, getui-
gen Z, Z' en Z· die onduidelijke en
tegenstrijdige verklaringen afleg-
gen, enfin, je valt van de ene ver-
rassing in de andere.
Voor het tweede proces (rond de ver-
nielde verkiezingsborden) had ik
ijn voorzorgen genomen. Notaboek,

schrijfstift, en geen woord of 't
stond erop. En uit die nota's wil

Ve.ILvolg.: p.2



vervolg van p.l: editorlaaI
10 jaal!. buta.a.t, hee6.t op LwvVt6 vlak nog a.Uijd MU de II.tev.ige bItede ba-
û.Á ~ ze ll-tAu6.t, hotwe1. hu IIWU van cUt. btad en hu centJtale ge-
bouw '.t stuc h-i.t.JWt eelt pot.Ui..eve .invto ed hee6.t. Op naUonaal vlak i4 hu -
rw ItUA dan ooli. - de ka.t uil. de boolll IUjken. UUeVttopende vi4i.u Vtt./I.ZÁ.jdll
en hu geblr.ek aan e6~ doolL6.tAOMing ovVt de akademi.ejaJlen heen (~
i>.tuden.tengentllAtiu uk..611e.te.n IInell vOilmen MVt de IItJu.Uke1.btollken ; AppU
'.0 lQt6 een pog.ing 0111 aan he.t latttII.te obll.takel een IIIOUW .te pa.llilen - oVVt hu
e66ek.t Vtvan zeg.t onze lvLi.II.taUen bol MW.

Van de jaJlen "0 kan rnoUUjk gezegd IOOJtdenda.t ze me.t een IIchone lei. ëe-
g.innen. Oe pItOblUlen van demofvta..ti6VWig, II.tudi.edJwk, medebe.heVl, lllag/vr.ad1..t
van de II.t.ude.n.te.n di.e .in de vooltlUje jaJlen opgVtezen djn, weJtpen hun scha-
dLuJJ vo.t.u.li. op de bttvtc.o btadUjde van de Meuwe dekade; ze. voilmen de Vt6e.-
MIl van de zeve.n.t.(gVt jaJlen. Wil.l.en de II.t.ude.n.ten, a.tII b~.te en IvLUi.J.che
beweging, dch bUjven lItlaA mken, dan zuUen ze dan handen vol hebben 0111
aan de gu.telde IIIOUUjkheden e.en Optollll,ing .te geven. OndVLli.nge IIoUdaJti.-
.te.li. en eVt6ge.U.ndhUd djn MVl.VOOIt.onMi6baal!. all! ba11i4 en IIIOe.te.nde glLOnd-
lllAg bUjven VOOIt.II.tu.de.n.tVUllC1l\.i.6u.taliu .in de volgende jaJlen.

(11 In he.t ~Vt "c6'" (Ve.to jg. 4, M. 16-11 - nog bepVtk.t vVtklLi.jg-
baal!. op '.t stucl 1OOJtd.t ui.tgeblr.Ud ,ingegaan en e.en anallJile. gemaak.t van

de LwvVt6e II.t.ude.n.te.nbeweg,ing en -aktiu .tu.llilen '6' en '1'.

·vVtvolg van p.l: 19.4
ik een paar dingen naar voren halen
en op een rijtje zetten (de lijst
is niet volledig).
1. De verdediging krijgt geen gele-

genheid om de getuigen ten laste
te ondervragen. Ze heeft de proku-
reur nochtans gevraagd om deze ge-
tuigen op te roepen. De prokureur
heeft dat geweigerd. Dat is in
strijd met de principi~le gelijk-
heid die ons rechtsstelsel voorziet
tussen openbaar ministerie en verde-
diging. De prokureur heeft het
recht niet te bepalen welke getuiger.
de verdediging wel en welke ze niet
mag ondervragen.
2. De studenten in kwestie worden

vervolgd op grond van artikel
526 (2) van het strafwetboek, dat
een maksimumstraf van 1 jaar voor-
ziet en de inbreuk als een "wanbe-
drijf" kwalificeert. Het is zeer de
vraag of art. 526 van toepassing is.

~~~

t,
\. -c?-
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~~\

korrektionele rechtbank ook over-
vallen, drughandel, oplichterij,
enz ... worden behandeld. Als je ver-
oordeeld wordt heb je een strafre-
gister en geraak je later moeilijk
of niet aan werk, vooral niet in
staatsdienst. Zo eenvoudig is dat.

MORAAL

De moraal is dat de verdediging ge-
lijk heeft wanneer ze deze rechtsza-
ken "politieke processen" noemt. Het
openbaar ministerie vervolgt waar
het evengoed niet kon vervolgen,
vervolgt strenger waar het milder
kon zijn en vervolgt zelfs waar he-
lemaal niet vervolgd MOch.t worden.
Met welke bedoeling als het niet "is
om een "voorbeeld te stellen'? En
waarom moeten hier dan wel 'voor-
beelden worden gesteld'?
Maar dat is niet het interessantste.

Het openbaar ministerie had ook de
mogelijkheid Me.t te vervolgen (se-
poneren) omdat het hier gaat om
zeer lichte 'feiten' en omdat de
stad zich als burgerlijke partij
heeft teruggetrokken; of het open-
baar ministerie kon vervolgen op
basis van art. 559 al. I, dat de
'feiten' als een "overtreding" kwa-
lificeert, en veel lichtere straffer,
voorziet.
3. De ondervra9ing van de twaalfde

betichte wordt door de rechter
begonnen met de woorden (citaat):
"hoe dat er u er bij geraakt bent
weet ik zelf niet".
Aanvankelijk denk je dan dat het om
een misplaatst grapje van de rechter
gaat, maar dat blijkt niet zo te
zijn. Het ge"rech.t" heeft het dus
bestaan om een student die totaal
niets ten laste kan worden gelegd
via verhoren bij politie, bob, on-
derzoeksrechter en raadkamer tot
voor de Korrektionele Rechtbank te
brengen. Het gerecht moet nochtans
op elk moment van de procedure heb-
ben geweten dat deze student niets
met de feiten te maken had. Tijdens
het rekwisitoor vraagt het openbaar
ministerie ruiterlijk zijn vrij-
spraak.

Tussendoor even zeggen dat voor de

Interessant is de manier waarop je
jezelf op die toestand ziet reage-
ren; hoe je zo diep van binnen zit
te zeggen, bah, ze hebben het ge-
zocht; hoe weinig je het doet als
je hoort dat een kollega-student
wi;lekeurig wordt vervolgd (efkes
tussen twee eksamens door naar het
verhoor, want je hebt niks gedaan.
En pas op hê, want waar rook is, is
vuur); hoe je de zaak verdoezelt,

. in de grond niet gelooft dat dit de
moraal IS, ~neen da's linkse klap,
meneer, stemmingmakerij tegen de
politie. Tenslotte is dat allemaal
niet zo belangrijk. Dat zijn det~l~
randgevallen. Hebben we het hier
niet goed misschien?).
De twintig jaar dat je in het onder-
wijs 'leert "meespreken'" en "kri-
tisch (leert) nadenken over de sa-
menleving waarin we leven" (zelfde
interview met Ramaekers, p.49) heb-
ben hun effekt niet gemist.
En daarom heb ik er de pest in. Als
de sint dan bovendien nog met uw
lief gaat lopen, nou zeg nu zelf,
ge zoudt voor minder in Veto gaan
schrijven.

b.n.l.
14.12.79

(2) Ter herinnêring: tijdens de zit-
ting werd gezegd dat de borden, I

uit geperst karton, 100 fr waard wa-
ren (1,25m x 2,75m). De kosten wer-
den in der minne geregeld (hoewel
de borden nooit werden vervangen) er,
beliepen voor êên bord wel eens

OPEN BRIEF VAN HET
PRESIDIUM ,GERMANIA

In die lezing kwam het erop neer
dat de Neerlandistiek in Zuid-Afrika
op een hoog peil staat, en dat de
opschorting van het Kultureel Ak-
koord van Belgi~ met Zuid-Afrika
een verarming van de Neerlandistiek
en van de uitstraling van de Neder-
landse kultuur in Zuid-Afrika bete-
kent. De opschorting van het kultu-
reel akkoord was, volgens prof.
Janssens, "nlet-universitair" (niet
geldend voor de universiteit).
Daarbij kwam nog dat "bittere stem-
men" zouden opgaan over het gebrek
aan hulp bij wetenschappelijk onder-
zoek in Zuid-Afrika, dat leidt tot
een "schandalig isolement van het
wetenschapsleven". .
Wij van onze kant betreuren het dat
het kultureel akkoord op die manier
steun krijgt van universitaire zij-
de.
Dit akkoord werd afgesloten tussen
de regering van een demokratisch
land en de regering van een land dat
apaJLthUd .in djn glLO~ heeft op-
genomen.
Konkreet betekent dit dat de rassen-
diskriminatie dus bij de wet is
vastgelegd. Oe scheiding is opgelegc
door blanken. Zij zijn ekonomisch,
politiek aan de macht. Door de a-
partheid blijft de niet-blanke meer-
derheid (83% van de bevolking) poli-
tiek en ekonomisch ver ten achter:
uitgebuit.
Terug naar het kultureel akkoord.
De beide regeringen wensen door mid-
del van vriendschappelijke samen-
werking de kennis en het begrijpen
van zowel de intellektuele, artis-
tieke, wetenschappelijke, opvoedkun-
dige en technische bedr.· igheid als
van de geschiedenis en venswij-
ze van het andere land e ruimste
mate te bevorderen. In concreto be-
tekent dit dat het denken in termen

, van apartheid dient bevordert te
worden.
We verzetten ons ertegen dat het om
een kultureel akkoord g~et een
klein& onderdrukkende m heid, en
dat op inhoudelijk vlak oor dit ak-
koord het wezen van de apartheid
wordt bevestigd, en mee~ nog: uitge-
straald. Kultuur staat immers niet
los van een maatschappelijke reali-
teit. Of kultuur in alle gevallen
een boodschap doorgeeft blijft een
open vraag, maar hier hebben we te
maken met de kultuur van een minder-
heid, die gebruikt wordt als ee~

dekmantel, een façade om r~le pro-
blemen en wantoestanden te verdoeze-
len. Neerlandistiek kan boeiend zijn
maar niet aan universiteiten, in
een staat waar de kultuur en de we-
tenschap van en voor de blanke min-
derheid wordt gekultiveerd, los van
de noden en belangen van de zwarte
oeerderheid.

Strips slaan aan in de kringblaadjes
Is er geen eigen tekentalent in de
rangen te bespeuren, dan zorgt een
kollage van bestaande strips dat een
2rigineel scen~!io in plaatjes wordt
omgezet. Dat is de-taktiek die ·Pol-
stok" van POLlTlKA toepast. In het
VTK "Kantare"blad wordt een (semi?-)
wetenschappelijke uitleg over griep
lekker gerelativeerd in een begelei-
dend beeldverhaal.
De LANDBOIMkabouters en -tovenaars
hebben zich aan onze redaktie bekend
gemaakt. Het moet wel verre familie
van de hobbits zijn, want naam en
adres luidt: Dumpie, 5de eikeboom
links, Oemster Wold in Eriador.
Ongeveer 250 studenten van de fakul-
teit W & L ware, aanwezig op de in-
fo- en diskussieavond over het eksa-
menkwoteringssysteem. Er was zelfs
een student, die zo graag zijn stem
wilde uitbrengen maar wegens een af-
spraak die avond elders moest zijn
dat hij zijn standpunt op het gege-
ven aan een diskussieleider uiteen-
zette, met de vraag om bij stemming
rekening te houden met zijn mening.
Dat is pas betrokkenheid van de stu-
dent bij hun situatie. (Op deze a-
vond ihopen we uitgebreider terug te
komen. )

Dat het kerstvakantie en nu gedeel-·
tel ijk blok en eksamen is, mag wel
blijken uit de lengte van deze ru-
briek die na volgend punt afgesloten
wordt.

•

We betreuren het dat prof,_Janssens
blijkbaar dergelijke instellingen;
deel uitmakend van apartheid, steunt
en opkomt voor het stimuleren van
deze vorm van wetenschappelijk le-
ven. Wetenschap, kultuur, universi-
teit zijn gêên ivoren torens. Vol-
gens ons impliceert goedkeuring van
een kultuur- en onderwijsbeleid ook
bevestiging van het systeem waarin
zij wortelen. Het is jammer dat dit
zo vaak over het hoofd wordt gezien.
Kultuur is, net als sport, een be-
langrijk propagandamiddcl_voor~Zuid-~
Afrika. Het pleiten voor een kultu-
reel akkoord is - al dan niet ge-
wild - meehelpen aan deze propagan-
da.
Niet voor niets dat de Zuidafrikaan-
se ambassade jaarlijks Vlaamse pro-
minenten (waaronder dit jaar prof.
Janssens) uitnodigt om op staatskos-
ten een kultureel bezoek aan dat
land te brengen. Het komt ons voor
dat de publicitaire doelstellingen
die hiermee gepaard gaan hun uitwer-
king tijdens genoemde lezing niet
hebben gemist.

UIT ONZE FAKULTEIT
"Glimpglomp" is gêên wasprodukt. Het
is wel een initiatief van WINA dat
als het ware de berg naar Mohammed
wil brenQen. Iedereen die iets te
vertellen, te voelen, te ruiken of
te smaken heeft moet/mag dit doen
voor of na de les. Pure kultuur dus
tijdens het werk. En in verschillen-.
de Wina-jaren slaat het initiatief
goed aan. Als het projekt vastere
voet aan de grond krijgt wil men het
ook op andere plaatsen ~nifesteren.

2

2.360 fr.
Art. 526 betreft, ruw geschetst, het
vernielen van grafstenen, standbeel-
den, kunstvoorwerpen (die gebouwen
verfraaien), opgericht tot algemeen
nut of tot openbare versiering. Oe
wetgever heeft met dit artikel in
de eerste plaats onroerende goederen
met een kunsthistorische waarde wil-
len beschermen.



ARCHITEKTSTUDIES :
TEORIE & PRAKTIJK.

Na.aJt.a.a.nl.cUdingvan lItt.t wij al./; 1.t.u.denttJl .ütgenÜ.uJl-all.C.h.i;tek.tgedwtende on-
ze ViVl ja.aJt.op.te..i.d.ingaan de un.i.e6lIugema.ak.t hebbtJl, vondtJl we hu nod.i.g
el!J14op etJl 1vtlii.t.c.hL man.i.vt de vVtgfLi.jlUng .te. IIIilktJl.tu.66tJl lItt.t onze opte.i-
d.ütg zou moeten zijn en lItt.t ze in werke1ijkheid.is.

HANDVEST
Voor het eerste deel van deze verge-
lijking beroepen we ons op het
"Handvest ingenieursvorming" dat tot
doel heeft:
•...kracht1ijnen aan te geven en
een referentiesysteem te vormen
waarnaar verwezen kan worden bij de
bespreking over
1. de vorming en opleiding van inge-

nieursstudenten
2. de taak van de fakulteit Toege-

paste Hetenschappen bij deze vor-
ming en op1eiding.M

l-letandere woorden: onze huidige op-
leiding kan aan dit handvest ge-
toetst worden en mou er eigenlijk
aan voldoen. aangezien dit handvest
goedgekeurd is door een meerderheid
van de proffen (fakulteitsraad fe-
bruari 1978). Het lijkt ons nuttig
enkele frappante fragmenten uit dit
handv~st naar voor te brengen:
1. "Het vormen en opleiden van in-

genieurs kan niet systematisch
benaderd worden zo dit niet in een
voldoende breed perspektief bekeken
wordt. nl. uitgaande van de rol van
de ingenieur in de maatschappij."
2. "Oe vorming van een ingenieur

moet onder meer volgende elemen-
ten bevatten:
-een algemene inte11ektue1e vorming
van academisch niveau met een ruime
belangstelling voor maatschappelij-
ke en ekonomische strukturen en met
een voldoende talenkennis en taal-
vaardigheid.
