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André Bialek komt
naar Leuven, maar
dat wist je al.
Bialek, da's de

van la Belle
Gigue en hij heeft.
een nieuwe plaat'
uit, zie bespre-
king op p , 6 on-
der. Woensdag 25

Ilrlovember, Alma 11,
------___ Bialek. Met Madou

in het voorpro-
gramma.
Kaarten in voor-
verkoop 60, zaal
80. Pik je 's
Avonds nog eens de
speciale Almascho-
tel mee (tot
20.30u), dan be-
taal je 100 bal-
len, optreden in-
cluis. Niet verder
vertellen anders
heb je geen plek.
Er is die dagen
nogal veel te doen
schijnt, want Leu-
ven rent zich weer
rot op 't Sportkot
om de 24 uren van
VTK-Sportraad rond
te krijgen en
Kringraad organi-
seert een tweetal
debatten rond par-
iëels en st.udie=

'weekblad Jg. 8
'81-'82. Nr. 7.
12 november ,
V.u. Bruno Leynae
Van Evenstraat 2 D
3000 Leuven

iRedakties QP maandag
Nr. 9 : artikels binnen
, op.l6/11.
Nr.IO : artikels binnen

op 23/11.
Advertenties :
zelfde data
Zoekertjes :
reap. op 23/11 en 30/1i
Aktualiteiten op
afspraak

ADEMBENEMEND ,
•

De toepassing van de éhicane in kwistaxracing verhinderd~ niet dat
woensdag 4 november tot spektakulaire botsingen kwam. Verslag op p.- ~

Filosofie
In filosofie wil'
voorzitter Dhondt
de opleiding
zwaarder. Eén der-
de zwaarder zelfs
voor sommigen.
Niet alle profes-
soren zijn daaro-
ver enthousiast.
En de studenten,

'die vorig jaar al
een extra vak heb-
ben geaccepteerd,
vinden het hele-
mäàl gortig. Op 18
november wordt· er
over' de zaak be-
slist. En nu al-
vast enige verdui-
de~ijking, p. 5.

Vergissing ...
Het zal je maar
overkomen. Een de-
legatie van een
bekende Vlaamse
studentenvereni-
ging trok dinsdag
j1 . naar de A. S .-
R.-Stuurgroep om
er zijn ideeën
over de A.S.R.
(dat is de Algeme-
ne Studentenraad)
uiteen te zetten.
Echter, een onge-
luk is gauw ge-
beurd en het ge-
vaar zit in een
klein hoekje. Zo
kwam het dat de
delegatie, weinig
bekend met het
gebouw op de Van

Evenstraat 2 D,
wèl op de 10 ver-
dieping aankwam,
edoch aldaar zich
van kant vergiste
en lokaal Ol.08
verkoos boven lo-
kaal 01.11. Alwaar
de nietsvermoeden-
de Bridgeklub 't
Begijntje de voor-
lezing kon aanho-
ren van de brief
die bedoelde
Vlaamse Studenten-
vereniging aan de
A.S.R. had ge-
richt ....

Is de, A.S.R. dan
toch een kaarters-
klub ?

Humor
De goede ouwe po-
Litieke waarden
zijn nog maar pa's
~evallen of Veto
is alweer bezig ze
recht te zetten.
En wie biedt meer
hulp dan de kerk ?
De godsdienstwe-
tenschappers hou-
den niet op ons
assistentie te

krui stoch t na het
,JET-plan. Meteen
het einde van de
drooggekauwde li-
teratuur. Waar-,
schuwing. Gebruik
deze Veto niet om
je gedroogde porn-
,poenzaden op te
bewaren. Het sap
van p. 8-9 zal ze
doen schieten.

verlenen. De
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at wils
schijnlijk. Meer
details zodra we
die hebben.

16 bla~zijdeD .
Onverwachte hulp
äaagt aller .zijden
op. Na de acht
blz. vorige week
~p naar een ge-
stoffeerde Veto.
Maar de redaktie
wil méér. (Studen-
ten zijn perfekti-
onisten, ze hebben
nooit aan 1 pint je
genoeg.) Als je
dus in je diepste
hartje de onweer-
staanbare drang
voelt popelen om
~mee te werken aan

Idit 1inks en
rechts wild om
Izich heen schop-
'pende bIad met
informatie op uw
,nivo voor lezers
die er alQes van
willen weten met
plezier, aarzel
dan niét. Ren van-
daag nog om ons te
vervoegen met
schaar en lijm, op
schrijfmachine of
in de doka, of
gewoon met de
schrijfstift. Veto
werkt altijd. Op
't Stuc 1° verdie-
ping.
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De Raad voor Studentenvoorzieningen beheert de sociale
sector. Dat zijn de Alma's, de universitaire peda's, de
A.S.R., etc ...
Het liber ale jargon - meer jobs, minder qelastingen -
komt goed over. Goed genoeg voor 28 zetels in de Kamer.
Aan de brede, met koffietassen bezaaide tafels van de
Raad voor Studentenvoorzieningen (RVS) raken deze ideeën
eveneens ingeburgerd. Vice-rector en voorzitter Karel
Tavernier beschouwt het, blijkens zijn tussenkomsten in
de begrotingsdiskussie rond de Sociale Sector (dd. 30/10
j1.) als zijn verantwoordelijkheid te bezuinigen op de
sociale uitgaven. D~ Raad heeft een miljoenendeficiet
door de vermindering van de staatssubsidies. Door dit
deficiet weg te werken wordt een stuk liberale theorie
in de praktijk gebracht. Geld wordt aan de inkomens
onttrokken, de staatsschuld wordt verlicht, er komt geld
vrij dat naar investeringen kan gaan. Hoe meer, hoe
beter. Investeringen brengen immers vernieuwing in de
industrie, een betere konkurrentiepositie, en meer
werkgelegenheid. .
De studenténvertegenwoordigers zijn niet overdeeld
gelukkig met deze zienswijze. ~ij menen o.i. niet
onterecht dat de sociale uit~aven die de RVS doet
tegemoet komen aan reële behoeften, aan reële materiële
en immateriële noodwendigheden. Neem de sociale uitgaven
weg en je bekomt mizerie. Je verhoogt de sociale
ongelijkheid op een radikale manier.
Bezuinigen is bovendien een doorlopend proces. Om binnen
je budget te blijven ga je onophoudelijk behoeften met
elkaar vergelijken. Een behoefte i's niet langer abso-
luut. Behoeftigen zijn meer of minder behoeftig. En wie
minder behoeftig is .dan meer behoeftigen gaat eruit.
Alsof ie niet behoeftig was.
Sommigen binnen de RVS zijn'het sociale belang ervan aan
het relativeren. Binnenkort komen ze ons vertellen dat
de sociale sektor in feite Verspilling was, nog net
tolereerbaar in tijden van voorspoed maar nu onaanvaard-
baar. Een liedje dat we nog vaker gaan horen.

LEZERSBRIEVEN
Begin van het academie-
jaar: onrust onder de
studenten. Ze gaan -weer
eens- de belangen van va-
dertje unief en de democra-
tisering van het onderwijs
gaan verdedigen. Er is
inderdaad deining ontstaan
rond de voorstellen Bos-
mans, De'Bondt en Eyskens-
Coens. Deze aktie is aan-
leiding tot dit schrijven.
Er rijzen namelijk enkele
vragen bij deze aktie (net
zoals bij vorige studenten-
-akties$ •

lijk te wijten aan de
aanpak en visie op aktie-
voeren binnen regionaal en
nationaal aktiekomitee:
men wil op korte tijd
zoveel mogelijK studenten
op straat krijgen. Gevolg :
een eisen-platform dat op
het eerste gezicht aan-
spreekt èn dat voor veel
studenten aanvaardbaar
lijkt. Deze strategie wordt
in de hand gewerkt door de
talrijke aanwezigheid van
MLB in de aktiekomitees.
(MLB = Marxistisch-Leninis-
tische beweging, de studen-
tenorganisatie van de PvdA,
vroeger Amada).

trokken. Open en ruime
diskussies - vooraf - zijn
volgens de aktiekomitees
(mlb?) niet nodig. Zo'n
manier van werken getuigt
van een bevoogdingsgedach-
te : de studenten zijn niet
rijp en als het aktie-
komitee maar weet waarover
het gaat •••

en ligging steeds maar voor
een beperkt aantal mensen
toegankelijk zal zijn.
Volksopvoeding en permanen-
te vorming moeten niet
gezien worden als een
tweede-kans onderwij s of

oplaponderwijs maar moet
iedereen de mogelijkheid
bieden om datgene te stude-
ren wat ie wil en wanneer
ie dat wil.

wordt naar gratis genees-
kunde voor iedereen. Beur-
zen zijn er niet meer nodig
als men het geld voor de
atoomraketten of de Fl6
gaat besteden aan onder-
wijs, enz. Betogen en
aktievoeren tegen deelsys-
temen binnen onze maat-
schappij zonder een ander
en beter model voor ogen
heeft dan ook weinig zin.
Verder moeten niet alleen
de studenten bewustworden
maar moeten alle categorie-
ën van de bevolking betrok-
!ten word~9 bij het herden-
ken van' universiteit en
maatschappij. Iedere Belg
helpt de universiteit be-
talen maar de universiteit
beloont maar enkele Bel-
gen •••

Ieder die zichzelf niet
voor idioot verslijt weet
dat vechten voor onze uni-
versiteit een uiterst peni-
bele en delicate zaak is.
Dus moet eerst (en niet
onder een bepaalde groep
studenten) ge~iscussieerd
worden over dit verschijn-
sel univ, vooraleer deel-
kritieken - ten onrechte -
alle aandacht opeisen. Zo
moet er o.a. eerst nagegaan
worden of de universiteit
wel een bijdrage levert
t.a.v. onze gehele maat-
schappij en of ze niet
enkele deelgroepen (vrije
beroepen, industrie ...)
begunstigt. Welk soort on-
derzoek moet er gebeuren
door wie, voor wie?

Op het pamflet van het
Nationaal Aktiekomitee wer-
den vier eisen geformuleerd
(neen a.h. voorstel De
Bondt, Neen aan het dekreet
Bosmans •.•l. Vragen hierbij
zijn : wie formuleert die
eisen? Wat betekenen, ze
pr-ecLes ? Maar meer. nog :
Hoe staan ze in verbarid met
de totaliteit van ons on-
derwijs· en de zinvolheid
van ons hoger onderwij s ?
Op het pamflet wordt speci-
fiek gereageerd tegen-'maar
er wordt niet ge-pro-tes-
teerd voor! M.a.w. een
duidelijk alternatief wordt
niet in de plaats gesteld.

Wie democratie au serieux
wil nemen, moet open staan
en bouwen op een discussie
geleverd door alle mensen
die bij het onderwijs be-
trokken zijn • Dan pas kan
men overgaan tot reële
aktie en tot een coherent
onderwijsbeleid i.f.v. de
behoeften van een totale
bevolking. Dan wordt onder-
wijs geen recht of gunst
meer: dan is onderwij s
van~elfsp~ekend. Tot deze
discµs.sie willen wij ieder-
eeen oproepen.

De achterliggende houding
is ongeveer als volgt:
'De' student is nog niet in
staat om de problematiek te
vatten. Hij moet dus eerst
warm gemaakt worden (ho~ ?)
voor een betoging en dan
pas komt de volgende stap :
informatie, denken, reflec-
tie. Aktie voor denken dus.

Hier dient zich dan ook de
problematiek aan van de
inhoud en de vorm van ons
onderwij s: welke mensen
worden in ons meritocra-
tisch systeem gevormd (=
beloning volgens pres-
tatie) ? .Onderwijs voor
iedereen zal maar mogelijk
worden als er afgestapt
wordt van ~het huidig sys-
teem, dat louter en alleen
al door zijn infrastructuur

Door deze manier van aktie-
-voeren is niet moeilijk te
verklaren waarom een stu-
dentenaktie na een plots
hoogtepunt (massa-mobilisa-
tie) gaat slabakken: heel
veel studenten weten niet
echt waarvoor ze op straat
komen en zijn niet ver-
trouwd met de problematiek.
In het denkproces voor de
aktie worden ze niet be-

Verder ijveren studenten
steeds voor vermindering
van het inschrijvingsgeld,
het behoud van de sociale
sektor enz. Maar dit wordt
niet in een ruimer perspec-
tief gesteld. Een studen-
tendokter is niet meer
nodig als er gestreefd

Daarbij zijn de eisen
zo~ls ze geformuleerd
zijn - ongenuanceeFd en
vaak eenzijdig belicht.
Belangrijker is echte~ dat
de eisen verdedigd worden
met het argument dat de
'democratisering' van ons
hoger onderwijs (lees:
unief) in het gedrang zou
komen. Nu weet ieder wel-
denkend burger .dat beurzen
niets (of niet veel) met
democratiser,ing te maken
hebben ! Beurzen kaderen in
een liberale filosofie van
liefdadigheid: iedereen
moet kunnen studeren, en
dat wordt opgelost door
financiële bijstand. Hier-
bij moet men dan geen
rekening meer houden met de
socio-kulturele achterstand
van arbeiderskinderen, de
houding van ouders te'geno-
ver studeren enz. Wie de
cijfers van -de studenten-
populatie bekijkt, moet
vaststellen dat arbeiders-
kinderen niet in de meer-
derheid zijn aan de univer-
siteit : zijn ze dan toch
dommer ?

Luc Debar, Blijde Inkomst-
str., .Leuven
Koen Laga~~ Parijsstr. 95,
Leuven
Filip Clarys, Parijsstr.
95, Leuven

controversieel fenomeen, lingen die voor het eerst
die groenen. Een nieuwe gaan stemmen, kiezen voor
derde weg? Een beter so- .het redelijke alternatief à
cialisme? Een retro-mode ? la 0 66 van Agalev. Ze
Ze staan niet links van de pleiten voor een parlemen-
.SP. Ze trekken zowel linkse taire democratie die boven
als rechtse kiezers aan. Er patronale en syndicale
is een merkbaar verschil drukkingsgroepen en partij-
tussen de commune van pater en staat. Dat zegt de
Luc Versteylen en de Grünen Volksunie ook, onder de
'op het vliegveld van Frank- foto van een vuistenballen-
furt. Hun ideologie bestaat de Debunne als zondebok van
uit schijnbaar onsamenhan- alle neo- en leo-liberalen.
gende principes zoals ge- Worden ze anti-syndicaal ?
mengde economie met plaats Er zit solidarisme en so-
voor het privé-initiatief, cialisme in de ecologie,
een einde aan het groeimo- Maar enige hoop is gewet-
del, Small is beautiful van tigd : de baarden- en trui-
Schumacher, het integraal endragende dertigers uit de
federalisme van Denis de welzijn~sector, waaronder
Rougemont, dat ook de voor Leuven zowaar twee
Volksunie niet vreemd is, assistenten en een prof van
buurtwerk en basisdemocra- de KUL, zullen wellicht
tie, kleinschaligheid en evolueren van de volksdan-
arbeidsduurverkorting. Maar sen op klompen en geitewol-
-voor de problemén van alle- len sokken naar een partij
dag hebben ze (nog) geen als de PSU in Frankrijk, de
antwoord. Ze zijn nog te Partito Radicale in Italië
groen in de politiek. Wat en de PPR in Neder land.
doen ze met de macro-eco- Ecologisten, pacifisten en
nomische problemen, de mul- links-liberalen kunnen zich
tinationals, de banken en verenigen rond een klein-
holdings , de werkloosheid, ,schalig gedecentraliseerd
de munt? Luc Huyse noemt maatschappijmodel. Dit laa-
ze de nieuwe puriteinen, tste vergt natuurlijk enige
Were Di zegt dat het groene Iverduidelijking. Voorlopig
tomaten zijn die nog rood moeten we het stellen met
moeten worden. Nelly Maes hun aanwezigheid op vredes-
beklaagt zich erover dat de ,en anti-atoombetogingen, in
Volksunie de jonge genera- :qe strijd voor het behoud
tie verliest aan de groenen van volkswijken als de
en misschien is de stagna- Neefsteeg en de Eras-
tie van klein links aan hen mussteeg in Antwerpen, het
te wijten of te danken. Pand in Gent, de Arena-wei-
,Veel leraars uit het _katho-~de in Deurne en de.Moretus-
liek onderwijs en hun leer-Îburg in Hoboken.

Lucien '5 cerner
laatste ophoudt de platge-
treden paden van het com-
promis te bewandelen. Ieder
van de kleine linkse par-
tijen trekt lessen uit de
.uitslag enkel maar voor de
eigen werking. De cenakels
blijven zich wentelen in
het sectarisme.

* Dat de rechtsen rechtser
geworden zijn en links op
zijn stellingen blijft na
de verkiezingen, dat de CVP
een blauwe top met een rode
basis hebben gekregen, zo-
als Actueel het zegt, door-
dat de blauwe basis naar de
PVV is overgelopen, dat
Tindemans het weer allemaal
had voorzien en dat de
golfplaatcoupe van Declercq
nog wat grijzer zal worden
in de volgende regering,
daarover zal nog genoegzaam
veel inkt vloeien. Maar
dri~ zaken wil ik even
belichten : de zwakke voor-
uitgang vàn klein links, de
lijst Blanco en de opkomst
van de groenen.

* Achter Kris Merckx en Jef
Bruynseels van de PvdA was
Christian Dutoit op het
scherm te zien. De mannen
van Arbeid-VSB kwamen in
enkele Brabantse arrondis-
sementen op met de lijst
Blanco voor de afschaffing
van de stemplicht. Spijtig
genoeg dat geen enkele
partij daar aandacht aan
besteedt. De stemplicht
speelt in het voordeel van
de grote partijen, vooral
de CVP (zie tabel Brandpunt
vorige Veto). D~ vervanging
van stemplicht door stem-
recht zou iets kunnen ver-
anderen in het verzuilde
politieke systeem en zou
van de partijen meer duide-
lijkheid vergen om kiezers
aan te lokken.

De vraag dient hier dus
gesteld waarom de studenten
(of beter: een bepaald
deel van de studenten)
vroeger al niet reageerden
tegen het beurzenstelsel ?
Er wordt vastgesteld dat
studenten reageren als er
aanleiding toe is (10 000,
30 miljard, nu tegen de
voorstellen van .•.). Dit is
op zich niet erg, indien de
kritiek zou kaderen in een
totaalkritiek op ons onder-
wijs, de universiteit en de
maatschappij. Dan zou het
protest er misschien anders
en gefundeerder ui{zien.

