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8 bladzijden
Acht bladzijden
Veto. Slechts. En
dat blijft nog een
tijdje zo als niet
meer vrijwilligers
opduiken voor
praktisch werk
(typen, lay-out).
Lay-outen is ge-
zellige werken bij
een pintje op
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angs. En typen
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een vast

in de week .
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WIJS
Studeren vanuit je
belangstelling.
Cbmpromisloos wer-
ken vanuit je ei--
genste zelve ! Weg
met de vooropge-
stelde studieplan-
nen ! Geen vakken
en vakjes maar een
Eigen Kijk op de
Grote Wijde Wereld
! Wonder ! Mirakel

.:

Studentenstemmen brengen geen
verandering
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RAL, CVP, PVDA
VU, PS, SP,

PW, PSC,
AGALEV
ETC.•

massa mechanismen
die de kiezer bui-
ten s IJel zett_l~n ,
p.1-5.

En nu is daar.
zelfs een prakti-

handle~ding
ni.ec de

overigens.
aanleiding

an dit boek een
, • I

rt.Lke L, p. 6.
rakels niet de
reLd uit, p. 6 •

naar de
bladzijde

Daar biedt I
ndividu jullie

250 fr. een
voor Texas

Instruments 58 en
ergelijke. En
t is meteen het
nige unieke zoe-
ertje in Veto 6.
ar hebben we het
dient. Voor 20

frankskes kan je
je fiets Overlaten
aan 2000. Of kan
'e een collega aan
die langgezochte
ursus helpen. Als
je ft maar kort
doet. En voor die
20 frank heb je
en ongekende ser-
ice. Maandag bin-

nen, donderdag in
de Veto. En nu jij

Interview met Tom Me/sens'
( Sociale Raad )
Drie minuten tij-d om pen en papier te nemen. Want hier
komt het lijstje studenten dat voor '81-'82 instaat voor
de sociale voorzieningen van de studenten, voorzover dat
in de medebeheersorganen kan. In de Raad voor Studenten-
voorzieningen, waarover volgende week meer, werden op 23
oktober jl. door de A.V. van Sociale Raad verkozen :
Marijke Bosmans (Oriëntal. ), Jan Erreygers (VTK), Tom
Melsens (VRG), Geert Moens (Landb. ) en Pat- 'T Seyen
(Politika) . In het College van Zaakvoerders van ACCO
werden Frank Uyttendaele (Filosofie) en Rudy Aerts
(Informatika) herkozen. Zij worden vervoegd door Jan
Erreygers en Geert Stubbe (Musicol.). Voor de Raad van
Beheer van Alma vzw is een voorlopige delegatie
samengesteld.
Bij bovengenoemde mensen kan je steeds terecht met
klachten en voorstellen i.v.m. alles wat studentenvoor-
zieningen betreft (van studentendokter tot peda's en
cursussen) •
Belangrijkste feit van deze vergadering was verder de
verkiezing van Tom Melsens tot voorzitter en van Noël
Herteleer tot vrijgestelde. Interview met de nieuwe
voorzitter, die o.a. uitleg verstrekt over de kwestie
met de huurgelden op Sociale Raad, p. 3. Volgens een
eerste onderzoek is daar gebleken dat over een aantal
jaren belangrijke sommen niet naar huur zijn gegaan,
zoals begroot, maar naar de offset-dienst. Lezen op p.3.



Kom clan naar ons I ~fo zoekt

basis-
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Lokale radio en
participatie

Het blijft zo goed als
windstil op het zogenaamde
,Vrije Radio front, zij het
dat in de verkiezingscam-
pagne zo nu en dan een
salvo van de liberalen
weerklonk. Tijd dus om ons
te bezinnen over één van de
boeiendste aspekten van de
lokale radio : de wissel-
werking tussen medium en
luisteraar.

"Vrije Radio" ontstond es-
sentieel uit de basis, vnl.
via de eerste strijdzenders
zoals Radio Eau Noire te
Couvin. Deze generatie ra-
dio's leidde tot een ver-
want type : radio's met
contra-informatie en tegen-
-cultuur. Typisch voorbeeld
van de laatste categorie is
het collectief "Les Radios
Alternatives".
Bij deze laatste staan de
lokale gerichtheid en par-
ticipatie hoog in het vaan-
del geschreven én in de
praktijk wordt hiermee ook
geen loopje genomen. De
luisteraar staat centraal :
men gaat er met de micro-
foon op af, zodat hij zijn
meningen direkt kwijt kan,
zonder een boel filters die
de informatie "verpakken"
tot een lekker voor iede-
reen aanvaardbaar papje.
Straattheater, avant-garde
muziek, obscure punk krijgt
de eerste plaats toegewezen
in de programmering; hit-
lijsten, zeezenderD.J.'s,
populaire verzoekjesnonkels
en -tantes moet je hier
niet zoeken.
Maar dit is allemaal zo
goed als uitzonderlijk. Van
de honderden Vrije Radio's
in België zijn er tiental-
len éénmansprojekten, mees-
tal van geflipte D.J. 's die
na de zaterdagnachtfuif ee~
antenne door het dak steken
en hun one-man performance
verlengen. In het beste
geval geven zij met nog
enkele vriendjes én de
respectievelijke vriendin-
netjes nog wat "streek-
nieuws " : data van de
aanstaande pensenkermissen,
café-voetbalmatchen etc.
Kom je als plaatselijke
groep met een bandj e, dan
vlieg je richting deur,
want "dat horen de mensen
niet graag"; bied je jezelf
aan als presentator, dan

heb je geen geschikte stem,
heb je geen voldoende uit-
spraak én je kan geen plaat
"timen" (= de muzikale
intro vollullen); kom je
met informatie over een
prikaktie op milieugebied,
een betoging, dan kom je
weer niet op antenne, want
de "Vrije Radio's mogen
zich niet met polit1eK
inlaten."
Bovenstaande zenders krij,-
gen dan later een verqun+
ning, en verbinden er zich
toe (en "hebben in het
verleden bewezen") de luis-
teraars te laten meewerken.
o ja, dat kon hoor en nog,
"wij hebben telefoon zodat
de luisteraars groetjes
kunnen overbrengen samen
met een plaatje én ze
kunnen altijd schrijven".
Coördinatie onder de mede-
werkers ? Jawel hoor, als
je het geluk hebt over-een
"goede stem" te beschikken,
wat "zeezenderhollands" te
kunnen pxa t en én een goede
timing hebt (want dat is
het enige kriterium om de
waarde van een programma te
meten), dan mag je meebe-
slissen over de datum van
de drive-inshow en mag je
jezelf opgeven om tussen
bepaalde uren te werken; de
"baas" (hij die de zender
plaatste) beslist echter
wel' wat met het geld ge-
beurt, hij beslist over het
aannemen van nieuwe mede-
werkers, over de struktuur
van de programmering. Zelfs
als je over de vereiste
kwaliteiten beschikt, heb
je nog niets te zeggen.

Dit is een schets van de
Vrije Radio eind 'Sl en het
geldt niet alleen voor de
boerenradio's, liberale
bolwerken en zeezenders aan
land. Zelfs de "echte"
"pure" lokale radio's ont-
snappen er niet aan; weer-
galoze werkverdeling, trap-
pen onder de gordel voor
hen die nauwer kontakt
willen met de luisteraars,
beslissingsmacht in handen
van een kleine elite-groep
én vrijblijvendheid in de
programmering. Gerichte in-
formatie en muziek wordt in,
een hoekje gedrumd;' hit-·
l1jsten krijgen de meeste
aandacht. Er wordt "vlot"
gepresenteerd en interviews

LINKS - RECHTS ALTERNATIEF

MEER START
MIN DER.
ONZEkERHEID

IN BFLGIE

MINCER STAAT
MEER VR.IJH~/D

Doe je pol en'soc ? Recht.? Germaanse? Wens je 'later in de
journalistiek te gaan? Of denk'je gewoon een de-

gelijk stuk over een onderwerp van alge-
,.een (studenten)belang op papter te

kunnen zetten ?

mogen niet te lang duren,
anders verliest men het
grote publiek.
Is dat de bedoeling van de
"demokratische vrije lokale
radio" ? Moeten wij geen
stap achteruit zetten zoals
Les Radios Alternatives,
die inderdaad iedereen la-
ten aan bod komen én iede-
reen. (ook de luisteraar)
laten meebeslissen over het
reilen en zeilen van de
radio ? Of is "vrije lokale
radio" toch een narcistisch
tijdverdrijf met wat zoet-
houdertjes voor het pu-bliek ? Graag een antwoord.~' ..J

voor infor~atie op uw niveau

Free.Lance
~rkerS

Loop binnen op onze redaktie. Je vindt er een lijst met de on-
derwerpen van uw keuze. aangepast.aan uw ambitie.

Een unieke ervaring. schrijven in Veto.

De Sensatie van Duizeriden Lezers
Luk Lente

Solids
Eendaags colloquium aan de
K.U.L. over "Microsolids"
woensdag 25 november a.s.
Door het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk On-
derzoek (N.F.N.O.) En de
Interuniversitaire Contact-

groep voor Vaste Stoffysica ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~_wordt-op woensdag 25 novem-
ber a.s. een eendaags col-
loquium georganiseerd over
Microsolids, onder de ti-
tel: Physics and Technolo-
gy.
Het colloquium start om
9.30 u. Volgende lezingen
zullen worden gehouden:
The influence of reduced
dimensions on transport
properties of solids (prof.
dr. G. Deutscher, Universi-
ty of Tel- Aviv); The
Josephson effect and the
computer technology of the
future (dr. P. Wolf, IBM

YTKStlidiestrategie
Studentenpsychologen van de
K.U.L. en de Campus Kort-
rijk schreven twee borchu-
res die een leidraad willen
z1Jn bij de universitaire
studies. Deze twee brochu-
res, Studiemethode en Stu-
dieplanning worden via de
monitoren gratis aangeboden
ter gelegenheid van de
introductiesessies. Voor de
eerstejaarsstudenten van
Letteren en Wijsbegeerte
werd een afzonderdlijke
brochure opgesteld, nl.
Studiemethodische wenken
voor eerstejaars. Deze is
te krijgen op het monito-
raat van L&W, Blijde Inkom-
ststraat 21, Leuven.

-----
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KOMT OOK!FN BIAL.EK.

Lucien '5 COlflner

Bericht aan de organisatoren vanje noemt
maar wat.
Laat ons weten wat je organiseert.
Stuur een verslagje als je wil. Je kunt er
maar wel bij varen.
Tenslotte heeft Veto ettelijke duizenden
lezers.