-een meer bijzondere. zij het nOQ
brede. vorming in en' be1angste11 ing
voor de drie vakgebieden techniekp
natuurwetenschap en socio-ekonomi-
sche wetenschap ••.•M
3. MEen reeks van attitudes moet

kunnen ontplooid worden. waarin
-leiding geven en werken in groeps-
verband
-organisatietalent
-kreativiteit en inventiviteit
-kritisch oordeel
-initiatief en dynamis

-sociaal en ethisch bewustzijn
-enz
een belangrijke plaats innemen."
4. "Om ze in oplosbare vorm te bren-

gen moet hij (de ingenieur. nvdr)
bovendien door vereenvoudiging en
afschattingen trachten elk probleem
te herleiden tot een herkenbaar mo-
del. Overigens beschikt hij over ee~
hele serie dergelijke modellen - op
dit ogenblik nog te veel uit de na-
tuurkunde en te weinig uit de socia-
le wetenschappen - die hij deels
tijdens zijn opleiding en deels uit
eigen bedrijfservaring heeft leren
kennen en hanteren.M

5. "Bij de aanwending in een prak-
tijkomstandigheid van een ingeni-

eurswetenschap zal men steeds een
beroep moeten doen op zowel de laag-
ste als de hoogste vormen van den-
ken: weten. inzien. toepassen en in-
tegreren" ...
(dit laatste heeft niks met integra-
len te maken - de auteurs).
6. "Het vormen van ingenieurs kan

onder meer plaats vinden door de
student tijdens zijn opleiding stel-
selmatig voor situaties te plaatsen
waarin hij complexe en bij voorkeur
mul ti-disciplinaire problemen moet
oplossen, waarvoor hij gebruik maakt
van een methodologie die tijdens de
kolleges en oefeningen van de tech-
nische vakken uitdrukkelijk werd
vooropgesteld."

7. "Oe traditionele wijze van opde-
len van het curriculum in kennis-

gebieden (scheikunde. electriciteit.
e.d.) komt wel de elementaire vak-
kennis ten goede. maar bevordert
zelden het onderkennen van struktu-
ren en ana10giei!n."
8. "Het is dus aangewezen dat de fa-

kulteit Toegepaste WetenschaFren
aktiviteiten van studenten buiten
de sfeer van de techniek positief
waardeert en waar mogelijk er ruimte
voor kreëert."

PRAKTIJK

Het tweede deel van deze vergelij-
king gaan we aanpakken op een iets
meer poëtische manier:
"Ve IIIi6Vliu van lln ja.aJt.optcUding
.ütgen.iewt-alLc.h.i...ttkt"
Een prof stuurde ons op de lappen
Door met zijn vak alle andere te

overlappen
Zo deed hij ons nog meer verdriet.
Want le~even kon hij ook al niet.
Op het men in 2de zit kwam hij

zelfs. et eens af.
Dat vonden wij verdomd heel maf.
Er was ook geen hulp vanuit het WTCB
Want toen we hem een ,kursus vroegen

zej hij nee.
Een ander prof deed voor ons de deur

wel dAt,
Paasek!.w.ns zijn toch niet ver-

plicht?
En toch werd hij op sommigen van ons

kwaad
Toen ze hun eksaam naar juni hadden

verlaat.
Hij wou ons blijkbaar iets vergelden
Door tijdens het eksaam er niet

naast te schelden;
En tot ons aller konsternatie deed

hij ook nog aan intimidatie:
Na elke zin zei hij op bijtende toon
Je kunt geen Nederlands, waar is je

onderwerp, mijn zoon?!
Eên feit maakte ons ook nog kwaad:
Oe eksamenregeling pas kennen met

Pasen is veel te laat.
Dus konden wij ook helemaal niet

weten
Dat je tussen 2 eksamens zelfs geen

tijd hebt om een boke te eten.
Een architekt steekt veel tijd in

tekenen;
Dit wou men helemaal niet verrekenen
Het evenwicht in de puntenverdeling

was zoek
Onze reaktie hiertegen beschouwde

men als kletskoek.

Dit "gedicht" kan je een karikatuur
toeschijnen, maar de inhoud beant-
woordt wel degelijk aan feiten en
we denken dat het je niet moeilijk
zal vallen om zelf een aantal gelij~
aardige feiten uit je eigen univer-
sitair verleden te herinneren.

de tact/. homin
Oe hel6t van de Leuvl!J14e6.tuden.te.n-
bevolking heeft wel eens, in funk-
tie van zijn opleiding, kennis ge-
maakt met genaamde p!t06. K. _ Het
Humo 2049 is hij meteen tot een na-
t1.ona.a1. 6yrnbool gebombardeerd van hoe
willek~ proffen kunnen omsprin-
gen met on-tl.u.ikend jong .talent. _
Al jaJLen wordt gehoopt en doen ge-
.lW.ch.tende Jt.Ondedat p!t06 K. op
pl!J14.ioenwor.dt ges tuurd. _ Mi sschien
tan het fiktieve. maar uit hu le-
ven geg~eptJl eksamengesprek in Humo
dit proces wel vVl6nellen .•f

•
Na het ~o~ Begijnho6 is nu ook
eindelijk het pittoreske Klein Be-
g.(.Jnho6 aan een ltu.taLvt.a.Ueb~
toe. _ Tegen 1984 wil het leuvense
OCMW 85 miljoen gelnvesteerd hebben
om de nu bijna leeg6~e wonink-
jes en buurt weer bewoonba.aJt.te ma-
ken ên ze hun eigen kaJtaktVl en
66eVl laten behouden. _ Moeten we
dan toch nog geloven dat er in het'
gemeentebutuuJt nog mensen zitten
die niet alleen kunnen a6bJtektJl.
wàarvan het gapende gat aan het La-
deuzeplein getuigt?

•
Oe akad~che agenda is ook niet
meer wat hij ooit was. _ Na de .in-
IvWnping van de daglLl.Wn.te, het weg-
vaUtJl van de blanco not.UÄ.eblaad-
ju, konen de katVlntJl in de huidi-

'Solovan
Servette

voorzor
e

ge editie lo6. - Na ~l!J14ie6 ge-
bruik weliswaar. _ Ze worden duide-
lijk niu meer gemaakt· voor aktieve-
lingen. •PaaJLdenmiddelen. _ Hoe bestrijd je
een katVl. _ Het een ho~ dog. _ En
een witteke is dl remedie tegen een
b.t.acl- old.

•, Door de diJtek.tewt van StudentenvoM'
uen.ütgtJl werden we op de V.ütgVl6
getikt voor het berichtje i.v.m. de
ToMu-diJtek.tewt-vaR.a.twte._ Oe lee6-
Ujd6gltenzen werden zondVl bijbe-
doel.ütgtJl vastgelegd. _ Trouwens,
de persoon die hierdoor btnadeeld
zou worden, is geen 39, maar ... _
Oei. rap een witteke ..• _ 43. _ Wij
geven echter JtuitVllijk toe dat dit
een Jt.Oddelrubriek is. _ ~Iaarvan
moet onze Hw van dVl Me.yden an-
ders leven! •Precies lln ja.aJt.te-vJt.Oegkondigde
Veto de Jtelea6e aan van de teken-
fi lm The Lo~ 06 ~e 1U.ng6. _ Haar
die komt dan tenslotte toch op het
leuvense 6ch~. - 't Is nu uitkij-
.ken geblazen hoe FJtitz ~e Cat-re-
gisseur de 1500 bladujden hobbit6
tot een film van noJtmale 6peelduuJt
heeft kunnen omtoveren. _ Gandal6
heeft hem zeker ~Vl ujde moeten
staan.

•Uit wel.ingfLi.ch.te brön hebben we
vernomen dat de r.ichtingen humane
we.ten6chappen ~ dode zouden opge-
schreven zijn. _ In Ned~ zijn
er al uniefs waar men bv. 60c.iolo-
gie heeft u.itgeJtange~. - Ondertus-
sen loopt aan deze unief pedagogie
nog altijd lekker vol. _ Haar van
de richting 60c.iologie wordt gezegd
dat er meVl a66i6~enten dan 6.tudtJl-
~ zouden zijn. _ Hebben deze jon-
gens in het verleden dan teveel
bloot gelegd.

•Haar niet alleen de-humanl!.'wUVl-
6c.happen kunnen Ivtlii.t.chzijn. _ Oe
vice-dekaan van Toege.pa.6U (:JUtJl-
6chappen vraagt de studenten nadAuk-
kelijk zich ko~ek.t te gedragen bij
6abJt.iek6bezoeken. - Er waren klach-
~en gekomen van bedrijven na bezoe-
ken. _ Zo zouden studenten wel 's
ongevraagd 60uveniJt6 meenemen. _
Maar ook waren de bedrijven nièt
te.spreken over Ivtlii.t.cheOpmVl.,
kingen tJl b~en die, na 6a-
b~wbezoekVl, over sommige bedrij-
ven in de pVl6 verschenen. _ Zelfs
de po6.iüvi6~en zijn niu meer ëe-
~uwba.aJt..

•
Na de 6wuele v~jheid van de afge-
lopen 15 jaar, duikt men weer de ~-
bou in. _ Volgens een Chinue p!t06
kan ma6.tuJtba.tie, als het een 6lech-
~e g0WOo~e wordt. leiden tot Velt-
moUdheid, geheu.gtJlvVlliu en even-
tueel tot i.mpotenUe. _ , .. Sorry,
Jean-Pol, ik heb je niet verstaan ...
_ Oja, RobeJLt Long zong dat ook al.
_ WVlk aan de winkel voor 60c.iolo-
gen. _ Een wetenschappelijk onder-
zoek naar de ma6.twLba.t.i.eg0WOO~tJl
van ge6le6~e studenten.

•In Ned~ vindt men altijd wel
wat ni~ uit. _ Neem nu de ach-
~~ewt-I.IJli..VVl6~tJl. _ Dat zijn
mensen die niet beschikken over een
cLi..pl.crna. tot I.IJli..vVl6~e 6.tudie6.
_ Via een colloquium doctum - een
gele~ gu~ek - maken ze echter
een kans om in eerste kan. te komen.
_ Momenteel zou al 25 a 301 van de
Nederlandse universitairen zulke
ach.t~WIt6.tudenttJl zijn, _ Nu nog
wachten op het achterdeurdlPtoma
van universitaire studies.

•

Tot slot nog dit.
Het kan je toeschijnen dat we hier
de indruk hebben willen wekken
dat sommige proffen totaal geen les
kunnen geven en ook nooit getest
worden op didaktische kapaciteiten;
dat sommige vakken stom of kompleet
naast de kwestie zijn;
dat onze studiebelasting zodanig
zwaar is dat je kan kiezen: weinig
zinnige nevenaktiviteiten of buizen,
dat reakties als deze nooit au sêri-
eux genomen worden;
dat van echte studenteninspraak nog
altijd geen sprake is;
dat elke poging tot verandering
doodloopt of vertraagd wordt in de
administratieve starheid van ons u-
niversitair bestel;
dat er proffen zijn die helemaal
niet openstaan voor de problemen van
de student en zich schuilhouden ach-
ter hun research;
dat wij tegen Paaseksamens e~ andere
middelen van programmaverzwaring
zijn. maar dat wij binnen het huidig
eksamensysteem de Paaseksamens bijna
moeten aanvaarden;
dat we vaak met frisse walg en her-
nieuwde tegenzin studeren, maar wel
bereid zijn interessante vakken te
blokken;
dat een eksamensysteem waarbij cap-
tagon voor sommigen een noodzaak
wordt, waarbij elke morgen je stress
in de w.c. terechtkomt, waarbij een
dokters onderzoek vlak voor het ek-
saam de helft van de studenten in
het ziekenhuis zou doen belanden,
waarbij helemaal niet gei!valueerd
wordt zoals het hoort. waarbij je
als student gewoon getest wordt op
je uithoudingsvermogen t.O.V. span-
ning en overbelasting, ons kompleet
de strot uit komt.
Indien we deze indruk gewekt hebben
was dit echt niet onze bedoeling!

2° jaar ingenieur-
architekt
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DE KONING IS DOOD
'LEVE HET ANARCHISME!

"N.iLt6 aan tt. gt.ven!" "Ni.W, nt.t.". Goe.d. Oan po.ut.i.t.kt. vJtagen. fUj vlttU19t:
"Bt.n.t u toen an.aII.C.hA.J.t?"Ik lVItwooJtd:. " •.. EVI.4t en vooItal., ~ VVl.4.taan we
ondtJI. 'an.all.C.hA.J.mt.'!Pltak.ti.4ch, "e.ta6!J~.iJ,eh, tht.Ol!.t..t.iJ.ch, my.t(J.eh, ab4.t1r.akt,
hutivi.du.t.d. 06 ~0ciaa1. anaILCh.U",t.1 Toen ik jong ~", zeg .ik, "hadden d.it.
aU.tJN1.JLl. t.en bt..tt.ken.iJ. VOOI!.mj." En zo begonnen we t.en ht.d. .üt.ttJI.U~an.tt.
dU.~~.u. dit. ah. gt.volg had dat ik twet. voUt. weken op EU.i.6 I~l.and ht.b
dooltg t.lvw.ch.t. .
VlacLi.ttWt Nabokov, Pnin.
Ot. Vt..to-l!.t.daJz.Uwt. dt.e.d tJI. n.i.t..t zo lang evea. Toch p1I.IULttt. hij ge.dull.t.ndt. twee
voUt. UILen ",t..t enkd.t. lI~en van "La Ct.c.iLia" OVtJI.anaItch.i.6",t..

VETO: Ot. pubUt.kt. opüt.i.e.,vaak gt.-
vo~d dao« pVl.4, JtaJÜ.J) en TV,

rrta.ak.t zich van ht..t an.aII.C.hA.J.llt.a6
dao« ht..t gt.Ujk .te. ~tt.Uen IIIt..t ttJr.-
ILOWIllt. 06 doo« ht..t wooJtd an.aII.C.hA.J.-

ze vtJr.bUulen aan nega.tivileLt,
du.tJr.uJz.ü.t., ~"'t.. Wat ~tt.Uen
j uU.i.t. d.aaA .teg enov tJI.f

l.C.: Het is een feit dat de massa-
media anarchisme gelijkstel-

len met terrorisme. Vooral de groei-
ende verrechtsing en repressie heb-
ben zulke dingen tot gevolg. Met la
Cecilia willen we de diskussie over
het anarchisme terug op gang bren~
gen en de mensen doen inzien dat a-
narchisme en terrorisme twee totaal

verschillende dingen zijn. ·Het ter-
rorisme van de RAF steunt op het
Marxisme en niet op het anarchisme.
Het woord anarchie, dat chaos bete-
kent, kan de mensen wel eens ver-
keerdelijk doen besluiten dat anar-
chisme noodzakelijk chaotisch is.
Tenslotte is "chaos" slechts één be-
tekenis van het woord anarchisme.
Het is eerder de andere betekenis
"zonder overheersing, zonder koning
of heerser- die door de anarchisten
aanvaard en gevolgd wordt.
Het anarchisme· analyseert de·maat-
schappij vanuit een psychische ba-
sis in termen van machtsverhoudin-
gen. Anarchisme betekent het volle-
dig afwijzen van machtsposities van
een persoon tegenover een ander of
van een persoon tegenover een groep.
De anarchisten stellen een maat-
schappij voorop waarin de volledige
mens bevrijd wordt., dit in tegen-
stelling tot het marxisme dat de
mens alleen op ekonomische basis wil
bevrijden. Het is een maatschappij
die op basis van vrijheid gegroeid
is. De mensen leven er in kleine ge-
meentes of kommunes met een federalE
struktuur naar boven toe. Het is het
ontbreken van leiderschap in de a-
narchistische maatschappij dat de
mensen angst inboezemt.