Eén en ander is waarschiJn-

* In Elckerlyc juichten de
militanten van de PvdA
zondagavond voor het TV-
scherm bij ieder stemmen-
verlies van de KP. Guy
Polspoel stelde het zeer
goed: klein links vreet
mekaar op. Men heeft teveel
kritiek op mekaar' om tot
eenheid te komen. Geen
wonder dat, zodat Van Geyt
zegt, de linkse kiezers
zich defensief scharen rond
dEL..gr_:Qqtste,Li.nkse 'p'iiJ;"_tij,
de SP, in de hoop dat deze

* In de plaats van klein
links komen de ~roenen.
sterk op. Een eigenaäidig,



unief om een eenmalige
financiële tegemoetkoming
toe te kennen. Gesteld dat
de Fakulteiten een verho-
ging van de prijs van de
computerpunten van 10% kun-
nen absorberen in hun be-
groting, is een financiële
"input" van 35 miljoen
frank nodig om de huidige
konfiguratie in stand te
houden.
Dan blijft er nog het
~robleem van de bestaffing.
In de systeem- en de uitba-
tingsgroep werken er nu
22,5 personen waarvan 11,5
van ORDA-B. Het URC vraagt
7 per$oneelsleden bij aan
de KUL om het weggaan van
ORDA-B op te vangen. Hier-
bij wordt uitgegaan dat het
Rekencentrum dezelfde ser-
vice zal blijven verlenen,
d.w.z. dat de computer
beschikbaar is van maandag
tot zaterdagmiddag, 24 uur
per dag. Niettegenstaande
wordt minder personeel
voorzien dan dat nu het
geval is. Een tweede voor-
stel behelst dat er 4
personeelsleden bijgevraagd
worden. Maar dan zal de
computer geen 24 uur op 24
meer ter beschikking zijn.
In dit geval is extra
apparatuur nodig (kosten :
ongeveer 30 miljoen in
aankoop) om de opdrachten
te kunnen afhandelen.

Universitair Rekencentrum
bedreigd ?

Voortbestaan
Heel wat studenten, assistenten, navorsers en professoren b Lk '

, , Het puntenver rU1 1S eenmaken an het kader van hun studles en hun onderzoek boekhoudkundige formule die
intensief gebruik van de computerinstallaties van het het gebruik en de belasting

u, it a i R kt' (URC) 'tb t' h t URC' van de computerkonfiguratien i,ve r s a a i r e errce n rum .De U1 a anq van e' 1S met inbegrip van urgentie
in handen van de computergemeenschap KUL-ORDA-B.In oktober en prioriteit van een op-
1982 wordt deze gemeenschap beëindigd en zal ORDA-Bhaar dracht, re~elt voor de, , , kk resp. gebru1kers. De ge-gedeel te an de totale expl.oi,t.at r e van het URCterug tre en. bruiker koopt of heeft in
Wil het URCnog dezelfde service verlenen, zoals het tot nu dit geval dus recht op een

d d 1 ld 1 d . hoeveelheid computerpuntentoe ee, za er meer ge en meer personee van e KUL(per jaar). De fakulteiten
moeten komen. Gezien de beperkte middelen zal dit niet op hebben het grootstè budget
één-tw.ee-drie geregeld zïjn en de kans zit erin dat, het URCmaar het ~ed.::eltevan de
, , 1'" , '1 '" AlVen de b1b110theek neemtz i j n po Lt.Le k Lnz ake ae r vLce ver Len inq za moeten W1J zi.qeri, toe.

In deze bij drage een bondig overzicht van deze problematiek. Om een idee te geven van
, het computergebruik, enkele

cijfers, De Landbouwfakul-
teit begrootte in 1979 1,1
miljoen frank voor compu+
terpunten, hetgeen 10% van
haar begroting was; het
budget voor computergebruik
van Wetenschappen en van
Toegepaste Wetenschappen
ligt ongeveer tienmaal ho-
ger; de rekenkosten van AIV
voor 1981 zijn begroot op
13,5 miljoen frank, de
kosten van het LIBIS-sys-
teem in de bibliotheken
zijn om en bij de 5 miljoen
frank in 1981.

Bondige geschiedenis

In de zestiger jaren be-
schikte de toen nog unitai-
re KUL-UCL over een aantal
computers van IBM die ofwel
gekocht ofwel gehuurd wer-
den. Na de splitsing in
1970 werd overeengekomen de
computerfaciliteiten fifty-
-fifty te verdelen tussen
de KUL en de UCL. In 1972
wordt een eerste computer-
coöperatie met de KUL als
participant opgericht: dit
gebeurde samen met de UCL
en de Belgische Boerenbond.
De verdeelsleutel van de
kosten was resp. 25%-25%-
50%. Met deze gemeenschap
deed de 370-reeks van IBM
haar intrede in de unief.
In 1973 wordt een nieuwe
computergemeenschap .opge-
richt met als participan-
ten : de KUL, de uei:.. en de~Z. vennoot.ahap
ORDA-B. Ieder droeg één-
derde van de kosten. Wan-
neer de UCL in 1975 Leuven
definitief verlaat, nemen
de KUL en ORDA-B' ieder de
helft van de exploitatie
van het URC op zich.'
In 1977 beslist de Raad van
Beheer van de KUL een
werkgroep "Informatiever-
'werking KU Leuven" op te
richten. Deze had als taak
een onderzoek te doen naar
~e ontwikkeling van centra-
le computerfaciliteiten
voor 1978 tot 1982 voor de
unief en de akademische
ziekenhuizen, rekening hou-
dend met de voorziene evo-
lutie, enerzijds van het
aanbod van apparatuur en
anderzijds van de te becij-
feren behoeften.
Het resultaat van dit on-
derzoek van de werkgroep,
die onder de deskundige
leiding van Prof. dr. J.
Vander Eecken (huidig voor-
zitter van de Raad van het
URC en Departementsvorzit-
ter Toegepaste Ekonomie)
stond, is het "Strategisch
Informatieplan van de K~L
en de Akademische Zieken-
huizen".
Uit dit onderzoek bleek dat
de KUL in 1978 ongeveer 60%
van de computerkapaciteit
van het Rekencentrum ge-
bruikte en ORDA-B ongeveer
40%. Terwijl beide partners
van de computergemeenschap
ieder de helft van de
gemeenschap bekostigde. De
unief deed dus profijt.

Orda-B

De naamloze vennootschap
ORDA-B is één van de be-,
langrijkste computerservi-
cebedrijven in België. Het
stelt een ISO-tal perso-
neelsleden te werk en is
verspreid over zes vestig-
ingen. Het sof;twarehouse
telt een zestigtal specia-
listen en de n,v , is ook
aktief in het leveren van
"sleutel-op-de-deur-compu-
tersystemen" • ORDA-B noemt
zichzelf een groeiende on-
derneming en dat is ze ook.

Dit bleek reeds in het
rapport van de werkgroep
Informatieverwerking KUL
van 1978 : de behoefte aan
computerfaciliteit van
ORDA-B zal over de vijf
jaar ('78-'82) sneller
groeien dan de behoefte van
de KUL. Daarbij komt nog
dat door de geëigende ont-
wikkeling van het computer
gebruik zowel door de KUL
als door ORDA-B de zgn.
complementariteit van beide
partners van de computerge-
meenschap meer en meer
verdwijnt. Dit is de aan-
leiding voor ORDA-B om de
computergemeenschap in ok-
tober 1982 te beëindigen.

joen door ORDA-B. De gun-
stige overnameregeling is
het argument om dit voor te
stellen: immers, men hoopt
nog ongeveer 5 jaar te
kunnen voldoen aan de be-
hoeften met deze machine en
de aankoop van een nieuwe
in oktoPler 1982 wordt ge-
raamd op 125 miljoen. Een
buitenkansje voor de KUL
dus. Maar de uitbating van
het URC behelst niet alleen
de computer, maar daarbij
komen nog de kosten (zowel
aankoop als onderhoud) van
randapparatuur (kaartle-
zers, printers ...), van
geheugen (banden- en schij-
venkasten), en van software

Computer voor een prikje maar geen personeel om hem
te bedienen

Problemen

Met het vertrek van ORDA-B
uit het Rekencentrum stel-
len er zich een aantal
problemen. De Raad van het
URC bundelde ze samen onder
de volgende drie punten :
(1) een regeling voor de
verdeling van het gemeen-
schappelijk bezit van de
gemeenschap.
(2) de computeruitrusting
van het URC na het vertrek
van ORDA-B (3) de bestaf-
fing van het URC na de
splitsing.

De Raad van het URC doet
aan de Akademische Overheid
en aan de Raad van Beheer
voorstellen om deze prob le-.
men op te lossen. Ze stelt
voor de grote IBM-computer
(3033 met 8M byte en een
extra 4M byte geheugen voor
de specialisten) over' te
nemen. De KUL zou hiervoor
24,6 miljoen moeten betalen
aan ORDA-B. De bijdrage van
de unief bij de aankoop in
november 1978 bedroeg 32
miljoen tegenover 80 mil-

(i.e. programma's die tot
doel hebben het gebruik van
de machine te vergemakke-
lijken) en de personeels-
kosten.

Wie gebruikt de compu-
ter?

Er zijn, naast een aantal
kleinere gebruikers, drie
grote hoofdgebruikers in de
universiteit van de voor-
zieningen van het URC. Het
zijn de fakulteiten voor
hun onderwijs en onderzoek;
de dienst Automatische
Informatieverwerking (AIV)
voor het bijhouden van
studenten- en personeels-
gegevens en dgl., en de
bibliotheek met het zgn.
LIBIS- systeem. Iedere ge-
bruiker krijgt een bepaalde
hoeveelheid "gebruik" van
de computer. Deze hoeveel-
heid wordt uitgedrukt in
het budget van computerpun-
ten.

Wat nu ?

Het Rekencentrum stelt dat
de plots~ meerkost voor het
gebruik van de computer,
als gevolg van het vertrek
van ORDA-B voor de meeste
gebruikers niet meer be-
taarbaar zou zijn. Met
gevolg dat het onderwijs,
het onderzoek en de admi-
nistratie zeer ongunstig
beinvloed worden. Immers,
het budget dat de Fakultei-
ten uittrekken voor compu-
tergebruik zal of beter nog
kan niet verhoogd worden
gezien ook hun beperkte
middelen die Z1J als wer-
kingskrediet krijgen. Met
herzelfde budget betekent
dit dus minder computerge-
bruik, hetgeen onmiskenbaar
reperkussies zal hebben op
het onderwijs (vb. praktika
in Toegepaste Wetenschappen
en in Wiskunde) en op het
onderzoek (zowat aan alle
fakulteiten) • Voor de ad-
ministratie geldt ong-eveer
hetzelfde. Om de gebruiker
niet te zeer te belasten
stel.t het URC voor aan een

Wat zal er beslist wor-
den?

De beslissing over deze
zaak moet nog genomen wor-
den. De Akademische Raad en
de Raad van Beheer zullen
een besluit moeten nemen.
De geschetste situatie is
,duidelijk: vanaf oktober
1,982 zal het computerpunt
voor de gebruiker duurder
worden en zal minder perso-
neel zijn in het URC,
hetgeen ongetwijfeld gevol-
gen zal hebben op de servi-
ce.
Langs de andere kant zouden
de mogelijkheden van de
unief om geld en personeel
in het URC te steken ook
niet, zo ruim zijn en zijn
er elders in de diensten
van de 'KUL ook behoeften
die dienen opgevan gen te
worden.
De Raad van Beheer van' de
KUL moet binnenkort de
knoop doorhakken. Maar een
beslissing die schadelijke
gevolgen voor onderwijs
(onderwijs dat heden ten
dage intensief gebruik
maakt van,de computer), ~et
zich mee zal brengen, xan
en mag de universiteit niet
nemen !

REFERENTIES

* Dossiers Akademische
Raad, meer specifiek :

-interimrapport werkgroep
Informatieverwerking KUL,
december 1977.
-Verslag Raad van Beheer
81/120, mei 1981.
-Document URC aan AR en
RvB, mei 1981

* Begroting KUL 1981
* De verdeelsleutels van de
Fakulteiten (overzicht
van de begrotingen van de
Fakulteiten) Kringraad,
december 1980.

* Strategisch Informatie-
plan KUL en AZKUL (Rap-
port van de Werkgroep
Informatieverwerking).

De meeste referenties vindt
men in het Kringraad Ar-
chief en Documenten-Cen-
trum.

Jan Sempels
studentenvertegenwoordiger

in de Akademische Raad
06.11.81
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De stage in het onderwijs:. enkele uurtjes
"on the stage" of zinvolle integratie

in het schoolbedrijf ?
hoofdjes van de onwetende
eerste fissers groeit zo-
iets aan tot een. groot
mysterie : het mysterie van
het juiste kontakt met de
Leerlingen en daarrond de
beangstigende vragen zo-
als : "Zal ik het interes-
sant kunnen maken ... ?",
"Zal ik ze aan het praten
krijgen ?"enz. Wat nu door
middel van de andere prak-
tische oefenvormen in het
programma, de zogeheten
video-, volg- en simulatie-
lessen niet kan, is wel
mogelijk t1Jdens de stage-
lessen. Het is duidelijk
dat het, behalve misschien
tijdens de simulatielessen,
allemaal een passief bezig-'
zijn met lesgeven blijft.
Pas tijdens de stage sta je
voor een echt~leerlingenpu-
bliek, d.w.z. mensen die
enkele of meerdere jaren

jonger zijn dan jezelf en
waarbij het probleem 'ken-
nisoverdracht' - zich voor
het eerst konkreet stelt.
Vanuit het standpunt van de
vakdidaktiek blijkt dus
weer, maar in een ander

moeten opzicht, hoe relevant de
kennismaking met de echte
leersituatie is.

Vanui t de verschillende
hoeken blijkt dan dat de
stage' een kennismakingmet
de echte, d.w.z. dagelijkse
cea11te~t van ~ennisove~-
dracht zou moeten zijn.

Zin en funktie van de
stage'

Voor hij of zij die er
in geinteresseerd is om
later als licentiaat in het
onderwijs ,te staan'voorziet
de aggregatie naast andere
praktische punten in haar
programma een stage.

Als we er de Van Dale op
naslaan kunnen we de funkt-
ie van de .tage bepalen als
een periode waarin de ag-
gregatiestudent, onder be-
geleiding van een stagemen-
tor in een erkende onder-
wijsinstelling een reeks
proeflessen geeft. Zoals
afstuderende studenten in
de rechten of geneeskunde
respektievelijk aan een
rechtbank of aan een zie-
kenhuis verbonden worden,
zo zou de stage voor de
afstuderende Germanist
'(enz.) een eerste kennisma-
king met de beroepssfeer
van de licentiaat (moeten)
betekenen. De stagelessen
zouden bijgevolg het meest
praktische gedeelte van het
aggregatieprogramma
zijn.
, Het standpunt van <fe
student. Vanuit de aggrega-
t1eorganisatie wordt al
lang niet meer geklaag-d
over de halfslachtige be-
langstelling van -de studen-
ten voor alles wat uit deze
hoek komt aangewaaid. Het
is nog steeds een feit dat
de onderwijssektor voor een
Germanist of Romanist de
belangrijkste afzetmarkt
is. Binnen de groep aggre-
gatie-studenten zijn er
echter vele mensen die
twijfelen aan hun geschikt-
heid om voor de klas te
staan. Anderen z1Jn afge-
schrikt door het gareel van
dagelijks uurrooster en
jaarlijks te geven stof.
Vanuit het standpunt, van
zowel de "twijfelaar" als
de zwak geinteresseerde
- samen het overgrote ge-
deelte van de studenten die
het aggregatieprogramma er-
bij neemt- zou de stage,
pr-ec.ieà als meest prakti-
sche gedeelte van het pro-
gramma, tevens het meest
interessante gedeelte moe-
ten zijn.

Interactie ... Interactie
In de richting Germaanse
herhaalt de professor vak-
didaktiek Nederlands dat
lesgeven een kwestie van
interaktie tussen leraar en
leerlingen is ... "Het
zijt gij niet di.e hun
zeggen moet wat ze moeten
weten, het zijn Z1J zelf
die het moeten vinden
Ge moet de juiste vraag
weten te stellen ..." In de

De konkrete stage
Ëen stagementor : "De ei-
genlijke stage begint pas
als je ih het begin "echt"
voor de klus staat .•."
Zijn de konkrete stageles-
sen dan zinloos ?

Eén van de meest verras-
sende dingen in de konkrete
stage-ervaring is de situa-
tie waarbij jij "voor de
klas staat" en de rij
leerlingen onder de ogen
ziet. Je ziet jezel€ daar
bij het begin van je eerste
~erformance nog staan
Je scherp bewust van de
kennis van de stof van de
les : het verloop van ...het
lesuur en de te stellen
vragen. In die enkele se-
konden die het startschot
-het knikje' van de mentor
achteraan- voorafgaan er-
vaar je dat er uit die
mensen een enorm appèl gaat
waarop je niet goed weet in
te gaan. In de ban van het
mysterie 'kennisoverdracht'
ervaar je, met een soort
wanhoop, dat.er een ontzet-
tende kloof bestaat tussen
de in de vier jaar verza-
melde en tot 'k-weet-niet-
wat-abstaktie gebrachte
kennis en de rijen leerlin-
gen voor je ..• Hoe die
kloof overbruggen ? Daar
staat dan de intellektueel

met zi j n mond vol tanden.
Met de kennis in je hoofd
ben je niet zoveel. In het
besef dat ,lesgeven geen
uitbrengen van kennis mag
ZIJn (zoals het wel mag in
het universitair onderwij s
•..) ervaren we dat het ons
precies aan de kunde van
het overbrengen ontbreekt.
We weten misschien wel veel
-we weten niet wat we ermee
moeten doen. In deze situa-
tie worden we teruggeworpen
op, enerzLjds, de voorbe-
dachte reeks vragen en
anderzijds, wat ik zou
willen noelnen, ons indivi-
dueel "Vernunft". Om met de
groep mensen in de klas tot
zinvolle wisselwerking te
komen dient het la~ste het
eerste aan te vullen om een
zich in het hier en nu
ontwikkelende wisselwerking
en geen kunstmatige, lou-
ter-voorgeprogrammeerde en
afstandelijke performance
tot stand te brengen. In
deze situatie wordt dus
iets van onze in het moment
tot stand te komen kreati-
viteit gevraagd. He~n
dëZëSituatie dat de vaak
zo sterk aangevoelde psy-
chische barrière tussen
toevallige lesgever en on-
bekende leerlingen doorbro-
ken wordt om een stukje
echt kontakt te scheppen
~om lesgeven echte wis-
selwerking te makem:--

Vele mensen menen dat
die kreativiteit of kunde
van de kennisoverdracht
iets is wat je hebt of niet
hebt (en dat zij niet
hebben). Dat is een mythe:
een kunde kun je leren door
ervarrng:- De uitspraak van
de stagementor betekent dan
in feite' dat tijdens de
stage het niet voldoende
wordt mogelijk gemaakt dat
we ervaren wat echt lesge-
~en inhoudt. Het schoentje

wringt dieper, nl. bij de
huidige konceptie en de
organisatie van de stage.,

;

Stagelessen : een serie
voorbereidingen plus
verslagen

Voor het overgrote deel
hebben de lessen zoals je
ze naar de richtlijnen van
de organisatie geven 'kunt,
een kunstmatig karakter. Er
zijn een drietal bepalingen
in de organisatie die hin-
deren. Ik bespreek deze
hier kritisch en samenge-
vat.