Micro-systemen
Research Laboratories Zür-
ich) .
Na de lunch heeft een
poster-sessie plaats over

,..... -,de onderzoeksacti viteiten
in het hele gebied van de
vaste stoffysica, waaraan
alle deelnemers kunnen mee-
werken.
Het colloquium wordt afge-
rond met een rondetafel
over microsystemen in com-
puters : Semiconductors or
Superconductors ?, onder
voorzitterschap van prof.
dr. Y. Bruynseraede (K.U.-
L.) .
Dit colloqiuum vindt plaat~
in het Instituut voor Na-
tuurkunde, Celestij neniaar.
200 0 te Heverlee (tel.
016/22.04.54).
Inschrijvingen voor
vember is vereist.
10

Verleden week maandaga-
vond een open vormingsavond
van MLB bijgewoond. Leer-
rijk maar niets voor mij :
ik ben nl. geen revolutio-
nair (meer). En dat is een
noodzakelijke voorwaarde om
bij MLB te 'zijn. Een vol-
doende voorwaarde is het
ook niet. Je moet bekend
zijn met begrippen als
massalijn, een ander woord
voor democratie maar dat
meer inhoudt, nl. dat men
vooral zijn oor moet te
luisteren leggen bij de
meest progressieven en die
standpunten dan trachten
ingang te doen vinden bij
de grote massa. Ik leg
liever mijn oor te luiste-
ren bij zoveel mogelijk
mensen, wel goed wetend dat
de meest overtuigde mensen
dikwijls de minst geinfor-
meerde zijn. Maar kom, dat
is geen beletsel om met het
slordig jongmens en het
blauwe oog van het NSV een
pint te' gaan pakken in de
Gulp.

* Op gevaar af voor een
seksist door te gaan, vind

14 no- r ik Ida Dequeecker van de
RAL een frissere verschij-
ning op het TV-scherm dan
Kris Merckx van de PvdA.
Maar die legde zijn zaak in
bewoordingen uit, die Jan
met de klak verstaat. De
intellectuelen van RAL heb-
ben wel gelijk als ze voor
een ACW-SP-regering zijn
zonder burgerlijke mini-
sters maar daar heeft de
arbeider geen boodschap
aan. En de arbeidersbelan-
gen zijn niet de enige in
de samenlev ing. maar ze
zijn wel degenen die de
maatschappij grondig moeten
veranderen. Zoals de burge-
rij in de lSe eeuw. Dat
perspectief moet men blij-
ven hebben om niet te
blijven stilstaan bij de
actualiteit. De traditione-
le partijen biijven modde-

ren aan de macht.

* De ergerlijkste verkie-
zingsspots vind ik die van
de PVV en het Vlaams Blok.
De ijIe vrouwenstemmen die
u aanraden gewoon uzelf te
kunnen z i j n, moeten een
politiek inpakken die neer-
komt op meer winsten door
minder belastingen, meer
individu door minder ge-
meenschap, meer egoisme
door minder solidariteit.
Nu of nooit, zegt de PVV.
Mijn keuze is vlug gemaakt,
schrij ft Johan Anthierens.
En dan die hatelijke kop
van oud-Were-Di-leider Ka-
rel Dillen. Die denkt dat
de tweede generatie gastar-
beiders nog naar hun streek
terug kunnen. Die denkt dat
de vakbonden een publiek-
rechterlijk statuut moeten
hebben, zodat men de finan-
ciële kracht van de sta-
kingskassen kent en men van
het stakingswapen een bot
mes maakt. Die denkt dat
minder gecomplexeerdheid
,over sex decadentie is, dat
het huidig onderwijs vol
marxistische indoctrinanten
zit, dat er meer fatsoen
moet zijn. Typisch katho-
liek van te weten wat goed
is voor een .ande r , Buiten
ons is er geen heil.

* Moeders mooiste, Karel
Van Miert, moet het maken
voor de SP. En dan maar
afgeven op het Tindemans-
effekt. Maar ze zijn toch
beter dan hun Franse kame-
raden, die de stemmen van
de pacifisten negeren door
voor kernbewapening te zijn
en die van de ecologisten
door zes nieuwe kerncentra-
les te plaatsen. Maar dan
is de SP reformistischer
wat betreft een alternatief
voor de economische crisis.

* Voor rechts stemmen
geen doodzonde, het
alleen tiidverlies.

is
is



INTERVIEW 3

Naar een volledige -vernieuwing
Tom Melsens .(Rechtsfakulteit)
voorzitter van Sociale Raad

gevallen van overmacht, de
mogelijkheid van voorlopige
beslissingen openlaten.
Globaal moet je echter van
het volgende uitgaan : als
de noodzaak van snelle
aktie leidt tot het schrap-
pen van de demokratie dan
moet Sociale Raad niet
langer bestaan. Verlies van
voeling met de achterban is
de grootste inertie die ~e
kan hebben.

Fonds. Twee. De nieuwe
vrijgestelden hebb~n volle-
dig - grotendeels als we
voorzichtig zijn - gevonden
wat ermee is gebeurd. Er is
een deel huurgeld overgehe-
veld naar investeringen in
offsetmachines en stocks.
Dat is rêcupereerbaar uit
de marginale w.:Î!'nstdie de
offsetdienst maakt ," Er is
verder een kleine 70.000
fr. die de Raad' voor Stu-
dentenvoorzieningen nog aan
Sociale Raad moet voor
onderhoud. De A.S.R. staat
bij Sora nog voor enige
tienduizenden in het krijt
voor de financiering van
sommige akties. En t.errsLct>'
te zit een belangrijk be-
drag in onbetaalde schul-
den. Er is een advokaat
aangesproken om belangrijke
debiteuren op hun verant-
woordelijkheden te wijzen.
Als dat nodig is zal een
lijst van organisaties met
schulden bij Sociale Raad
bekend gemaakt worden.
Het geld is er dus. Er is
geen sprake van verdu i st e-.
ringen of zo. Intussen is
,in overleg met de verhuur-
der een plan opgesteld om
binnen een redelijke ter-
mijn de achterstallige huur
te betalen. De hele kwestie
wordt nog verder onder-
zocht.

men werd. zij hebben klaar-
blijkelijk bewust vervalste
informatie doorgegeven aan
de sociale afgevaardigden
en aan de andere raden.
Er zijn ook andere oorza-
ken. De presidia hechtten
vroeger weinig belang aan
het werk van hun sociaal
afgevaardigden. zij namen
meestal genoegen met hun
aanwezigheid op de vergade-
ringen en waren verder niet
meer geïnteresseerd. De
afgevaardigden van hun kant
lieten zich als lammetjes
door de vrijgestelden domi-
neren. Daardoor bleven zeer
reële kontrolemogelijkheden
onbenut.
Naar .ik meen is er echter
een flinke kentering. 'o.m. Melsens : Ik geloof in een
onder impuls van het V.R.G. s~lectieve apathie.
zijn _ zowel presidia als' Veel studenten worden zich
sociaal afgevaardigden zich bewust van belangrijke pro-
meer aktief gaan bezig blemen die de universiteit
houden met de werking. De overschrijden. Neem het
rol van de vrijgestelden quasi grenzeloos enthousi-
moet, denk ik, terugge- asme rond de El Salvador
schroefd worden tot die van werking. Of de be~penings-
werknemers van de 'georgani- problematiek.
seerde studenten. Zij .moe+ De studenten zijn met ande-
ten zich hoofdzakelijk be- re zaken bezig dan de
zig houden met het verwer- '68'ers. Maar ze zitten nog
ven en doorgeven van infor- niet vastgeklonken aan het
matie en met administratie. verzuilde. par t LjLevcn in
Dat wil niet zeggen dat zij België.
geen stimulerende rol heb- Het verschil met de akties
ben. Maar dan als hulp, rond Bosmans en De Bondt
niet als leider. Li qt , hem in de krisis. De

inleveringsgedachte is wijd
verbreid. Zonder de budget-
taire beperkingen is "Bos-
mans' systeem een verbete-
ring. Maar met de huidige
gegevens is het een politi-
ek die de middengroep zwaar
zal treffen : mensen die

Melsens : Dat is mogelijk, net geen beurs krijgen en
maar niet noodzakelijk. net wel inschrijvingsgeld

Met serieus werkende afge- moeten betalen. De minder
vaardigden moet het moge- betaalde bedienden en de
lijk zijn met max. 2 weken beter betaalde arbeiders.
vert raqinq een gefundeerde Het is een politiek die zal
beslissing te nemen. En je' leiden tot een elite-uni-
moet de zaak niet op de versiteit. De krisis weegt
spits drijven : voor dingen zwaar op de akties tegen
die irrelevant zijn voor deze 'l'1etsontwerpen en
een kring of voor dringende -voorstellen. Behalve de
kwesties moeten sociaal dogmatici heeft niemand een
afgevaardigden een onder- pasklaar antwoord' op de
handelingsmandaat hebben. krisis. Nog niemand heeft
En misschienkan je ook, in de 'oplossing op zak.

Veto : De CVP-studenten en
het KVHV spraken vorig

jaar over de "Stilte aan de
Campus". Studenten zouden
hier zo maar wat lusteloos
rondhangen.

Uit de biecht van het kiescollege
klappen mag niet maar de afgevaardigden
weten dat het, er spannend aan toe ging
vrijdagavond 230ktober jl. In twee
ronden werd er Tom Melsens tot voorzit-
ter van Sociale Raad gekozen.

van Sociale Raad heeft
een ,symbolische funktie.

Als voorzitter van het buro heeft hij
verant.woordeLi j khe den op het vlak van
uitvoering en planning. Reden te meer
dus om eens met' de nieuwe voorzitter te
gaan praten.

Veto : Je blijft je intus-
sen toch afvragen hoe

het mogelijk is dat een
raad jarenlang vervalste
exploitaties kan voorleg-
gen.

Veto : Al bij al verzeil je
in een grote inertie

als je de nadruk gaat
leggen op demokratie en
raadpleging v~n jan en
alleman.

Melsens : Kijk, de vrijge-
stelden zijn in voor-

gaande jaren een onaanvaar-
dbare rol beginnen spelen
op Sociale Raad.
Zij hebben geprofiteerd van
de studielast en de gemak-
zucht van vele afgevaardig-
den om het beleid van
Sociale Raad op te bouwen.
Zij hebben zich de bevoegd-
heid aangemeten om een
offsetdienst met de huur-
gelden te beginnen' zonder
dat de optie daartoe geno-

Veto : Iemand uit de recht-
sfakulteit voorzitter

van Sociale Raad. Sociale
Raad is niet bepaald goed
gezien in de rechtsfakul-
teit.