VETO: In dt. 19dt. t.t.UWWtt6 ht..t anaIt-
ch.i.6Jtt. t.Itg popula.iJt. Ht..t VtJI.-

~en .in. ht..t beg.in. van dt. 20~tt.
t.t.UW. Na ,uu '6. woJtdt tJI. wel. t.~
gup'tOken van t.en wedt.ltgt.boolL.te. van
ht..t anaILCh.UIllt.. Hot. valt dat ze vea-
klaILenr

l.C.: Oe opbloei van het anarchisme
is er gekomen door het feit

dat degenen die al hun hoop hadden
gesteld in het marxisme, merkten dat
de kommunistische struktuur niet
haalbaar was. Vanuit een verdere re-
flektie gingen velen over naar het
anarchisme als een nieuwe filosofie.
Je nag bovendien niet vergeten dat
in de l8de en de 19de eeuw het woord
vrijheid een totaal andere betekenis
had dan nu. In de l8de en 19de eeuw
had het volk praktisch geen medezeg-
gingsschap. Hen was onvrij.

Vandaag loopt iedereen met het idee
rond dat hij vrij is. In feite zijn
we net zo vrij als onze voorouders.
Het mechanisme van onderdrukking is
zo verfijnd geworden dat de repres-
sieve tolerantie die er heerst vrij-
heid wordt genoemd. De anarchisti-
sche heropleving is vrij beperkt. DE
zwijgende en politiek niet meer den-
kende meerderheid is in de loop der
eeuwen gegroeid omdat het gevoel var
vrij te zijn gegroeid is.
Het anarchisme leeft op, maar onge- _
merkt. Vooral in basisgroepen,
buurtwerken, feministische bewegin-.
gen. Zonder dat deze groepen het we-
ten gaan ze anarchistisch denken en
handelen. Ze gebruiken het woord a-
narchisme niet omdat er teveel smet
aan kleeft, omdat ze denken dadelijk
in een bepaalde hoek gedrukt te wor-
den. Anarchisme wordt beschouwd als
een louter politieke term, terwijl
het in feite veel meer is.

VETO: Adam Smith zegt t.Itg~: "I/t..t
wel.ujn van ht..t gt.ht.d. komt

voolLt uil t.t.n.i.e.dV1.4~tlLt.v en MaIL u-
9en belang. Je bVt.eili dil wel.Uj n
dao« dt. lII~en zo vJtij IIIOgt.Ujk ze
laten en h.wt eigen belang en ze laten
bt.halt.tig en". Oil .iJ, 0 n.teg t.M p.'I.t.kt.-
U j k t.en an.aII.C.hA.J.fueh idt.t.. T oeh
Ilutlm Adam Smith n.i.t..t .tot ht..t anaIt-
ch.i.6"'t., wel. .tot ht..t Ub~mt.. Wat
.iJ, ht..t vVl.4c.hU. ~~en bt..i.dt.?

l.C.: De uitspraak
is anarchisti

slaat niet het voll~e anarchisme.
Hij heeft het over de vrijheid van
de mens die het fundament is van het
anarchisme. De anarchisten zouden
aan de uitspraak van Smith toevoe-
gen: -de vrijheid van het individu
is belangrijk inzovilll de vrijheid
van iedereen gewaar.d is". Het
liberalisme stelt dat iedereen zo-
veel mogelijk moet vrij zijn, ook
als dit ten koste gaat van de ander.

Elke vrijheid die het individu heeft
of alles wat de gemeenschap zich.
toe@igent gebeurt ten koste van de
vrijheid van een ander of anderen.
Je moet het probleem van de vrijheid
plaatsen binnen het konflikt tussen
individu en gemeenschap. De meest
populaire maatschappijvormen gaan
één van beide polen benadrukken,
het individu ten koste van de ge-
meenschap of de gemeenschap ten kos·
te van het individu. Het kapitalis-
me en het liberalisme benadrukken
het individu; het kommunisme en het
socialisme benadrukken de gemeen-
schap. Het anarchisme wil een syn-
these zijn van deze beide richtin-
gen. Vandaar het synoniem "liber-
tair socialisme". Met libertair ver·
wijst men naar het individu, met
het socialisme wil men de gemeen-
schap beklemtonen. Binneh het anar-
chisme kan het individu zich op zul·
ke manier ontplooien zonder dat dit
ten koste gaat van de rest.
Adam Smith zegt "vrijheid voor een-
ieder", maar hij verzwijgt dat dege·
nen die het meeste geld hebben de
produktiemiddelen in handen hebben,
zodanig dat het individueel belang
van deze kapitaalbezitters totaal
indruist tegen de belangen van de
arbeiders die met de produktiemid-
delen ~/erken. Het resultaat is dan
ook een nooit geziene hongersnood
en onderdrukking.

VETO: JuLUt.~.taan t.en onbt.ptJLktt.
v'!Á-jht..i.d van ht..t hutivi.du. voO'!

.tot waal!. dt.zt. dt. vJtijht..i.d van and« t

. I!.t. .óuLi.vi.du.en gaat bt.kno.t.tvt. Ujn
tJI. .in. dt.zt. rnaa..tt.chapp.i.j nog oJtdt.-
handhaVV1.4 nocügf Hot. woJtdt dt. vJtij-
ht..i.d van ht..t hutivi.du. gt.waall.boltgd?
Bu~. wdaad. nog?
l.C.: linkse ideologie@n hebben

nooit veel nagedacht over mis-
daad. !len dacht dat misdaad in een
kommunistische maatschappij niet
zou voorkomen.
In de l8de eeuw kwamen rechtbanken
praktisch nooit tussen behalve in
staatsaangelegenheden; dit rechts-
systeem staat enigszins model voor
het anarchisme. De meeste misdaden
werden door de betrokkenen zelf ge-
regeld. De misdadiger bekende en
vergoedde de schuld. Dit systeem
bleek beter te draaien dan het onze.
In onze rechtsspraak komt de staat
als derde partner tussen. De misda-
diger wordt tot een gevangenisstraf
veroordeeld zonder hem op verant-
woordelijkheid tegenover de ander
te wijzen.

VETO: Beland jt. 1IIt..t dil ~!J~tt.t.III n.i.et
.in. t.en weAt.l.d waal!. dt. tt.uz e

"oog om oog, tand om tand" gt.han-
tt.t.Jtd woJtdt?

l.C.: Je mag niet vergeten dat in
een ideale anarchistische

maatschappij de mensen in kleine
groepen of kommunes leven zodat men
elkaar beter kent en meer verant-
woordelijk is voor de ander. Binnen
deze vorm van samenleven zullen mis-
daden humaner beoordeeld worden dan
in onze maatschappij.
Als je in een komrounistische maat-
schappij leeft heb je minder vermo-
gensdelikten omdat er een betere
verdeling van goederen is. Het ide-
ale voorbeeld van zulke maatschap-
pij wordt door Thomas Morus in zijn
"Utopia" beschreven. Daar produceert
en konsumeert men naar behoefte. De
goederen zijn er eerlijk verdeeld.

e

In deze maatschappij is er geen re-
den om nog te stelen. De geweldsde-
likten zou je kunnen wegwerken door
een minder autoritaire opvoeding op
seksueel vlak. Op l8-jarige leef-
tijd loopt ieder hier reeds met
schuldkompleksen. Als je het frus-
tratiegevoel niet kwijt raakt kunner.
er wel eens geweldsdelikten uit
voortkomen.

VETO: Wat bt..tt.kt.n.t ht..t wooJtd "l.u-
dtJI." VOOI!.juLUt.? Hot. u.en

jul.Ut. tt..i.dVl.4chap en butaat dil
nog .in. ht..t anaILCh.Umt.! Kan t.en maat-
~chapp.i.j zich zondtJI. t.n.i.gt. VOILmvan
l.t..i.dtJI. oltgan.u. tJl.en?

l.C.: In een anarchistische maat-
schappij zijn er geen leiders.

Het begrip leiderschap veronderstelt
macht. Macht moet volgens het anar-
chisme langs alle kanten bestreden
worden.
De enige leider die men als anar-
chist aanvaardt is zichzelf. Als men
opgevoed wordt in een anarchistische
maatschappij heeft men geen behoefte
aan leiderschap. Je kan ervan uit-
.gaan dat er natuurlijke leiders en
natuurlijke volgelingen zijn. De na-
tuurlijke leider is iemand die zich-
zelf wil bevestigen door een machts-
positie aan te nemen tegenover een
ander. De zelfbevestiging is een n~-
tuurlijke drang. In een anarchisti-

4

sche maatschappij ga je daar vrij-
willig afstand van doen. De drang
naar zelfbevestiging wordt in be-
paalde banen geleid, bv. kreativi-
teit, maar zeker niet uitgespeeld
tegenover andere individuen.
We moeten een onderscheid maken
tussen leider en koördinator. Vaak
gebeurt het dat in vergaderingen
(cfr. centraal aktiekomitee) enkele
mensen door hun verbaal geweld de
overhand halen. Een anarchist moet
zich bij de meerderheid in een ver-
gadering kunnen neerleggen en mag
zeker niet de ganse vergadering ma-
nipuleren. Verder mag niemand ge-
specialiseerd worden in·het koördi-
neren van een vergadering. Steeds
iemand anders moet de vergadering
leiden.

VETO: Hot. uen jul.Ut. dt. opvoe.dÁ.J!9
en ht..t 0ndVWJ.i.j ~ .in t.en anaII.-

ch.i.6fueht. ~chapp.i.j1

l.C.: In onze huidige maatschappij
worden jongeren opgeleid door

mensen die ervoor uitgezocht zijn
en die hun idee~n opdringen. In een
anarchistische maatschappij is het
onderwijs kollektief. Het kind komt
er in kontakt met verschillende,
niet altijd eensgezinde idee~n.

Verder trachten we ervoor te zorgen
dat iedereen de taak van iedereen
kan overnemen. We willen niet tot
specialisatie komen. Ieder moet al-
lerlei zij. Zo worden bepaalde
machtsposities zoals die van de ge-
neesheren bijvoorbeeld afgebroken.

VETO: Een I!.e.den IAnaMIII .. en ht.t anaIt-
ch.i.6"'t. 7i6wi.jï;riA - ci4t-..iJt'" het-----..r

ueh wel. kan voo~tt.Uen .in. t.en
ktt.-Û1.t. gwol.t.t.Jtdt. p!Lim.iü.t.vt. maat-
~chapp.i.j, maalt n.i.t..t .in. dt. kontwt
van t.en glLOtt. komplwt. ~tJt,(.i.tt.
rnaa..tt.chapp.i.j. Hot. u.en jul.Ut. dat?

l.C.: Wanneer men deze maatschappij
anarchistisch zou organiseren

beweert men nooit de voordelen te
kunnen bereiken die men nu heeft.
De pioniers van het anarchisme zul-
len inderdaad vele van die voordelen
moeten missen. Maar het doel recht-
vaardigt dit. Verder is het niet
juist "klein én primitief" tegeno-
ver "groot én kOlllpleks"te plaatsen.
Een kleine cel kan ook kompleks
zijn. Je zou kunnen stellen dat een
anarchistische maatschappij groot
genoeg is om zichzelf te bedruipen
en klein genoeg om een rechtstreek-
se demokratie mogelijk te maken. Bo-
vendien dienen de technische verwor-
venheden van onze huidige samenle-
ving niet verworpen te worden. Hoe
groot een anarchistische cel nu pre-
cies moet zijn? Dat kan evenzeer 100
man zijn als 500.

•

VETO: Hot. ClJiUen jul.Ut. b-Û1.ltendut.
maa.tI. chapp.i.j ah. p.(.o n.i.V1.4 ht..t

an.aII.C.hA.J.me t.n.i.g e l.t.v t.M ~ 9 ev enf

l.C.: Vooreerst moeten we werken aan
de anarchistische tendenzen

die er werkzaam zijn in deze samen-
leving (buurtwerken, aktiegroepen ..)
Verder dienen we erover te waken
dat we als individu aan de kapita-
listische haken ontsnappen. Als je
acht uur per dag moet werken, als

. vèILvol.g: p.S .
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je binnen het produktieproces te-
recht komt, is de zaak voor vijftig
procent verloren. Daarom denk ik dat
vandaag voor de anarchist de kommune
de enige levenskans is. Deze kommune
moet zichzelf bedruipen. ~~t eigen
kreativiteit zou je zonder vervreem-
dende arbeid een aantal produkten
moeten kr~ren waardoor je financi-
eel zelfstandig wordt. Verder mag
deze kommune geen eiland worden, ze

et solidair zijn met alle verdruk-
ten, en alle reakties van deze maat-
schappij, die te maken hebben met
verminking van de eigen persoonlijk-
heid, bevechten. Verder kan je de
kommune voor de anarchist vergelij-
ken met de vrouw van de arbeider uit
de 19de eeuw; zoals die vrouw de ar-
beider oplapt binnen het kapitalis-
tisch stelsel, zo moet de kommune de
linkse strijder sterken om met de
juiste middelen en motivatie de
strijd aan te binden.

•

VETO: WaaJtom noemen j auc je" anaJI.-
c.hiI..t"t Je ",eJLkt da,t eJLeen

hdLboe1. tlIIIJII..C..hi.til.cht. tvuie.nzen .in
den rttaa.tI.cJr.app.i.jleven. I~ het Met
vUUg eJLen lonvr.cWl b.Utnvt deze
.tvu:Le.nzen.te. gaan weMen en je Met
het e.Wl.et tlIIIJII..C..hi.t op .te. ptakJwtf
ALleen al. doolt je tlIIIJII..C..hi.t .te noe-
",en, zet je je Vlg~ bu..i.tt.n ~pel.?

L.C.: De situaite waarin we als stu·
dent zitten maakt het voor

ons moeilijk ons in een buurtwerk
in te schakelen. Je kan je moeilijk
gaan integreren als je het volgend
jaar verhuist. Nochtans zijn er ve-
len van ons die zich thuis, zonder
zich anarchist te noemen, in buurt-
groepen inschakelen.
In een buurtwerk ga je de vooroorde-
len tegenover het anarchisme niet
wegwerken. Je gaat de eksessen van
deze maatschappij wat afronden, maar
de kern van de zaak raak je niet.
Door je anarchist te noemen en er-
voor uit te komen kan dat wel. Wat
verkeerd is, is bijvoorbeeld niet
dat hier een stinkfabriek komt, wel
dat anderen over ons beslissen, dat
er machtsstrukturen bestaan.
Verder_brengen we door ons als anar-
chist_op_te_stellen_een,aantal_men:
sen samen die op dezelfde golflengtE
zitten, wat nog niet wil zeggen dat
ze hetzelfde denken. We willen zo
een forum zijn waar ieder met zijn
idee~n of voorstellen tot aktie te-
recht kan. Als er enkele mensen
zijn die erop willen ingaan, kan er
tot konkrete aktie overgegaan wor-
den. Niet iedereen hoeft mee te
doen.

Verder willen we niet toegeven aan
de vooroordelen die de massamedia
over het anarchisme de ether instu-
ren. Dit kan pas door een diskussie
rond anarchisme te openen.

VETO: 1IIat. UJil1.enj uU.i.t. beJLwen
liet La Cedli4!

L.C.: Als je de maatschappij niet
goed vindt wil je ze verande-

ren. In groep sta je sterker. Je
werkt met enkele mensen samen om
vandaar uit de maatschappij te ver-
anderen.
Het karakter van de groep is dat ze
als groep niet belangrijk is. Op on-
ze paMfletten staat niet in grote
letters "dit is een pamflet van La
Cecilia. De belangrijkheid ligt in
het feit dat we de mensen de gele-
genheid bieden om met hun idee~n
naar voor te komen. Iedereen kan bij
ons terecht. Als er van de groep één
of twee aan iets willen meedoen komt
de aktie er. We hoeven niet altijd
hetzelfde standpunt in te nemen. Het
is niet belangrijk dat er tussen ons

een redenaar opstaat die iedereen
kan overtuigen. Iedereen moet binnen
zijn ruimste kreativiteit aan bod
kunnen komen.