a. Variety, please. Ten
eerste is er het koncept
"stageles" zelf. De stage-
les is vooraf vastgelegd
d.m.v. een voorbereiding
die, idealiter, inhoûdt wat
je a.I'Lema aI zult vertellen
en proberen te laten ver-
tellen. De voorbereiding
geeft de student tijdens,
het lesgeven een enorme
druk -meer bepaald een
tijdsdruk- die de kreativi-
teit waar we eerder over
spraken enorm frustreert.
Het feit dat de student in
het luttele tijdsbestek van
één uur zijn eigenlijke
kontakt-vinden met de klas
onbekende mensen moet in-
leiden én afronden ver-
klaart het hele probleem
van de timing. De stageles
is achteraf bepaald door
het zogeheten stageverslag,
een ontwerp dat tijdens dat
tijdsbestek van één uur de
student in zo veel mogelijk
-laat ons zeggen, alle-
aspekten van het lesgeven
moet, evalueren. Het is
duidelijk : vogens het oude
onderscheid tussen theorie

zen. Dit betekent niet
alleen een versoepeling van
de tijdsdruk en de moge-
lijkheid om op bepaalde
onverwachte dingen in te
spelen en andere geplan'de
dingen naar een volgende
les uit te stellen, maar
ook de kans om (ofwel aan
het einde van de ene of aan
het begin van de andere
les) toetsen te geven, en
hierbij de gelegenheid die
toetsen te verbeteren en je
eigen kennisoverdracht te
evalueren !

en. praktijk kan door een
(geëiste) overbeklemtoning
van de theorie (de voorbe+.
reiding) de ruimte die zich
in het hier en nu voordoet
niet voldoende worden be-
nut. De stageles bestaat
meer op papier, nl. als
skript voor enkele uurtjes
"on the stage" dan in
realiteit, d.w.z. als een
stuk levendig kontakt tus-
sen een leraar en een groep
humaniorastudenten.

b. Ten tweede zijn er
enkele richtlijnen die be-
palen dat er 1. variatie
zou zijn in de lessen. Het Het is duidelijk dat
uitgetelde aantal lessen enkel deze vorm van stage
(negen voor de moedertaal meer naar de dagelijkse,
en zes voor de tweede taal) d.w.z. van les tot les
moet volstaan om van elk voortgaande beroepsreali-
lesonderdeel (grammatika, ,teit gàat. Van de kant van
literatuurgeschiedenis, de school bekeken wordt
teksten, etc.) één les te jouw stage een reeks lessen
geven. (Men kan wel zelf die ingeschakeld zijn in
beslissen of men "parallel- het stu,dieprogramma. Dit
lessen" geeft). en 2. dat wil zeggen dat de stage
naast de óvereengekomen niet alleen een meer echte
verhouding' 2/3 lessen in de ervaring voor de stag1-
hogere cyclus en 1/3 in de air(e) wordt, maar tevens
lagere cyclus de lessen een minder toevallige en
over de verscheidenen stu- daarom meer veeleisende
diejaren "gespreid" worden. zaak voor de mentor en de
Deze bepalingen suggereren school.

•
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dat je in dezeLfde klas Om aan die nieuwe dimensie'
hoogstens twee lessen tegemoet te komen kan men
geeft. De stageles blijft de stage inrichten als een
daarom voor zowel de leer- keuzemogelijkheid om EN/OF
lingen als jijzelf toeval- de lessencyclus door een
lig en ze wordt ook kunst- reeks, afzonderlijke oefen-
matig in die zin dat ze op lessen te laten voorafgaan.
zich zelf staat en 'geen De mentor bepaalt dan of de
verwijspunten naar andere stagiair(e) na één of twee
lessen heeft. oefenlessen (bijvoorbeeld

Het lijkt er met andere over een vrij onderwerp)
woorden sterk op dat in de nog verder oefent (keuze
ideeënwereld van de organi- lessencyclus EN oefency-
satoren de stage bestaat clus) of dat er kan worden
als een reeks lessen die de overgegaan op de serieuzere
studenten met zoveel moge- lessencyclus (keuze lessen-
lijk aspekten van het les- cyclus alleen).
geven moet laten kennisma- Precies door zulke vorm
ken ... TEN KOSTE VAN HET van stage lessen zal de
MEEST INTERESSANTE EN MEEST psychologische barrière die
NOODZAKELIJKE ASPEKT het- er tussen' de nieuwbakken
geen we hogerop formuleer- lesgev:er en de onbekende,
den. argwanençl.e leerlingen

hangt, verdwijnen voor een
sfeer van vertrouwen, aan-
gezien de leerlingen en
stagiair aan elkaar kunnen

kunnen wennen doorheen meerdere
wel op ontmoetingen. In deze sfeer

zal het voor de onwennige
stagiair(e) gemakkelijker
zijn om in te spelen op
dingen die zich op het
momnet zelf tijdens het
lesgeven voordoen. In deze
sfeer tenslotte is wel een
echte stage mogelijk-.--
Het woord is aan zij die de
sinds de zestiger jaren
onveranderde stageformulie-
ren verspreiden ...

Mieke Cantineaux
22.10.81

Alternatief
De bepalfngen

versoepeld worden en

de volgende manier :
1. In verband met de be-
sproken bepaling en 2 en 3
besta'" het alternatief 0111
in dezelfde klas, d.w.z. in
hetzelfde studiejaar en
daarom voor dezelfde ~
leerlingen.
2. een lessencyclus te
geven, d.w.z. meerdere les-
sen die in mekaars verleng-
de liggen en, die dus de
mogelijkheid bieden om naar
de andere lessen te verwij-



Studiedruk •• filosofie doet ook mee
Kringraad mag zich dan al
drie jaar lang met het
studiedrukfenemeen bezig-
houden, tot nu toe konden
de mensen van filosofie
heel wat stormen over zich
heen laten gaan. Wat mede-
leven met de noodlijdende
kringen, dat wel, en een
beleefde interesse voor
het levensprobleem van an-
deren, zoal,smen wel meer
vindt bij buitenstaanders.
Want filofofie was tot nu
toe een buitenstaander.
Het licentieprogramma is
wel stevig volgebouwd,
maar het kandidaatspro-
gramma laat wel wat tijd
over. "Teveel" zelfs,
volgens HIW-president
Dhondt. Die formuleerde
nl. in mei jl. een voor-
stel waarin het kandida-
tuurprogramma filosofie in
één klap een heel stuk
zwaarder zou worden. "Te
zwaar"volgens de studen-
ten. Die zijn bang dat
het voorstel Dhondt hen
binnen de korste keren
zal toevoegen in de tries-
te rij overbelasten. De
Nieuwe Filosofische Kring
luidt de noodklok.
Aanvankelijk dachten de
studenten dat de president
alleen het programma 2de
kandidatuur een beetje
wilde aandikken. Daartegen
bestond niet zoveel be-
zwaar. Er was tijd over
en wie voor filosofie
kiest heeft er helemaal
geen belang bij die tijd
te verliezen. Daarom
dachten de studenten
meteen aan twee mogelijk-
heden: een vakje erbij,
zoals de president'voor-
stond, en ••• de werkcol-

Teges. Die werkcolleges
dat was al een oud zeer.
Er staan nl. drie werk-
colleges op het program-
ma~ maar daarvan worden
er maar twee effectief ge-
geven, en één daarvan is
eigenlijk een gewoon hoor-
college, dat lang niet de
vruchten afwerpt die een
écht werkcollege zou kun-
nen voortbrengen. De stu-
denten vonden dus dat het
bestaande programma al
heel wat mogelijkheden
bood om het tijdoverschot
op te vullen. En dan kon
er zelfs nog wel een vakje
bij.
In maart jl. kwam dat vak
er alvast bij. Weliswaar
een heel ander vak dan de
studenten hadden voorge-
steld, maar daarvoor wil-
de niemand gaan dwarslig-
gen.
In mei kwam echter de kat
op de koord. Het "voor-
stel Dhondt" kwam op tafel
en zelfs de proffen trok-
ken grote ogen • Iedereen
wist dat de president het
programma te licht vond,
maar niemand had een dgl.
fors voorstel verwacht.
De president stelde voor
om nog eens drie semester-
uren(filosofisch vak) aan
2de kan toe te voegen, en
dan nog eens het niet-fi-
losofisch gedeelte stevig
aan te pakken. (nvdr. wie
kandidaturen filosofie
doet, moet ook een niet-
filosofisch gedeelte als
een soort minor verwerken)
Voor één van de keuze-
groepen betekende dit al-
les een verzwaring met bij-
na één derde van het aan-
tal semesteruren.

Weer druk •10

de weer
Donderdag 12 november (vandaag dus)
14.00 u. WERKGROEP ONDERWIJS: Studie'-

groep
(in 't Stuc)

Maandag 16 november
20.00 u. Werken in de (koude l) 3° Kamer

van Politika
20.30 u. Buroo

(in Politika)
Z2.00 u. Werkgroep SPORT

~Politika)

Van woensdag 18 november t.e.m.
vrijdag 20 november

WEEKEND 1° KAN
(De Brink, Herentals)

Dinsdag 24 en woensdag 25 november
De kring van pol en sok doet mee
aan de 24-UREN-MARATHON om zijn
vorig jaar verworven rode lan-
taarn te verdedigen.

Woensdag 25 november
20.00 u. WERKGROEP ONDERWIJS koördina-

tie
(in Politika)

20.30 u. WERKGROEP KULTUUR vergadert
(in Politika)

Donderdag 26 november
22.00 u. KAFEE-CHANTANT mei Jan & Soumi

(in Politika)

Woensdag 2 december
21.00 u. FILM: Rosie the Riveter, inge-

richt door werkgroep kultuur ism
werkgroep feminisme
(in 't CECOWE)

Van woensdag 9 december t.e.m.
zaterdag 12 december

WEEKEND 2° KAN
(Plaats voorlopig ongekend)

Donderdag 17 december
FUIF van pol en sok in ISOL
(géén deftige dagen : komen op
13/14 januari)

De studenten vonden dit
kortweg lapwerk, een Hoger
Instituut voor Wijsbegeer-
te onwaardig. Boven~ien
kwam het vreemd over dat
de president zo weinig
aandacht schonk aan nog
niet uitgebuite mogelijk-
heden van het programma.
Zij stelden dat eerst de
werkcolleges maar eens
ernstig verbeterd moesten
worden en dat er daarna
wellicht niet meer zoveel
tijd over zou blijven om
ook nog eens wat vakken
bij te programmeren.
De president bleek ech-
ter een nogal fundamen-
teel wantrouwen t.o.v.
werkcolleges te koesteren,
en liet die mogelijkheid
tot nu toe buiten be-
schouwing.
Hoe staan de zaken nu ?
President Dhondt gelooft
niet in de werkcolleges
en blijft bij zijn stand-
punt dat de keuzegroepen '
met niet-filosofische
vakken verzwaard moeten
worden. De studenten
blijven op de werkcolle-
ges hameren. Een ver-
zwaring van de groepen
daar nog bovenop zou vol-
gens hen onvoorzichtig
zijn : een mooi woord om
aan te duiden dat dat ge-
woon teveel ineens zou
zijn. Het risico van on-
gewenste overbelasting
wordt dan immers te groot.
En de andere professoren ?
Ook bij hen konden we tot
nu toe geen laaiend enthou-
siasme voor het voorstel
van de president vaststel-
len. De argumenten van de
studenten rond de werkcol-
leges vallen schijnbaar

toch in goede aarde. Maar
als puntje bij paaltje
komt? Als de president
bij zijn voorstel Blijft,
zullen de _professoren
toch net als de studenten
kleur moeten bekennen.
Een zekere nieuwsgierig-
heid bij de studenten is
hier niet vreemd; het is
immers bekend dat profes-
soren vaak geneigd zijn
meer belang te hechten
aan collegialiteit dan
aan de eigenlijke beslis-

singen. Anderzijds zal
niemand het prettig vin-
den een programmaverzwa-
ring goed tekeuren die
duidelijk te ver gaat.Op
18 november moet blijken
of het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte bestuurd
wordt door een president
of door een Raad. Al hoeft
zelfs die Raad zich natuur-
lijk niet te storen aan
die "andersdenkende" stu-
denten. (L.B.)

'OPMERKEUJK
KORT

*** Ik denk dat we onder-
hand wel de informatieve
eerste nummers gehad heb-
ben. Hier volgt al een heus
nummer 2: •t GERMAANTJE
(Germania). Hoofdredacteur
is Erik Dhondt met Jan
Sprengers. Zij delen mee
dat de' inzendingen van de
lezers gekeurd worden door
een "leesgroep" om zo de
kwal iteit van het blad op
te krikken.

Het eerste nummmer van programmeren. Houdt van
APPOLONIA (Tandheelkundige Spanje en zijn vrouwen.")
Kring) is in een afschuwe- Hier is het al 'kultuur-
lijk kanariegeel kaftje werkgroepen' wat de klok
gestoken.Maar laat ik ver- slaat (vergelijk de poli-
der geen kritiek hebben, tieke werkgroepen van poli-
aangezien een Appoliaan tika,·vorige VETO) : koreo-
onlangs zo vriendelijk was 'grafie, muziek, koken,
midden in de nacht mij' van DOKA, fotografie, een heus
mijn ,tandpijn af te helpen koor.
(die, ik erken, volledig
aan mijn getreuzel te wij-
ten was.)
Een dun nummer (de kwali-
teit telt, aldus de redak-
tie), met de gebruikelijke
informatie voor aan 't
begin van het jaar. De
statuten van de vereniging
Appolonia staan er ook in,
met de opmerking dat die
eventueel op een algemene
vergadering kunnen veran-
derd worden. Arme mislei-
den : hebben jullie niets
beters te doen ?
In maart komen er twee
voorstellingen van een
APPOLONIA-LUTV toneelstuk :
de repetities z~Jn nu al
bezig. De' voorstellingen
zullen in de stadsschouw-
burg doorgaan en het geheel
zal niets te maken hebben
met tandheelkunde.
Er is ook een verslag van
de Curriculum Hervormings
Kommissie (CHK), waarin
licentiestudenten ,(3) en
proffen enkele problemen
doorpraten; deze 'dialoog'
was voor een buitenstaander
zoals ik echter moeilijk te
volgen. Het geheel lijkt op
de Onderwijs Kommissies die
men elders kent.

*** Het INFOROMAANTJE
(Romania) nr. lis eveneens
een onthaalnummer, waarin
o.a. het presidium wordt
voorgesteld ("GENEVIEVE
Cooreman, vrouwe 1ijk, 21
jaar, groengrijze ogen, ...
is onze allerliefste prae-
ses, 2de lis, zoekt passen-
de jongen. " Allen daar-
heen.) Het vrouwelijk ge-
slacht is trouwens goed
vertegenwoordigd in dit
presidium lOok de proffen
komen op vergelijkbare wij-
ze aan de beurt. (Prof. J'.
De Kock: "moeilijk te

De sociale afgevaardigde
van Germania vervult een
deel van haar taak door een
artikel te schrijven over
"waarom wij op 15 oktober
betoogden". En
Mark Vandenaaesen i.v.m.
subsidies: "Principe 1:
Alles is subsidieerbaar.
Principe 2 : IK bepaal wat
alles is." Wanneer gaat die
in de politiek ?
De bespreking van Dirk Tits
van de film "de postbode
belt altijd 2 X" is nogal
negatief voor de acteer-
prestaties van Jack N.
Daarmee blijft hij in de
lijn van de hele film-
pers ... Of is 't andersom?
En dan de gedichten 1 Of
hier nieuw talent korenhoog
uit het kaf springt kan ik
niet beoordelen •••
De Criminele Crooten is een
""'ridderroman uat lang ver-
vlogen tijden" ; ik kan het
u niet in 't kort laten
smaken, maar chapeau voor
de onbekende auteur ("Een
vervaermyck flickerend
slaghsweerd/Binghelde opsy
vant ghlansende peerd").

*** Tot besluit nogmaals
het dringende verzoek om uw
kringbladen tijdig aan VETO
te laten geworden 1

J. Schildermans
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14e studentenmarathon

De heropstanding ?
Vrijdagmiddag 6 november
l2u: de laatste instruk-
ties voor de l4de studen-
tenmarathon Antwerpen-Leu-
ven werden gegeven, nog
even de puntjes op de i
zetten en dan maar wachten
op het vertrek van de 256
enthousiaste lopers en wan-
delaars.

l7u ; een veertigtal lopers
zetten zîch in beweging om
de 48 km af te haspelen
tussen Antwerpen en Leuven.
Goed war~ ingeduffeld ~n
trainingspak werden ze uit-,
geleide gedaan door een
oorverdovend applaus vanwel
ge net organisatiekomitee.
In Mechelen arriveerden
drie bussen volgestouwd met
bagage, chauffeurs, organi-
satoren en ook lopers en
wandelaars, klaar om hun
wedren tegen de tijd aan te
vatten.
In spanning werd gewacht op
de kolonne uit Antwerpen
die zonder ravitailler ing,
bewegwijzering of kleer-
scheuren door Antwerpen
haar weg naar- de .provincie
Brabant zocht.

Mechelen daverde even op
Z1)n grondvesten toen de
'marathonners' Muizen be-
traden. Sympathiebetuigin-
gen, chocomelk, druivesui-
ker, sinaasappels en rozij-
nen werden hun toegesto-
ken ; de eerste helft was
voorbij. Op dat ogenblik
werd het ieder· voor zich,
het peleton versnipperde,
de laatste harde noot werd
ge'kraa'kt.

19u; het startschot voor
de halve marathon. Onmid-
dellijk liepen enkele hard-
lopers weg van de rest van
het deelnemersveld. Deze
windhOlfdÊm snelden door de
nacht op zoek naar een
nieuw persoonlijk- rekord,
een warm bed, een goed
pintje, de film van 2u, who
'knows ?

Ettelijke bereidwillige
handen hielpen de deelne-
mers deze lastige uren te
doorstaan. De bezemwagen
reed de Leuvense Steenweg
op en neer om in moeilijk-
heden verkerende helden uit
de nood te helpen. Onze
politie en rijkswachters
waren de beste supporters,
ze waren eenvoudigweg niet
weg te slaan van de studen-
ten en hebben waar ,het
nodig bleek de kluwen kui-
ten en billen behoed voor
gevaarlijke~vontuurtjes.