Maar zeker, Sociale Raad
werkte onvoldoende demokra-
tisch, hij komt te' weinig
naar buiten. De vrijgestel-
den hebben' de zaak te veel
in handen. Zij overrompelen
de kringafgevaardigden • En
die moeten dan het "stand-
punt van, Sociale Raad" aan
hun kring zien te verkopen.
Dat is een verkeerde werk-
wijze. Informeer de kringen
en de afgevaardigden. Laat
hen de problemen rustig
bespreken en een standpunt
innemen, en pas dan kan er
op Sociale Raad coördine-
rend worden gewerkt.
Vanuit het Vlaams Rechts
Genootschap (V.R.G., fakul-
teitskring Rechten, nvdr ,)
is de optie genomen om zich
aktief bezig te houden met
Sociale Raad. Er wordt
gehoopt dat dat ook andere
kringen zal stimuleren.
Alles bij elkaar moeten de
kringen het beleid bepalen.
Solidariteit is zich trou-
wens aan platte demagogie
te buiten gegaan : door de
A.S.R. met de U.S.S.R. te
v~rgeLijken, om maar iets
te noemen.
Veto : Je komt op Sociale
Raad op een ogenblik dat er
beroering is rond de finan-
ciën aldaar. Wat 'denk je
over de kwestie met de
huur gelden ?

Melsens : Wel, dat is pre-
cies één van de redenen

om je kandidatuur te stell-
en : ontevreden zijn met de
werking van Sociale Raçd.
Maar de interesse voor
sociale problemen in het
algemeen was er natuurlijk
al langer. Toen ik in
Leuven kwam draaide de
aktie tegen de verhoging
van de inschrijvingsgelden
tot 10.000 fr volop. Daar
kon ik vlot inkomen. H0ewel
er boeiender problemen zijn
dan de studentenbeweging :
de sociaal-ekonomische
vraagstukken, de vraag hoe
je het ekonomische aan
sociale vraagstukken en
problemen van leefmilieu
ondergeschikt kan maken.
In Oostende ben ik aktief
bij de Jongsocialisten. Dat
is werken met allerlei slag
mensen, uit allerlei klas-
sen en denkrichtingen. Hier
zitten we toch wel wat in
een ivoren torentje.

BNL
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KOPIEDIENST

Om U te dienen

uitgebreid machinenpark -

12 mono- en 3 multotoestellen
van de beste merken zoals RX - OCE -
IBM - Minolta - A.B. Dick. '

met mogelijkheid tot verkleinen, vergroten,
klasseren, diplomaformaat

randapparatuur om te snijden, perforeren,
nieten, inbinden met plastiek ringen en
kaften.

Veto : Ontevreden met Soci-
ale Raad ?,Je bent, het

eens met de kritiek die
sommigen vorig jaar op de
A.S.R. hebben uitgebracht?

We staan borg voor

Melsens : I'kwil wijzen op
twee zaken : Eén. Tus-

sen half '77 en eind '80
werden 829.000 fr. die in
het budget en in de exploi-
taties ingeschreven waren
als huur niet als dusdanig
gebruikt. Dat is dus
829.000 fr. achterstallige
huur die Sociale Raad nog
moet betalen aan de ve-
rhuurder, met name aan de
vzw Sociaal Studenten

SNELHEID EN KWALITEIT
De kritiek vanMelsens

"Solidariteit" kan sa-
mengevat worden in het
spreekwoord "het kind met
het badwater weggooien" .
Zij identificeren de Alge-
mene Studentenraad teveel
met Sociale Raad. De A.S.R.
is groter dan dat. Er zijn
Kringraad, Kultuurraad,
Sportraad, Isol.

SPECIALE PRIJZEN

voor aantallen, oplagen, thesissen.

tel. 016/23 35

... ST UDEN T,EN., .

134 - 3000 Leuven

E t( VA N....
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Tabel Ir
Relatieve frequentieverde-
l,ing volgens politieke
voorkeur

4 BRANDPUNT
•

8 november :
een gedwongen volksverhuizing

8 november : een breekpunt in het
na-oorlogse België volgens de enen; een
zinloze volksraadpleging volgens de
anderen. De burger wordt uit zijn cocon
van apathie gelokt met allerhande vage
beloften en allerhande trucs. De demo-
cratie van 1 mi nuut; : het bolletje is
zwart. De burger heeft "qesprokerï" en
nu zou hij best terug zwijgen voor een
jaartje of vier want politiek is te
ingewikkeld geworden voor de man in de
straat.

Demokratie : een theorie

De diskussie over wat demo-
kratie eigenlijk is zal
nooit stoppen. Het is. im-
mers een vaag begrip dat
men ideologisch kan invul-
len. Over bepaalde zaken is
men het eens. Vrije verkie-
zingen worden algemeen aan-
vaard als één van de belan-
grijkste voorwaarden om tot
een demokratische .samenle-
ving te komen. Schumpeter
definiëert demokratie als
volgt : "in een demokratie
heeft het volk (de kiezer)
de macht gekregen om over
politi~ke beslissingen te
oordelen via een konkurren-
tiële strijd (van de par-
tijen) om zijn steun."
Echte demokratische verkie-
zingen (ideaaltypisch be-
schouwd zeggen sociologen)
hebben o.i. nog nooit
plaats gehad. Elke burger
zou dan kiezen op rationele
gronden. Een rationele keu-
ze tussen alle mogelijke
alternatieven op basis van
volledige informatie over
de samenleving. Het is
duidelijk dat dit ideaal
alleen maar kan benaderd
worden. Enerzijds omwille
van sociale, intellectuele,
psychologische beperkingen
eigen aan de mens , Ander-
zijds, wordt een rationele
keuze onmogelijk gemaakt
door een doelbewust ingrij-
pen van de politieke elite.
Dit artikel is een poging
om enkele mechanismen te
vernoemen die in België een
rationele keuze in de weg
staan. Vooral de verzuiling
(voor een definitie, zie
kader) en de effekten hier-
van op het kiesgedrag staan
centraal.

Symbolische program-
ma's

De grote dag nadert, en
daarom wordt iedere Belg in
toenemende mate overstelpt
met propaganda. Drukwerk
opgesmukt met vriendelij ke
maar tevens ernstige ge-
zichten; op radio en TV
.worden allerlei slogans
afgedreund. De e.v.p. heeft
haar JET-plan dat men neemt
of laat, voor de P.V.V. is
het "nu of nooi t" voor
minder belastingen en méér
jobs, de SP pleit voor
"werk, zekerheid & vrede",
de VU wil een gezonde
Vlaamse staat i.p.v. een
ziek België.
Verkiezingsprogramma's le-
zen & bekijken is fruste-
rend want er wordt niets in
gezegd. Het is en blijft
vulgaire reklame (politiek
wordt verkocht). Een min-
derheid die "echte" infor-
matie wil en bv. het volle-
dige partijprogramma aan-
vraagt, krijgt een ab-
stract, vaag werkstuk toe-
gezonden.
Waarom willen de partijen
(er wordt in dit artikel
älleen aandacht besteed aan
de 4 grote Vlaamse partij-

en) de burger niet overtui-
gen met rationele argumen-
ten ? Vooreerst wordt er op
ieder van ons neergekeken :
als je het te moeilijk en
te wetenschappelijk maakt,
dan snappen ze er toch
niets van. Ten tweede, geen
enkele partij heeft de ware
oplossing voor de crisis,
een vaag programma vol
slogans versluiert deze
onmacht. Ten derde, in
België wordt in koalitie-
vorm geregeerd, elke partij
zal daarom een politiek
isolement vermijden. Te
concrete eisen worden dan
ook ~oveel mogelijk verme-
den.

Het belangrijkste element
van verklaring is wel de
"long lasting loyalty". J.
Billiet omschrijft dit zeer
goed in het artikel "Ver-
zuiling als 'blokkade
tussen begrip en werkelijk-
heid" (De Nieuwe Maand,
juni-juli 1981t. De -long
lasting loyalty" waarp de
gevestigde partijen vanwege
hun georganiseerde achter-
ban kunnen rekenen, demobi-
liseert de concreet-poli-
tieke eisen van de burgers
en geeft ruimte aan ab-
stracte programma's met
overwegend symbolische en
rituele betekenis. Partij-
programma's Z1]n dan meer'
een· symbool ter herinnering
en integratie dan een con-
creet projekt. Voor een
partij die uiteenlopende
belangen moet samenhouden
(nvdr. de cVP is het voor-
beeld bij uitstek, zij
trekt immers kiez~s aan
uitalIe sociale lagen) is
dit uitermate effektief.
Wanneer men het CVP-verkie-
zingsprogramma ontleed, on-
tdekt men snel bepaalde
basiswoorden : grote gezin-
nen, de vrije keuze, soli-
dariteit, .•. De PVV is de
partij van de belastingen,
het indijken van de staats-
interventies, het vrije
initiatief. Deze topics
komen steeds terug, zij
schragen elk verkiezings-
programma. Ze worden niet
nader uitgelegd en worden
nooit in vraag gesteld. Ze
hebben een symbolische
funktie voor een groot ,deel
van het kiezerspubliek. Hoe
deze "long lasting loyalty"
ontstaat, wordt elders in
dit artikel verduidelijkt.

"Belg stemt zoals ie ver-
zuild is"
Schrijven over verzuiling
is een erg delikate zaak.
Algemeen kan men stellen
dat verzuiling een bepaalde
organisatie van de samenle-
ving is op levens- en
wereldbeschouwelijke grond-
slag. Het politiek, soci-
aal, kultureel en ekono-
misch leven in België kan
niet anders begrepen worden
dan vanuit die verzuiling.
Ieder van ons is er door
"gevormd" of "misvormd".
Een klein voorbeeld (dat
aansluit bij vorig hoofd-
stuk) brengt misschien meer

inzicht. Er werd gesteld
dat de gemiddelde burger
informatief in de kou
blijft staan. Nochtans
heeft iedere burger de
kans, het recht en de
mogelijkheid zich goed te
informeren. Er bestaan im-
mers kranten, weekbladen,
boeken en ~wetenschappelij-
ke) publikaties van aller-
lei strekking. Doch wat
blijkt : de meeste burgers
lezen kranten, weekbladen,
etc •. van eigen strekking.
Een katholiek leest Het
Volk, De Standaard; een
liberaal Het Laatste
Nieuws, een socialist las
vroeger de Volksgazet, nu
De Morgen. Dit staat kriti-
sche opinievorming in de
weg. De verklaring voor dit
stereotyp gedrag moet
hoofdzakelijk gezocht wor-
den in onbewuste mechanis-
men; het is geen echte
vrije keuze. Men wordt in
een bepaalde zuil geboren,
opgevoed, en de meeste
blijven er totterdood. Heel
het maatschappelijk leven
zit vervat in één van de
zuilen. Zwart-wit bekeken,
gebeurt het volgende als je
in een katholiek gezin
wordt geboren : je ziet het
levenslicht in een .katho-
liek ziekenhuis; je wordt