• VETO: Hebben ju.llie een bepaald pItO-
glLalml4?

L.C.: Een bepaald programma hebben
we niet. Binnen het anarchis-

me zijn er evenveel verschillende
stromingen te vinden als er buiten
het anarchisme zijn. Naast egoTsten
zijn er zuiver revolutionairen en
kommunards.
Het lijkt erop dat we een groep zijn
die de verdere versplintering v~n
links n09 in de hand gaat werken.
Dit ontkennen we. We zijn als groep
niet belangrijk. We zullen ons als
groep nooit manifesteren en willen
het zeker nooit doen overkomen als-
of wij alleen de waarheid in pacht
hebben. Zo wullen we op aktiekomi-
tees nooit tot het uiterste gaan.
Een kenmerk van onze groep is dat
we allen wel een reden hebben om a-
narchist te zijn, dat vind je trou-
wens in onze uit9ave "negen redenen
om je anrchist te noemen", maar dat
niemand met een argument aankomt dan
kan uit de these en antithese een
synthese ontstaan die mijn nieuwe
levensvisie wordt.

VETO: Betekent. dat. dat. juU.i.t. geen
.i.deolog.i..e hebben?

L.C.: Niet helemaal. Het gaat erom
dat je jezelf niet absoluut

ziet. Anderzijds betekent dit niet
dat we niet zouden weten wat we wil-
len. Integendeel.

VETO: Hoe .tJtwen ju.llie na.aJt builen
en ~ l41illen ju.llie eJlmee ëe-

Jte.iken?

L.C.: Vooreerst, willen we alle voor-
oordelen tegenover anarchisme

wegwerken om onze eigen positie ge-
makkelijker te maken: Verder willen
we ook ~en sensibiliseren om in
te gaan en machtsstrukturen. Ten-
slotte en we diskussieteksten
bundelen en verspreiden. Ons krantje
wordt naar een aantal gemeenschaps-
huizen. gestuurd.
Er wordt geprobeerd elke week een
diskussie-avond en debatavond te or-
ganise~"" Elke week wordt een ander
thema a .raakt. He hadden het al
over het ascisme, de autonomiebewe-
ging, de anarchie bij Nietsche en
het drugprobleem. We organiseerden
ook Rock against Fascism. Er is ook
een werkgroep "vrije radio's".
Er zijn ook nog enkele nationale
initiatieven in voorbereiding. Met
mensen van Brussel en Gent willen
we een anarchistische krant uitge-
ven. Er is ook een dag van de anar-
chie gepland.

m.c.
30.11. 79

OMDAT ·PSYCH.IATRISCHE
PATIENTENBELANGRIJK ZIJN
P~tjcJwlogie (weJtkgltOep voJUn.i.ng) en Pedagogie oJtg~eVl.den op dondt.lLdag 22
novembeJLeen panelgUpitek oveJL een heet hangijzeJL .in de p6tjc.kuLtIrÄ.e: ~ubû-
d.i.u, .tWeJLk4.tell.ing,VeJlZoJtg.ingvan de p6lj~c.he paUWen.
Oe zovew.te bezu.in.i.g.ing~maa.tJtegel .in de gezondhUd6~ek.tolt dJte.ig.t .toe .te
~laan. TahUjke .teJl4pw.ten,p6tjcJwlogen, ~oci..aal. cu6~.tent.en zien hun job be
dJtUgd. OveJLbodig bijna om nog .te zeggen dat. dVlgelijke bunoe..Ungen ~.teecU
een dubbel e66e1z..thebben: hulpvweneJL6 woJtden bedJtUgd ,"et.weJtkloo~he.i.d,
.teJWJ.i.jl het. .zekeJLMet. dalend aan.t4l hulpbehoevenden .in de kou. komt .te 6.t44n
TOepcu6.ing van Meuw veJtWOltvenen meeJL ~e vOMlen van .te.lttlpiewoJtdt
onmogelijk b.<.j gebJtek aan mankJt4ch.t. In pl.a.a.t6 CÛl4Itvangaat. de .tend~ eeJL-
deJL o.c~ dan voolW.i.:t; ""g enkele van deze 114a.tJtegelenen we z..Ut:enze-
ltLIg .in de voJt..igeeeuw! 1 b~eJL VOOIt SO "gekken" 06 de zovee1.6.tebup4ILÜtg
op de ltLIg van de ~eJLen.
In het. panel ~en volgende ~pitekeJL6aan het. wooJtd: Olt. Knapen (p6ljc.h.i.a.teJL,
med.i.6c.hd.i.Jtelz..teu.Jt van het. p6!f~c.h zielz.enJu.t,U. Sanc..t4 ~1tuLi4, St- TJtu..i.denl
Jan Oel4haye (Vlgo.tt.It4pW.t; p6!f~c.he kUMeiz. bJtOWeJL6Atex.ûuten, T.i..e-
nen), An.toon Van 0Jt.<.u6c.he (eJtgo.teJl4Peut; p6tj~c.h centJuun St-Joze6,
Mwt.4.teJLb.i.lzen), F~ A~ (d.i.~.t ho06dveJLpleg.ing .in KoJt.tenbVlg) en
me.vlt.Houben (vooltZU6.teJLvan de Vla.am4e.VeJLeMg.i.ng VOOIt K.ti.nihc.he. P~tjcJwlo-
gen - VVKP - weJtkzaam .te KoJt.tenbeJtg).

SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK

De avond werd geopend met een histo-
rische situering van de problëmatiek
door Dr. Knapen.
In 1949 bevindt de klinische psychi-
atrie in Belgi~ zich nog steeds in
een aslitair stadium. Dit wordt ge-
kenmerkt door een intramurale ver-
zorging van de pati~nt op het nivo
Vall "bewaren + bewaken". Het voor-
naamste doel van deze "verzorging"
is de maatschappij beschermen tegen
de psychiatrische pati~nt en deze
ook beschermen tegen zichzelf. De
pati~nt leefde in een gesloten eko-
nomisch systeem: hij woonde in de
inrichting, er werd daar voorzien
in zijn levensbehoeften (voeding,
kleding), hij kon er eventueel ook
werken en over het algemeen bleef
men er lang. Vanuit de huidige
zienswijze op de psychiatrie kan er
heel wat kritiek geuit worden op de-
ze toestand, maar rekening houdend
met de toenmali~stand van kennis
werd gedaan wa~ gedaan worden.

Vanaf 1954 veranderde het aanzien
van de "gestichten" grondig met de
uitvinding van de neuroleptica (me-

h.tvR.gand.cheer ...

HOMOSEKSUALITEIT IN DE PERS
In "Aktivitips" van Veto nr. 5 werd
onder deze titel o.m. gesteld dat
sommige media "schrik kunnen hebben
voor het thema (homoseksualiteit)",
waarbij De Standaard en de BRT ver-
noemd werden.
"Ter aanvull ing van uw informatie"
stuurde OS-medewerker Hein De Belder
de Veto-redaktie een kopie van een
half bladzijde-groot artikel, gepu-
bliceerd in de VUH-uitgaven van 24
maart '79. Hierin worden drie enkê-
tes over "homofilie in Vlaanderen"
besproken.

RECHTZETTING
NA DE WINTER KOMT DE ZONNE-

ENERGIE
In dit artikel in Veto nr. 6 stonden
enkele fouten. Vooreerst i.v.m. de
levensduur der zonnecellen; deze is
niet 10 jaar maar wel 20 of meer.
Verder: de manuele arbeid is beperkt
vermits er ,"e.eItkan geautomatiseerd
worden natuurlijk, en niet minder
zoals foutief naar voor werd ge-
bracht.

de redaktie

dikaties die de karakteristiek ver-
tonen, door hun cerebrale inwerking,
invloed te kunnen uitoefenen op som·
mige ziekteverschijnselen van be-
paalde psychiatrische stoornissen).
Tegelijkertijd ontstond een nieuw
gevaar: het misbruik van medikatie
om pati~nten rustig te houden.

Langzaamaan ontstond onder invloed
van allerlei stromingen (uit de ge-
neeskunde, de paramedische weten-
schappen .•.) een meer gedifferenti-
eerd zorgenbeleid.
De verandering heeft zich aldus vol·
trokken van een asilair stadium tot
een multidisciplinair zorgenpakket
met als doel: revalidatie en socia-
lisatie van-de·pati~nt~ ~---
Een voorbeeld van deze verandering:
Vroeger werd men slechts één keer
opgenomen, maar dan meestal voor
een periode van een dertigtal jaren.
Nu is de gemiddelde opnameduur (St-
Truiden) ongeveer 54,4 dagen. Een
team van klinisch psychologen, te-
rapeuten, kinesiterapeuten, pedago-
gen, sociaal assistenten en soma-
tisch geori~nteerde medewerkers
streeft naar een gedifferentieerde
begeleiding. De ekstra-murale zorg
is toegenomen, hoewel deze toch nog
ondergeschikt blijft aan de intra-
murale.
Er was een serieuze stap gezet naar
een meer menswaardige benadering
van de geesteszieke.

MAAR!!

Er is een ekonomische krisis, dus
er moeten besparingen komen, ook in
de ziekenzorg. Op het ministerie
gaat men nu eens neuzen welke de
normen zijn qua personeelsbezettin~
Aan deze normen gaat men nu echter
een andere interpretatie geven dan
in de tijd dat ze opgesteld werden.
Toen moest een minimum qua perso-
neelsbezetting bereikt zijn om eIt-
kend .te. woJtden al.6 zielz.enJu.t,U.; nu
worden deze minimumnormen geTnter-
preteerd als maJu..ünwMoMlen. ~1en
mag het vastgestelde aantal perso-
neelsleden niet overschrijden.
Dr. Knapen eindigt zijn uiteenzet-
ting met een aanklacht tegen deze
toestand. "Wij komen op voor onze
pati~nten. Zij hebben het recht op
een adekwate zorgenverlening."
Wij moeten oppassen niet terug te
vallen op de wetten van 1850 en
1873, die geTnspireerd zijn door
het principe van "bewaken en bewa-
ren" en niet door een fundamentele
bekommernis om de zorg die de psy-
chiatrische pati~nt kan verleend
worden.
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RECENTE ONTWIKKELINGEN EN

ONDERNOMEN AKTIES

Hierop wordt ingegaan door Jan Dela-
haye.
In 1974 (onder minister De Saeger)
komt er een nieuw beleid voor de
psychiatire. Hen maakt een inventa-
ris op van het aantal bedden. Hier-
bij wordt vastgesteld dat heel wat
mentaal gehandikapten verblijven in
psychiatrische instellingen, terwijl
ze hier niet thuis horen. Er wordt
dan voorgesteld om het teveel aan
bedden af te bouwen. Op hetzelfde
ogenblik wil men besnoeiingen doen
bij het personeel (als er bedden af-
gebouwd worden is er immers minder
personeel nodig (!); de volwassen
mentaal gehandikapten kunnen echter
niet zo snel overgeheveld worden
naar andere instellingen omdat er
onvoldoende zijn - boven dien wor-
den minimumnormen nu als maksimum-
normen gehanteerd).
Hier volgen enkele cijfers van een
"teveel" aan personeelsleden in zes
Vlaamse psychiatrische klinieken:
Zoersel: 60; Kortenberg: 35; Tienen:
11; Eeklo: 14; lovenjoel: 20; Mun-
sterbilzen: 50. Nochtans had men in
deze inrichtingen de indruk dat men
nog niet optimaal kon werken.
Er komen dus minder subsidies, het
personeel kan niet meer betaald wor-
den en moet dus afgedankt worden.
(Besparingen op andere gebieden ten
voordele van de tewerkstelling zijn
onmogelijk omdat er voor alles een
aparte kas is: voeding, gebouwen,
tewerkstelling ...)
Dan is men aktiekomitees gaan op-
richten. Oorspronkelijk werkten die
plaatselijk, maar ondertussen groei-
den die reeds uit tot êén Vlaams
Aktiekomitee (omdat psychiatrische
pati~nten belangrijk zijn). Oit ko-
mitee heeft zich tot doel gesteld te
ijveren voor een kwaliteitsverzor-
ging in de psychiatrische klinieken
en dit o.a. door een betere perso-
neelsbezetting.
Dit k~itee heeft al enkele stappen
ondernomen:

zendbrief 'naar'alle Vlaamse psy-
chiatrische klinieken; inzameling
van ongeveer 3000 handtekeningen -
deze werden samen met een ultimatum
(dat ondertussen verstreken is) aan
minister D'Hoore afgeleverd; aan-
SChrijven van organisaties en be-
roepsverenigingen; de aktie bekend
maken via de media; aktie in St-Trui-
den en leuven op de markt: verkoop
van stickers; informatiebrochures.
Deze mensen zijn bereid tot het ui-
terste te gaan en voeren massale ak-
ties vanuit de ervaring dat rege-
ringsfunktionarissen eerder vatbaar

zijn voor druk dan voor wetenschap-
pelijke benadering. (Mevr. Houben
zal later meer de nadruk leggen op
een wetenschappelijke, eensgezinde,
interdisciplinaire benadering; wat
volgens ons erg belangrijk is, maar
zeer veel tijd vraagt, terwijl de
toestand voor pati~nten en personeel
toch wel onhoudbaar wordt. Daarom
pleiten wij voor een komplementaire
aanpak tussen deze twee benaderings-
wijzen.)

• WEERSLAG

Toon Van Driessche schetst de weer-
salg van de situatie voor Munster-
bilzen.

In Hunsterbilzen moeten 50 mensen
afgedankt worden. Dit gebeurt door
een geleidelijke afvloeiing geduren-
de één jaar. Er zijn nu al 26 mense
weg. De andere personeelsleden raken
overbelast. Ziekte onder het perso-
neel neemt toe.
In Hunsterbilzen was het tot voor e-
nige tijd nog mogelijk menselijk ka-
rakter te geven aan de psychiatrie:
chronische diensten werden ekstra-
muraal verzorgd; het socioterapeu-
tisch centrum bestond uit 5 huizen
met telkens een IS-tal pati~nten en
2 a 3 verpleegsters per huiSje.
Als gevolg van de afdankingen worde
nu volgende onaanvaardbare toestan-
den aangetroffen:
1 terapeut staat in voor 60 a 70 pa-
ti~nten; voor het socioterapeutisch
centrum, waar de huisjes op grote
afstand over het terrein verspreid
zijn, is nu één ve~eegster verant-
woordelijk. ..
De pati~nten onder~inden de weersla~
van de personeelsvermindering én var.
de bezoldigingsvermindering (geld
waarmee ze zelf al iets konden kopen
zoals kleren, ekst~voeding ...).
Francis Abrahams hlill dan nog enke-
le schrijnende toestanden aan op de
.verpleegafdeling.
De vermindering van het personeel
heeft een duidelijke weerslag op de
pati~nten. De pati~nten krijgen te
weinig aandacht en gaan deze dan
vragen op een meer abnormale manier,
door onaangepaste gedragingen (ac-
ting-out-gedrag). Deze gedragingen
verhogen dan nog de overbelasting
van het personeel (sneeuwbaleffekt!~

Er komt een onvoldoende aanbod aan
terapie~n. Daardoor krijgt de pati-
ent meer tijd om te piekeren over
zijn situatie, wat dan weer kan uit-
barsten in acting-out-gedrag, weer
meer aandacht van personeel nodig ...

BEDENKINGEN
~levrouw Houben maakt enkele beden-
kingen bij wat vooraf reeds gezegd
werd.
Er is een ekonomische krisis die op
alle domeinen voelbaar is, dus ook
in de gezondheidszorg. De tijd is
voorbij dat hulpverleners konden
uitvoeren wat zij nodig vonden. Er
komen duidelijke bepalingen: zoveel
geriatrische bedden, zoveel chroni-
sche pati~nten ...