Het ontvangstkomitee had
zich intussen opgesmukt om
de lijdensweg van al ,die
doorbij ters op een gepaste
wij ze af te' ronden. Chro-
no's tikten de tijd weg,
bergen belegde' broodjes
lagen te wachten op kalo-
riearme mensen,' massage-
tafels, met 'masseurs et
masseuses' stonden klaar om
de vermoeide quadricepsen,
tricepsen en aanverwante te
kneden en te strelen, de
douches werden op tempera-
tuur gebracht en de disc-
jockey liet de vlammen uit
zijn versterker slaan om de
ma.8a supporters op te

Bialek ·• •

geleid bezoek
BreL is dood, Brassens is dood, maar
Bialek is alive,and weIl and living in
la Belle Gigue. "Vive' la chanson
française" zingt hij in "La sanchon
sans fraises" op zijn nieuwe e,tpee
Nord-Sud, en blijkbaar meent hij het
nog ook: geen Latijns-Amerikaanse
,ritmes meer, geen elektrische gitaar of
piano's.

Bialek bekeerde zich tot de
traditie, en dat lukte
wonderwel. Muzikaal bouwt
hij voort op de aloude
Vlaams-Waalse volksmuziek :
viool en accordeon bepalen
in hoge mate de klankkleur
en het basisritme is een
soort reidans.

Gelukkig zijn de arrange-
menten subtiel genoeg om
elke zweem van folklore te
weren: Bialek maakt dan
wel' volksverbonden muziek,
maar het volksverbondene
hoeft, niet noodzakelijk
Blut und Bodem of het
Kliekske te betekenen ; dit
is overduidelijk actuele
muziek, niet in het minst
door de rake teksten.

Zoals de titel "Nord-Sud"
en de hoes - vooraan Bialek
aan zee, achteraan Bialek
in Wallonië - al doen ver-
moeden, zingt hij over
Belgische toestanden, en
dat gaat natuurlijk enkel
maar satirisch : in Visite
guidée zet hij alle
cliché's aangaande België
op een rijtje, met als
conclusie dat we ons geen
zorgen hoeven te maken
zolang we trappist en tra-
ditie hebben. Het overbe-
kende La belle gigue gaat

over de commUnautaire,
knoop, over de franskiljon-
se Brusselaars die Vlamin-
gen en Walen tegen mekaar
opzetten en vanop af3t4r.~
toekijken:

Leuk is ook Centrale nuc-
leaire, waarin een vrouw
van haa( man als verjaar-
dagsgeschenk een kern-
centrale krijgt. Na enkele
weken heeft iedereen echter
schele hoofdpijn, de kern-
centrale wordt opgedoekt en
vervangen door zonnepane-
len : niet erg genuanceerd
misschien, en simplistisch,
maar ik heb gelachen.

Bialek kan ook ernstig
zijn: 'Nord-Sud' bevat
enkele tragere liedjes,
over mensen die overgenomen
zijn door hun dromen ; hij
doet hier hard zijn best om
Brel te evenaren, maar zijn
stem mist diens expres-
siviteit en ook de tekst
lijdt af én toe aan over-
dreven lyrisme.

Dit kan de pret echter niet
derven, en Rord-Sud wordt
aangeraden aan elkeen die
zich psychisch degelijk wil
voorbereiden op de ASR-
infodag van 25 november.

Peter De Jonge

zwepen tot een hysterisch
geroep en gebrul, zo de
eerste loper zijn rasse
schreden naar de eindmeet
zou wenden. Verplegers van
het Vlaamse Kruis stonden
klaar om watervoeten terug
tot normale proporties te-
rug te brengen.

Eindelljk hoorde men in de
verte de sirenes loeien, en
ja, met lichte tred kwam
Pol Arnouts (Pol & Soc KUL)
aangelopen. Hij stormde de
trap op en werd op de
schouders naar de tafel van

de officiëlen gebracht. De
lijdensweg van de fopers
liep ten einde, het werk
van de tijdopnemers en
kinesisten kon beginnen.

Hijgende longen,. strompe-
lende benen, groot en
klein, jong en oud, ver-
moeide gezichten, alleen of
in groep, kwamen tot stil-
stand op het instituut voor
lichamelijke opleiding, te-
vreden met de geleverde
prestatie en smachtend naar
eèn zachte hand op de
pijnlijke spieren.

Enkel nadat de officiëlen
schrijfkramp hadden gekre-
gen en de gegevens in de
komputer 'hadden gestoken
kon gedacht worden aan de
slotceremonie. Alle deelne-
mers werden in de bloeme-
tjes gezet, de mannen van
het eerste uur en de eerste

marathon, de jongste deel-
nemer, de beste vrouw in
het gezelschap, "de winnaars
van de verschillende af-
standen en ook niet te
vergeten de rode lantaarns.

Het zalig 'afzakkertje' in
de kantien, waar al het
geleden leed in geuren en
kleuren werd verteld, aan-
gedikt met enkele centime-
ters fantasie, bleef duren
tot in de laatste uurtjes.

En als je zaterdagmorgen
naar de trein snelde wist
heel Leuven reeds dat de
l4de uitgave van de studen-
tenmarathon een sukses was
geweest.

De volledige uitslag met
nabeschouwingen krijg je in
de volgende editie van
Veto.

K.G.

Transcendente meditatie
meer dan een

ontspanningstcchniek.

•
•

Bijna iedereen heeft weleens' over Maharashi Mahesh Yogi en
zijn Transcendente Meditatie Programma gehoord. In de
twintig voorbije jaren heeft de verspreiding van deze
rustgevende techniek heel wat stadia doorlopen. Op dit
ogenblik heeft de wereldwijde organisatie centra opgericht
in de meeste landen van de wereld. De boodschap is in die
tijd nauwelijks _veranderd : de essentie van alle bestaan is
een van zuivere kreatieve intelligenti~. !en volwaardig mens
is in staat geregeld kontakt te maken met deze toestand in
zichzelf om vandaar uit zijn aktiviteit te ontplooien. In de
praktijk komt di-t neer op het dagelijks beoefenen van het
Transcendente Meditatie programma. Dè gevolgen hiervan zijn
op alle niveau's 'va.nhet leven terug te vinden.

Dank zij de grote versprei-
ding van het TM-programma
onder studenten zijn er
wetenschappelijke onderzoe-
ken verricht aan de ver-
schillende universiteiten
van Europa en Amerika. Dez~
'hebben betrekking zowel op
de toestand in de medita-
tie, als op de gevolgen
daarvan erbuiten in de
aktiviteit. '

In een tijd waar elke dag
zo'n 200 boeken worden
uitgegeven en waar, je als
pas afgesFudeerde reeds
achterop bent, is een soe-
pele, kreatieve geest een
levensnoodzaak . Wie meer
informatie moet verwerken,

moet zijn potentieel reser~ In dit TransCendente be-
voir kunnen vergroten. Stu- wustzijn ervaar je de bron
denten die de Transcendente van zuivere kreatieve in-
Meditatietechni~k beoefen- telligentie van waaruit
den merkten al ylug hoe alle gedachten vertrekken.
deze al vlug 2.x 20 min per Deze toestand kan vergele-
dag gunstig inwerkten op ken worden met de vakuum-
hun studiemogelijkheden 'en toestand uit de quantum-
hun lichamelijke konditie veld-theorie. Een gebied
in het algemeen. van minste excitatie waar-
~och is Transcendente Medi~ uit aktiviteit opborrelt.
tatie meer dan alleen maar Een onderzoekscentrum
een techniek op je té (MERU : Maharashi European
ontspannen. De lichamelijke Research University) tracht
en geestelijke toestand die al deze subjektieve erva-
in de meditatie tot stand ringen op een statistisch
komt is zo fundamenteel dat verantwoorde wijze na te
ze naast de drie gekende gaan en uit te breiden.
bewustzijnstoestanden - Collected Papers Volume I
slapen, waken of dromen - is 'reeds verschenen' en
geplaatst worden. Volume 11 is in voorberei-

ding.

•

.r§.

Wat precies de uitwerking
van transcendent bewustzijn
zal zijn is nu nog moeilijk
vast te stellen. Daarvoor
is de TM-beweging nog niet
voldoende in de verwezen-
lijking van haar plannen
geslaagd. Eén ding is al
zeker. Als l' van een
stadsbevolking de. TM-tech-
niek beoefent, daalt in die
gemeenschap het misdaden-
aantal , het aantal ver-
keersongelukken en het aan-
tal ziekenhuisopnamen. Het
is dan ook niet te verwon-
deren dat er in de ver-
spreid.ing van deze techniek
wordt van uit gegaan dat
als voldoende mensen aan TM
doen er een ideale samenle-
ving 'kan ontstaan. Of één
en ander werkelijkheid
wordt, zal dé toekomst
moeten uitwijzen. Voorlopig
staat het vast dat, of je
het nu gelooft of niet, TM
als techniek inderdaad
werkt en dit zonder aller-
lei nevenverschijnselen.

Meer informatie hier9ver
wordt gegeven tijdens de
lezingen op 18 en 25 novem-
ber.

Mia Claes



Beschouwingen bij de
kwistaksrace

Woensdag 4 november, 13 u.
stipt. De start van het
evenement van de eeuw:
iets waar alle aandacht op
gericht, is.

Een' verklar ing voor de
beperkte kiescampagne :
zelfs de voetbal-lobby
durfde het niet aan die dag
een match te plannen en de
lancering van de space-
shuttle werd in extremis
ook uitgesteld.

Eén rondje lopen en dan
maar rijden •.. VTK ligt
onmiddellijk aan de leiding
(natuurlijk), maar al snel
slaan de strafminuten on-
verbiddelijk toe. Niet en-
kel VTK, maar zowat ieder-
een blijkt ~egelmatig uit
de wedstrijd te verdwijnen.
Deze maatregel, die zeer
gedisciplineerd nageleefd
wordt, werpt zijn vruchten
af. De schade blijft een
hele tijd beperkt tot enke-
le platte banden.

Er gaan echter enkele te-
leurgestelde stemmen op die
het te vlak, ,niet sensatio-
neel genoeg vonden. Zij
betreuren dat de kwistax-
race teruggevallen is tot
een zuiver sportieve akti-
viteit en dat het studenti-
koze verdwenen is.

Voor deze mensen zou ik sportraad te beslissen wat
graag het volgende antwoor- het volgend jaar wordt.
den : gedurende het laatste
uur hebben de organisatoren Al bij al was de race toch
het strafpuntensysteem ver- een enorm sukses, vooral
soepeld om in te spelen op .voor de winnaar die de
de enorme belangstelling en beker bijna definitief in
ambiance. Het resultaat was het bezit heeft. Bekijk
navenant: in dit laatste maar eens de stand in het
uur liepen de kwistax meer :artikel hiernaast.
schade op dan gedurende de ,
rest van de hele wedstrijd. Tot slot wens ik iedereen
U kunt wel begrijpen dat te bedanken die op een of
wij als organisatoren en andere manier zijn bereid-
LEVERANCIERS van de kwistax willige medewerking ver-
hiermee niet gedie~d zijn. leend heeft voor het vlotte
Daarom zullen wij onze verloop en het tot stand
lessen trekken uit deze komen van deze ltwistaxrace.
race. In dat kader bijven
er ons twee alternatieven
over.

Ten eerste organiseren wij
volgend jaar opnieuw de
kwistaxrace, leveren wij
alle gokards, maar blijven
we gedurende de hele wed-
strijd streng toezien op
ongevallen om deze te be-
st raf f en , Een andere moge-
lijkheid is dat we de
organisatie op ons nemen,
maar dat de kringen, zelf
voor hun kwistax zorgen. Of
zij die nu in de prak
rijden of niet, dat is hun
zaak. Ik heb hier in het
kort onze visie geschetst.
Aan jullie nu om via uw
sportafgevaardigde in de

acco

Johan Schoenmakers
VTK-sport

®de
aan een kwistax

Kwi~tax, kwjstax, kwistax
Waar ben je nu gebleven ,
Je maalde uur na uur je rondjes
Je hebt het niet begeven

af

Slippen, kippen, hotsen, botsen
Voor een minuut of vijf opzij
Assen lassen, banden plakken
It Was er weer eens allèmaal bij

Je mag nu rusten voor een jaar
Bekomen van het rammen, van je schrammen
Nagenieten van dat hels gedoe
It Is je gegund
We vonden het allemaal kèi gedoe

Ambiance in de chicane
(Van onze verslaggever ter
plaatse)
Leuven, woensdagmorgen. Het
Hogeschoolplein ontwaakt
onder een druilerige regen,
het wordt er een dag als
geen andere.
Strobalen worden afgeladen,
dranghekkens geplaatst,
licht- en muziekinstallatie
aangebracht, auto 's wegge-
sleurd, bladeren geveegd.
De "billekarren" worden
aangereden en voorzien van
borst- en rugnummer... ze
zien er goed uit.

Nu ze van ons zijn, er werd
immers geen enkele maat-
schappij meer bereid gevon-
den onze troeteldieren te
verzekeren zodat er niets
apders opzat dan ze zelf
maar aan te kopen (verzeke-
ringsmaatschappijen verze-
keren enkel risico' s en
geen zekerheden! ), komt
het erop aan ze zolang
mogelijk in stand te hou-
den !?

Voor het Pauscollege wordt
een grote S-bocht aange-
legd : de chicane !! Hier-
door moet de snelheid mer-
kelijk verlaagd worden.
Kwart voor één : de' loting

KOPIEDIENST
Om U te dienen

randapparatuur om te
nieten, inbinden met
kaften.
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- We staan 'borg voor

SPECIALE PRIJZEN

voor aantallen,

SNELHEID EN KWALITEIT

oplagen, thesissen.

134 - 300à Leuven

EN VA N...
tel. 016/23 35

... STUDENTEN.

7

van de wagentjes is gebeurd boven. Hij moet dringend
en in de pitsen wordt alles ,gelast worden. Voor de
in gereedheid gebracht. De mensen van Industria groep
spanning stijgt, het pub- T is dat een klein kunstje,
liek stroomt toe. maar het moet snel gaan,

erg snel, er is geen tijd
meer te verliezen ... met
alle gevolgen vandien.
'Verschrikte ouders gaan met
hun kinderen huiswaarts;
wat nu gaat volgen is niet
meer voor hen bestemd.

Ook de organisatoren verke-
ren in bange verwachting.
De ziekenwagens staan
klaar... God, doe ons dat
niet aan!? Reglementen
worden nog ee,ns afgeroepen
en herzien: helmen niet
vast op het hoofd, afduwen, 'Sensatiezoekers en kijklus-
op de piste lopen, gevaar- tigen hangen uit ramen en
lijk rijden, botsen, nadar vensters, staan te dringen
of strobalen meegraaien ••. achter de nadarafslui-
het kost je allemaal straf- tingen, klimmen op ·mekaars
tijd. Jongens, rij a.u.b. schouders en rug, op tele-
voorzichtig ! fooncellen en in bomen ...

Niemand wil dit missen. De
hel breekt losKwart over één : we zijn

over tijd maar we kunnen
niet beginnen; aan pits
zes staat een kwistax met
een lekke band ! Wie heeft
er plakgerief, een binnen-
band, sleutels, een pomp
verdomme !?!
Een slecht voorteken ?

j
Tien minuten later schiet
VTK-praeses Koen Mols de
boel op hol : een Le Mans-
lachtige start met dit ver-
schil dat de renners hier
leerst_ zelf twee rondjes Elf uur: 't .is afgelopen.
dienden te lopen alvorens Krakend en schurend leggen

I in hun kar te mogen sprin- de rijtuigen nog een laat-

J
gen. Kwestie van het teveel ste rondje af, met of
aan energie al maar meteen zonder ketting, stuur of
;wat op te gebruiken. leeggelopen band... het
'I geeft nu allemaal niet
En daar gaan ze dan, voor meer, I t ,was immers weer'
een slijtageslag van tien eens reuze plezant.
uren, met de ploeg van.VTK Zo kwamen ze eruit:
als eerste door de ch Lce-
ne !

Alles verloopt goed. Er
Iwordt aardig wat afgekoerst
en wedstrijdkommisarissen
Ivoorzien ieder geregeld van
'wat straftijd. Zo'n beetje
'rust komt meestal ook niet
ongelegen, met die spetters
in je ogen en een stel
blauwe knieën van tegen die
vervloekte buis te stoten !

,Het wordt avond. om vijf
;uur maken we de volgende
Istand op : aan de leiding
,met 308 ronden, de ploeg 1
,(VRG, landbouw, psycho), op
4 ronden de ploeg 5 (Indus-
tria, Farma, Wina), op 12
ronden ploeg 6 (VTK), op 19
ronden _ploeg 4 (Germania,
Romania, Klio, Eoos), op 34
ronden ploeg 2 (Econ, Pe-
dag, Appoloon) , en aLs
,laatste met 185 ronden
'ploeg 3 (Medica, Tandheel-

:kunde, Pedagogie).

Ispannend dus en de kermis
,moet nog beginnen !
'De nacht valt over Leuven
en het regent niet' meer.
'Schijnwerpers gaan aan, het
parcours ligt er glimmend
bij.

Aan pits
wagen met

drie ligt
de wielen

een
naar

uitgebreid machinenpark

12 mono-,en 3 multotoestellen
ván de beste merken zoals RX
IBM - Minolta - A.B. Dick.

met mogelijkheid tot verkleinen,
klasseren, diplomaformaat

Witte voor- en achterlicht-
jes, met hier en daar een
flikker op een kar, flitsen
als bliksemschichten door
het duister. Gejoel, ge-
fluit en gelach stijgt op
uit de massa telkens een
kwistax zijn bocht mist of
op zijn zij met bestuurder
en al onder de strobalen
verdwijnt.

1. ploeg 4 : Germania, Ro-
mania, Klio, Eoos
(816 ronden)

2. ploeg 6 : VTK
(776' ronden)

3. ploeg 5:
Wina, Farma
(708 ronden)

4. ploeg 1 : VRG, Landbouw,
Psycho
(668 ronden)

5. ploeg 3: Geneeskunde,
Tandheelkunde, Theologie
(57-5 ronden)

6. ploeg 2 : Economie, Pe-
dagogie, Appoloon
~573 ronden)

Industria,

Tot slot: aan allen die
meewerkten, tot volgend
jaar. We komen terug, dat
'staat vast.

Aan de .jnenaen die ons
hielpen bij de organisatie
en vooral zij die ons
financieel steunden, nl.de
verzekeringsmaatschappijen
Van Breda, ABB, Eagle Star,
A.G., Royal BeIge en Fide-
litas, aan Cristal Alken
voor het vervoer, hartelijk
dank want zonder jullie zou
:het dit jaar niet mogelijk
:zijn geweest.

We komen
vast!! !

datterug, staat

C.M.
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Katechetika Op toeren
Na meer qan een maand kringnieuws op deze
eindelijk ook eens de naam Katechetika. Dat het
duurd heeft alvorens je iets van ons te horen
erop wij zen dat er een doodse stilte heerst
ria-Theresiakollege. Wel, niets is minder waar,

•

bladzijde,
zolang ge-
kreeg, kan
op he't Ma-.

integendeel .