partij X of kandidaat y groep jqnge kiezers 14
omwille van een verkregenlkamerzetels aanwijzen. In
of nog te verkrijgen praktijk zal .dit nooit
'dienst. gebeuren. Hiervoor zijn
Wie Z1]n die getrouwe, twee redenen. Het gróte
standvastige kiezers ? Hoe aantal jeugdstemmen ligt
zijn ze over de verschil- verspreid over 30 kiesar-
lende partij en verspreid ? rondissementen. Slechts in
Hoe ontstaat die vaste band enkele arondissementen
tussen kiezer en partij? (Brussel en Antwerpen) is

het aantal 18- tot 20-jari-
gen voldoende groot opdat
deze leeftijdskategorie

%trouwe kie- haar "eigen" kamerzetel kan
zers van de toewij zen. Maar dan zouden

totale groep deze jongeren op éénzelfde
?artij moeten stemmen. In

27% Gent, Leuven, Tonge-
ren-Maaseik, Luik, Turnhout

25% en Hasselt kan het kworum
12% worden bereikt om voor de
1% provinciale apparentering

in aanmerking te komen en
65% op die manier een provinci-

ale kamerzetel te verove-
De keuze van de C. V.P. ren. Weer geldt als voor-
wordt hoofdzakelijk bepaald waarde dat alle jongeren
door de kerkelijke integra- dan op één en dezelfde
tie (de e.v.p. bestaat partij zouden stemmen.
vooral uit praktizerende ~etenschappelijk onderzoek
katholieken). Qua sociale en de ervaringen in het
klasse is de aanhang van de buitenland hebben
e.v.p. zeer heterogeen. echter aangetoond dat er
Voorkeur voor de S.P. wordt geen significante verschil-
zowel bepaald door de ker- len zijn in het kiesgedrag
kelijkheid als door sociale naar leeftijd.
klasse (arbeiders) . De In het kader van een so+
P.V.V. telt hoofdzakelijk cio-religieus onderzoek
kiezers ui~ de hogere klas- (1979), werd door F.

Schoovaerts ook naar de
politieke voorkeur van de
intervie~groep gepeild.
2125 studerende jongeren
(19-22 j.) hadden een erg
tradi tionele voorkeur (ta-
bel II).

TABEL I

Partij

e.v.p.

S.P.
P.V.V.
K.P.

Totaal

gevormd in het katholieke
schoolnet, je zit in een
katholieke jeugdbeweging;
als je werkt, sluit je je
aan bij het A.C.V., de
christelijke mutualiteit;
ontspanning gebeurt bij de
K.W.B., K.A.V; je leest een
katholiek georiënteerde
krant EN JE STEMT e.v.p. op
8 november 1981. Uit dit
alles volgt dan nog dat je
vriendenkring, je dagelijk-
se kontakten, hoofdzakelijk
bestaan uit andere katho-
lieken.

Soorten kiezers
Er bestaat dus een duide-
lijk verband tussen het
kiesgedrag en de mate van
verzuildheid. Daarnaast
spelen kerkelijkheid en
sociale klasse sterk mee.
Natuurlijk zit niet elke
Belg gevangen in dit "de-
terminisme". Men moet een
onderscheid maken tussen
drie soorten kiezers. De
grootste groep (65%) be-
staat uit de getrouwe,
standvastige kiezers (long
lasting loyalty). 20% van
het kiezerspubliek bestaat
uit de beleidsgevoeligen.
Het is deze groep van
kiezers die het ideaal van
een rationele keuze het
meest benaderen want hun
kiesgedrag wordt in eerste
instantie bepaald door hun
analyse van het politiek
beleid. De derde groep
(15%) wordt gevormd door
kliënten. Zij stemmen op

1
. . TOTAAL

sen, voora n1et-prakt1se-
rende katholieken en niet-
katholieken.
Welk van de drie (mate van Ook voor deze leeftijdsca-
verzuildheid; kerkelijk- tegorie wordt het kiesge-
heid; sociale klasse) is drag sterk bepaald door de
doorslaggevend? J. Billiet mate van verzuildheid, door
heeft dit onderzocht : "Wat de sociale klasse en door
de voorkeur voor de CVP de kerkelijkheid. F.
betreft is het effekt van Schoovaerts konkludeert
verzuildheid bijna zo groot "Bij controle voor beroep
als dat van de kerkelijk- van de vader en type mid-
heid. Bij de B.S.P.-voor- delbare school blijkt dat
keur weegt vooral de inte- udenten uit een katholie-
.gratie in het socialisti- ke school in alle beroeps-
sche verenigingsleven kategorieën meer e.v.p.
door." verkiezen dan studenten uit
Dat de grote' groep loyale een niet-katholieke school.
kiezers niet zal afnemen in Deze laatste verkiezen sig-
de nabije toekomst, blijkt nifikant meer BSP dan de
bv. uit prognoses over het anderen. Verder blijkt dat
kiesgedrag van ca. 400.000 van beide types middelbare
jongeren die voor de eerste school studenten uit het
maal mogen kie zen. hoger kader of uit het

zelfstandigenmilieu signi-
fikant meer PVV aanduiden
als politieke voorkeur en
dat studenten uit het ar-
beidersmilieu meer dan an-
deren B.S.P prefereren.
Merk ook op dat het percen-
tage dat een links-radicale
partij heeft aangeduid niet
verschilt m.b.t. het type
middelbare school, noch
m.b.t. het sociale her-
komstmilieu." (overgenomen
uit Kultuurleven 2/80).

400.000 jongeren
verandering?

een

Uit een enquëte die Het
Volk liet uitvoeren, blijkt
enerzijds dat 50% van de
jongeren overtuigd is dat
het stemgedrag van de jon-
geren een belangrijke in-
vloed zal hebben op de
resultaten van de verkie-
zingen. Anderzijds blijkt
dat 60% van de Vlaamse
jeugd op de drie traditio-
nele partijen zal stemmen.
Waarschijnlijk zal de ver-
ruiming van het kiespubliek
geen machtsverschuivingen
met zich meebrengen.
Rekenkundig gezien, kan de

Partij Percent.

Amada
BSP
CVP
KP
PVV
RAL
VL. BLOK
VU
Geen antw.

2,6%
8,9%

37,3%
1,7%
9,0%
0,8%
2,9%

15,6%
21,1%

100,0%
N=2l25

Andere beperkingen
De vormgeving van de wetge-
vende verkiezingen sluit
vele belangrijke alternati-
even voor de kiezer uit (W.
Dewachter : De wetgevende
verkiezingen als proces van
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machtsverwerving ••..).
Een korte opsomming.
- Belgi~ heeft een stelsel
van evenredige vertegen-
woordiging. Koalitievorming
is daarom meestal noodzake-
lijk. Het is echter niet de
burger die het laatste
woord heeft in de samen-
stelling van de regerings-
koalitie.
Anderzijds heeft het stel-
sel van evenredige vertege-
nwoordiging ook belangrijke
voordelen. ~o bv. kunnen
kleine partijen met een
minimale aanhang enkele
zetels veroveren (in een
meerderheidsstelsel (Frank-
rijk, Engeland) is dit
onmogelijk. )
- De indeling der kLesdi as-
tricten vertekent de verde-
ling der zetels. Een kamer-
lid van Oudenaarde verte-
genwoordigt momenteel
37.496 burgers; een kamer-
lid van Nijvel 58.088.

De versperrinqsdrempel
benadeelt de kleinere par-
tijen. De versperrings-
drempel is een kworumver-
ei st~ .QuI.. voor. de provinci-
ale· zetelverdeling (appa-
rentering) in aanmerking te
komen moet men ~n tenminste
één kiesarrondissement een
stemmenaantal bekomen ge-
lijk aan ten minste 66% van
de kiesdeler (de verhouding
tussen het aantal te bege-
ven zetels en het aantal
kiezers) voor de Kamer of
33% voor de Senaat. De V.U.
en de K.P. bv. verloren
sinds WO.II ieder zes ze-
tels door de kworumvereis-
te.

- De samenstelling der kan-
didatenlijsten is voor een
groot gedeelte aan de tus-
senkomst van de kiezer
onttrokken. Iemand op de
10° plaats van een lijst
bv., komt zelden in aanmer-
king voor een zetel. De
politieke partijen kunnen
dus zelf bepalen welke
kandidaten zeker een zetel
krijgen. Het enige wapen
van de kiezer hiertegen is
de voorkeurstem. Hoewel de
burger in toenemende mate
van dit recht gebruik
maakt, is verkiezing buiten
de r.uttige volgorde zeer
uitzonderlijk.
- In ~elgi~ bestaat nog

steeds de stemplicht. Vol-
gens een opiniepeiling (La
Cité) zou 53,8% van de
kiezers niet gaan stemmen
als er geen kiesplicht was.
Het stijgend aantal stem-
verzakers en de toename van
het aantal blanco & ongel-
dige stemmen (in '78
880.000) is een oproep om
stemrecht i.p.v • stem-
plicht.
Welke partijen zouden klap-
pen krijgen bij de afschaf-
fing van de stemplicht ?
Het is moeilijk hierop te
antwoorden. Toch kan men
stellen, gezien de ervaring
in andere landen (bv.
Frankrijk) dat de meest
gematigde elementen het
makkelijkst aan hun stem-
recht verzaken. Konserva-
tieve partijen hebben dus
alle belang bij een handha-
ving van de stemplicht.

Doorbraak op 8 novem-
ber?

BRANDPUNT
sterk geworden dank zij de gelijk zolang socialistisch hier geven en daar nemen.
katholieke arbeiders, maar Wallonië en katholieklverschUiving~n in het kie-
het is geen arbeiderspar- Vlaanderen mekaar het leven zerskorps zijn daardoor
tij. En de C.V.P. zal het onmogelijk maken. Een cohe+- grotendeels betekenisloos
ook nooit worden, integen- rent anti-crisisbeleid is geworden. Het besluitvor-
deel. De A.C.W.-vleugel onmogelijk zolang de be- mingssysteem is vastge-
verliest zelfs haar invloed sluitvorming verzuild is. groeid en volgt'eigen rati-
binnen die partij. Wanneer J. Billiet schrijft hiero- onaliteiten."

zouden beslissen de ver in De Nieuwe Maand M.a.w. een verzuild BeLq i ê

historisch gegroeide band (juni-juli '81) : "Zeer blijft een ziek België :
met de C.V.P. te verbreken, veel politieke beslissinqen stabiliteit wordt afgekocht
dan betekent dit een eerste zijn het resultaat van de met miljarden (denk aan het
maar tevens fatale barst in bewaking van de zuilbelan- dubbele schoolnet bv.) en
de verzuilde Belgische gen in de regering, de een echte aanpak van de
maatschappij. Het zou een overheidsdiensten, de over- ekonomische krisis is onmo-
nieuwe start voor België leg- en adviesorganen - en gelijk zolang de gevestigde
kunnen zijn. Een coherent dus van compromissen, van belangen niet in vraag
anti-crisisbeleid is onmo- koppelen van materies, van worden qesteld.