Het is voor mensen van hogerhand
moeilijk om uit te maken wat nodig
is in de psychiatrie en wat lukse
is (waar dus op moet bespaard worden
in krisistijd). Dit wordt vooral in
de hande gewerkt door tegenstrijdige
opvattingen: bijvoorbeeld zeggen ge-
neesheren: "geef maar pil 1en", ter-
wijl neurologen menen: "je moet al-
leen maar kijken naar het lichame-
lijke (psychotici), de rest is kome-
die"; psychologen of terapeuten zijn
dan weer van mening dat terapie~n
belangrijk zijn - de rest (o.a. ge-
neesmiddelen) is lukse.
Op het ministerie kiest men dan
voor het meest goedkope, omwille var
een niet-eensgezinde houding.
Er is een krisis en men gaat snoei-
en, maar waar? ..
Ambulante verzorging moet gestimu-
leerd worden: meer geld aan beste-
den? -
Wanneer men op geriatrische pati~n-
ten een andere naam plakt, komen ze
terecht in andere klinieken en is
er plots wel meer plaats en verple-
ging voor hen (het is toch maar een
belachelijke toestand als de verzor-
ging moet afhangen van het etiket
dat je opgeplakt krijgt, terwijl de
objektieve noden helemaal niet ver-
anderen!). .
Waarom plots een andere ill~reta-
tie van personeelsnormen (mi'nimum-
normen worden maksimumnormen)?
Welke ~tappen heeft de VVKP reeds
ondernomen?

Het meest logische waarvan_.~ onder-
tussen al weten dat het ni uit-
haalt: VVKP stuurde een br naar
minister D'Hoore, waarin zij zich
ongerust uitliet over de kwaliteit
van de verzorging. Er kwam post te-
rug(?!): D'Hoore had haar brief
"aandachtig doorgelezen".
Als VVKP moet er gewaakt worden o-
ver de beroepsbelangen van de klini-
sche psychologen.
Blijkbaar heeft de staat wel geld
beschikbaar voor plannen zoals dat

van Spitaels of De Wulf.
Het "Plan Spitaels" (ministerie van
arb~id en tewerkstelling) neoogt -
tijdelijk - werkplaatsen kre~ren:
Bijzonder Tijdelijk Kader; zowel o-
verheidsinstanties als werkinstel-

lingen kunnen initiatieven nemen om
mensen in een bepaald projekt tewerk
te stellen, gefinancierd door het
ministerie van arbeid en tewerkstel-
ling.
Van deze maatregel gaat men ook in
de psychiatrische instellingen ge-
bruik maken om het personeelstekort
op te vangen. Haar eigenlijk is dit
BTK een belachelijke toestand: aan
de ene kant belet het ministerie van
volksgezondheid meer te doen dan wat
mogelijk is - aan de andere kant wil
het ministerie van arbeid en tewerk-
stelling dit wêl mogelijk maken! Of-
wel is een bepaalde vorm van dienst-
verlening nodig en dan moet men deze
institutionaliseren; ofwel is het
niet nodig en ook dan is een BTK-
statuut niet vereist.
Over één ding waren alle panelleden
het duidelijk eens: als, omwille van
verminderde subsidies, het personeel
moet ingekrompen worden, gaan we on-
geveer een eeuw terug in de psychia-
tri sche -hul pverl eni ng:··geen-!'zorg"
maar "bewaken en bewaren".
Daarom vragen wij alle mensen: hou
deze problematiek in het oog. Geef
er gerust ruchtbaarheid aan, in het
belang van de psychiatrische pati~n-
ten die toch ook recht hebben op een
menswaardig leven, op een revalide-
rende, menswaardige verzorging.
Wanneer akties ondernomen worden
waarbij wij als stu~enten kunnen be-
trokken worden, zal het aktiekomitee
kontakt opnemen met de Psychologi-
sche Kring.

m.a., p.d., n.h.
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CVP _ SUBSIDIARITEITSBEGINSEl

I~t de toenemende sekularisering
werd in de zestiger jaren de ver
wachting gekoesterd dat de Christe
lijke Volkspartij zou weggeêrodeerd
worden. Godsdienst, als de voornaam
ste motivatie om voor een partij te
stemmen, verloor i~rs geleidelijk
aan invloed. Die'verwachtingen wer-
den teniet gedaan door de feiten;
in de jaren zeventig kende de CVP
een onafgebroken reeks verkiezings-
suksessen. In het themanumMer "het
verschijnsel CVP" fonnuleert de re-
daktie van Oe Nieuwe I~and een mo-
gelijke verklaring voor dit feno-
meen. Twee eleMenten van die verkla
ring lijken mij interessant om een
kader te tekenén waarin we de dis-
cussie rond het St-Pieterszieken-
huis kunnen plaatsen: Ie Het ge-
wicht van het ideologisch element

in de werfkracht van de CVP is op .
grove wijze overschat. De CVP weet
mensen en groepen te binden via
haar kontrole op de verdeling van
een aantal kollektieve goederen
(jobs in overheidsdienst, gemeen-
schapsgelden enz ...). Daarnaast
kan zij bij het werven van haar
aanhang en haar politiek personeel
aanleunen bij de aanverwante zuil-
organisaties (vakbond, mutualiteit
e.d.). Hoewel die zuilorganisaties
niet bij elke verkiezing het CVP-
vaandel uitsteken zorgt men er
daar toch altijd voor dat langs in
terviews met CVP-leiders, langs
propaganda voor de eigen kandida-
ten op de CVP-lijsten in het pu-
bliek een voelbare vermenging ont-
staat tussen hun organisatie en de
CVP. En die zuilorganisaties heb-
ben een vast kieskliênteel. Jaak
Billiet beschreef in de Nieuwe
r·~and van jul i 1979 hoe dat komt :

•
"de katolieke organisaties worden
geacht een betere service te ver-
lenen". Als voorbeeld van die stel-
ling gaf hij de ziekenhuizen en de
scholen. Een konkrete illustratie
hiervan wil ik brengen door te ver-
wijzen naar het feit dat de leu-
vense universiteit haar infrastruk-
tuur ter beschikking stelde van de
EuroverkiezingskaMpagne van l.
Baeck, W. Van Gerven en last but
not least Eric Van Rompuy. De K.U
leuven zal wel beweren dat iedereen
op haar LB.lt-databank een beroep
kan doen (dit illustreert nogmaals
de noodzaak aan een overheidsbe-
leid inzake databanken), maar nie-
Mand zal ontkennen dat er een ver-
menging ontstond tussen de K.U.
leuvenen de CVP-EVP. Ook de be-
langstelling voor scholieren van-
wege l. Tindemans in het Mechelse
illustreert een vermenging tussen
katholiek onderwijs en de chris-
tendemokratische doktrine.
2e Oe CVP steunt haar doktrine op
het rendementsprincipe: vb. de ka-
tolieke scholen en ziekenhuizen
zijn goedkoper. Dit zijn argumenten
ten uit de vrije markt economie.
In het meinummer van De Nieuwe
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I~and van 1979 vult Luc Huyse in
zijn analyse van het Be1gich po- .
1itiek bestel in de jaren zeventig
dit aan met te wijzen op de merk-
waardige kombinatie in de zuilen
van verworven autonomie tegenover
de staat en de overheidssubsidiê-
ring van de eigen aktiviteiten.
Of om het met de woorden van de
Ilede1andse socioloog Van Doorn te
zeggen: "een bijna geniale fonnu-
1e : baas in eigen huis en het
huis ten laste van de geMeenschap~
Leo De Haes noemt ditin de "CVP
staat- het subsidiariteitsbeginsel
Volgens De Haes heeft de CVP er
a1tijd voor ge\#aakt dat het uit
caritas ontsproten en breed ver-
takte web van kato1ieke organisa-
ties door vadertje staat werden
ingepalMd. Oe CVP deelt de staat
dan een veel nobeler taak toe:
die van een kwistige met geld
rondstrooiende mecenas. Hierdoor
worden de zuilorganisaties en bij-
gevolg de partij financieel ge-
steund. De CVP bindt daardoor een
heel leger broodstemmers aan zich.
Hiermee opteert de CVP duidelijk
voor de socialisatie van de ver-
liezen. maar teze1fdertijd voor
de privatisering van de sleutel-
sektoren in de samenleving.

DE SINT-PIETERS '"•
00 de discussie rond de Sint Pie-
terskliniek (voortaan SPK) te be-
grijpen is het interessant om de
voorgeschiedenis van SPK herop te
frissen en enkele ~lette1ijke be-
palingen terzake summier op te
sommen. ArtikelIvan de wet van
8 juli 1979 op de o.c.m.w. 's be-
paalt dat: "elk persoon heeft het
recht op maatschappelijke dienst-
verlening. Deze heeft tot doel
eenieder in de mogelijkheid te
stellen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke
waardigheid. Er worden openbare
centra van maatschappelijk welzijn
opgericht die • onder de door de
wet bepaalde voorwaarden. tot op-
dracht hebben deze dienstverlening
te verzekeren". Tot die maatschap-
pelijke dienstverlening behoort
oo~_d~ 'ppr.ichtfng en-het beheer van
de ziekenhuizen. stippen we nog aan
dat !ieeo:c ~rn.w.een· openbare~in::-
stelling is. opgericht naast de ge-
meenten. Het o.c.m.w. wordt bestuur
door een raad. waarvande leden ver-
kozen worden door de gemeenteraad
en dit naar rato van de omvang van
de frakties. De wet van 23 december
1973 bepaalt dat de tekorten in de
beheersrekeningen van de ziekenhui-
zen voor 101 ten laste worden ge-
legd van het o.c.m.w. van de gemee~
te op wier grondgebied zich het zi~
kenhuis bevindt. De bedoelde tekor-
ten dienen het gevolg te zijn van
aktiviteiten. waarmede geen reke-
ning wordt gehouden voor het vast-
stellen van het bedrag van de ver-
pleegdag? De overige 90% worden ten
laste gelegd van de o.c.m.w. van de
andere betrokken gemeenten in ver-
houding tot het aantal in het zie-
kenhuis opgenOMen inwoners. Indien
deze tekorten niet door de o.c.m.w.
zelf kunnen worden aangezuiverd.
vallen zij ten laste van de betrok-
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van a~ije keuze van de betrokke-
nen.
Terug naar de leuvense realiteit
nu·. ~ --
In de vijftiger jaren kreeg de toe~
malige.c.o.o. (voorloper van het o.
c.m.w ....et bevel een kliniek te
bouwe~it bevel was niet zozeer
ingegeven OM aan de behoeften van
de leuvense bevolking tegemoet te
komen. maar wel om de behoeften van
de toenmalige unitaire KUl-UCl te
bevredigen. De leuvense gemeenschap
heeft geweldige bedragen in de bouw
van die klinie~ gestopt.
Vanaf i965 begon de wetenschap dat
de UCl de S.P.K. zou verlaten sti~
aan door te drinqen. Daartegenover
staat dat vanaf 1965 de KUL begon
aan te dringen op de voltooiing van
de technische vleugel van de S.P.K.
Eenmaal dat dit werk voltooit was.
verloren de bedden van de kliniek
hun akadenisch ziekenhuisstatuut.
De bedden in de andere universitai-
re ziekenhuizen. zoals St-Rafae1.
Gasthuisberg. e.a. behielden wel
het A.Z.-statuut. Dit is belangrijk

ken gemeenten. Het o.c.m.w. kan een
beroep doen op de medewerking van
personen. inrichtingen of diensten
die. opgericht hetzij door openba-
re besturen. hetzij op privê-initi-
atief. in staat zijn de middelen
aan te wenden tot verwezenlijking
van de verschillende oplossingen
die zich opdringen met eerbiediging

v_"

voor de financiering van de zieken-
huizen. Oe niet-A.Z.-bedden vielen
dus ten laste van het o.c.m.w. en
dus van de stad. terwijl de A.Z.-
bedden in handen van de KUleuven
bleven.
De beslissing om het A.Z.-statuut
aan de S.P.K. te ontnemen werd ge-
nomen zonder dat der leuvense ge-

meenschap er
had.

inste inspraak in
KRUISWOORD

In 1975 werden dóor het toenmalig
CVP-BSP-ko11eqe onderhandelingen g~
voerd met de KUleuven OM·een-statu~
op te stellen betreffende de S.P.K.
Op dat Oge~ûl~erkeerde deze kli-
niek (in tege 11ing tot nu) in
een relatief g stige financi~le
positie. Nu dreigt de gehele zaak
echter in het failliet te verzinken,
zodat de positie van de stad aan de
onderhandelingstafel heel wat zwak-
ker is.

HORIZONTAAL
1: deeleksamens 2. gevat~- eetkuur
3. indien - voorzetsel - mineraal
water 4. tenor - gebouw rechtsfakul-
teit - Ita1i~ 5. hoogste en goed-
koopste plaats in schouwburg 6. mid-
dag - vochtig - onzijdig 7. smaak -
platte rivierboten 8. geschreven me-
dia - voorzetsel - zijns inziens 9.
nonkel - voegwoord - naaldboom 10.
Frankrijk - momenteel - afstammelinç

VERTIKAAL
1. babbelen - kafeekrediet 2. mest -
baldadige straatjongen 3. soort -
ruiken 4. Technische Kring - lief-
desgodin - Oostenrijk 5. scherpe
klinker - veel - rechts - landbouw-
tuig 6. personen van adel - ontken-
nend voorvoegsel 7. slangebroedse1 -
archalsche jongen - ton 8. lezing -
werkloosheidsvervangend projekt -
lidwoord 9. bruine waterverf - dom-
oor (met onze ekskuzes) 10. tanta-
lium - êên van de Drie Wijzen die
net gepasseerd zijn.

~II I L
3
4
5

6

7

: I I I I

KOM MUNAUTAIR alleen maar af tot welke etnologi-
sche groep je behoort om ofwel bij
de ene ofwel bij de andere aan te
sluiten. Echt vlaams1ievend zijn
dan zij die regelmatig hun woorden
kracht gaan bijzetten. Nochtans.
als dit moet gebeuren aan de zijde
van mensen met een bedenkelijke ide-
ologie. dan zeggen wij hola!
Wij begrijpen niet hoe men kan op-
komen voor de Vlaamse zaak met als
argument onrechtvaardigheid. als men

v~votg: p.I

In Veto nr. 5 van 2à november zijn
enkele kommunautaire bedenkingen te
lezen. een reden om eens een andere
mening te laten horen.
Over Voeren en Komen zal men de
eerstvolgende jaren nog niet uitge-
praat zijn, hoewel wij eerder ge-
neigd zijn deze zaak als een natio-
naal opgerakelde burenruzie te be-
schouwen. In deze kwestie hant het
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samen opstapt met repressieve, ra-
cistische en/of fascistische groepe-
ringen. Niet hun aantal, maar alleen
1 hun aanwezigheid beangstigt ons.

Dan is het aan de Vlamingen die
zich progressief noemen om in d

rste plaats daar te reageren, en
deze bende niet laks te dulden als

n noodzakelijk k~aad.
n wil blijkbaar niet inzien dat

de Vlaamse zaak verkracht en ge-
bruikt wordt door groepen met hun
eigen specifieke doeleinden . .of
spreekt het soms geen boekdelen dat
\'HO'ers verbroederen met Franstali-
ge fascisten. dat men een debat o-
ver para~ilitaire groeperingen ver-
hindert, dat men oefenkampen in-
richt, dat men provoceert tot zelfs
in de Alma?

Wij vinden het spijtig dat politiek
bewuste jongeren deze rechts ver-
schuiving van de maatschappij niet
inzien. of er tenminste niet tegen
reageren. alleen maar omdat hun vi-
sie verstard is door de Vlaamse
zaak.