We laten nu pas van ons horen o~dat we daar nu eindelijk een
beetje tijd voor qevonden hebben. Het.eerstejaarsonthaal is
achter de' rug, de eerste Iteka (fak-blad) is uit, de kur-
susdienst draait v~ot, de werkgroepen hebben hun draai'
gevonden, de fak-bar heeft zijn medewerkers (voor en achter

I

de toog), de koö rd.i.nator is ook al eens een avond op zijn
kot, de onderwijs-, A.S.R.- en andere verantwoordelijken
nemen hun taak degelijk waar. Kortom de kat~chetikawerking
vlot.

En na een helse maand is er
dan eindelijk wat tijd om
het geheel te bekijken en
om er iets voor een breder
publiek over neer te pen-
nen. Wat nu aan het gebeu-
ren is. We dachten dat het
niet slecht zou zijn om te
beginnen met \ een. korte
voorstelling van onze koör-
dinator. De .man' van de
ideeën en de werker achter
de schermen. Daarvoor nemen
we een kort interview met
hem uit de eerste Iteka
over. De vragen en de
verwerking zijn van de hand
van Catherine Cornille,
hoofdredaktrice, Paul Ar-
nauts, Geert van Dam en

Bart Schoonaert.

.'-""__" _1~e~. , Wat wenst gij a18
. . eerste ~raag ?

Vis: 'een verstandige'

Iteka : Hoe sta je tegeno-
ver de val van de

regering ? Wat denk je van
het aggregaat ?

Iteka : Hoe sta je tegeno-
ver dat spul daar,

tegen de voorstellen Bos-
mans, Eyskens-Coens ?

Vis : Ten eerste'; dat is
geen spul maar een

aktie en ik sta achter het
aktiekomitee.

Iteka Federalisme, ja of
nee ?

Iteka Wat denk je van het
oudleerlingenver-

bond ?

Vis : Laat ons beginnen met
de eerste vraag?

Iteka : 0 ja, hoe je prae-
ses bent gewor-

den ?(hij houdt niet van
het woord praeses, vindt
koördinator mooier)

lijkheden en speelde zowat
visje de voorste. Het .ié
wel zo dat ik nooit verant-
woordelijkheden op mij zal
nemen als ik niet zeker ben
dat één· of meer personen
erachter kunnen staan. In
Leuven begon het allemaal
met Dirk Fouquet die mij
had voorgesteld als verant-
woordelijke van enige kan.
In datzelfde jaar was het
Tom die me vroeg op te
komen met een ploeg voor de

praesesverkiezingen. Mis-
schlen weet -je.nog dat ik
z~i te twijfelen of ik
ermee- verder zou doen na
dat eerste praesesj'aar.

Iteka : Denkt gij dat
g.d.w.-ers genoeg

beseffen dat zij de kerk
van morgen uitmaken of
kunnen uitmaken?

Vis : Neen, dat be~eft men
totaal niet. Het is

gewoon een onwetendheid. Er
komt echter stilaan veran-
dering. We hebben een afge-
vaardigde in het I.P.B. en
werkgroep pastoraal is er
ook mee bezig. Om het met
Laridon te zeggen: "Men

weet niet wat met ons
aangevangen. Daarom moeten
wij als groep meer van ons
laten horen en werKen aan

Iteka : Je sprak daarnet
over de relativi-

teit van wat je doet ; is
dat niet gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan ?

Vis : Ja, steeds is er de
spanning tussen. de

polen relativiteit-abso-
luutheid.- Op het ogenblik
dat men met iets bezig is
lijkt het absoluut, men zou
er alles voor doen opdat
het zou lukken. Maar als
het dan niet goed blijkt af
te lopen ; wel dan gaan we
samen een pint· drinken,
zand erover. Dat geeft ook
de mogelj.jkheid om steeds
met iets nieuws te be.gin-

Interview met een praeses,
Wel, dat was enkel om te
zien hoe men reageerde, kon
men nog achter mij staan ?

Iteka : Is het enkel het
feit van verant-

woordelijkheid opnemen of
is er ook iets wat jou
speciaal boeit in het koör-
dinator spelen ?

Vis : Spelen inderdaad want
dit is nog maar een

spel in vergelijking met
het serieuze ~pel in de
wereld van morgen. Voo~ m1J
is dit een dankbare leer-
school : ik kan experimen-
teren met strukturen die
momenteel geweldig goed
draaien. Eindelijk hebben
de studenten hun plaats
gevonden in de strukturen.
Daar ben ik blij om. Dat
wilden wij bereik~n.

Iteka : Is het niet zo dat
de grootste vijand

de onverschilligheid is ?

Vis : Ix zou zeggen: de
grootste vijand van

Vis : Wel, reeds in het de mens is de drank, 'maar
tweede leerjaar nam je moet je vijanden lief-

ik kleine verantwoorde-·hebben.

HEEFT ER
ANTWOORD

C
lEMI\ND EEN
oj> p ez.e

VR~).

onze e1gen 1dentiteit, een
richting uitgaan, zorgen
dat we klank krijgen, mede-
beheer in de kerkelijke
strukturen.

Iteka. : Jijzelf nu, je
loopt van de ene

vergadering naar de ande-
re.. loop je daarbij niet
het gevaar jezelf te ver-
liezen ? Misschien ook' de
voeling voor wat leeft in
de jaren?

Vis : Het is wel zo dat ik
vroeger tijd te ver-

liezen had en er nu te kort
heb. Gelukkig heb ik nog
vrienden, die daar helemaal
buiten staan. Probeer maar
eens een pint te gaan
drinken met mensen die je
enkel uit vergaderingen
kent.. moeilijk hoor ! Op
een bepaald ogenblik ben je
door iedereen gekend maar
toch heel eenzaam. Zolang
je de zaak nog kunt relati-
veren valt er nu en dan wat
tijd te verliezen als je
dat zo kunt noemen. Wat het
kontakt met de jaren be-
treft : ik ken nog steeds
de weg naar de fakbar.

nen. Al wat hier gespeeld
wordt, wordt ook in de
maatschappij gespeeld, maar
met ernstiger konsekwen~
ties. Volgend jaar kuis ik
mijn schup hier en dan •••
Mensen komen en gaan,
strukturen blijven mis-
schien, maar niet nood-
zakelijk. Dat is voor mij
de relativiteit van wat ik
doe. Daarom blijf ik ook
geen nachten wakker na een
mislukte vergad~ring.

Iteka : 0 ja, nog een i~te-
ressante vraag ','•

Vis Als je
vindt .•

dat zelf

Iteka: Denk jij dat· de
proffen meer naar

studenten toegaan en stu-
denten meer naar proffen ?

Vis : Het eerste is zeker
waar en ik hoop dat

het tweede eruit zal vol-
gen. Doçh om de huidige
verhouding prof-student te
veranderen is er een gron-
dige mentaliteitsverande-
ring nodig.

Iteka : Eerst Gent, dan
Leuven .••

Vis : Ja, ja, na mijn huma-
niora was ik er niet

zo zeker van unief aan te
kunnen, daarom Gent. 18
.jaar is voor de meesten nog
te jong om te kiezen voor
Leuven. In godsdienst-
wetenschappen worden vragen
gestèld. Gent geeft daar
prompt een antwoord op:
Leuven geeft pas doorheen
het verloop van de jaren
richtlijnen van antwoord.
Na Gent wou ik echter alles

persoonlijker verwerken
buiten de veiligheid van de
seminariemuren. Ik had
trouwens niets te verliezen
- tenzij mijn geloof· dan.
Moest het te herdoen zijn,
ik zou dezelfde weg volgen.

Iteka : Toekomstplannen ?

Vis : Eerst uitzien om de
kontinuiteit in ver-

scheidenheid te verzekeren.
Twee jaar is voor een
praeses lang genoeg, anders
wordt het gevaarlijk. Men
is ongeveer de enige die
van alles afweet en dat is
niet gezond. Ik ben bezig
met de kandidaturen bijbel-
se filologie. Daarna wil ik
licenties doen en als ik
dan nog veel goesting heb
kom ik naar hier terug om
bijbelexegese te studeren.
Ik interesseer me geweldig
in oude talen en zou dat
graag kombineren met arche-
ologisch onderzoek ...

Tot daar ons Visje.

Nu wat anders. Zowat elke
fakulteit die vindt dat ze
die naam' waardig is, orga-
niseert een eerstejaars
onthaal. Katechetika tradi-
tiegetrouwook. Doch h~t
onthaal dit jaar was over
een ander soort kam gescho-
ren. Een bewijs dat het ook
anders k~n krijg je van
onthaalmedewerker Geert Van
D_.

vervolg hiernaast

,
• AA N6-EZ \END \T H E-T

ANTWOO~.O "'lE"T KAN
z \)N, ,S HET HET-
VO L6- ENDE
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Oscar Even en de Wel~ichten
met de net als thuis-show.
OVer de eerste dag in
Leuven.' Zelfde kwotering
als Kots kreeg. Nog te
vermelden: het tonen van
de diamontage van Germania.
Eervolle vermelding. En
daar strooit' tante niet
kwistig mee rond.

tante esmeralda
vertelt

G-ODIS oVE:RAL ,001( OP DE VOETeI\L'PLEINEN.

GOD Z UNDE) MOET 11<
DOELPUNT MAKEN .. ,Even sluit zij, tante Esme-

ralda, haar ogen en kijkt
dan diepzinnig naar het
plafond. Eerbiedig zwijgen
wij wachtend, want wij
wie zijn wij? ach, een
hoopje van de katechetis'che
kring - 'weten dat zij'-
ZIJ - zal spreken: "Het
onthaal," zo begint ze,
"was goed." "Het onthaal,"
zo vervolgt ze, "is wel-
licht het belangrijkste van
het hele jaar." "Het akade-
miejaar," zo voegt ze eraan
toe.
Even zwijgt tante, ze wendt
haar ogen van het haar
inspirerende plafond af en
kijkt dromerig voor zich
uit. "Zondag 4 oktober,"
zegt ze. Wij knikken be-
leefd en halen ons die
zondagavond voor ogen. Met
een kruis van vier meter
hoog aan het station wach-
ten op een aantal nieuwko-
mers (zeg niet schachten).
Langzaamaan troep~en er een
stuk of wat samen rond het
kruis. vreemde blikken,
vooral van buitenstaanders.
Een betoging voor meer
eucharistievieringen op de
treinen? Neen, onthaal.
Van katechetika ? Het kruis
antwoordde in 'onze plaats.
Daarna in processie naar
een gezellige - uiteraard -
kroeg (wat even vanzelf-
sprekend is).

En dan hervatten we ons
zwijgen. Weeral, zegt de
opmerkzame lezer. Maar die
eerste weken, het onthaal,
het werk eraan (graag ge-
daan overigens) en natuur-
lijk ook het plezier ervan,
het liep als een sneltrein.
Welke trein? De sneltrein.
Elk van ons haalt zich een
stukje onthaal voor de
geest (niet de Heilige, of
wel ?)
Officiële opening van de
fakbar, .lekkere drankjes,
bezoek .van professoren.
Nee, nee, het springuur :
tijdens een springuur met
z'n vijven op en neer gaan
springen al roepende : dit
is een springuur. Ook
nieuwkomers sprongen zelfs
mee. Met daarna de grena-
dine-stand. En het infor-
matieuurtje ! Over de
struktuur van de fakulteit
en de krlngwerking. Volks-
dansen. Eten op gastkoten.
Koffiebar. En nog van dat
moois.

(I
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Katechetika
St.-Michielsstr. 2-6
3000 Leuven
(Maria-Theresiakollege)

Tja, oh jeetje, tja. Nie-
mand van ons durft erover
beginnen uit angstvallige
schroom (of is dit geen
goed Nederlands? Och, het
is maar een poging om eens
iets te beschrijven). Maar
tante, dapper als steeds,
spreekt het gevreesde en
geprezen woord "begroe-
tingsfeest" uit. of wat
vroeger "doop-TD" heette.

wordt op gedanst !

De TD liep uit op slapen,
wat de schrandere lezer wel
had verwacht. Beëindiging
van het onthaal maar het
leven leeft, het beweegt in
onze kring, de nieuwkomers
zijn allang niet nieuw meer
(dus' zeker geen schachten)
en tante zegt het op
plechtstatige toon: "Dat
belooft veel goeds voor het
komende akademiejaar."

Als je recente info wil kan
je altijd een Ruah (ons
infostenciltje) meenemen
uit het info-rekje in de
hal van het Maria-Theresia-
kollege. Elke maandagna-
middag of dinsdagmorgen
ligt er daar een nieuwe
editie.

"Dat 'enkel wat betreft de
eerste week," merkt, tante
voorzichtig op. Bevestigend
knikken wij, voor de tweede
maal. Ja, er was meer.
Bijvoorbeeld dauwtocht
(moest het persé re-
genen ?). Maar, tante Esme-

ralda schudt heftig met

Hoe het verliep? Wazige
indrukken doorlopen onze
gedachten (oh ja, beste
lezer, ook wij hebben ge-
d~chten). Gekostumeerde op-

We bieden ook iedereen de
mogelijkheid aan om ere-lid
te worden van onze kring.
Voor min. 150 (niet-loon-

trekkenden) of min. 300 fr.
(loontrekkenden) zijn we je
heel erg dankbaar voor de
steun, en krijg je van ons
een maandelijkse Iteka en
een wekelijkse Veto. Het
adres vind je hierboven, of
je kan ook ondergetekende
een keer aanspreken.

En w~J, wij voegen ons bij
deze door haar uitgesproken
hoop. Of zegt U amen?

of nee, een coördinator
tocht. In hyper-neo-roman-
tische stijl, of de kunst
van na de bom. Optocht ? Of
leek het op een betoging
met als slogan: Kriste-
lijk, degelijk en dyna-
misch. •. ? Aankomst in de
Zaal der Hallen. Receptie.
(Tante slurpt nog wat na.)
Met verscheidene eksotische
soorten grenadines. Obers
met brillantine in het haar
(uiteraard ). Het toekennen
van petekind aan peter en
vice versa door het terug-
brengen van een schoen aan
de rechtmatige eigenaar
(heeft iedereen zijn schoe-
nen teruggevonden ?). Spi-
ritueel moment : de hoge-
priester leest de rechten
en plichten tussen petekind
en peter/meter voor. Twee
engelen wuiven hem koelte
toe bij het voorlezen.

En, tante werpt het scherp-
zinnig in het midden, dan
werd de TD geopend met
volksdans. Glunderend kijkt
tante voor zich uit en
brabbelt tevreden: "wij
zijn waarschijnlijk de eni-
ge kring die het aandurft
en aankan van op TD's
walsen, tango's en volks-
dansen te draaien." En er

haax hoofd', het liep een
beetje in de war. Door de
neen aan de afbraak van de
sociale sektor. Maar 's
avonds natuurlijk ook ge-
woon fakbar ? Zwemmen. En
's vrijdagsavonds de eenzû-
me nacht in de fakbar.
Uitslapen, af en toe nodig.
Wat, aktie en informatie
rond de vijfentwintigste,
zoals geweten over de kern

Juist - bewapening. Op-
nieuw zwemmen. Bevrijdings-
film. Fijntjes merkte tante
op: "aan te raden." Wij
kunnen niets anders dan
haar bijvallen.

Aarzelend schuiven we wat
dichter en zetten ons
schrap 'op onze stoel. We
vermoeden wat komen gaat.
En tante weet dat wij dat
vermoeden. Ze wisselt enke-
le blikken met haar kanarie
en mompelt eerst voor zich-
zelf wat woorden. En allen
denken ,we aan hetzelfde :
het magistrale orgelpunt,
het einde van het onthaal -
STOP zegt tante, "eigenlijk
komt er nooit een einde aan
onthaal" - dus, het begin
van wat leeft en beweegt in
eerste kan en in eerste
graduaat.

We hadden hier nog veel
meer kunnen neerschrijven
over de werking binnen
katechetika. Ik denk aan
ons eigen Vademecum, het
fakultair aktiekomi tee, de
avond rond kernbewapening
met prof. B.J. De Clercq en
Pol Janssens, de werkgroep'
feministische theologie, de
Boliviaanse bevrijdings-
film, de werkgroep onder-
wijs die werkt rond de
hervorming van ons studie-
programma, de zes verschil-
lende jaarwerkingen en nog
zoveel meer. Misschien een
volgende keer.

Dan nog
data :

enkele nuttige

TANTE '"tSMERALDA 17 nov. Eerste Get-Together
in het Amerikaans
kollege. Naamse-
straat 100, vanaf
19.15 u.

18 nov. Eerste Pree podiUlll
in de fakbar

vanaf 20.30 u.
19 nov. In onze fakbar

(Vlamingenstr. 91)
spreekt Jan Duchene
over de taak van de
leken in de pasto-
raaI organisatie ;
werkgroep programmà

24 nov. In de reeks 'Dich-
ters van dichter-
bij' spreekt L.
Janssens over Huqö
Claus. Ook in de
fakbar, om 20.30 u.

En tenslotte nog onze
Klaas-TD, 9 december, Zaal
der Hallen. Ook om niet te
missen !

Rond tante Esmeralda's wij-
ze mond krult een weemoedig
lachje (glim).· Ze zwijgt.
Schuchter probeert iemand
van ons maandag 5 oktober.
Tja, die maandag. De fop-
les. Prachtig geslaagd.
Niet té geslaagd? Tante
fronst haar weledele wenk-
brauwen. Des te meer gelach
achteraf. Volgend op de
foples, het stadsspel. De
eerste gesprekjes. Hoe heet
je? Van waar ben je?
Enzovoort. Eten in de fak-
bar. Lekkere - 'zo hoort het
immers - boterhammetjes en
dampende - zie opmerking
over lekkere - koffie. Ani-
matie, of anders gezegd,
optreden van KOTS. Amuse-
ment. Geslaagd op voldoende
wijze.

We geven je wel nog een
paar data en een aantal
nuttige adressen mee.
Onze fak-bar vind je in de
Vlaaingenstraat 91 en is
open maandag-, woensdag- en
donderdagavond vanaf 20 u.
Er is ook thee-bar elke
dinsdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag van 13.15 tot
15.00 u. Op het fak-huis
(zelfde adres) kan je uite-
raard altijd terecht.
Schriftelijk kan je ons
best bereiken op het vol-
gend adres :

Studentenwerking

Tot ziens of schrijfs,
dinsdags de

's Avond,s
En 's
lessen.

eerste
show. Jos Vandikkelen

IS HET NU JA) NEE OF
NEIN? WAT IS HET NU
EI6-ENLIJK(

OOI( PIT IS VERKEERD.
PAÁR.OH:

13LUFT NEEHET

EI&f;NLU K lS HET:
N E\N', B EGR EPEN?.