_Pe economische kris.is~ist
jàar na jaar meer slachtof-
fers, de regering doet
pogingen om het tij te doen
keren, maar slaagt daar
niet in. Het Belgisch poli-
tiek bestel is in een
patstelling komen te staan.
"Links" Walloni~ versus
"rechts" Vlaanderen. In
andere West-Europese landen
heeft de ekonomische malai-
,se vaak tot grote machts-
verschuivingen geleid. De
polarisatie tussen links en
rechts wordt daar groter.
Grote machtsverschuivingen
in Be Lqi ê en in Vlaanderen
liggen niet binnen de ver-
wachtingen. Waarom niet?
Het stelsel van evenredige
vertegenwoordiging staat ---
een polarisering tussen een 1iIi::""'X. -: r.i"":t:I'
links en een rechts kamp in __~
de we., En d.n i. e, no. de ~
"long lasting loyalty" (65%:_-=- -
van het kiespubliek) . Die--
ontstaat doordat de verzui- ---
ling de maatschappelijke ~_:_
coördinaten (betrokkenheid----
bij het verenigingsleven)
aan een loyauteit van een
politieke partij (die de
groepsbelangen zou verdedi-
gen) koppelt. Er ontstaat
een loyauteit los van de
politieke overtuiging
m.b.t. concrete politieke
kwesties (J.Billiet). Dit
proces verschaft de drie
traditionele partijen (die
elk een zuil vertegenwoor-
digen) een stabiele aan-
hang.
In concreto : de arbeiders-
klasse is in Vlaanderen
sterk gesegmenteerd (meer
dan in Wallonië) tengevolge
van de verzuiling. Arbei-
ders zijn verspreid over de
drie traditionele partijen.
Een polarisatie ar-
beid - kapitaal lijkt daar-
om uitgesloten. Meer dan 10
jaar geleden formuleerde
Collard (toen B.S.P.-voor-
zitter) zijn oproep tot
progressieve frontvorming.
Ze is nog steeds niet
gerealiseerd. De laatste
tijd uit het A.C.W. meer en
meer zijn ongenoegen. Zij
voelen zich niet meer thuis
in de C.V.P. Deze partij is

Van vrijdag 6 tot donderdag
12 november en 24.00

en 24.15
Asia· inAlle dagen

vert 14.00
film 14.20
Na ·Drunken Master·
nu ·Oe spleetOOCj met de
vuist·

Alle dagen
vert 16.00
film 16.15
Sunburn

SlM rmtbM Irflll
FARRAHFAwcm

---CLAUDE BElIAl__ SERGE GAINIIIIOUAG

Alle dagen
Vert 18.05
film 18.20
•Shocking
versie

engE

Alle dagen
stalen vert 20.00

film 20.15
Belgische Première - 2 de ~
Een vlucht regenwulpen

Alle dagen
vert 22.00
film 22.10
·Je vous aime" van elë
Berri
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Projektonderwijs "inBokrijk
. .

moet je meemaken
De fundamentele doelstel-
ling van het gebruik van de
projektmethode is de eman-
cipatie van degenen, die
bij de opvoeding betrokken
zijn.

DEVENS, T. & LOO, N. VAN.
Hoe maak je een projekt I
Praktische handleiding.
Leuven, Helicon, 1981. 120
blz.

"Sinds we begonnen Z1)n met
ons projekt hebben we een
evolutie doorgemaakt. In
het begin wilden we kost
wat kost het geloof verde-
digen t.O.V. onze klasgeno-
ten. Ik kwam, na een flinke
desillusie te hebben opge-

.....lopenvan het boek Kristen-
dom en Ideologie, in een
droomperiode, totdat ik
plots met een chiromis
bepaalde waarden ontdekte.
Maar de grote duwer was
ongetwijfeld een klasge-
noot. Hij sprak van anar-
chisme ... Tot ik besloot om
het boek Diktatuur en Anar-
chie (sic) te Le'zen . En
waarlijk, ik vond dat de
schrijver knalideeën had ...
Ik dacht eerst dat het een
bevlieging was ... Ze ging
echter niet over."

Dit schreef een leerling
van de Erkende Normaal-
school van Bokrijk in 1978
in de eindkonklusie van
zijn hoofdstuk in de pro-
jektbrosjure Kristendom en
Samenleving. In dit hoofd-
stuk "Geloof en Politiek"
trachtte deze leerling-
zomaar - kristendom en a-
narchisme te verenigen:
"Het is daarom ook onze
taak, eigenlijk onze
plicht, de Kerkelijke
strukturen die erg onder-
drukkend werken omver te
werpen en opnieuw te begin-
nen vanaf de basis." Dit is
wel een van de mooiste
voorbeelden van wat pro-
jektonderwijs kan, teweeg-

~jPrengen bij jonge mensen
die hun draai in het leven
nog te vinden hebben.

Twee leraren van diezelfde
school, Tuur Devens geeft
Ne~erlands en Nest Van Loo
godsdienst, hebben nu een
Praktische handleiding voor
het projektonderwijs ge-
schreven, volgens de jaren-
lange ervaring van "Bok-
rijk", dat nu al 13 jaar
ononderbroken aan projekt-
onderwijs doet, "de enige
school in België met (maat-
schappelijk) projektonder-
vijs" zoals de Nieuwe Linie
vele jaren terug schreef
(maar het is nog steeds de
enige school). Het boekje
is uitgegeven bij uitgeve-
rij Helicon, Tiensestraat
36, Leuven (Pencoprint) en
is ook daar verkrijgbaar.

De projektmethode is essen-
tieel een kritiek op het
klassieke, "ex cathedra"
(vanaf de kansel) onder-
W1)S, waar 'de leerling
passief en onmondig is en
de leraar de persoon is
waarrond alles draait. Dit

onderwijs is autoritair
gestruktureerd en het is
neutraal, waardoor het
juist politiek wordt. De
rigide splitsing. tussen de
vakken vervreemt de leer-
lingen van de maatschappe-
lijke realiteit. "Neem nou,
bijvoorbeeld een Indiaan in
Peru. In geschiedenis leer
je hoe Pizarro dat gebied
veroverde, in aardrijkskun-
de leer je dat hij in de
Andes leefde, in de gods-
dienstles leer je dat hij
katholiek bekeerd werd ...
Kortom het povere bestaan
van die Indiaan duikt in
alle vakken op, maar vol-
gens de aard van elk vak ...
elk vak stelt zich neutraal
op, en bestudeert Z1)n
gebied. Jij krijgt de wer-
kelijkheid voorgetoverd in
al zijn magnifieke versnip-
pering. En je denkt, nou,
zo moet het. Schoenmaker
blijf bij je leest. En de
Indiaan in kwestie mag niet
denken." (blz. 2-3).

Projektonderwijs wil de
leerlingen zelf een stuk
realiteit doen aanpakken en
het wil, vanuit de sociale
realiteit, de muren tussen
de vakken doorbreken. "De
fundamentele doelstelling
van de projektmethode is de
emancipatie van degenen,
die bij de opvoeding be-
trokken zijn: leerling,
leerkracht, direktie en
verder iedereen in de mate
dat ze bij het projekt
betrokken raken." (blz. 7)

Hoe doen ze dat nu kon-
kreet? Uiteindelijk komt
het er op neer dat in de
klas groepjes van vier,
maximum vijf leerlingen
negen maanden aan een be-
paald onderwerp werken vol-
gens een vast schema. Het
schema dat ze in Bokrijk
gebruiken luidt als volgt :
Voorafgaande faze :

projektkeuze
- samenstelling van de pro-

jektgroep
Eerste faze : INFORMATIE
Tweede faze : ENQUETE
Derde faze : SYNTHESE
Vierde faze : ACTIE
Slotfaze : opstellen van de

projektbrosjure _

De auteurs van het boek
gaan op al die fazes diep-
gaand in, en verwijzen
daarbij gelukkig naar de
nodige vakliteratuur. Ver-
der geven ze korte stukjes
met allerlei technieken die
de werking der fazes bevor-
deren (bijvoorbeeld: in-
terviewtechnieken). Het
voordeeI van dit boek is
dat het vlot leesbaar, ja
zelfs gezellig geschreven
is en dat het tot de
leerling spreekt. Daarom
kan een eventueel geïnte-
resseerde leraar dit werkje
gebruiken om zijn leerlin-
gen 't een en ander duide-
lijk te maken. In het licht
daarvan is het misschien
spijtig dat het boekje wat
duur uitvalt voor een zon-
dagsgeldbudget.
Laten we ook eens een
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vluchtige blik werpen op de
praktische uitwerking van
zo'n projekt. In de vooraf-
gaande faze worden de on-
derwerpen gekozen en de
groepen samengesteld. Niet
alles kan projektonderwerp
worden. Zo'n onderwerp moet
eenvoudig Z1)n, het moet
toegankelijk zijn, het moet
tot je leefwereld behoren
en het geschikt zijn om de
4 fazen van het projekt te
overleven. De begeleiding
van de projekten gebeurd
door zogenaamde "peters of
meters". Dit zijn vaklera-
ren die de hoede van een
bepaald projekt op zich
nemen. Normaal is het vak
Nederlands de spil in het
projektonderwijs,maar een
persoon zou onmogelijk alle
groepen degelijk kunnen
begeleiden, vandaar. Er is
ook een klasseraad waarin
alle peters van een bepaal-
de klas om de maand (bij-
voorbeeld) een pr-öjek t. en
zijn leden ontvangen om een
evaluatie te houden. Na

deze' keuzefaze Komt het
projekt op gang. Er wordf
~en planning van aktivitei-
ten opgezet en de leerlin-
gen beginnen met het verza-
melen van informatie. Hier-
toe kunnen kranten, tijd-
schriften en boeken, de
media, telefoongesprekken,
interviews, briefwisseling
worden gebruikt. De leer-
lingen leren ondertussen
ook het gebruik van aller-
lei nuttige technieken.