Wanneer men vindt dat de Vlaming on-
recht wordt aangedaan is het normaal
dat men hiertegen ageert. Wanneer
dit gebeurt naast fascistische bewe-
gingen ~an vinden wij dit fout. ten-
zij men zich hier volledig van dis-
tand eert en hiertegen in de etlL6te
plaats reageert. want zij zijn het
grootste onrecht voor de maatschap-
pij.

ludo verdonck, ivan
vanooy, marc dauwen,
johan van hout

Leuven

A.L.S. HET WARE
In december jl. werd aan deze unief
en nieuwe politieke studentenorga-

nisatie opgericht: de Aktief Linkse
Studenten. In onderstaande bijdrag
een woordje uitleg hierover.
A.l.S.,dat reeds gedurende enkele
jaren te Brussel en te Gent bestaat,
werkt op basis van een anti-kapita-
listisch programna. Het vroeger
programma steunde op het revolutio-
nair reformisme. Deze teorie werd
uitgewerkt in het Iste Roodboek.
uitgegeven door de Jong Socialisten
n het weekblad Links. Dat werd ech-

ter vervangen door een marxistisch
prograoma: het Charter van de Stu-
dent.
In feite is A.L.S. onafhankelijk.,
los van andere organisaties. Wel
voert A.L.S. een bewuste politiek
naar de Socialistische Gemeenschap-
pelijke Aktie toe. omdat studenten
op zichzelf heel weinig macht heb-
ben. hun strijd is dikwijls reeds
op voorhand verloren als ze loûter
op zichzelf strijden. Daarom is het
nOOdzakelijk aansluiting te zoeken,
niet alleen bij de arbeidersklasse,

ar ook bij de linkse georganiseer-
de arbeidersbeweging. Daaronder valt
ook de B.S.P. Hoewel A.L.S. eno
veel kritiek heeft op de B.S.P.

nt ze toch dat de nadelen van d
B •S .P. nieLo.pw~en -tege_n de V90

ssapartfj. De meeste ar-
beiders Zijn georganiseerd in die
partij en blijven over het algemeen
trouw aan hun organisatie. Daarom
acht A.l.S. het noodzakelijk. op ba-
sis van haar programma, oppositie
te voeren binnen die partij. Niette-
genstaande dat, wil A.l.S. zich niet
uitsluitend richten naar de Socia-
listische Gemeenschappelijke Aktie,

maar ook naar het A.C.W •• meer in
het bijzonder de K.A.J. en de K.W.B.
In de praktijk komt dit o.a. neer
op het gaan plakken voor de vakbond.
het uitdelen van een pamflet aan fa-
brieken (dit steeds in samenwerking
met andere organisaties). enz • .oeze
werking kan men als een eerste luik
van de A.L.S.-werking beschouwen.
Het tweede luik bestaat uit een
praktische en teoretische vorming
van de kameraden.
Het programma van A.L.S. bestaat
uit drie delen: het Charter van de
Student. het ideologisch artikel dat
handelt over de situatie in de we"
reld en de houding van A.l.S. daar
tegenover. Het derde deel bestaat
uit de statuten die uiterst soepel
toegepast 'worden• .opvallend daarin
is het fraktierecht: een tendens
heeft ook het recht zijn mening naar
buitenuit kenbaar te maken op geor-
ganiseerde basis.
Het prograrrrna gericht naar de stu-
denten bevat een reeks overgangsei-
sen: eisen die de band leggen tus-
sen het minderheidsprogramma (wat
binnen het systeem te verwezenlij-
ken is, bv. 2 frank opslag) en het

erderheidsprogr;_: het socialis-
. Voor de studn,""behelst dit

o.a. studieloon, geen sociale af-
braak. goedkope woni~~en, einde van
het" huidige ~nderwijssysteem. enz.
Het is duidelijk dat bij de verwe-
zenlijking van ea_n deze eisen
het kapitalisme e<W~pje achter-
uit voert.
,ontakt met A.L.S. kan opgenomen

worden:
A.L.S.
Vlamingenstr. 23
300.0 leuven

OE KLI
ADVERT

K OP VA
TIE TOT JOB?

HU dooltntJllen van peJl.6oneeladveA.tmtiu, hu o,u.:t.etlbt van een a.ntlcooJtd en
een CUM.iculwn vUtte Ic.v.I u.jn zeeA lumJvte.tl!. en betanglLi..jke tUUl9degenhe-
den VOOIt dR.e weJtkzoekende. Hu etlL6.te Ilon.tab.t mu een mogeUjlle weJt1zgevelt
.i6 .imnt1L6 bepa.tend VOM hu veJtdelt vell.lcop van de. luuuü..da.tuwr.telling.
"Hoe. moc.t .ik mij gedJr.agen iljde.n6 hu 4ollicJ.t.cLti..egupll.ek, hoe. haat .ik hu
e.u.te uU mijn volllnin9 en ptlL600nUjke eAvaJLingenf" ••• vlUlgen dit. 'b.i.j .i.e.-

delte. 4o.t.t..i..t:i-ta 0pdJ.Li.ken.
de. a64.tudelte.nden .te helpen MeAOp een pa44e.nd a.ntlcooJtd te v.üu:len en e.n.i.-

ge houva4t ze bieden bij hu zoeken naait e.en job, lLi..c.h.t de Koöll.d..iJt.a.ti.ekom-
[.64.i.e VOOIt Pl.a.a.t4.ingóhul.p KUleuven, L4.m •• hu 1. T .C. (ona6hankeUjk pelt-
4onew4dektievUll.OJ 4U4.i.U hl om ;te "leII.en 4oU-i..d.li.tAen"

HOE MEEDOEN?
In een folder (verkrijgbaar op de
KoHrdfnatiekommissie) worden een
aantal (fi~tieve) plaatsaanbiedinger
geadverteerd. WaarSChijnlijk vind
je er een die je bijzonder interes-
seert en aanluit bij je studierich-
tin9. Aarzel niet langer. maar bied.
je onmiddellijk aan voor die Job
met een schriftelijke reaktie (1).
Opgelu: dit is een 4PW.itu.o.üe.,
maar we verwachten een ernstige kan-
dfdatuurstelling., alsof ze gericht

rd tot een personeelshoofd. Het
C.v. wordt eveneens vereist.
De geschreven sollicitaties worden
tegen een uiterste datu:!lingewacht
(1). Nadien ontvang je dan een op-
roepingsbrief om je aan te bieden

deel te nemen aan een "Ieren sol-
licitercnM-sessie.

JEZelF BLIJVEN
Hoe verloopt de fiktieve sollicita-

tfebeurt?
Het hele werkelijke proces wordt
ontleed en van nabij bekeken:
de eerste stap heb je zelf reeds ge·
zet: je leert je antwoordbrief en
c.v. kritisch bekijken en verbete-
r.en (beiden worden terug bezorgd,
er worden geen brieven bijgehouden
of doorgegeven aan derden);
via een vfdeomontage volg je op de
voet een 4oUi.c.Ua..t.i.egUpll.ek. Je
moet je identificeren met de kandi-
daat. je reakties waarnemen. Solli-
citant en enkêteur worden achteraf
beoordeeld. veroordeeld, gel!valu-
eerd:
in een derde fase worden de póyc.ho-
tec.hn.i6che tuu besproken en is er
gelegenheid tot vragen stellen.
Vanzelfsprekend leer je geen truuk-
jes, maar wel leer je aanvoelen wat
men van je verwacht, hoe je jezelf
kan blijven en hoe je dus je kansen
op slagen vergroot.

Om het je gemakkelijk te ~ken.
vind je hierbij een aantal tips vo
het opstellen va~ een sollicitatie-
brief en een c.v. .

schriftelijk antwoorden:
zakelijk maar origineel

.of men nu schrfftelijk, mondeling
of spontaan op een advertentie rea-
geert, wees .zakelijkl
Motiveer daarnaast bondig je solli-
citatie, d.w.z. beperk je tot de
voor jou belangrijkste argumenten.
Doorslaggevend materiaal spaar je
op voor het eerste onderhoud.
aak alleen melding van salarisver-
chtingen als daar uitdrukkelijk

naar gevraagd is.
Wel dien je te vermelden op welke
plaatsaanbieding je reageert. Geef
dus in je brief de advertentiebron
(krant, tijdschrift, vakblad) en het
referentienummer, dat bovendien op
de briefomslag moet vermeld worden.
Vergeet je naam en adres (eventueel
telefoonnumoer) niet.
Als bijlage voeg je een c.v. toe.
aar soms gevraagd wordt om -eigen-

handig geschreven brievenu• wat je
dan ook moet doen, kan het c.v. al-
tijd getupt zijn. Dit is bovendien
handig om te kopil!ren.
Het c.v. wordt best op één bladzij-
de afgedrukt.
ogmaals. wees .zakelijk en bondig.
lees terzelfdertijd ook origineel.
Je moet je in een dusdanige en per-
soonlijke taal weten uit te drukken
dat men er echt naar uit ziet je te
ontmoeten. Dan pas zit je (al half)
op rozen. .

drriculum vila

Hieronder geven we je de bestandde-
len die deel uit moeten maken van
je c.v.
naam en voornaam

adres
burgerlijke staat
gedane studies: sekundair en hoger
(universitair) onderwijs
behaalde graden
titel van eindverhandeling; onder-

rp eventueel konkreet beschrijven
in 2 ft 3 lijnen
publikaties
11itieverpl fchtingen

talenkennis: moedertaal, andere ta-
len (vlot, goed. minder)
beroepservaring

biliteit (bv. Vlaamse landsgedeel-
te. heel Belgi!!, eventueel bereid
naar buitenland te gaan)
vrijetijdsbesteding
speciale interesse en motivatfe
specifieke geschiktheden
referenties (een tweetal personen
met naam en adres die je goed ken-
nen, bv. universiteitsprofessoren).
Hiermee is dan de eerste stap gezet
op de sollicitatieweg. Een positie-
ve reaktie hierop houdt de uitnodi-
ging in tot een persoonlijk gespre
dat meestal wordt gevolgd door psy-
chotechnische tests. Op deze facet-
ten zal tijdens de sollicitatieses-
sies dieper ingegaan worden.

l.d., g.d .....
KoBrdinatfekommissi
Plaatsingshulp KUL
A trechtkQ] :1ege
aamsestraat 63

3.0.0.0Leuven
.016/23.72.71

OPLOSSING KRUISWOORD

radaltie-ontving-deze-bijdra-
ge te laat, zodat het - bij het

verschijnen van dit mnll!ler- niet
er mogelijk is nog in te schrij-

ven voor de sessfe. De Koördfnatie-
kommissie voorziet echter bijkomen-
de sessies, indien het aantal in-
schrijvingen de verwachtingen over-
treft. Ben je ge'fnteresseert, stuur
dan toch maar. zo vlug mogelijk, je
Asollicitie" door naar de KoBrdina-
tiekor.rnissie.

a

VETO.
VETD 8
verschijnt op 29 januari
artikels, reakties e.d. moeten ui-
terl ijk op 11 januari om 18.3Du op
de redaktie ('t Stuc) zijn
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 3.0 januari en
12 februari moeten uiterlijk op 18
januari ingeleverd worden op de r~-
daktie

REDAKTIE EN MEDEWERKERS
johan ackaerts, johan akkermans, ma-
rina avau, bart bongaerts, mark coo-
lens, peter debroyer, an de wit, no-
1 herteleer, 2de jaar Ingenieur-ar-

chitekten, bruno leynse, marcel
eus, wim scheëre , benedekte sokal,

danny vandenbroucke, ben van heuke-
lom. bruno van. gasse

•

Vf:TD 9
verschijnt op 12 februari
redaktie: maandag 21 januari om 16u
op 't Stuc
artikels, reakties e.d. moeten ui-
terlijk op 25 januari om 18.3Du op
de redaktie zijn.
kontroleredaktie: maandag 28 janua-
ri om 16 u in 't Stuc
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten voor de periode van
13 tot 26 februari moeten uiterlijk
op 1 februari ingeleverd worden op
de redaktie.



KTIV/TIPS
DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAA~ BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEI"ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN" ,) OP TE NEMEN, INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN, DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTI~G OP DE AKTIVlTEITEN (uiterste datum voor I<.opij: zie laahte PD;:1na Veto

EN DE BOER", HIJ PLOEGDE VER-
ANTWOORD VERDER
Vorige jaargang stelde Veto de werk-
groep "Verantwoorde landbouw" van
het Boerenkot voor (Veto jg.5, nr.
10) .
Dit akademiejaar heeft deze werk-
groep een reeks gespreksavonden op-
gezet, die uiteraard te maken heb-
ben !TIet1andbouw, maar nog !TIeer.
Op 16 januari is het onderwerp:
"landbouw en milieu". Het platte-
land heeft, naast de belangrijke
funktie van de voedsel produktie,
~r en meer een gemeenschapsfunktiE
te vervullen. De open groene ruimte
wordt schaarser. De stad wordt min-
der leefbaar zodat steeds meer men-
sen voor het wonen en rekreatie aan-
spraak maken op het platteland en
de dorpen. De kwaliteiten van dit
natuurlijk meefmi1ieu worden hier-
door scherp aangetast. Er spelen
heel wat tegenstrijdige belangen die

nen eks1usief beslag te kunnen leg
gen op het platteland. Haar land-
bouw en milieu hoeven niet in el-
kaars haar te zitten. Voor een ver-
antwoorde ontwikkeling van het plat-
teland dringt zich een intense sa-
menwerking op in de strijd tegen de
verloedering door industriegebieden,
zinloze grootschalige wegenprojek-
ten, schending van landschappelijke
en agrarische gebieden.
Op 30 januari is het thema: "AktievE
plattelandsontwikkeling". De kleine
leefkernen op het platteland hebber.

n eigen" beleid nodig. Een platte-
landsbeleid dat niet het model van
de stadsontwikkeling overplant,
maar vertrekt van de bestaande kwa-
liteiten en van de spcecifieke pro-
blematiek van kleine kernen; zo
dient een eigensoortig plattelands-
beleid ontwikkeld te worden. Op de
specifieke behoeften en vragen van
deze kleine kernen, moeten even spe-
cifieke antwoorden en oplossingen
gezocht worden. Dit kan best vanuit
de betrokkenheid van de plaatselijke
bevolking. De mensen zelf moeten zo
ruim mogelijk plaatselijk samenwer-
ken, om vorm te geven aan hun sanen-
1eving van morgen. Overal in Vlaan-
deren zijn dorpsraden, aktiekomitees
en werkgroepen aktief begaan met de
toekomstige leefbaarheid van hun
dorp en plattelandsstreek.
De reeks wordt georganiseerd i.S.m.
het projekt "plattelandsontwikke-
ling" vzw Alleman (m.m.v. Jef Gel-
dof) in het Boerenkot

Verantwoorde landbouw
Hincke1erstraat 28
3030 Heverlee

DE ONDERGRONDSE

Michel Vanderlinden presenteert op
15 januari om 20u in 't Stuc een
fantastische diamontage waarin alle
aspekten van de speleologie aan bod
komen: van de eerste stap onder de
grond tot groots opgezette ekspedi-
ties.
Een kans tot kennismaking met een
totaal andere wereld die je zeker
niet mag missen.

Spe-Kul
p/a Paul Gabri~ls
Jozef-lI-str.30
3000 leuven

HET M~NSENOUDE EPOS "OORLOG EN
VREDE - JOHAN GALTUNG
In de reeks aktiviteiten van de leu-
vense Vereniging voor Verenigde Na-
ties (voorstelling: aktivitips Veto
jg.6, nr. 4) gaat er op maandag 14
januari om 20 u in de Grote Aula een
lezin~or over "Vrede door ontwik-
ke1ir,. ontwapening door de NoorSE
polemOloog Johan Galtung.