HET ANTWOORD 1520-
A LS \IJ' E:L TE VE RWI\C HTEN
WA~ t-\ ET ODRSPRoNKE~lJKE:
IK pEN HIER NIETENIK

f>r=N DAAR
, NI E.T.
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Anarchisme in Frankrijk, Nederland
.en België, 1890-19.14

het anarchisme tot ca. 1974 'partij. W~reldoorlog I
schreef, een nog altijd bracht ooJçin Wallonië, net
uni ek prestatie. Er is als bijna overal, de gena-
speciale aandacht voort de deslag voor het anarchisme
binding tussen anarchisme als massabeweging.
en kunst in Frankrijk, op In Vlaanderen had het anar-
basis van het boek van E. chisme nooit veel invloed
Berbert (1961). gehad, maar de oppositie
De uiteenzet ting over Ne- binnen de B.W.P. tegen het
derland is minder uitge- Algemeen Meervoudig Stem-
breid maar heeft dezelfde recht kreeg al vlug een
verdienste: tot voor dit anarchistisch tintje, dat
boek bestond een dergelijk vooral te Mechelen zeer
iets in het Neder lands taai was. Door gebrek aan
niet. organisatie konden ook de
Wat het boek werkelijk de Mechelse anarchisten geen
aoeite waard maakt - zodat werkelijk alternatief voor
niet enkel Luk Vanherentals de Werkliedenpartij vormen.
het moet kopen - is de In Vlaanderen had het anar-
eerste echte uiteenzetting _chi~me. wel invloed op de
over het anarchisme in art1st1eke en kulturele
België (1890-1914). Tot avant-garde middens. Belan-
voor kort bestond er op dit grijk hierbij was de jonge
gebied niets, behalve het August Vermeylen (!tritiek
boekje van Wouters (1981) der V1aamsche Beweging) die
over Mechelen, dat Moulaert aan het doopvont van het
overigens ook verwerkt anarchiserende tijdschrift
heeft. Het verhaal is niet Van Nu en Straks (189]-
kompleet - enkel Antwer- 1901) stond. Hieraan werk-
pen, Mechelen, Luik en ten naast Vlaamse auteurs
Brussel komen aan de zoals Stijn Streuvels, Ber-
beurt - maar deze leegte man Teir1inck en Karel van
wordt ongetwijfeld ter zij- de Woestijne ook anarchis-
ner tijd' opgevuld bij het ten zoals Domela Nieuwen-
verschijnen van Moulaerts huis~ Chr. Corne1issen en
doktoraat. Mesnil mee. Hieruit ont-
Het opvallendste is ook stond trouwens het puur
hier de scheiding tussen anarchistische jongerenblad
Wallonië dat lang anarchi- Ontwaking.
stisch bleef, en Vlaanderen In Brussel bestond er een
dat in 1877 door oprichting franstalig intellektueel
van de Vlaamse Socials- anarchisme, tot uitdrukking
tische Partij de politiek komend in het belangrijke
aktie aanvaarde. Het Alge- tijdschrift La Société Nou-
meen Meervoudig Stemrecht veIle ,waar progressisten,
(189]) zal' in Wallonië de sociaal-demokraten (Vander-

• velde, bijvoorbeeld) maar
ook anarchisten (!tropotkin,
Réc1us, Grave, Mesni1 e.a.)
broederlijk naast elkaar
schreven - misschien wel de
belangrijkste Belgische
bijdrage aan het interna-
tionaal anarchisme. Over
dit belangrijke tijdschrift
zijn momenteel twee licen-
ciaatsthesissen in de maak.
In Brussel en Vlaanderen
zien we dus vooral het
intellektuele en eklek-
tische anarchisme dat de
massa veracht en de aristo-
kratische vrijheid van het
individu benadrukt. Dit
soort a-sociaal, elitair
anarchisme zou met het
verdwijnen van de massabe-
weging (1914) overheersend
worden tussen de twee we-
reldoorlogen.
Nog een kort woordje over
de uitgave van het boek. Er
is namelijk een storende
tweeslachtigheid te bemer-
ken., Het boek wil op twee
publieken mikken : het
reeds onderlegde en het
onwetende maar geïnteres-
seerde. In die zin vind ik
het voetnotenapparaat wel
te overladen. De onderlegde
lezer kent best de belang-
rijke werkeq van Woodcock,
Jol1, Maitron enzovoorts,
zodat het niet nodig is
daarheen steeds exhaustief
te verwijzen. Verder voel
ik mij als lezer beledigd
als in de voetnoten wordt
uitgelegd wat "Commune van
Parijs", "Art Nouveau",
"impressionisme" is en wie
"Tolstoj" r "de J?aepe" en
."Proudhon" zijn. Dat leert
iedereen op de middelbare
school, en tenandere bes-
taan er encyclopedievoor
iets. Papierverspilling !
Deze kritische opmerking
doet echter in 't geheel
niets af aan de grote
waarde van dit boek, die
hopelijk in de loop van dit
artikel voldoende duidelijk
is geworden.

In 1980 won de jonge licenciaat in de Moderne Geschiedenis
(K.U.L.) Jan Moulaert voor zijn thesis over het anarchisme
in Antwerpen de tweejaarlijkse Bubert-Pierlotprijs, een
mooie aanmoediging voor .een jonge historicus. Nu is er een
boek van diezelfde Moulaert verschenen waarin o.a. een
neerslaq van die thesis. Dit is·om verschillende redenen een·
gebeurtenis. Allereerst is de auteur een K.U.L.-histori-
cus - hij doktoreert daar momenteel over hetzelfde'onderwerp
- en wordt zijn boek ingeleid door een K.U.L.-professor (R•.

De Schryver, zoon van de' Minister' van State). Het onderwerp
van het boek ligt' echter toch buiten de traditionele
geschiedschrijving, zéker bui ten de geschiedschrijving aan
de K.U.L. (die zich ongeveer beperkt tot de'Vlaamse Beweging
en de Duistere Middeleeuwen). Ten tweede wordt het boek bij
EPO uitgegeven - voorheen nauw verbonden met 'Amada (Pvda)
maoïs~en die een boek over anarchisme uitgeven dat toch zeer
posi tief t.o.v. die beweging staat... Ten derde ging de
Pierlot-prij s 1980 naar een thesis. over het anarchisme
sinds wanneer moedigt de burgerij het maken van anarcho-
vriendelijke thesissen aan ?

Het beeld wordt kompleet
als prof. De Schryver in
Z1Jn inleiding zegt
"Veel uit het anarchistisch
ideeëngoed .••b1'ijft ons
bekoren en kan ons inspire-
ren voor de verwezelijking
van een betere wereld waar
'volle vrijheid' met ware
gelijkheid moge verbonden
worden." (p.ll) Al het
genoemde laat zien dat het
anarchisme definitief door
de intellektuelen is inge-
lijfd en dat er van de
oorspronkelilke arbeiders-
beweging van c!ie naam niets
overblijft.

Inderdaad; Moulaert wijst
erop dat het beeld door de
marxisten geschetst als zou
het anarchisme enkel klein-
burgerlijke intellektuelen
of ambachtslui bekoord heb-
ben, niet met de waarheid
overeenstemt : "Spijtig
voor de theórie, maar de-
tailstudies op dat vlak
wezen uit dat,deze meer ,het
produkt is van ideologisch
truitjestrekken dan een
getrouwe weergave van de
r.ealiteit." (p.24) Deze
historici schrijven vanuit
de huidige situatie en
denken dat het in de 19de
e~uw en begin 20ste net zo

was.
Het begin van de anarchis-
tische massabeweging situ-
eert de auteur tijdens de
Eerste Internationale, hoe-
wel hieraan de theorie van
o.a. proudhon was voorafge-
gaan. Kort wordt de tegen-
stelling binnen die Inter-
nat-i onate getekend die dan
in 187] leidt tot de uit-
sluitend anarchistische St.
Imier Internationale, waar-
bij ook de Belgische afde-
ling zich aansloot. Deze
Internationale vervalt

dan wel dood en vanaf 1890
begint het eigenlijke ver-
haal van dit boek met een
afzonderlijke behandeling'
van Frankrijk, Nederland en
België. Dit nadat in het
eerste hoofdstuk een korte
theoretische inleiding werd
gegeven (anarchisme is an-
ti-autoritair, anti-staats,
een socialisme).
Al de gegevens komen uit de
bestaande literatuu~ enkel
een gedeelte van het hoofd-
stuk over België berust op
origineel onderzoek van de

Anarchisme definitief door
de intellektuelen ingelijfd

auteur. Toch een mooie
prestatie. Het is in ons
taalgebied bij mijn wéten
het enige historische
verhaal over het anarchisme

tische uitdiepi-ng die leidt van die periode. Frankrijk
tot het anarcho-kommunisme' behandelt hij op basis van

.het boek van J. Maitron,
en de propaganda, van ~e die voor zi j n land een
daad. De rnt.ernet Loneï.e 1S gedetailleerde studie over

vlug, o.a. door het soci-
aal-demokratisch worden van
de Belgen (1877). Van dan
af gebeurt er een theore-

~-

zware klap voor de beweging
worden, en de definitieve
opgang van de B.W.P.
In Wallonië trok de anar-

chistische bew~ging zich
terug' in enkele centra,
Verviers, Centre, Bru~sel
maar vooral Luik. Te Luik
bewandelde men voor 1900 de
terroristische weg der bom-
aanslagen, waardoor de an-
archisten nog meer ver-
vreemden van de massa
"De B.W.P. kon er de vruch-
ten van plukken." (p.l05)
Na 1900 kwam er een herori-
entering naar het syndika-,
lisme toe - iets wat duide-
lijk de goedkeuring van de
auteur wegdraagt - met als
hoogtepunt de anarcho-com-
munistische federatie Grou-
pement Communiste Libertai-
re (1905-1907). Dit was een
belmangrijke stap op weg
naar een breder draagvlak.
De G.C.L. werd echter als
te autOritair ervaren en
opgeheven. Naast deze syrr-
dikale organisatie waren er
ook de belangrijke kulture-
le kringen (Cercles Libres
d'Etudes Socia1es) waar
échte anarchisten kwamen
spreken (hiermee bedoelt de
auteur waarschijnlijk ar-
beiders die het anarchisme
toegeç1aan waren) in plaats
·van intellektuelen. Hiermee
kan de periode 1900-1908,
aldus Moulaert, tot een
hoogtepunt van' het anar-
chisme in België gerekend
worden.
Na 1908 waren de gelederen
te Luik verdeeld. Anarchis-
ten van de zuivere lijn
verweten de anarcho-syndi-
kalisten te veel toegeving-
en aan de duivel die "orga-
nisatie" heette. De infil-
tratie in de vakbewegingen
mislukte overi~ens door het
overwicht van de B.W.P.
Vandaar ook de a~nvallen op
[het, reformisme van deze

JAN MOULAERT. De vervloekte
Staat. Anarchisme Y1 Fran-
kr1Jk, Nederland en Belg1ë
1S90-1914. Berchem, EPO,
HSl. 20Sblz.

Jozef Schildermans
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ABVV-jongeren bezetten fabriek

Kraken voor werk

Dan is er 's middags
spaghetti en wordt er gege-
ten tot de mannen van Boel
afkomen. Een delegatie van
drie komt uitleggen hoe het
er aan toegaat bij Boel in'
Temse na een half jaar
staken. De eerste reactie
was zoals De Standa~d
voorzag, één van ontgooche-
ling in de vakbond. De drie
spraken grinnikend van an-
archo-syndicalisme en lie-
ten duidelijk blijken dat
ze dergelijke schrijvelarij
in bovenvernoemd dagblad
niet au sérieux nemen. Het

Aan de vlaggestokken bij verdeling voor het eten, was gewoon de reactie van :
de poort, terwijl twee het afwassen en de wacht. ze hebben ons in de steek
vlaggen van de ABVV-jonge- Na het eten in de gI;ote gelaten. Vooral John Van
ren worden gestreken, zet witte zaal, in het licht den Eynden, provi-nciaal
Vuile Mong de Internationa- van spots en kaarsen, werd sekretaris, beschuldigden
Ie in, samen met een vijf- met spanning gekeken naar ze van achter hun rug het
tigtal overgebleven bezet- het TV-journaal. De aktie op een akkoordje gegooid te
ters. Karel Heirbout, ar- ,kreeg drie minuten royaal hebben. Ze waren er zich.
beider-dichter, een paar toebedeeld en er was dan van bewust dat Saverij s een
van zijn collega '5 bij ook enthousiast applaus. geducht tegenstander is,
Boel, militanten vàn SJWen Dan was er film : The als hij meestergasten en
Rode Jeugd, Leuvense en Sleeper , met _Woody Allen, bedien<;len op een gegeven
Bru••• l •• VVS-SVB-Btudenten het thema van Brave Newogenbl1k tegen de stakers
en syndikale jongeren uit World in een dolle komedie kon inzetten, desnoods met

Antwerpen, St-N ve.rwerk t , De vertoning werd koevoeten en ijzers gewa-
en Halle-Vilvoorde dikwijls onderbroken door pend. Dat gaf dan weer de

besluiten hiermee een 24- een defekt van de generator doorslag bij de arbeiders
uren-bezetting van de leeg- die het boven op het dak in om toch bij de vakbond te
staande gebouwen van UPL. de regen liet afweten, en blijven: men mag zich 'niet

door een verwittiging van van tegenstander vergissen.
de wacht bij de poort dat De op handen zijnde fusie
er fllkken op komst waren. met het virtueel failliete
Een lichte beroering doet Cockerill Yards van Hoboken
iedereen in de zaal opstaan heeft dan de zaak een
en men wacht af. Een groep andere wending gegeven.
gaat aan de poort staan in Zullen er opnieuw on~slagen
het licht: van de koplampen vallen ? Menwacht bij Boel
van de politieauto. In voorzichting af. De discus-
geval van ontruiming was er sie kwam op het het poli-
afgesproken geen' geweld te tieke niveau en daarover
gebruiken, het ging om een lieten de Boelarbeiders
symbolische bezetting, men zich heel schamper uit. De
zou geweldloos verzet ple- kleine helft van de kiezers
gen door 'zich buiten te zijn arbeiders maar niet de
laten dragen. Maar de poli- helft van de parlementsle-

den komt op voor' de belan-
gen van de arbeidersklasse
op. SP",ministers nemen be-

De jeugdwerkloosheid is een van de
ernstigste hypotheken op de toekomst.
Eén werkloze op drie is jonger dan 25
jaar. De maatregel van de ontslagnemen-
de regering om de wachttijd voor
werkloosheidsuitkering te verdubbelen,
is een typisch voorbeeld van de manier
waarop' de overheid eerder de slachtof-
fers van de economische crisis aanpakt
dan degenen die, toen het nog goed
ging, er zoveel geld aan hebben ver-
diend. Oplapwerk zoals het plan Spi-
taels of het plan Dewulf veranderen
niets ten gronde aan de mistoestand.
Een ~radicaal andere politiek dringt
zich op, waarbij de overheid een
belangrijke rol te spelen heeft. Daar-
voor werd in Leuven op de Oude Markt
een actiedag gehouden op woensdag 28
oktober en werd in Vilvoorde van
vrijdag tot zaterdag een leegstaande
fabriek symbolisch bezet.

De Usines Peters-Lacroix
waren een behangpapierfa-
briek met grote faam en
filialen in het buitenland.
Tot 1960 werkten er 1200
man. Hun enige concurrent
waren de Papeteries de
Genval. Maar het familie-
bedrijf van vroeger kwamna
de dood van de oude patroon
in slecht beheer. Meer en
meer werd door de familie
op de opgebouwde goede naam
en afzetmarkt geteerd. Er
kwamen te weinig nieuwe
investeringen, men zocht
niet naar nieuwe produkten
en markten en de concurren-
tie 'van het buitenland liet
zich voelen. In1974 begon
dan de economische crisis
en van 24 miljoen winst
ging men naar een verlies
van 65 miljoen in 1975. Dit
wanbeheer moest de staat
dan overnemen. De NIM
stortte er 400 miljoen in
en herstruktureerde. Maar
het, was te laat : in 1979
ging de zaak failliet en
tweehonderd werknemers
stonden van de ene dag op
de andere op straat.

tie nam vrede met de verze-
kering dat er geen schade
zou aangericht worden, de
f abr iek s.taat, nl . te koop
of te huur.

Deze fabriek hadden de
ABVV-jongeren uitgekozen

Aan de poort komen men-
sen hun solidariteit betui-
gen: ABVV-delegees die
studeren aan de kaderschool
van de vakbond in Vilvoor-
de, ~rbeiders van Scapi,
een nabur.Lq bedrijf. Om het
uur wor,dt de wacht afge-
lost. De kap over de kop,
de handen in de zakken, in
het regenweer een sigaretje
opsteken, een babbeltje
'slaan, de tijd doden.

's Anderendaags op, on-
,voor hun nationale aktie. gewassen en ongeschoren aan
Vrijdagnamiddag werd de de geïmproviseerde ontbijt-
ketting rond de poort door- tafel. De kranten worden
gezaagd. Onder applaus werd nageslagen. De Morgen, de
de poort opengedraaid en de Gazet van Antwerpen en het
honderd jongeren trokken Laatste Nieuws schrijven
met slaapzakken en dekens een klein artikel over de
de fabriek binnen. Span:" aktie. Dan wordt de zaal
doeken worden vastgespij- gedweild en de tafels wor-
kerd en een generator werd den geschikt voor een pers-
op het dak geïnstalleerd. conferentie. Er wordt eerst
Kameraden zagen mekaar weer een algemene vergadering
en er werden een· paar gehouden want de pers komt
strijdliederen ten beste', niet af. De aktie is een
gegeven· voor de camera's 'voorbereidende stap naar de
van de BRTen de persdienst mars tegen de jeugdwerk-
van het ABVV. Danny Valcke- loosheid van zaterdag 24
naers, coordinator van de april 1982. Alle jeugdorga-
aktie, een voet in het gips nisaties zullen worden aan-
en leunend op krukken, riep gezocht om mee te doen op
door de megafoon de werk- basis van een aantal eisen

voor de betoging. Speciaal
zal er een oproep gelan-
ceerd worden aan de chris-
telijke jeugdbewegingen en
de syndicale jongeren van
het ACW.Overal in Vlaande-
ren en Wallonië worden er
comitees opgericht die moe-
ten propaganda voeren, be-
wustmakingscampagnes, prik-
akties e.d. Het zal hard
werken worden om scholieren
en apolitieke. jongeren mee
te krijgen.

"tingen tegen hun eigen
ban in. Maar toch

_t een ABVV-delegee bij
.r , Rudy Van Vlierberghe

'" dezelfde lij st staan
voor de verkiezingen als
minister Dewulf die het
bereikte compromis uitwer-
·kte voor het arbeidscon-
flict, en John Van den
Eynden. Votez utile, zou
Mitterand zeggen.

Toen Vuile Mong en zijn
Vieze gasten om vier uur
ook solidariteit kwam be-
tuigen, werd onder begelei-
ding van een akkordeon wat
strijdkultuur bovengehaald.
Hand in hand, keme.raden,
werd ook dikwijls gezongen
tijdens de Boelstaking. Een
van de drie zong enkele
liedjes die de professione-
le proletenzangers niet
kenden. Er wordt bij BOel
blijkbaar 'veel gezongen.
Goed voor'het klassebewust-
zijn.