Iedere leerling heeft een
individuele projektmap
waarin al die informatie
wordt opgeslagen, nadat ze
is verwerkt (samenvatten,
uitknippen, fotokopiëren,
citeren, verslaan en ontle-
den). Nadat een heleboel
informatie is verzameld
ongeveer tegen eind novem-
ber, begin december - maken
de leerlingen een basis-
tekst. Daarin komt een
definiëring van het onder-
werp, en ook een gebiedsaf-
bakening ("In der Beschrän-

•
•

kung zeigt sich der Meis-
ter"). Belangrijk is ook de
probleemstelling, het bepa-
len van de oorzaken en de
gevolgen en het formuleren
van alternatieven.De· eerste
neerslag van het projekt is
er. De derde faze is een
enquête die een tweevoudige
bedoeling heeft : de basis
leren en de aktie voorbe-
reiden. Deze fase han9t wel
samen met het gekozen on-
derwerp. Een enquête over
het geloof onder de jonge-
ren is bijvoorbeeld gemak-
kelijker te maken dan een
enquête over pakweg bewust-
worden door geschiedenis
(een projekt dat ook ooit
heeft bestaan). Belangrijk
is je af te vragen WAT je
te weten wil komen, bij WIE
en HOE. Er wordt gewerkt
met vragenlijsten en het
boekje geeft verschillende
types van dergelijke vra-
gen. Bij verwerking van
gegevens kan de leraar
wiskunde een belangrijke

vervolg op p.8

OPMERKELIJK~ rKORT
Een nieuwe rubriek
in Veto - voortaan
zullen we regelma-
tig trachten een
korte inhoud van de
verschillende krin-
gbladen te geven.
Opdat deze rubriek
enige bestaansmoge-
lijkheid zou hebben
is het wel noodza-
kelijk dat alle
hoofdredacteuren of
hoe dat ook heet

die naar 't schijnt knots-
gek zijn' (datum van tie
volgende Woeps ons onbe-
kend). Er is een traditie
van Meter en Peterschap
binnen pedagogie, waarbij
wel de meisjes een jongen
en de jongens een meisje
dienen uitte kiezen : dit
dient dan blijkbaar toch
niet helemààl alleen ter
begeleiding ...***Zijn mooi
verzorgde voorplaat heeft
't GERMAANTJE (Germania),te
danken aan een getalenteer-
de tekenaar. Een , actieve
\ring, zo blijkt uit de
:nhoud en uit de lijst van
actievelingen. Veel buiten-
gewoons staat er ditmaal

een exemplaar van niet in, maar het nummer
hun blad aan Veto moest dan ook op één week
of Kringraad bezor- klaargestoo~d worden.-
I ***POLSTOK 1S het blad van
,gen (adres: Van Politika. In de Raadszaal
Evenstraat 2d Leu- onder de appelboom zal dit

, jaar van start worden ge-
ven) . gaan met een mini-secreta-
WIJZER (Nieuwe Filosofische riaat, waar naast permanen-
Kring) : Het onthaalnummer tie ook een archief en de
bevat natuurlijk de klas- stencildienst zal gevestigd
sieke informatie voor de zijn. In Politika bloeien
eerstejaars. Daar hoeven we de werkgroepen trouwens:
in deze rubriek niet dieper onderwijs, kultuur, derde
op in te gaan, het is wereld, politieke actie,
tenslotte voor zowat alle sociale realiteit, actief
kringen gelijk. Ivan mediagebruik hebben allen
Schroef schreef zijn in- een eigen groep van actieve
drukken van een eerstejaars mensen. Er is ook een
neer. Blijkbaar een cynisch werkgroep feminisme, die
mens : "Ik liep wat rond in vorig jaar al goede arbeid
Leuven en bemerkte dat de verr ichte, en waarbij ook
danszalen vol waren, de jongens welkom zijn.***
café' s meer dan vol, de Wina richt toneel avonden
aula' s halfvol en de ver- in, zo staat te lezen in
gaderiokalen bijna helemaal NEWTONNEKE 1. Op woensdag
leeg .•.Enkele faculteiten 18 november bijvoorbeeld
staakten een dag, een hele- "Even" door Stichting Dans-
boel mensen wisten nauwe- productie, eerder moeilijk
lijks waarom ...Ach waarom maar zeer goed naar't
getreurd, vanavond opnieuw schijnt. En er is een zeer
een knal-TD, de stampvolle negatief artikel over de
café's, ambiance gegaran- kwaliteit van het Alma-e-
deerd ..." Luk Balthussen ten: "Het is eigenlijk
schreef een uitgebreid ar- best mogelijk dat u het
tikel over het voorstel alma-product de eerste ke-
Dhondt met naar aanleiding ren lekker vindt ...Dat is
daarvan een Algemene Verga- een gevolg van de spreuk :
dering van de studenten verandering van spijs doet
Wiijsbegeerte, op donderdag eten. Want zo slecht zal uw
5 november om 20 u. 15 in moeder het nooit klaarge-
de Kard. Mereierzaal , dat maakt hebben. " Klachten
is dus nog voor vanavond ! over de alma vonden we ook
***Over 't verschij nsel verdoken in enkele andere
Algemene Vergaderingen vin- kringblaadjes. Ook hier een
den we in EMIEL (Pedagogi- hele lijst van actieveling-
sche Kring) in 't nuLnummer en, onder leiding van pre-
volgende opmerking': "Het ses Jan Goossenaerts. En
is een haast onmogelijke voor wie de bestaande Orde
poging om op een demokra- te veel aan 't worden is
tische manier informatie wordt er een Vrije Vereni-
door te geven, te overleg- ging voor Bestrijding van
gen of een beslissing te Verhoging van Entropie op-
laten nemen ..." En het gericht die met alle mid-
blijkt dat bij pedagogie delen ter harer beschikking
een TD een "weeps" heet, Voor toename van de wa'l0rde

"':1 ,.... ,tt • t".. t"' ,
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(entropie) zal vechten; bel
hiervoor 016/12.34.56 (bla-
meer ons niet als je op het
politieburo uitkomt).***-
Tenslotte BALANS (VRG), nr.
1. Een .di k nummer, groten-
deels gevuld met een inter-
view met Prof. Lieven J .A.
Dupont, geb. 1945. Op de
vraag wat hij graag drinkt
antwoord de hooggeleerde :
:'Ik drink alles graag".
Andere citaten : Voor mij
steekt in elk afwijkend
gedrag een uitnodiging om
zich opnieuw te bezinnen
over de waarde van de
gangbare norm.""Ik vind
bevoorbeeld dat de W1)Ze
waarop de rechtsopleidin9
thans geconcipiëerd is,
weinig mogelijkheden biedt
om mensen voor te bereiden
om op een persoonlijke
...w1)Ze •..om te gaan met
de zeer gedifferentiëerde
probleemcomplexen die als
rechtsprobleem geduid word-
en.""Ja, ik vind dat de
student onvoldoende als
totale persoon au sérieux
wordt genomen. ""Als men
niet meer aanneemt dat
iemand verantwoordelijk' is
voor zijn gedrag neemt men
hem niet meer als mens au
sérieux.""Ik ben geen fi-
guur om geïnterviewd te
worden." Veel andere infor-
matie in dit nummer, o.a.
over sport, met bijvoor-
beeld op 6 november een
studentenmarathon'Antwerpen
of Mechelen-Leuven, bussen
vertrekkend op het sport-
kot. En op 24 november
zullen twee studenten rech-
ten deelnemen aan een wiel-
rennerswedstrijd te Gent;
de andere VRG-ers zullen er
supporterren. En in de
reeks onsterfelijke citaten
vandaag prof. Van Dievoet :
"In een goed restaurant is
een man kok, in gewoon
restaurant is een vrouw
kok, en dan zijn er nog de
restaurants waar de kok een
neger is."***Andere kring-
bladen ontvingen we nog
niet. Voor MONUMENTA (His-
torische Kring) is dat
verklaarbaar .: daar ver-
scheen er nog geen, wegens
gebrek aan financieën (een
mislukte investering waar-
schijnlijk ?) Men deelt ons
echter mee dat het euvel
met een extra dik nummer
wordt goed gemaakt; de naam
van het kringblad zal voor
deze dertiende jaargang
trouwens veranderd worden
in LA NOUVELLE HELOISE.

J. Schildermans

._ .



KULTUUR 7

Een samenzwering van idioten
Stel je eens voor dat alle
dienstdoende militairen
vermomde homoseksuelen zou-
den zijn, die er alleen op
uit zijn om kennis te maken
met hun kollega's van "vij-
andige" legers. In plaats
van een bloedige strijd zou
de komende oorlog dan een
grote orgie zijn.
Nee, beste lezer, dit is
niet de paranoïde fantasie
van een overspannen NATO-
generaal, of van een fana-
tiek lid van de Reagan-ad-
ministratie, maar één van
de vele staaltjes absurde
logika waar Ignatius J.
Reilly, hoofdpersonage van
John Kennedy Toole' s roman
Een samenzwering van idio-
ten aard1g mee uit de
voeten kan.

Het besef dat elke militair
een "vermomde dekadente
gek" kan zijn, vervult
Ignatius aanvankelijk met
afkeer, maar al gauw, ziet
ie in dat hier de oplossing
voor een blijvende vrede'
kan liggen. Hij start een
kampagne (Save The World
Through Degeneracy - Dege-
nereer en Redt de Wereld)
om de homo' s te verenigen
en zo alle lagen van de
maatschappij te infiltre-
ren, tot het presidentschap
toe. Hoe en waarom het plan
mislukt kunt u zelf lezen
in dit meesterlijke boek.
J.K. Toole heeft deze roman
(A Confederacy of Ounces in
het Engels) al in het begin
van de jaren 60 geschreven,
maar het werd pas in 1980
uitgegeven, 11 jaar nadat
Toole op 32-jarige leeftijd
zelfmoord had gepleegd om-
dat ie geen uitgever voor
z'n roman kon vinden. Nu ~s
het boek ook in het Neder-
lands vertaald als Een
samenzwering van idioten-.--

Anti-.held
Hoofdfiguur van deze klucht
is, zoals gezegd, Ignatius
J. Reilly, een 30-jarige
vadsige, lompe vreetzak die
een éénmansoorlog voert
tegen alles en iedereen
homoseksuelen, heteroseksu-
elen, Freud, Protestanten,
kommunisten, fascisten,
Billy Graham, pornografen,
enz. Eén van z'n meest
qe Lae'fkoosde vrijetijdsbe-
stedingen is het gaan be-
kijken van slechte films en
dan luidop z'n kritiek te
spuien in de bioscoop. Wat
de wereld van vandaag vol-
gens Ignatius vooral tekort
heeft is een "behoorlijke
geometrie en theologie" .
Z'n opvattingen schrijft ie
neer op ontelbare "Big
Chief tablets" en hij is
van plan om ooit een objek-
tieve studie van de maat-
schappij te schrijven. On-
danks al, het voorgaande,
komt Ignatius toch vrij
sympatiek over. Hij is een
anti-held van hetzelfde

----

De rode draad die doorheen
de heel erg goed in elkaar
zittende plot loopt is
Ignatius' zoektocht naar
werk in New Orleans. Door
de nijpende financiële toe-
stand wordt Ignatius door
z 'n min of meer alkohol i-
sche moeder, bij wie hij Eén van de meest geslaagde
inwoont, erop uitgezonden figuren is de klungelende
om werk te zoeken. Eerst politieman Manusco die de
vindt ie werk bij Levy straat opgestuurd wordt om
Pants, een snel achteruit verdachte personen in te
boerende kledingfirma • Daar rekenen (in het begin van
slaagt ie erin het fiche- het verhaal wil ie Ignatius
systeem hopeloos in de war arresterèn). Omdat ie er
te brengen en mobiliseert maar niet in slaagt dat te
ie de zwarte arbeiders in r

een Kruistocht voor Moorse
Waardigheid, een kampagne
die even falikant afloopt
als die om de wereldvredé
te redden.
Na z'n ontslag wordt ie dan
hbt-dog verkoper in een
piratenpakje op een bak-
fiets.

kaliber als Don Quichote,
soldaat Schweijk, Oliver
Hardy, en Yossarian uit
Catch-22.