Ga1tung werd in 1930 in Noorwegen
geboren. Hij werd opgeleid als wis-
kundige en socioloog aan de Univer-
siteit van Oslo. Daarnaast kan hij
ook ~•. an de belangrijkste polemo-
logen edesonderzoekers) genoemd
worden~'Hij is oprichter en gewezen
direkteur van het Peace Research In-
stitute Oslo, en eveneens oprichter
en gedurende 10 jaar hoofdredakteur
van het "Journalof Peace Research".
Als gastprofessor aan verschillende
uniefs, als Unesco-prof aan de Fa-
culdad latino Americano de Ciencias
Sociales van Santiago de Chili, en
als eredoctor van Tampere (Finland)
en Cluj-Napoca (Roemenië), reisde
hij de hele wereld haast permanent
af. Gedurende 8 jaar was hij hoog-
1eraar "Confl ict and Peace Research"
aan de unief van Oslo. Vanaf 1973
tot 1977 was hij direkteur van de
Inter University Centre te Dubrov-
nik (Joegoslavië) en docent aan het
Geneefse Institute of Development
Studies. Sedert oktober '77 is hij
in Geneve projektleider van de UNO-
universiteit, waar hij een onderzoek
naar de menselijke en sociale ont-
wikkeling in 20 landen leidt.
Zowel op het gebied van de methodo-
logie en de sociologische teorievor-
ming, als het op vlak van de funda-
mentele polemologische research zijn
er werken van hem verschenen. Zijn
meest bekende is ongetwijfeld "De
EEG als nieuwe supermacht" (Van Gen-
nep A'dam, 1973). Hierin schetst
Galtung - met behulp van een socio-
logisch begrippenkader, aangevuld
met ekonomische analyses - een bee1c
van de EEG, dat oproept tot aftiek
verzet tegen de ondemokratische ten-
denzen van het Europese bestuursap-
paraat, en tegen een politiek van
verscherpte uitbuiting van de Derde
Wereld. Verder genieten zijn publi-
katies over o.m. het struktureel ge-
weld, het imperialisme, de agressie,
de revolutie, de sociale verdediging
en de nieuwe internationale ekonomi-
sche orde grote faam. Ter gelegen-
heid van de komst van Johan Galtung
zal de leuvense afdeling van de VVN
trouwens een vrij omvangrijk dossier
over zijn werk uitgeven.

VVN
p/a luc De tlunck
Tiensesteenweg 101
3200 Kessel-lo

HOE MOET HAMLET GESPEELD WOR-
DEN?
"Hoe moet Hamlet gespeeld worden?
Indien wij morgen êên of andere Ham-
letopvoering zien, dan zullen sommi-
~en hun waardering uitspreken en an-
deren zullen zeggen: 'Dat is alle-
maal niet zoals het moet'.
Maar hoe moet het?
Wie weet het?
laten wij liever toegeven dat wij er
weinig van weten, maar dat wij ge-
woonweg leven - en dat wij vanuit
dit leven een Hamlet trachten te
doen leven.
Wat mij interesseert is wat de mens
van vandaag eruit kan halen!" (Geor-
ges Pitoeff)
Op dinsdag 15 januari is het West-
vlaams Teaterkollektief ~~lpertuis
te gast in de Stadsschouwburg om
20.30u met een mogelijke interpre-
tatie van het gegeven.
Zonder. vergezochte heksensprongen te
maken, maken ze van een klassieker
een blijvend aktueel stuk waar de -
figuur "Hamlet" staat voor de donke-
re, onschuldig schijnende maar met
dubbele gezichten spelende individu-
en.
Jo Gevers (regisseur-akteur) en zijr.
ploeg hebben zich aan Shakespeare
getoetst en de twee partijen zijn
meesterlijk uit de konfrontatie te
voorschijn

Kaarten 150 fr (100 fr in voorver-
koop voor studenten) zijn elke werk-
dag verkrijgbaar in de Stadsschouw-
burg of elke donderdag tussen 14u
en 17u in de fakbar W&l,

Germania
Blijde Inkomststr.11
3000 leuven

WEEKEND TUSSEN DE BOMEN, MET
DISKUSSIE EN ONTSPANNING: DAT
MOET DE STUURGROEP KULTUURRAAD
ZIJN
De Stuurgroep van Kultuurraad is
een sa.menkomst van alle mensen die
begaan zijn met de werking van Kul-
tuurraad; dus niet alleen de "ge-
struktureerde" medewerkers. Er word1
niet gediskussieerd vanuit een ver-
tegenwoordigerspositie, maar ieder-
een uit eigen naam om zo uit het
gros der ideeën de beleidslijnen
voor Kultuurraad te kunnen kristal-
liseren. Want dat is de bedoeling
van de Stuurgroep: ze staat in voor
het uitstippelen van het algemeen
beleid dat Kultuurraad moet voeren
in de nabije en verdere toekomst.
Het weekend gaat door in De Kluis
(tussen de t~erdaalwoudbomen van
St-Joris-Weert) van vrijdag 18 janu-
ari om 20u tot zondag 20 januari om
18u. Eetkosten (450 fr) zijn voor
eigen rekening; Kultuurraad betaalt
de rest.
Wil je mee, geef dan je naam en a-
dres door aan

Kultuurraad
't Stuc
E. Van Evenstraat 2d
3000 leuven
016/22.44.38

LAATSTEJAARS: UITKIJKEN
Voor de afstuderenden van de KUleu-
ven worden op 16 januari trainingen
ingericht om te leren solliciteren,
met als thema: hoe klim ik op, van
advertentie tot job.
Dit is het tweede luik van de infor-
matiecyclus voor laatstejaarsstuden-
ten, ingericht door de Koördinatie-
kommissie voor Plaatsingshulp KUleu-
ven. De reeks werd ingezet met een
"voorbereiding op de diplomatieke
en konsulaire karriêre". Op 12 maart
wordt er een grote werkbeurs georga-
niseerd, waar alle laatstejaars nut-
tige informatie kunnen verzamelen
over administratieve en militiever-
plichtingen na het afstuderen, over
toewerkste11ingsmogelijkheden en
jobs.~----------------

In samenwerking met het lnstltuut
voor Training en Consu1ting (ITC)
werd een programma uitgewerkt dat dE
studenten. toelaat. in een spelsitua-
tie het hele sollicitatieproces,
vanaf het lezen van de personeelsad-
vertentie tot de psychotechnische
tests, door te maken. In elke fase
staat de student-kandidaat tegenover
de enkêteur-psycholoog en leert hij
door evaluatie aanvoelen hoe hij
zich vanuit zijn persoonlijkheid en
vorming het beste gedraagt en daar-
bij steeds zichzelf kan blijven.
Het doel van deze trainingen is de
afstuderenden op een degelijke en
tegelijk plezierige wijze vertrouwd
te maken met het fenomeen "sollici-
teren" waarmee hij binnen enkele
maanden zal gekonfronteerd worden.
Er wordt evenveel aandacht geschon-
ken aan het opstellen van een solli-
citatiebrief en C.V. als aan het
persoonlijke gesprek met het perso-
neelshoofd.
Het is de eerste maal in ons land
dat een universiteit, i.s.m. een
personeelsadviesburo, een dergelijk
uitgebreid begeleidingsprogramma •
voor afstuderenden uitwerkt. De KU-
leuven bewijst hiermee dat zij niet
alleen belang stelt in de opleiding
van studenten, maar evenzeer bekom-
merd is om de persoonlijke ontplooi-
ing van haar afgestudeerden.

Koördinatiekommissie
Plaatsingshulp KUleuven
Atrechtkollege
Naamsestraat 63
3000 leuven
016/23.72.71 en
016/22.04.31 toest.217

(zie ook elders in Veto)
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ZON. 6 JRN ZON. 13 JRN ZON. 20 JRN. VRIJ. 25 JRN. DJN. 2.~ JRN.
O.L.VROUWKERK, 11u

viering
(org _ UP)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS LEUVEN, llu
zondagmiddagkoncert: recital door
Lucienne Van Deyck met pianobege-
leiding van Frans Truyts
inkom: 40/20 (CJP)
(org_ Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Tijl naar Mars"
door Tijl uit Schepdaal
ink~: 30/25 (CJP)
(org_ Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

O.L.VROUWKERK, 11u
viering
(org. UP)

I

GOTISCHE ZAAL STADHUIS, 11u
zondagmiddagkoncert: Trio Van
Broeckhove
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Van drie honden"
door Ratjetoe uit Houthalen
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dlenst Stad Leu-
ven)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
Schaamtefestival: "Le musêe des
anomalies humaines" door Erik De
Volder
inkom: '0/1(0
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

'T STUC, AHIMATIEZAAL, 22.30u
Schaamtefestival: Jazzband Clee
Van Herzeele
inkom: ,ra.h',
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Polek

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
open podium
inkom: 40/30 (leden)
(org. Pol itika)

AUDITORIUM K (campus Arenberg lIl,
Heverlee), 21u

film: "Lenny" van Bob Fosse
inkom: 40
(org. Filmforum Heverlee - zie om-
mekant)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS, 20u
gezondheidsavond: "AZ-Leuven in dE
toekomst"
inkom: gratis
(org. AZ St-Ra~a~l - zie elders in
di t nurrmer)

O.L.VROUWKERK, 11u
viering
(org. UP)

GROTE AULA, llu
zondagmiddagkoncert: harmonieor-
kest van het Koninklijk Huziekkon-
servatorium Brussel o.l.v. Jan Se-
gers
inkom: 40/20 (CJ~)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

MR. 14 JRN
ZRT 26 JRN.

MR. f JRN.
AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u

film: "Une partie de campagnè" en
"The River" van Jean Renoir
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-voSt januari) , 20.

. "Thr,i11
"Daughter Rite"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-voSt januari)

'T STUC, ANHIATIEZAAL, 20.30u
Schaamtefestival met soloprogram-
ma van Luk De Smet (onder voorbe-
houd)
inkom: 1%0/'0
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

O.L.VROUWKERK, 11u
viering
(org. UP)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS, 11u
zondagmfddagkoncert: The Young
orl.lTl'l'lers
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

MR. 21 JRN. O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

ZON. 2_f JRN. WOE. 30 JRN_AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Gênêse d'un repas"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v -St januari)

DIN.15 JRN.
ELCKER-IK, 17.30u

repetitie Rood'Koor
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

BOEREKOT (Kard. llercierlaan, Hever-
lee) 20u

gespreksavond: "Aktieve platte-
landsontwikkeling" o.l.v. Jef Gel-
dof
inkom: gratis
(org. Werkgroep Verantwoorde Land-
bouw - zie ommekant)

DIN.8 JRN
'T STUC, VERGADERZAAL
vergaderi ng Polek .

GOTISCHE ZAAL STADHUIS LEUVEN, 20u
gezondheidsavond: "Onze huid en
de zoo" (prof. Degreef), "stra-
lingsgevaar: werkelijkheid of my-
the" (prof. De Roo)
inkom: gratis
(org. AZ St-Rafa~l)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
dia-avond over speleologie door
Michel Vanderlinden
inkom: ?
(org. Spe-Kul - zie ommekant)

MARIA-THERESIASTRAAT 93, 20.15u
studie- en werkavond: "Hoe 'zeker'
is de sociale 'zeker'heid?": hui-
dige regeringsplannen, houding var
partijen, vakbonden en patroons
inkom: aratis
(org. Kristenen voor Socialisme,
Elcker-Ik)

STADSSCHOUWBURG, 20.30u
toneel: "Hamlet" door Teater Mal-
pertuis
inkom: 150/100 (vvk studenten)
(org. Germania - zie ommekant)

AUDITORIUM K (campus Arenberg lIl,
Heverl ee ~, 21u.

film: 'Les 400 coups" van Fr. Trut
faut
inkom: 40
(org. Filmforum Heverlee - zie om-
mekant)

'T STU~, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Polek

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Wetswinkel

GOTISCHE ZAAL STADHUIS LEUVEN, 20u
gezondhei dsavond: "Hoe tandbederf
voorkomen" (prof. De Bondt), "Hoe-
ver staan we met kanker" (prof.
Drochr.tans)
inkoo: gratis
(org. AZ St-Rafa~l)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: "Bevrijding eist
een nieuwe levenshouding"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap,
Lindelei 9 Gent)

AUlA tI I, 21u
popoptreden: Jo Lemaire en The
Kids
inkom: 150/130 (TTI. CJP)/loo
(steunkaart en leden)
(org. Kultuurraad en GIST - zie
St- ....-St januari)

DIN. 22 JRN. MR. 28 JRN.
'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Polek

STEDELI
openbare~ing: ;Wat i
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap,Li
delei 9 Gent)

'T STUC, ANItlATIEZAAL, 20u
Schaamtefestival : "Gag-o-matic"..--__
door Radeis • ~
inkom:'fA/lo f" IW ... J
(org. Kultuurraad - zie St-voSt +.
januari) < "'-.

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.45u
Schaamtefestival :1 het Etherisch
Strijkersensemble Parisiana
dnkom: 114/1')
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari) ,

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 22.15u ~
Schaamtefestival :["Gag-o-natie"
(vervolg) door Radeis <
(inkom: 'U/lol ..1 \ /

(org. Kultuurraad - zie St-VOS!:)!
januari) [

)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Les enfants du paradis" var
Marcel Carnê
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-voSt januari)

/--I .-

WOE.3 JRN.
WOE. 1G JRN.

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L .VROUWKERK • 18. 15u •~l~UwBOUW W&L, 8' VERD, 9u



viering
(org. UP)

'T STUC. VERGADERZAAL. ZOu
jaarver~aderinq Kunstgeschiedenis

AUDITORIUM VESAlIUS. ZOu
info-avOnd: "Sanering in de buurt
en de politiek van de huisvesting~
maatschappijen"
inkom: gratis
(org. leuvense Wetenschapswinkel
i.s.m. POlitika en GIST - zie om-
mekant)

'T STUC. ANIHATIEZAAl. ZO.30u
dansopvoer1ng: de Indische Oris-
sadans door Oopalee Operajita
inkom:
(org. V.R.O. - zie ommekant)

-. u '[.I{U.!:IU
informatiecyclus: "Hoe klim ik op
van advertentie tot job?"
deelname: via inschrijving
(org. KoHrdinatiekommissie Plaat-
singshulp KUleuven - zie ommekant
en elders in dit nummer)

ZAAL ONDER AlHA 111 (Heverlee). 14u
informatiecyclus: "Hoe klim ik op
van advertentie tot job?"
(zie boven)

ElCKER-IK. 17.30u
repetitie Rood Koor

O.l.VROUWKEPK, 18.15u
viering
(org. UP)

BOERENKOT (Kard. Mercierlaan Hever-
1ee). ZOu

gespreksavond "landbouw en milieu"
o.l.v. Jef Geldof
inkom: gratis
(org. Werkgroep Verantwoorde land-
bouw - zie ommekant)

'T STUC. ANIMATIEZAAl. ZO.30u
po!!ziespektakel: "Dodesfuga" door
Dogteater
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

DON. 10 JRN
NIEUWBOUW W&l. 8° VERD .• 11u

lezing: "Pieter Brueghel's Chil-
dren's Games and the Folly of Man'door S. Hindman (Baltimore USA)
inkom: gratis
(org. Werkgroep literatuut en
Beeldende Kunst fak. W&l)

ASSElBERGZAAl (Redingenstr.16). 17u
seminarie aardrijkunde wetenschap-
pen: "geothermische mogel ijkheden
in Belgi!!" door dr. N. Vandenber-
ghe
inkom: gratis
(org. Dep. Aardr. Wet.)