Daarna werd de bezetting
besloten buiten met de
Internationale en er werd
opgeruimd. In Vilvoorde-
stad ging er een stadsspel
door en de bezetters liepen
alle jeugdhuizen af. 's
Avonds was er in de stede-
lijke feestzaal fuif.
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Literatuurwijzer i.v.m. ontwa-
pening (2) ·

MAR]( HEIRMAN

Pax Christi~redactiesecre-
t.a r i s' Mark Heirman is met
zijn vorig jaar verschenen
boek Kernwapens. Wie?
Wat? Waarom? niet aan
zijn proefstuk toe. In 1978
publiceérde hij aan de
vooravond van de speciale
UNO-zitting over ontwape-
ning immers reeds het op-
hefmakende werk Wapèns
groeien niet aan bomen,
terwijl binnenkort een
nieuwe pocket van zijn hand
- nl. Kernwapens voor het
Europese strijdtoneel - zal
verschijnen.

De auteur wenst met zijn
essay in de eerste plaats
informatie te verschaffen
over de 35-jarige geschie-
denis van het kernwapen, en
dat op een manier die een
zo ruim mogelijk publiek
moet kunnen bereiken.
Daarom zitten in de studie
weinig cijfers, en bevatten
zij ook geen tab~llen of
grafieken; verw1)zingen
naar gespecialiseerde in-
stituten zoals SIPRI en
IISS, en een beknopt aantal
voetnoten achteraan in het
boek, wijzen de geinteres-
seerde lezer verder de weg.

Het uitgangspunt van Heir-
mans verhaal" is het ont-
staan van het atoomwapen
tijdens de tweede wereld-
oorlog, en het gebruik en
de uitwërldng ervan in
Hirosjima en Nagasaki . De
auteur geeft een schets van
de stormachtige vlucht die
de nukleaire bewapenings-
wedloop sindsdien heeft
genomen, en staat uitge-
breid stil bij het bestaan-
de wapenarsenaal. Hij ver-
klaart de veelheid van
wapensystemen die tot de
nukleaire gektor behoren,
en verder verschaft ~j ook
enige duiding bij een aan-
tal sleutelbegrippen uit
het strate9isch atoomjar-
gon.

Daarnaast beschrijft hij de
talloze initiatieven tot
ontwapening en wapenbeheer-
sing, en zet hij vervolgens
een aantal redenen voor het
mislukken van het streven
naar ontwapening op een
rijtje" Tenslotte gaat
Heirman in het laatste
hoofdstuk van Z1)n werk
dieper in op de ethische en
religieuze gronden' waarop
hij de kernwapens afwijst.
De auteur is er in ieder
geval van overtuigd dat
moraal en godsdienst een
belangrijke rol kunnen spe-
len, ten einde de mensheid
te doen inzien dat de'
kernwapens meer problemen
hebben opgeroepen dan opge-
lost.
M. HEIRMAN •

Kernwapens. Wie? Wat?
Waarom ?

D.A.P. Reinaert, Zele, 1980
229 blz., 298 fr.

.-~
Ontwapening ? En als de
binnenvallen ?

Von Meyenfeldt sluit Z1)n
werk af met enige beschou-

De Nederlandse generaal- 'wingen over de taak van de
majoor Von ~eyenfeldt kerk : binnen de kerken is
publiceerde nnlangs het er volgens hem inderdaad
boekje Kernontwapening. voldoende deskundigheid
Utopie of realiteit? Von aanwezig om de situatie
Meyenfeldt staat in Neder-"waarin wij ons bevinden te
land aan de kant van de analyseren en om nieuwe
'duiven' :hij is aktief lid wegen te wijzen. Hij wijst
van de Kommissie voor Oor- er wel op dat veel kerke-
logs- en Vredesproblematiek lijke uitspraken op het
bij de Synode van de Her- gebied van de veiligheid
vörmde Kerk, en van het voorbijgaan aan de werke-
Interkerkelijk Vredes- ,lijke problemen waarvoor
beraad, en stapte vorig wij heden staan, doch vol-
jaar uit het Christen gens hem kan de kerk wel
Demokratisch Appèl omwille meewerken aan veranderingen
van het partijstandpunt' op het gebied van de vei-
inzake kernbewapening. Hij ligheid wanneer zij zich
is - samen met o.a. Ninq -opstelt aan de zijde van de
Pasti en Antoine Sanguinet- armen en onderdrukten uit
ti -, één van de militaire de menselij ke samenleving.
experten die zich uitge- M.H. VON MEYENFELDT
sproken ~eft tegen de Kernontwapening.
plaatsing van nieuwe kern- of realite1t ?
raketten in Europa, en is Zomer & Keun1ng; Ede, 1981

eveneens mede-auteur van _---------:::::::~~::::::::::::~--------'het recent in Duitsland __ ......
verschenen "boek Generale
für den Frieden.

CHIEL VON MEYENFELDT

In Z1)n essay behandelt de
auteur vier grote thema's:
zijn visie op de kernwapen-
wedldop in onze wereld, een
over zi cht; van de angstwek-
kende vormen die de bewape-
ningswedloop hee'ft; aangeno-
men, een analyse van de
mogelijke wegen om de wéd-
loop te doorbreken, en een
aanreiking van enkele ge-
dachten over de weg naar
een veiliger toekomst. Hij
waarschuwt met nadruk voor
de kans op een totale
vernietiging, zolang wij
niet in staat zijn voldoen-
de greep te krijgen op de
krachten achter de bewape-
ningsinspanning.

Volgens hem zijn veran-
deringen in denken en han-
delen dan ook dringend
geboden, want binnen de
huidige veiligheidssystemeh
van Oost en West zijn
processen aan de gang die
onder bepaalde' politieke
omstandigheden een kernwa-
penkonflikt denkbaar en
mogelijk maken. Hij gelooft
echter niet in kernontwa-
pening, zolang he. Westen
volhardt in zijn traditio-
nele politiek van de hprde
aanpak: het stellen van
macht tegenover militaire
macht. Deze traditionele
politiek laat immers Vr1)
spel aan de krachten achter
de bewapeningsinspanning,
en maakt kernontwapening
utopisch. In zijn visie kan
kernontwapening binnen een
nieuwe . ordening van de
wereldgemeenschap echter
wel een realiteit worden,
doch dan mag het niet méér
zijn dan een speerpunt voor
de afschaffing van krijgs-
machten als instrumenten
van nationale politiek.
Daarbij zou Europa moeten
in staat zijn de eerste
stappen op deze weg te
zetten, doch hij voegt er
meteen aan toe dat het niet
eenvoudig zal zijn Europa
hiertoe over te halen....., Dij .

Russen dan eens

nieuwe kernraketten in
Europa : volgens hem hebben
de Europeanen goede argu-
menten om zich te verzetten
tegen de onredelijke en
zeer gevaarlijke inzet van
nieuwe kernwapens.

De stelling die als een
rode draad "doorheen Barna-
by's werk loopt is onge-
twijfeld pessimistisch : we
stevenen onvermijdelijk af
op een kernoorlog, en dat
is vooral te wijten aan de
uit de hand gelopen wapen-
race tussen de beide groot-
machten. Daarbij is het
volgens de auteur vooral
verbazingwekkend dat nog
slechts weinigen zich rea-
liseren welke de katastro-
fale vernietigingskracht
van het kernwapen is;
niemand schijnt zich inder-
daad dagelijks bezorgd te
maken over het steeds aan-

IK V INO VAN t1E.ZE:.LF DI\' 11(
VE:.R.STI\NDI6- BEN,AL VENKE"N
DOHH e HENSEN DI\.TOOK,

.'

FRANK BARNABY

AL HOEWEL..

Van Frank Barnaby. - tussen
1971 en begin oktober van
dit jaar direkteur van het
gerenommeerde vredesinsti-
tuut SIPRI - verscheen vo-
rig jaar het boekje Vredes~
verwachtingen. Sarnaby
hoeft in deze kolommen
waarschijnlijk niet meer
voorgesteld te worden : in
VETO nr. 2 werd een uitvoe-
rige bijdrage aan hem en
aan zijn instituut gewijd,
terwijl in het volgend
nummer een verslag zal
verschijnen van de voor-
dracht die hij op maandag
19 oktober 11. in de Grote
Aula hield.
Doorheen de verschillende
hoofdstukken van zijn boek
geeft Barnaby een overzicht
van de gevaren van de
kernwapen wedloop tegen de
achtergrond van de interna-
tionale politiek. Aller-
eerst schetst hij de ach-
tergrond van de bewape-
ningswedloop, waarna hij de
bedragen die voor bewape-
ning worden uitgegeven van
naderbij bekijkt. Verder
bespreekt hij de steeds
verder gaande verapr-eLd.inq
van kernwapens, probeert
hij een overzicht te geven
van de kernwapens die in
gebruik zijn, en waagt hij
zich tevens aan de be-
schrijving van de onvoor-
stelbare gevolgen van een
kernoorlog. In een aparte

•bijdrage schenkt de auteur
ook aandacht aan de moge-
lijke installatie van

wezige gevaar dat een kern-
oorlog in één enkel ogen-
blik een einde aan onze
samenleving kan maken. Het
publiek is in slaap gesust
door een vals gevoel van
veiligheid, waarbij gesteld
wordt dat een evenwicht in
de nukleaire terreur een
'goede' politiek is.

Toch ziet Barnaby ook hoop-
gevende" tekens; hij ge-
looft daarbij vooral in de
macht van de publieke opi-
nie, die men zeker niet mag
onderschatten. Daarnaast
hebben diverse andere groe-
pen en instellingen een
belangrijke verantwoor-
delijkheid om pogingen te
ondersteunen ter verkrij-
ging van maatregelen die
tot wapenbeperking leiden :
de ·wetenschappelijke onder-
zoekers, de vakbonden, de
kerken, de massamedia en de
kleine landen. Volgens hem
zouden het wel eens deze
laatsten kunnen Z1)n die
bepalen of er al dan niet
een nukleaire ondergang
plaatsvindt : zij zijn im-
mers het best in staat om
druk uit" te oefenen op de
supermachten en hen er toe
te bewegen ~ot.ontwapening
over te gaan.

F. BARNABY
Vredesverwachtirtgen

Meulenhoff Informatief
A'dam 1980, 96 blz., 275 (r

80 blz., 1·95fr.

BERNARD BENSON

Tot slot nog enige aandacht
voor Benson's Vredesboek,
waaruit we reeds citeerden
in onze inleiding. Het is
wellicht overbodig de au-
teur van dit boek nog voor
te stellen, want deze fysi-
kus, informatika-deskun-
dige, uitvinder, gewezen
zakenman en filosoof kwam
nog onlangs in Antwerpen
~ijn boodschap uitdragen,
en bij die gelegenheid
schonken een aantal Vlaamse
bladen uitgebr'eid aandacht
aan zijn vredesprojekt.
Reden daarvoor was het
verschijnen van Het Vredes-
boek in Nederlandse verta-
ling, terwijl trouwens tal-
loze andere vertalingen van
dit oorspronkelijk vorig
jaar verschenen werk in
voorbereiding zijn.

Het verhaal begint op een
dag, ergens in de toekomst,
die tot Vredesdag is uitge-
roepen. Doch vermits het al
zolang geleden was dat iets
dergelijks nog plaatsgevon-
den had, wisten nog slechts
weinigen hoe het eigenlijk
zover gekomen was. Op die
dag zien twee kinderen
plots een oude man zitten ;
ze vragen hem het hele
verhaal van die Vredesdag
te vertellen ; wat de man
ook prompt doet.

Hij heeft het dan over een
jongetje, dat op zekere dag
een televisiestudio binnen-
stapt, en daar namens alle
kinderen van de wereld
uitroept dat hij niet wil
sterven maar wil leven.
Zijn toespraak wordt door
miljoene~ mensen bekeken en
beluisterd, en uiteindelijk
delen de presidenten van de
drie machtigste landen ter
wereld mede dat ze hem
willen ontvangen: Het jon-
getje krijgt van hen de
belofte los dat ze hun
uiterste best zullen doen
om vrede te sluiten, doch
uiteindelijk blijkt het
plan niet realiseerbaar.
Daarop gaat het jongetje in
hongerstaking, en wordt
daarin gevolgd door ontel-
bare anderen. Tevens stelt
hij een oplossing voor om
uit de impasse te geraken :
iedere president gaat met
zijn familie naar het land
dat hem het meest vreest,
en nodigt op zijn beurt de
president van dat land en
zijn familie uit. Zo zullen
de presidenten de gijze-
laars van de vrede zijn,
want zij zullen geen bevel
geven om het land te bomba-
rderen waar zij zich op dat
moment bevinden.

Toen begon het ondenkbare
alle regeerders gingen over
tot de gezamenlijke verwer-
ping van alle wapens. En zo
kwam het dan ook dat daarna
de wereld elk jaar de dag
vierde waarop het jongetje
zijn eenvoudige oplossing
had gevonden. Dit verhaal
wordt verteld onder de vorm
van een sprookje, maar het
onderwerp van Het Vredes-
boek is dat duidelijk
niet : de wereld is inder-
daad de gevangene van de
steeds toenemende wapen-
waanzin. Doch Benson is
ervan overtuigd dat vrede
mogelijk is, op voorwaarde
dat vier miljard mensen dat
willen ...

B. BENSON
Het Vredesboek

Kr1tak, Leuven, 1981
233 blz., 350 fr.

Luc De Munck
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Fi z ik: DO big business
Red Zebra: Sti I1 0.0

business
Ja, de vleugels van de Bel-
gische rock lijken wat ge-
kortwiekt. Een'single in
eigen beheer' beheer is
wel mode geworden, maar
het kopen van zo'n werk-
stuk alleszins niet. De
platenfirma's hebben de
kreatieve wildgroei geka-
naliseerd en de groepen
'met een duidelijke kans
op meerwaarde-opbrengst'
met kontrakten stil ge-
maakt. Echter, uitzon-
deringen bevestigen de
regel. En twee van het
zitten op 24 november in
de Lido voor een konsert
Fizik en Red Zebra, bei-
den uit Brugge.

fizi k
A new rock band, zo noe-
men de drie leden van Fi~
zik zich. Ze bouwen hun
sound op met synthesizer,
bass, guitar, drums en
voices. Het resultaat
was al eens te horen :
de t:rack "History" op
de cult-lp "No big
business" mengde een
synth-riff met de warme
stem van de basgitarist.
Naast deze opname hebben
ze met vzm Kleo (de pro-
ducent van de "No big
business-Ip)een single
uitgebrach1:, met "Next
1;.0 _- en "All about re-
li.gion" erop, twee pop'ge-
kleurde nummers. '
De samenwerking met Kleo
~enlijke neer op
een veredelde vorm van
het eigen beheer. Hier
neemt de vzw alle ver-
antwoordelijkheid (finan-
cieel, publicitair, .••)
op zich, in totale sa-
menspraak met de groep.
En intussen kan Fizik,
zonder de natte adem
v,ande platenmaatschap-

pij in de nek, de festi-
valletjes en de optredens
met hun new rock invullen.
Leuven kan er binnenkort
voor het eerst mee kennis-
maken.

red zebra
Red Zebra staat al een
paar trappen hoger. Ze be-
gonnen ooit eens als "The
bungalows", speelden leu-
ke punk en waren in Brugge
goed gekend, m~ar verder
niet. Rock Rallye 1979
veranderde niet alleen
hun naam en hun muzikale
sterkte, maar verlegde ,-
vooral hun grenzen. Hun
eerste produkt bewees ge-
noeg het catchy "Living
in a living room" (ja, in
eigen beheer, ...) werd
een kleine hit, zowel
bij de kritici als bij
platenkopend Vlaanderen.
En de vele optredens
(met als uitschieters
voorprogramma van Thc Cure
en The Undertones, kon-
sert voor VPRO, opnames
voor BRT, ...) maakten van
Red Zebra een stevige
live-groep, geleverd met
garantie.
Voor de tweede single,
"TV-Activity", werd pro-
ducer Paul Decoutere,
ex-Tjens Couter, binnen-
gehaald. Deze leverde met
Red Zebra gavere en ze-
nuwritmische songs af,
die de toekomstige rich-
ting van de groep al aan-
kondigde : een benadrukte
ritmelijn, een indringende
gitaar op de achtergrond
en een gedreven stem.
Getuige daarvan de recente
mini-lp "Bastogne". Opge-
nomen in kwasi-ideale om-

standigheden (deICP-stu-
dio's, produktie door
Jean-Marie Aerts) zijn de
vijf nummers het voorlopig
eindpunt van Red Zebra's
zoeken naar perfektie
van klank en inhoud.

Wij telefoneerden met Dirk
,'Beenhouwer' De Pauw, de
vijfde Red Zebra, die al-
tijd bezig is met manage-
ment en public relations
en met van Red Zebra nog
meer Red Zebra te maken.
Een samenvatting van ons
gesprek •.•

"wiJ moeten
oppassen voor
inteelt"

VETO: ICP, Jean-Marie
Aerts, het begint alle-
maal groots •.• en duur
te worden ?
RED ZEBRA : We wilden ge-
woon de best mogelijke op-
names maken. En duur,. dat
zou ik niet zeggen. ICP
en Jean-Marie Aerts zijn
het goedkoopst op hun ni-
vo.
VETO : Geen schrik gehad
door de kritiek afgedaan
te worden als het zoveel-
ste kind van de TC-Matic
familie ?
RED ZEBRA : Wij zi~n de
Strings niet. Dat is een
rock-en-fun.-groèp, die om
louter opportunistische
redenen de TC-Matic-sound
overneemt. Jean-Marie Aerts
heeft ons gezegd dat al-
leen groepen zonder per-
soonlijkheid de vaste
klank van de producer
krijgen. Wij moesten dus
niets vfezen. Daarbij,
voor de volgende single,
die binnenkort opgenomen
wordt, zullen we weer .
met een andere producer
werken. Ditmaal wordt het
allemaal zeer ritmisch
maar met een eigen ka-
rakter.
VETO : Jullie zijn eigen-
lijk nog de enigste groep,
die met sukses in eigen
beheer werkt.?
RED ZEDRA:lnderdaad, alles
draait prima. Van de eer-
ste single werder er 4000
verkocht, van de tweede

3000 en van onze mini-lp
zijn er ~l 2500 stuks op
drie weken de deur uit.
We kunnen herbeginnen dus.