New Orleans
~aast het relaas van Igna-,
tius' woelige belevenissen
als werknemer bestaat het
boek uit scènes die' zich
afspelen op diverse plaat-
sen in New Orleans met
telkens de bijbehorende
personages. Door dit procé-
dé krijgen we een kleurrijk
en gevarieerd beeld van die
stad. Van de striptease-
tent, de "Night of Joy",
verplaatsen de gebeurtenis-
sen zich naar Ignatius'
slaapkamer, van de straat
naar het politiebureau, van
Levy ~Pants naar- de openbare
WC's, van een kantoortje in
het universiteitsgebouw
naar de woning van Mr en
Mrs Levy ...

Het knappe van de intrige
is hoe dat alles in elkaar
past. Op het einde van het
boek blijken alle gebeurt-
enissen verband te houden
met mekaar, volgens de
absurde logika die dit boek
en alle goeie kluchten
eigen is.
Op di e 'verschillende plaat".
sen maken we dan kennis met
een uitgebreid aantal figu-
ren : de stomme strip-
tease-danseres Darlene die
een nummertje met een pape-
gaai wil, opvoeren. De uit-
baatster van de "Night of
Joy", Lana Lee, die porno-
grafie verkoopt aan scho-
lieren, en haar zwarte
portier Jonesi die erop uit
is om haar een loer te
draaien. Miss Trixie, een
ietwat seniele kollega van
Ignatius op Levy Pants, wil
met pensioen gaan, maar ze
wordt tegen haar zin op de
tima gehouden door Mrs Levy
opdat ze zich nuttig en

...
•-

"".KOMT OOK!EN BIAL.EK.

aktief zou voelen. Het
liefje van Ignatius, Myrna
Minkoff, denkt dat Ignatius
te weinig sèx hheft, en
doet voor hem niet onder
wat betreft engagement (ge-
tuige 'daarvan haar vele
akties en lezingen, waaron-
der "Sex in de politiek :
Erotische Vrijheid als Wa-
pen tegen de Reaktionai-
ren" ).

doen (alhoewel hij zich op
de meest idiote manieren
vermomt om niet op te
vallen, als cowboy, als
Brits toerist, of ~ij rijdt
rond op een motor die
evenveel lichtjes heeft als
een flipperkast), wordt ie
voortdurend gedegradeerd
tot ie de wacht moet houden
in openbare WC's. Als ie er
tenslotte toch bijna in
sLaaqt, een 'echt verdacht
'figuur te arresteren (de
tussen persoon van Lana
Lee's pornohandeltje),
wordt ie neergeslagen met
BOETHIUS De Consolatione
Philosophiae ("Over de
troost van de wijsbegeer-
te"), dat ie aan het lezen
was om de tijd te doden.

Ik zou dit heel plezante
boek wel tekort doen door
het alleen maar komisch te
noemen. Het heeft een
trieste ondertoon, maar of
die van Ignatius' gekke
avonturen vandaan komt, of
van de tragische geschiede-
nis rond de auteur laat ik
in het midden. Samen met
Walker PERCY, auteur van
het voorwoord, kan ik al-
leen maar betreuren dat
J .K.TOOl,E "not alive and
weIl and writing" is.
(John Kennedy Toole, Een
samenzwering van idioten;
Veen, uitqevers Utrecht)

Jan Deltour
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- Studentenzijn de intellektuelenvan morgen.
(Sic).De bevolkingneemt deze mensen als
voorbeeld..

- Onze Ziekenfondsenzittenal diep genoe~ in de
financiëleput.

STUDENTEN

WERKGROEP

\'lAT BEOGENWIJ ALS WERKGEVER?

- De studentenbewustmaken dat voorkomenbeter
is dan genezen.

- Studentendie zichmin of meer van de toestand
bewust zijn,ondersteunenin hun opzet. '

HOE DOEN WIJ DAT ?

- Wij geven theoretischeen praktischevoorlich-
tingsavonden.

- Wij organiserenstandsin de verschillende
Alma's. '

- In Veto zullende voorkeurmenu's,die in Alma
te ver~rijgenzijn,elke week blijvenver-
schijnen.

- Verspreidenvan affichesmet slogans.

DOE MEE EN BRENG UW IDEEENEN FANTASIENAAR :
ADELIN DEGROOTEIN HET MEDISCHCENTRUMVOOR STIJDENTENOF NAAR LEO VAN DER AA IN AlNA 11,

2de VERDI~e he.nt a\ttld wel~orn!
. ~

DE MENU'S DIE U HIER ONDER VINDT, ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEELHEID VAN MENU'S AANGEBODEN

IN DE VERSCHILLENDE ALMA- RESTAURANTS. BIJ DEZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN

MET EEN PRIJS - KWALITEIT VERHOUDING, M.A.W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN ZEER GOEDE VOEbINGS-

WAARDE EN RELATIEF' LAGE PRIJS, UITGAVE: ALM A vzw VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLICHTIN-

GEN EN SUGGESTIES: 'E,VAN EVENSTR. 2c ze VERD. BUREEL LEO VAN DER AA TEL. 229911

RESTAURANT ALMA I rr m ~NACK ALMA I, PAUSCOLLEGE.GASTHUISBERG

MA r Biefstuk Tip: nagerecht Varkensrib ~: supplementgroenten
9/11 Andijvie in room naar keuze Florida + nagerecht

Aardappelen Gek.aarda len

DI IVarkensribmet Tip: melknage- Gehaktesteak Tip: melknagerecht
10/11Grieksewortelen recht Rauwkost

Volle rijst Kroketten

WOl Gepaneerdevarkenssteak
11/11Rode kool

Aardappelen

Tip:~melknage-
- recht

Enkelvoor Alma II GESLOTEN,ENKEL AIMA II OPEN

D0l Koude schotel
12/11met sardijnen,

Volle rijst

Tip: melknage,..:
- recht

Verse vis
Duglérésaus
Puree

Tip: Supplementgroenten
--- + melknagerecht

V R l:iPpenSClmitzel
13/11met princesbonenin tom.s.

rdappelen

!,!e.: melknage-
recht

Kippenschni tze l
Groenten
Kroketten

~: melknagerecht

ALTERNATIÈFSNACK ALMA 1I SEDES

M AFRijst met basilicum Hoofdbestanddelen:volle
9/11Jenlaurier rijst-~i~zen-tomaten-

kaas-aJu1n

Varkensgebraaduit Tip: + rauwkosten melk-
Venetië - nagerecht
Aardappelen' 'sMiddags

o I IMacaronimet
10/11Groentenratjetoe

Hoofdbestanddelen:rode
Catalaansewijn-rijst-
tarwehorentjes-aubergine

GrieksePilaw
Rijst

Tip: fruit en melknage-
- recht
'sAvonds

WO I Soyabonenmet
11/11groentenen gierst

Hoofdbestanddelen:gierst
soyabonen-knolselder-
rode biet-yoghourt

GESLOTEN,ENKEL AIMA 11 OPEN

D0l Hutsepotuit de
12/11Balkan

Hoofdbestanddelen:rijst
gierst-prei-ui-rapen-
wortelen-bonen

Gehaktesteak
Romigeprei
Aardappelen

Tip: nagerechtnaar
- keuze
'5 middags

VR IFish Paties
,13/11

Hoofdbestanddelen:haVe~KabeljaUW
vlokken-boekweit-tarwe Cadgery
kabeliauw-PToenten , ;i~~

Tip: + rauwkosten
---- melknagerecht

,~ ..,'r ...........
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8 AGENDA'
DONDERDAG 5 NOVEMBER

TONEEL 20 u. 'Groot en Klein', van B.·Strauss door Handke/Weiss-
gezelschap in STUC (120/80)

TONEEL 20.30 u. 'Sneeuwwitie. door Carrousel: Gasthuisberg GA 3
(vervoer voorzien vanaf Oude Markt); 120/90 fr.

DINSDAG 10 NOVEMBER
20 u. 'De Ijzervreters' (A. Nicolay) door Reynaertghesel-
len in Reynaert Teater Malpertuus, Groenstr. 7, Tiense-
poort; 150 fr. (info 225991)

MUZIEK: 20 u. Conserturn Antiquum olv. JP. Biesemans "Europa 'I

Ludens" (dansen en liederen uit D~itsland v.d.17° eeuw);
in Lemmensinstituut, Herestr. 53 ; 120/80(stud., -21,
+65); Reserveren 016/233967BALLET 20 u. Ballet van Vlaanderen in Schouwburg

WOENSDA~ 11 NOVEMBERJAZZ : 20 u. Jazzorkest van de BRT in Conservatorium

VRIJDAG 6 NOVEMBER

TONEEL: 20 u. zie gonderdag 5 november in Stuc en Teater
Malpertuus

INFO: 10-17 u. Infodag voor kandidaat-ontwikkelingshelpers; in
Maria Theresia College (org. ITECO)

MUZIEK 22.30 u.' R. Boone en Trio R. Vanhaverbeke in Elephant
Club, Vismarkt -.L200à 230 fr.)MUZIEK: 20 u. The Tramps in Manhattan, Vaartdijk •

•
DONDERDAG 12 NOVEMBER

VOORDRACHT: 20 u. "Mineraal kwarts in al zijn vormen" door E.
'Vercammen in Hona, Br'usselsepoort

DEBAT : 20.30 u.
~ direkteur

van 6 tot 8 nov.: Het verlengde gezicht: spelen met
maskers, en vérkennen van soc. e~ psychol. aspekten v~n
vermommen, maskeren en uitwerking daarvan op de omge-
ving; in Boechout (org. Stichtiing L. De Raet; inl.02/-
2418"833)

.", ..' WEEKEND "De noodzaak van opera ?" met
v.d. Nationale Opera; in STUC

o.a. G. Mortier,

M_t:JZIEK 21 u. Brenda Wootton in Seven Oaks (Hanegang) 120/100
(WK)

WEEKEND : van 6 tot 8 nov.: Dans e1 Natuu,r; in Kessel-Lo (org.t..
De Raet; inl. 02/2418833)"

ZATERDAG 7 NOVEMBER

20 u. Jazzorkest van de BRT in Conserevatorium '

~IJDAG 13 NOVEMBER

~~ .
MUZIÉK :-20.30 u. Oratorium "Maria" van J.'Ryelandt door koren ult

Leuven,- Roeselare en Mech~len en- Liers Symfonieorkest,
olv. H. Remy; in St. PieteLskerk. '

~NEEL

!
20 u. "De duivel 'met de drie gouden haren" (F.K.
Waechter) door Thespikon-Leuven; in Schouwburg

20.30 u. The Survivor door B. PoLi.vk a (Tsjechosl.) in
STUCOPERETTE < 20 u. "Het lied

OperetteTielt; in
ZONDAG 8 NOVEMBER

.~

van de woestijn" (Rombeig)
Schouw~urg (~5)à 250 fr.)

door

MUZIEK: 11 u. S. Poelmans Kamermuziekensemble in Stadhuis (30 à
60 fr.)