'T STUC. VERGADERZAAL. ZOu
werkvergadering werkgroep "soci-
aal statuut van de student"

'T STUC. ANIMATIEZAAl. ZO.30u
toneel: Eigentijds Podium speelt
Beckett
inkom: 1Z0/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

DON. 17 JRN.
lEHMENSINSTITUUT. ZOu

orgel recital door Dorthy de Rooij
met werken van Bach, Buxtehude,
Muffat, Sweelinck, Frescobaldi
inkom: 100/70 (-Zl jaar)
(org. Koncertvrienden lemmensin-
stituut)

'T STUC, ANIMATIEZAAl, ZO.30u
jazz met Steve lacey en Mal Wal-
dron
inkom: 1Z0/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

VRIJ. 11 JRN.
VRIJ. 18 JRN.NIEUWBOUW W&l. 8° VERD, 11u

lezing: "Painting and Politics in
Christine de Pizan's Epistre 0-
thêa" door S. Hindman
inkom: gratis
(org. Werkgroep literatuur en
Beeldende Kunst fak. H & l)

WINA-KElDER (Arenbergwijk blok 3 He-
verlee), ZO.30u

algemene vergadering Kultuurraad

DE KlUIS (St-JoriS-Weert), 19u
begin stuurgroepweekend Kultuur-
raad; tot zondag ZO januari
(org. Kultuurraad - zie ommekant)

ZRT 19 JRN
ZRT 12 JRN. O.l.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

O.l.VROUWKERK, IB.15u
viering
(org. UP)

WOE.23
ElCKER-IK. 17.30u

repetitie Rood Koor
O.l.VROUWKERK. 18.l5u

viering
(org. UP)

'T STUC. VERGADERZAAL, ZOu
jaarvergadering Kunstgeschiedenis

'T STUC, VERGADERZAAL. ZOu
Vormingsvergader1ng AIB

AUDITORIUM VESAlIUS. ZO.30u
vrouwenfilms: "Home Movie", "In
the best intrest of our chf1dren'~1
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Cfrcuit - zie
St-voSt januari)

'T STUC. ANIMATIEZAAl. ZO.30u
Schaamtefestival: fflmversie van
"Panem et Circenses-
inkom: 'tl/Ilo (f«" .... ,.J)
(org. Kultuurraad - zfe St-voSt
januari)

'T STUC. AAIEZAAl.
Schaamtef~ival: poIzfe
Frank de Crits
(inkom: ",110'
(org. Kultuurraad - zfe St-voSt
januari)

'T STUC, ANIMATIEZAAl. ZZ.30u
Schaamtefestival: -Radeis wegens
ziekte. Teater zonder veel cinema"
door Radeis
(inkom: 'Z,"']
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

ASSElBERGHZAAl (Redingenstr.16)17u
seminarie aardrijkundewetenschap_
pen: "Facies. diagenese. porosi-
teit en permeabiliteft van zand-
gesteenten" door PJC Nagtegaal
inkom: gratis
(org. Dep. Aardr. Wet.)

lEMHENSINSTITUUT. 20u
laureatenkoncert door laatste-
jaars van Instituut
inkom: 100/70 (-ZI jaar)
(org. Koncertvrienden lemmensin-
stituut)

'T STUC, ANI'~TIEZAAl. 20.30u
Schaamtefestival: -I dfdn't know
the continent was so beautiful"
door Radeis
inkom: '1'1'0 ~«p ~.~
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
januari)

'T STUC. ANIMATIEZAAl. 22.15u
Schaamtefestival: -Tour de Chants"
door Erik De Volder en Katrijn
Friant
(inkom:It.I,,]
(org. Kultuurraad - zfe St-v-St
januari)
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ULO's (UNIDENTIFIED LYRIC OB-
JECTS) BESTAAN ECHT &
HET KAMPVUUR-SYNDROOM IS NIET
LANGER ONGENESELIJK :
HET PO~ZIEGEBEUREN 26 MAART
t~nsen die (als sprekende & schrij-
vende mensen) aan de verzanding &
verzakking, kortom de algehele ver-
zuikering die de "jonge" lyriek mis-
schien wel meer dan ooit bedreigt,
niet toegeven en nog teksten maken
- het juist als uitdaging zien om
hOn teksten te maken - zijn uitge-
nodigd & opgeroepen om zich te mel-
den op de permanentie van 't Stuc
voor 30 januari e.k.
Je kan alvast een "performance" van
ongeveer 15 minuten opzetten.
Op de woensdagen 6, 13, 20 en 27 fe-
bruari zullen dan vermoedelijk de
"namiddagen van de poëz ie" plaats
vinden (bij wijze van selektie: je
moet het publiek toch een beetje
sparen ...) die dan uitmonden in een
onmislukbaar gebeuren, waarin lyrie~
weer tot gesproken & gespeeld, be-
speelbaar & (aan)hoorbaar woord
wordt.(O) Een gebeuren dus.
Mensen die idee!!n en energie hebben
voor de organisatie kunnen via de
Stuc-permanentie kontakt opnemen
met

de zilte zielen, subkommissie
van de A.V. Kultuurraad

(0) Voor de duidelijkheid en in te-
genstelling tot vorige aktivi-

tips gaat dit po!!zie-gebeuren dus
apart door (niet gekoppeld aan het
open podium - dat ook doorgaat!).

ALLES MAG - NIETS MOET; JIJ
BENT HET DIE HET DOET

Op 13 en 14 februari wil Kultuurraad
een manifestatie organiseren waar
cartoon en foto het centrale punt
van de belangstelling vormen.
Geen wedstrijd, maar een overzicht
van wat in het Leuvens studentenmi-
lieu aan cartoonisten en fotografen
leeft en bestaat.
eem dus de stift ter hand, zet de
film op je kamera en begin eraan.
Geen onderwerp~is_te_zwaar of te
heet: alles kan, en breng je krea-
ties tegen 4 februari e.k. binnen
op de permanentie van 't Stuc.
Indien het een beetje meewil kan er
op de twee tentoonstellingsdagen
zelfs graffitimateriaal te voor-
schijn komen.
Dit is nog maar het tipje van de
sluier van het "alles mag - niets
moet"projekt. Want er gebeurt méér.

de -isten en -afen van
de a.v. kultuurraad

NAAM en VOORNAAM
ADRES
studierichti ng .

o wenst mee te werken met de wetenschapswinkel
o wil meewerken rond eventuele vragen van groepen of komitees
o wenst meer informatie

FILMFORUM HEVERLEE IN ZWART-WIT
Uit 1975 stamt de eveneens zwart-
witfilm van Bob Fosse (o.a. ·Caba-
ret") "Lenny", de gedramatiseerde
biografie van de Amerikaanse harde
kabaratier Lenny Bruce (vertolkt
door Dustin Hoffman). Bruce pakte
Met zijn ingenieuse woordspelingen
de Amerikaanse maatschappij in al
haar (taboe)facetten aan, wat ertoe
leidde dat hij konstant de politie
op z'n dak kreeg en regelmatig de
binnenkant van een gevangenis te
zien kreeg. In "Film en Televisie"
wordt de boodschap van "Lenny" en
"Cabaret" op dezelfde lijn geplaatst
"menselijke levens- en kommunikatie-
moeilijkheden gekoppeld aan fascis-
tolde onderstromingen die het geluk-
kig en eenvoudig samenzijn van men-
sen belenwneren".

Filmforum Heverlee
MAAK KENNIS MET DE INDISCHE TEMPELDANS: ORISSI

Het zal wel .puur toeval zijn dat de
twee films die het Filmforum in ja-
nuari programmeert in zwart-wit zijn
"Les 400 coups" (15/1/80) is de de-
buutfilm van'Cahiers du Cinêma'kri-
tikus François Truffaut. Het is met-
een ook de eerste van de reeks auto-
biografische films die Truffaut pas
vorig jaar heeft afgesloten.
"Les 400 coups" is de sympathieke,
maar niet sentimentele kijk van
Truffaut op zijn kinderjaren, als
verwaarloosde zoon van een Parijs
echtpaar die schelmenstreken (met
grote gevolgen) uithaalt en die een
absoluut zwak heeft voor film. Jean-
Pierre Léaud speelt (zoals in de
volgende bioqrafische Truffautfilms)
de hoofdrol. De film dateert uit
1959.

Op woensdag 9 januari om 20.30u
treedt in 't Stuc de Indische tem-
peldanseres Oopalee Operajita op.
Zij vertolkt de klassieke dans van
Orissa. Deze tempel dans is afkomstiç
uit de kleine staat Orissa in India.
Wandtekeningen in de Natamandaptem-
pel in Konark bewijzen dat deze dans
meer dan zeshonderd jaar oud is.
De Orissi heeft tot heden ten dag
zijn vroegere karakteristiek be-
waard. In India hebben alle tempel-
dansen hun specifieke eigenschappen.
De Kathak koncentreert zich op hèt
voetwerk. De Manipuri heeft het van
vloeiende, zachte en lyrische bewe-
gingen. De Kuchipudi is een verhaal
met dramatische afbeelden van de fi-
guren uit de mythologie. De Bharata-
natyam symboliseert de kracht en de
glorie van God Shiva en ontleent
thema's aan de Indische mythologie.
De Orissidans verenigt de lyrische
gratie en de vloeiende bewegingen
van de Manipuri met het ingewikkelde
voetwerk van de Kathak. Ook de
skulptureske houdingen en het uitge-
breid uiting geven aan gemoedsgestel
tenissen en emoties, die in de Bha-
ratnatyam voorkome~inden we terug
in de Orissi. Omda~ Orissidans
een synthese lijkt van deze Indische
tempeldansen, mensen deskundigen de
thesis te kunnen wettigen dat de an-
dere dansen zich uit de·Orissidans
hebben ontwikkeld.
De Orissi voert ons~rug naar de
tijd waarin de "1IIa~" (edele
vrouwen) moesten zingen en dansen
vooraleer de edelhederen in de Ja-
gannath-tempel in Puri gingen slapen
De zwakheid van het vlees van de
toeschouwers leidde tot het verval
van deze praktijk. Dit leidde ertoe
dat een jongen, verkleed als vrouw,
de dans moest uitvoeren. De dans
werd tijdens religieuze plechtighe-
den buiten de tempel en later tij-
dens sekuliere feesten opgevoerd.

Het is vànzelfsprekend dat de Oris$}
dans in de loop der eeuwen heel wat
wijzigingen onderging die de oor-
spronkelijkheid helemaal niet ten
goede kwamen. Er valt nog heel wat
werk te verrichten om de oorspronke-
lijke dans opnieuw te herontdekken.
Ondertussen blijft de Orissidans
met zijn buitengewoon vokabularium
van houdingen" handelingen
gingen, de toeschouwers ov
India en de wereld begeester~. De
plastische schoonheid van zijn ver-
rassende houdingen, de gratie en de
charme var. zijn lyrische bewegingen
en de aangeboren elegantie van de
dansvorm als geheel maken deze dans
tot een feest voor de ogen
Samen met Dr. Fabri, een a~iteit
op het vlak van tempeldansen, moeter
we zeggen "dat we een diep gevoel
van dankbaarheid moeten uiten tegen-
over de kleine staat Orissi die mis-
schien wel gedurende duizend jaar
of langer, zulke prachtige ekspres-
sie van de menselijke geest en zijn
zin voor schoonheid wist te bewaren.
De opvoed ng wordt georgani seerd ter
voordele van het projekt "gemeen-
schapsheropbouw in India".

Els Roosen
V.R.O.

IEDER BUURTHUISJE HEEFT ZIJN
KRUISJE

PROJEKTMATIG WERKEN IN DERDE-
WERELD-LANDEN
Deze driedaagse cyklus (lB-20 janu-
ari St-Kruis-Winkel Gent) is georga-
niseerd voor die mensen die heel
binnenkort (binnen de 6 maanden) als
vrijwilliger vertrekken naar de Der-
de Wereld. Er wordt gepoogd om in
korte tijd toch de belangrijkste e-
lementen voor een konkrete voorbe-
reiding voor een vertrek aan te
brengen en te bespreken.
Het programma houdt de bespreking ( IN'~
in van verschill ende aangebrachte MJ~D,,'U,
thema's (zoals het land/kontinent
pOlitiek, ekonomisch en vooral SOCi-~
o-kultureel bespreken, gesprek over ~
kristelijk engagement, projektop- 'I

bouw, medische en hygil!nische ver-
zorging ...). Deze zullen dan speci-
fiek worden toegespits op de proble-
men en situaties van het kontinent/
land waarnaar de vrijwilliger ver-
trekt. Verder zal meer in groep
doorgewerkt worden op de persoonlij-
ke motivatie, op de keuze van het
vrijwilligerschap, op zin en beteke-
nis van het projekt in het kader van
het ontwikkelingsprobleem en zullen

Onder de titel "Sanering in de buurt
en de politiek van de huisvestings-
maatschappijen" organiseert de Leu-
vense Wetenschapswinkel, in samen-
werking met Politika en GIST. een
informatie-avond. Twee basisgroepen,
nl. het buurtwerk Zwartberg-Genk
(met o.a. Jef Ulburgs) en de vzw
Vorming tot Bevrijding zullen hun
werking toelichten en verduidelijken
met wlke problemen zij te kampen
hebben en met welke vragen zij zit-
ten m.b.t. huisvesting. In de buurt
Zwartberg-Genk wil men immers een
deel huizen saneren en een ander
deel huizen slopten en dit gaat ge-
paard met heel wat problemen. De
vzw Vorming en Bevrijding van zijn
kant stelt zich vragen rond de poli-
tiek van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting.
Vervolgens zal in het kader van de
Wetenschapswinkel, samen met de aan-
wezigen. gezocht worden naar moge-
lijkheden om een oplossing te bie-
den voor de specifieke huisvestings-
problemen van beide initiatieven.
Wetenschapswinkel wil immers een
kontaktpersoon zijn tussen aan de
ene kant basisgroepen en aan de an-
dere kant studenten en wetenschappe-
lijk personeel. Wetenschapswinkel
wil met andere woorden wetenschappe-
lijk onderzoek stimuleren dat recht-
streeks ten goede komt aan basis-
groepen, en de gelegenheid geven aan
studenten en WP om zich meer direkt
op de praktijk te richten.
Deze avond staat open voor iedereen,
maar speciaal voor studenten en WP
uit de afdeling Architektuur en de
fakulteit Sociale Wetenschappen, om-
dat de gestelde huisvestingsproble-
matiek het best aan bod kan komen
in deze richtingen. Dit kan gebeuren
in ofwel een tesis, ofwel een semi-
nariewerk, ofwel een andere weten-
schappelijk onderzoek.
GeTnteresseerden worden verwacht
op woensdag 9 januari om 20u in Au-
ditorium Vesalius.

Wetenschapswinkel
Haria-Theresiastr.93
3000 Leuven
016/22.91.93-~-

•

teruggekeerde vrijwilligers over hun
ervaringen praten.
Inschrijven kan tot 14 januari.
Konkrete inlichtingen (o.a. deelna-
mekosten):

Uelk de algemene opties zijn van
de WetenSChapswinkel kan je lezen
in Veto jg. 5, nr. 14, of in het
vademekum "Kan je me de weg naar
de unief wijzen", (uitgave 1979)
p. 81). Haar om de werking moge-
lijk te maken heeft deze winkel
veel medewerkers nodig en die
heeft ze voorlopig niet (genoeg).
D~s: medeweAk~ gev~d! Wie
zich geroepen voelt om met de
Wetenschapswinkel mee te werken
kan dat op 2 manieren doen: ofwel
werk je mee met het behandelen
der aanv:agen, het zoeken of leg-

gen van kontakten. het volgen van
vergaderingen •... ofwel kun je
onderzoekswerk doen rond een aan-
vraag van een groep of komitee.
In beide gevallen wordt gevraagd
onderstaand strookje ingevuld te-
rug te sturen. dan hoor je nog
van de Winkel. Je kan natuurlijk
ook langskOMen op het sekretari-
aat of telefoneren op maandag,
dinSdag of woensdag tussen 14u
en 17u:
Haria-Theresiastraat 93, 3000
Leuven, 016/22.91.93

Iteco
Oude Houtlei 19
9000 Gent