MAANDAG 9 NOVEMBER

MUZIEK! 21 u. The Pointer Sisters in Manhattan, Vaartdijk

WEEKEND : van 13 tot 15 nov, Voor kinderen gemaakt : werken met
kindermedia; voor iedereen die met kinderen of jongeren
omgaat; in Boechout (org. L. De Raet; inl. 02/2418833)

ZATERDAG 14 NOVEMBER
fILM: 20.30 u. "Het bloed van de Condor" van Sanjines in Aud.

Vesalius (60/50) (org. DAF) BALLET 20 u. Ballet van Vlaanderen in Schouwburg

Kristallen bollen, wichel-
'roedes of astrologie zijn
lange tijd de hulpmiddelen
geweest van de mens om te
pogen in zijn toekomst door
te dringen. Met andere

,middelen trachten weten-
schappelijke prognoses het-

I zelfde te bereiken.
In elk geval is de gericht-
heid op de toekomst altijd

I een .eLemerrt;geweest waarop
elke ,beslissing i.v.m. het
(maatschappelijk) handelen
van mensen gesteund was. Al
was het maar de hoop ooit
het groot' lot te winnen,
die mensen er mede toe
aanze~ t~ gokken.
In de planning (in de
verschillende maatschappe-
lijke sektoren) is het
streven naar rationele be-
sluitvorming een expliciet
uitgangspunten een verken-
ning van de toekomst (wens-
elijkheden, mogelijkheden
en waarschijnlijkheden)
bijgevolg onontbeerlijk.
Nu zijn er echter heelwat
uiteenlopende manieren om
het toekomstmoment in de
beslissing te betrekken
samenhangend met verschil-
Irerïdevisies op verleden,
heden en toekomst en op
menselijk (sociaal) gedrag.
Elke prognose techniek
steunt op een aantal uit-
gangshypothesen hierom
trent. Binnen een eerder
deterministische visie
(toekomst als logisch, on-
cntkoombaar gevolg van ver-
leden en heden) passen
vooral exploratieve tech-
nieken zoals trendextrapo-
latie. Binnen een volunta-
ristische visie (toekomst
als anticipatie van een
gewenste stand van zaken
waarop het handelen in het

~;~~~r ge~;~~~e~~~~~~ p~:~~~ rZO' "I::''J(E- ,,'R+T~~2'"lfi'-:- ~rUik'-;;d:;~t&a~~oost~r""'ll
ni eken zoals scenar Lo t s, I L. .I..,JL. V r.. 1 tJ!!kenper vakje, 1 vakJe
Hoe dan OOK, het is wel 1.' , ' - , • tussen de woorden. ,(
duidelijk dat je een gege- .-L ' _
ven prognose niet kan be- J '
kijken zonder de uitgangs- I ,1" -' " 1 1
punten waarop ze steunt en I ,

de visie die erachter _- I'
steekt mée in de diskussieX
te betrekk~n. Dit nu will~n." I
we met ge~nteresseerden an f ' , .
deze problemat~ek gaan '_~~~i--+--"~~~~-+~'_~~~~-t~'_~~~i--+--'_~~~i--+--'_~~ .
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Studiegroep
"Prognose"

een konkreet' thema : enkele
recente prognoses i.v.m.-
onze energietoekomst. Daar-
bij is het niet zozeer de
bedoeling in te gaan op de begeleidende rol spelen
energietechnische aspekten (statistiek)'. In deze faze
dan wel op juist vernoem- wordt ook de theoretische
de 'achterliggende' elemen- informatie uit boeken en
,ten en de prognosetechnie- dergelijke vergeleken met
ken als zodanig. Doel van ,de praktische .i.n f ormati.e
het studiegroepje is in de die de leerling bij de
eerste plaats onszelf in te basis heeft gehaaid. Hie_r-
werken in de materie, waar- uit kan dan een konkreet"
bij ritme en intensiteit aktieplan geboren worden.
door de deelnemersb~paald De synthesefase zorgt er-
wordt. A,ls ve rderafLi.qqe nd voor dat de leerlingen
persp~kt~ef den~e~ we -ge- overzicht en inzicht krij-
heel an de tradi t i e wan de gen in de doorgemaakte
w~rkg70ep W&S- aan de or<;Ja-stof. Dat inzicht kan dan
ni sat.Le van een ko lLoqu i um uitmonden \ in aktie (de
over het the~a, waaruit dan vierde ~aze). Dit is wel de
.weer een Cah ier ,kan volgen. meest problematische faze
Van t.oe komstmuz i ek gespro- in een projekt en degene
ken ! die dan ook' het meest
Konkreet : ee,rste afspraak stiefmoederlijk wordt be-
voor alle ge~nteresseerden handeld. Gelukkig geven de
op donderdag 19 november o!,!auteurs een goeie uiteen-
20 uui; in het kandidatuur- zetting hièrover. Vroeger
centrum, Celestijnenlaan , gebeurde het wel eens, te
200 A te Heverlee. Bokrijk, dat men brood ging

uitdelen .an stakende mijn-
Frans D~croos werkers (1971 - Zwartberg),

Ludo Froyen daarbij het verwijt van het
toenmalige Amada krijgend
dat ~offie het diskussiären

Maandag 23 November organi- e~ dus de nakende revolutie
seert Germania- zijn eerste beter mogelijk zou gemaakt
POPNACHT in zaal, LIDO. hebben. Maar die tijd is
Bedoeling is beginnende lang voorbij. De voornaam-
amateurgroepen - rock, new ste aktie vindt nu tijdens
and old wav~ - groepen de Culturele, week plaats.
electrisch aan het woord te Dan worden in Bokrijk de
laten, en dat,wel tot in de 'normale lessen geinitiäerd
erg vroege uurtjes. Vijf _.door de talloze projekt-
groepen schreven reeds in, groepen. In het boekje
maar je kan nog steeds staàn enkele, foto's van
terecht voor inlichtingen zo'n aktiviteiten. Tijdens
en LnschrLjvLnqen op het deze week worden ook vele
prikbord van de Germanentie mensen van buiten de school
(FAKBAR L&W Blijde Inkomst- bij, het leven in Bokrijk
straat 11) of bij Jan betrokken. Het is in feite
Populaire, Vesaliusstraat een unieke gebeurtenis in
23 (na 19 uur). het, Belgische schoolleven,
Wij houden het kritische en die doorgang vindt de
publiek op de hOogte (cfr. laatste week van het tweede
volgende Veto). semester. Als je geinteres-

Germaniah popafdeling seerd zou, zijn mag je
Nota titel: OPROEP (AARHG), altijd kontakt opnemen met
GERMANIA'S POPNACHT de Erkende Normaalschool,

vervoLq van p.6
Hasseltweg 383, 3600 Bok-
rijk-Genk.

"Na dit alles maxeri oe
leerlingen een synthese-
tekst die gestencild wordt
en in de school en soms
daarbuiten verspreiding
krijgt. De kwàliteit van
dergelijke brosjures is
altijd ongelijk, maar soms
sta ie verstomd over wat,
jonge mensen kunnen berer+
ken. Voor wie het nog niet
duidelijk zou zijn: er
wordt naar gestreefd ALLE
schoolvakken te betrekken
bij de groei van een pr o+ . H .
jekt. Zo ontstaat de beoog-' orl.zontaal
de intergratie van de vak- 1.
ken. En nog een laatste
woord over de evaluatie. 2.
,Dit soort onderwijs vergt
ook een ander soort evalua-
tie, en daaraan wordt in 3.
het boekje ook aandacht 4.
geschonken. De leraar maakt
bijvoorbeeld een woordrap-
port in november (geen 5.
punten maar een geschreven 6.
tekst), de leerling een
uitgebreide zelfevaluatie
in mei en samen komen ze
dan tot een eindevaluatie
van hun projektgroep.
Wat ik hier- allemaal ver-
teld heb is GEEN SCIENCE
FICTION. Dit soort onder-
wijs wordt - met alle
mankementen die de praktijk
natuurlijk met zich mee-
brengt - al dertien jaar
lang toegepast te Bokrijk.
Ik heb het zelf drie jaar
mogen meemaken, en met 'alle
kritiek die ik hier zou
kunnen geven moet ik t.och
besluiten met te zeggen dat'
ik het met plezier zou
overdoen.

Jozef Schildermans

Zopas verscheen de llde
uitgave van de brochure ;Je
studie ••.een keuze, bestemd
voor laatstejaars van het
secundair onderwijs. De
P.M.S.-centra zorgen voor
de gratis verspreiding in
alle scholen. '

.Zoekertje'
Te koop : lader
voor Texas instru-
ments 56/57/58
250 F. ZW : F.
DBAENENS Maria-
Theresiastr. 103

'Kruisw.oord
. raadsel·

Leeft van plantaardig
'voedsel alleen
Staat gewoonlijk op 't
laatste blad van Veto -
veel water samen
Gekookte rijst - dier
Aanwijzend voornaam-
woord - scheidt de lever
af
Noodsignaal - lied
Hebben (of willen) ze
niet in de Appel

7.,Wereldtaal - internatio-
naal business machines

8.-Senior - dier - slee-
9. Afstammelinge van een

blanke en een negerin
10. Vereffenen, gelijk ma-

ken

Vertikaal

1. Vernielzucht
2. Gelijk - "medicijn"
3. Geheime staatspolitie in

nationaal-socialistisch
Duitsland - muzieknoot

4. Letterkeer (anagram) van
Rein" - griekse letter -
rond speeltuig

5. Fuif - pers. vnw. - let-
terkeer van "tie"

6. Soort;' karakter - meest
bereden en gestolen rij-
tuig door studenten

7. Franse kaas
8. Knorrig persoon - nummer
9. Rivier in Friesland-

uitrqep van p~Jn
lO. Zich beklagen; bezwaren

indienen; vergoeding
eisen

1 2 3 4