VETO : En de optredens ?
RED ZEBRA : We moeten veel
weigeren. We hebben be-
wust gekozen'voor slechts
4 optredens per maand, om
tijd genoeg te hebben om
te repeteren en om ons
repertorium aan te vullen
en te veranderen.
VETO : Zoals iedereen en
alles in de rock moet
Red Zebra nu ook hoger,
grootser en verder. Plan-
nen ?
RED ZEBRA : Zeker geen lp;
dat is te duur om in eigen
beheer' uit te geven en een
lp kan moeilijk helemaal
op een hoog peil gevuld
'worden. Wij willen eens
verder gaan dan onze vaste
groep kopers, omdat we
moeten oppassen voor in-
teelt. Eigenlijk had
"Living in a living room",
mits een betere produktie,
een hit kunnen geweest
zijn. Gelukkig is het niet
zo geweest, want toen wa-
ren we nog een slechte
live-groep met weinig num-
mers. Maar een goed lopen-
de én goede single willen
we echt wel, ook om einde-
lijk eens te kunnen werken
zonder konstante financi-
ele moeilijkheden. Als ik
je vertel dat we 200 000
hebben moeten lenen om
"Bastogne" te kunnen uit-
brengen, dan moet ik daar
toch geen tekeningetje
meer bijmaken.

Alle dagen
vert 24.00
10: De lieveling

aaand
2°: Sex Boat

van

Van vrijdag 13 'tot donder-
dag 19 november

Alle dagen
vert 14.00
film 14.15
Ben vlucht

en 20.00
en 20.15
regenwulpen

Alle dagen
vert 16.00 en 22.00
film 16.15 en 22.15
Shocking Asia

de

Alle
vert
film
Drei in Paria

dagen
18.00
18.15
Dirndl

dat spul te heten, en 73
~as een goed wijnjaar, zo-
jus ...)naast me, bleef ik
klaarwakker bij het luis-
teren naar Djasba.

De opener "Why did my mo-
ther cry" is een vlot, easy
listening-nummer lTietgezel-
lige synthesizerklanken.
Kwalitatief is het nog geen
Chick corea, Jan Hammer of
Herbie Hancock maar het be-
looft. "Safety Bossa" daar-
entegen is zwak. Het BRT -
combo o.l.v. Francis Bay
zaL dit ook al wel eens ge-
speeld hebben ter opluiste-
ring van "Het staat in de
sterren qeschreven".

"Intellectual blues" is een
geslaagde poging om de in
de vergeethoek rakende
blues opnieuw enig leven
in te blazen. De vokalen
zijn zeer 'goed (net echt)

fT

t1aar de roman van
MAART-EN IT HART
met-
JEROEN KRABBE

WILLEKE VAN AMMELROOY
RIJK DE GOOVER
MARIJKE, MERCKENS
HENRIETTE TOL
CLAIRE WAUTHION
HUIB ,ROOYMANS

van
JONG

nmc1lJk'tlg van
VAN HEUNINGEN

ALFA FILMS

24 november

Djasba: Antoinette
chine driving woman

Vorige week verscheen bij
de Leuvense platenboer
"Antoinette a steammachine
driving woman" van de
Belgische jazzrock-groep
Djasba. Enkele indrukken.

In de tijd van kernenergie,
Pershing, Cruise en 55-20
is er ook nog eens een pre-
tentieloze plaat verschenen
met de reeds eerder vermel-
de archaïsche titel. Pre-
tentieloos eerst en vooral
omdat het jass-rock is
(en zodoende ook nooit het
grote publiek zal bereiken)
maar ook omdat de verpak-
king (de hoes dus) zeer
sober is.

Nu dûrf ik wel eens in
slaap vallen bij het be-
luisteren van dergelijke

muziek maar met een pijp ~n
de mond en een glas wijn
("contient 73 cl" schijnt

Eerst zien, zei de blinde
en daarom komen Fizik en
Red Zebra hun rockkennis
tonen op dinsdag 24 novem-
ber, in zaal Lido, vanaf
20 uur. Kaarten kan je nu
al kopen aan 130 frank
(JJ Records, Delp~r, Arno's
Lido), de dag zelf aan
150 frank. Be there.
(Ja, grootmoeder, morgen
luisteren we weer naar de
Elegasten, Jef EIbers en
Wallace Collection en ik
zal er wel een tekeningetje
bij maken ••• )

a steamma-

en de begeleiding is ook
OK.
Kant twee begint met "what
's going on ?". Ja, wat is
er gaande; is het de wijn
of de plaat zelf, ik weet
het niet, maar alles komt
me zo bekend voor. Gezel-
lig, dat wel, ~aar niks
vernieuwend.
En dan komt Antoinette
zelf op de proppen. Met
haar stoommachine, die
eigenlijk meer op een
storm op de noordpool
lijkt, houdt ze me enkele
minuten in de ban.
Vloeiend gitaarspel van
Luk Vanwinkel (het brein
van Djasba) doet Annie's
machine verstillen. Onmis-
kenbaar het beste van de
plaat.
De intro van "Colourly
tripping" (drums en gitaar)
en het daarop volgende
fluitachtige svnthesizer-

spel vind ik pêrsoonlijk
een van de beste stukken
van de plaat maar Jan
Modaal houdt er op dat

gebied meestal een andere
mening op na dan ik.
"Guitar étude" tenslotte
is zoals de naam het zegt
een guitar étude, maar
zoiets heb ik Willy
Donnie al tien keer beter
weten doen.

"Antoinette" zal nooit
een hoogvlieger worden in
de Belgische muziekwereld,
maar als sfeervolle plaat
heeft ze ontegensprekelijk
haar verdiensten. Goed als
achtergrondmuziek bij het
roken van een pijp en het
drinken van een glas wijn
of bij het lezen van een
soeproroan.

Tom Van Cleemput



Herlees gewoon deze be-
scheiden analyse en je ziet
-dat het -ez allemaal is en
ik - wie ben ik natuurlijk,
die vraag blijft - beweer
dat het er in verbluffende
hoeveelheden en kwaliteits-
h9<?gten is. Och, laten we
zwijgen en het woord aan
anderen laten: Ga hem
gewoon zien, ja, jij die
dit alles niet au serieux
neemt, en oordeel zelf. Al
de rest is onzin.

komt de Franse roman- en
novelleschrijfster (die in-
tussen ook zelf al 12 films
geregisseerd heeft sinds
1966 en 4 romans van haar'
verfilmd zag) ter ore en ze
neemt de eerder ongewilde,
toevallige ~itnodiging aan.

De versrnelting van litera-
tuur en film, twee verwante
en toch zo onderscheiden
media, verl!ep zelden zo
organisch. Renais als "nou-
velle vague"-filmer en Du-
ras als "nouveau roman"-
schrijfster beogen een
haast identiek 'effekt op
een magisch moment in zowel
de Franse "nieuwe" film als
literatuur. Ze streven de
totale subjektiviteit na -
m~t de typische uitdruk-
kingsvormen van hun- me-
dium - in een onderzoek
naar de situatie van de
mens in de wereld.

Dat gebeurt in een simpele
verhaal inhoud : Duras'

tekst en Resnais' film
vertellen de romance tussen
een Franse toeriste in
Hiroshima anno 1959 en een
Japanse architekt. Hun on-
mogelijke en gekwelde lief-
de roept bij beiden oor-
logsher inner ingen op. Voor
hem is dat de bom en de
gruwelijke gevolgen ervan,'
tot in 1959 voel- en zicht-
baar. De film opent trou-
wens met een ~ndrukwek-
kend-briljant, cinematogra-
fisch heel hoogstaand half-
uur haast semi-dokumentaire
impressies van de verminkte
stad met haar ve;minkte
mensen.

"Moeder, waarom is kopiëren zo
duur ?"

"Omdat je niet kopiëert op Sociale
Raad !"

Kopiëren op Sociale Raad .,
Goed en Goedkoop

1,5 fr
p.s. :je kopiëerwerk gesorteerd voor dezelf-
de prijs, ook verkleiningen. Van service ge-

sproken!
JIJ KOPIEERT TOCH OOK OP SOCIALE RAAD

Kwaliteit!
Openingsuren :ma t/m vrijdag

9.00 tot 12.30
14.00 tot 18.00

Resnais'. atoombom
14·

•• liefde.
Alain Resnais is een Frans topregisseur met eigenzinnige
stijl- en derikvormen , De lezer kent waarschijnlijk wel z.i j n
meest recente prestatie: " Mon Oncle dl Arnérique tI, één van
de toppers van het Canne's+feet.LvaL en van het hele
filmseizoen 1980. Deze man filmt echter al 'veel langer, maar
dat is jammer genoeg mi.ader algemeen bekend. Zijn debuut
dateert van 1959 ; meteen een we~rgaloze voltreffer die de
filmgeschiedenïs kwam verrijken, waarop nog 8 films in 20
jaar volgden die wisselend oerdegelijk, interessant tot
briljant zijn. Resnais werd zo een begrïp in de internatio-
nale cinema sinds dat ophefmakende debuut : " Hiroshima, mon
amour" (1959).

De Andere Film presenteert deze klassieker op maandag 16
november om 20.30 u. in Auditorium Vesalius.

Het verhaal van Duras
Resnais, geboren in 1922 in
het Franse Vannes, deed
voorbereidende ervaring op
in het filmmilieu als ak-
teur en monteur, alvorens
tussen 1948 en 1958 de
eerste pogingen ;;:lsregis-
seur te wagen. Hij maakte
semi-dokumentaire kort-
films, zoals "Vincent van
Gogh" (1948), die met een
Oscar bekroond werd.

Marguerite Duras

In 1959 dan be sLui t; hij een
eerste langspeler te maken
en wel over het oorlogsver-
leden, over Hiroshima bij-
voorbeeld. Hij laat zich
ergens terloops ontvallen
dat niemand anders dan
Marquerite Duras in staat
is hem een voldoende sterk
scenario te leveren. Dat

van

Sociale Raad
's Meiersstraat 5

(tussen Hogeschoolplein en Muntstraat)
3000 Leuven

Deze aangrijpende setting
brengt de vrouw terug naar
Nevers, Frankrijk, tijdens
~e oorlog : haar herinne-
ring aan haar liefde voor
een Duits' soldaat. Ze iden-
tificeert gaandeweg meer en
meer de Japanner met de
Duitser en herleeft flarden
van het verleden in vermen-
ging met het nu in Japan.
Vermenging ook van haar
persoonlijke lijden tijdens
de oorlog (en ook nu - de
liefde is tweemaal onmoge-
lijk) en het kosmisch ver-
ruimde leed van de oorlog
in het algemeen, van Hiros-
hima. De konfrontatie van
deze twee intense psycholo-
gieën en de uitdieping van
elk in het konflilct. is
meeslepend.

Spelen met de tijd

Deze thematiek en de ver-
telwijze - anekdotîsche
benadering van het naamloze
individu dat verloren loopt
in de wereld en er geen vat
op heeft, en dus eronder
lijdt - vanuit strikt sub-
jektief' standpunt zijn ty-

pisch voor de "nouvelle
vague" .

Resnais zegt dat de mense-
lijke geest inderdaad zo
funktioneert en hij wil dat
in zijn personages laten
zien. Hij interesseert zich
alleen voor de totale wer- ...
kelijkheid, voor'méér tonen
dan . alleen het visueel
waarneembare. Dat je tijd-
en ruimte in de geest van
de personages vermengd te
zien krijgt, moge geïl-
lustreerd zijn door volgend ~
voorbeeld uit de film.

Resnais toont de vrouw in
gesprek met de Japanner,
deze identificerend met de
Duitser uit haar oorlogs-
herinnering (overvloeiing
van de twee gelaten visua-
lizeert dit) en zo scènes
in Nevers herbelevend;
maar - en dat i. het knappe
lala vondst-- de flashback

"Hiroshima mon amour"
Emmanuella Riva en Eji Okada

De film is te situeren op
de niet alleen mis te
verstane, maar zelfs eenza-
me hoogte waar alleen de
grootste klassiekers van de
filmgeschiedenis thuisho-
ren. De omvattendheid én
diepte-uitwerking van een
rijkdom aan thema' s die de
film inhoudelijk voeden, de

Het voorbeeld met de ge- briljante en grenzenverleg-
luidsband van de film (de gende vormgeving, de oor-
tweede helft van het medium strelende en oogverblinden-
film naast de beelden - de verpakking op beeld- en
vaak ten onrechte verwaar- klankband •••
loosd) brengt ons bij een
tweede vernieuwend kenme nk
van Resnais' films. Zijn
werken (ook de latere) zijn
eigenlijk audio-visuele
opera' s : de klankband is
niet langer begeleiding op
de achtergrond of alleen
tekstuele 'informatie ; het
is een autonoom en wezen-
lijk bestanddeel van de
film als totaal-taal gewor-
den.

Het mag al voldoende duide-
lijk zijn aan de gebruikte
kleur van de taal. In een
poging tot objektieve weer- Filmografie
gave van ontstaan, inhoud
en vormgeving van de film
is een kwalitatieve waarde- 1948
ring (op niet mis te ver+ 1950
stane hoogte) niet te on-
derdrukken geweest. Het
moment is gekomen om de
kaarten maar duidelijk op
tafel te leggen. 1959

1961

is nooit kompleet, heden en
verleden blijven gezamelijk
aanwezig, doordat de sound-
track Japanse buitenbeeldse
muziek laat horen,- bij de
beelden van toen in Nevers.
We krijgen ~us een komplete
verinnerlijking van de
tijdsbeleving.

Deze twee aspekten samen
van Resnais' "nouvelle va-
gue"-filmen het:en open ci-
nema, en dat was toen
nieuw, in 1959.

\ .~- ,~

Alain Re ana.i.s

Maandag ben ik er, en dan
laat ik het woord én het
beeld aan de meester. Alain
Resnais was de naam. De bom
zal barsten en ons verblin-
den.

Maar er is méér in
"Hiroshima mon amour", dat
van Resnais niet alleen een
representant van deze stro-
ming maakt, maar eerder een
vérnieuwend voortrekker. De
subjektiviteit en verloren-
heid van het anonieme,
versnipperde ik wordt in
verschillende karakters te
grabbel gegooid; elk met
hun eigen psychologie, hun
eigen indrukken van het nu,
herinneringen uit het ver-
leden, verwachtingen ~an de
toekomst. Reshais door-
breekt de traditionele be-
nadering in mooi afgebaken-
de sekwensen, handelingsge-
heeitjes die een tijd- en
ruimtelijke eenheid vormen .'
(en dan eventueel wat chao- ' f
tisch gemonteerd zijn). Hij' ,-
vermengt gewoon voortdurend
en haast onmerkbaar verle-
den, heden en toekomst in
de psychologie van de ka-
rakters ook in de beelden.

Van Gogh
Gauguin
Guernica

1963

.•. en nog wel meer
dokumentaire .kort-
films, tot
HIROSHIMA MON AMOUR
L'année dernière à
Marienbad
Muriel ou Ie temps
d'un retour
La guerre est finie
Loin du Vietnam
Je t'aime, je t'aime

1966
1967
1969

1974
1977
1980

Stavisky
Providence
Mon onele d'Amérique

Fiche

Regie:
Scenario

Alain Resnais
Marguerite
Duras
Emmanuela Riva,
Eji Okada,
Bernard Fresson
Frankrijk/Ja-
pan, 1959,
Zwart-wit, 90 '

Akteurs :

Produktie

J.H. Verbanck

Bronnen:
Prospektie
Film"
-Film en Televisie, Maand-
blad nrs. 280 en 292
-MediaFilm nr. 123, volle-
dig over Resnais,

"De Andere
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in 'Diktaat' • Bij de
aktrices en akteurs is
alles niet bepaald rozegeur
en maneschijn: Saskia
Poiesz (de vrouw in 'Nacht-
wake' en de vrouw in hoog-
gesloten japon in 'Tien
Kamers') en Piet de Jtlerk
(in de rol van Lottes man,
Paul) vallen herhaaldelijk
in een verstarde gezichts-
expressie. Desondanks
slaagde een zittend publiek
erin de teatergroep tot
drie maal toe terug te
halen met hun applaus.

Botho Strauss •• 'Gross und Klein'
DAT woRt>T EEN KE.I.!
MEVROUWT JE.. \,.JAT DoET
uw Ml'd~?

Een verkorte Gross
und klein van Botho
Strauss stond ir.
februari van dit
jaar al op de af-
fiche van het Ne-
derlandse 'Pub-
lieksteater'. Het
Handke-Weiss Gezel-
schap pakte 4, 5 en
6 november in 't
Stuc met een inte-
grale versie uit.
Drie avonden na
elkaar . een ver-
tolking die het
beste Duitse stuk
van 1978 grote eer
aandoet.

Donker. Spots aan en je
belandt in de grijze, pro-
zaïsche alledaagsheid van
een georganiseerde vakan-
tiereis. Deze openings9cène
(de' andere scènes spelen
zich in het Duitse Rijnland
af) typeert de verdere
sfeer van het stuk : een-
zaamheid, wanhoop, identi-
teitstwijfel en gebrek aan
kommunikatie. Een psycholo-
gische komplexiteit. die
niet alleen haar gestalte
krijgt in de figuur van de
vrouw Lotte, maar ook tot
uiting komt in de verdere
realistische boulevardta-
ferelen waarvan de toe-
schouwer de observator is.

Met Botho Strauss komen we
echter niet bij het psycho-
logische theater terecht.
De dramatische handeling

~.et\ èle dramatische
taal heeft haar eigen ont-
luistering ingeluid, zoda-
nig zelfs dat de taal in
'Gross und klein' haar
leegheid onthult i.p.v.
verhult. In deze 'tragédie
de la langue' blijft er
toch plaats voor humor,
maar een humor van de
bittere herkenning van be-
paalde (on-)maatschappelij-
ke situaties en van de

personen in-deze situaties.

Neem bijvoorbeeld het
tien-k_rs-tafereel en de
kleingeestige gemeente-
funktionaris in Diktaat:
het akteurs-team slaagt er
bovendien in hier een
'déjà-vu'-effekt te vermij-
den. De naturalistische
implikatiés van een derge-
lijke toneeltechnische aan-
pak worden geneutraliseerd
door het symbolische van
Marokko (openingssclne) en
nog meer van een verrassend
verkeerd verbonden,' waarin
geen sprake meer is van een
Lotte-personage maar wel
van een Lotte-bewustzijn,
van tijd en ruimte ontheven
(het bleker wordende ge-
zicht, de verder uitlopende
mascara onder de ogen en
het steeds kleurlozer wor-
dende mantelpak lijken.
hiervan de symptomen te
zijn) .

De lengte van het stuk (5
uur) leek op het eerste
gezicht nog roet in het
gala-diner van 'chef de
cuisine' B. Strauss te
gooien, maar ..dan hadden we
vooralsnog buiten het to-
neelgezelschap gerekend. De
verwachtingen aan een glad-
gepolijste vertolking-vol-
gens-de-regels heeft het
Handke-Weiss Gezelschap
(bestaande uit studenten
van de universiteit van
Amsterdam, de naam 'ama-
teurs' onwaardig) .gelukkig
niet beantwoord ••. of om
met Lotte te spreken : "Het
topje van de ijsberg?
Hoho ,".

Alvast twee> uitschiet.ers
z.itten 'lone-l.yat the· top'
en voor hen kunnen er geen
superlatieven gespaard
blijven: Wiske Sterringa
(Lotte) slaat ons al dade-
lijk in de openingsscène
met verstomming door de
manier waarop ze tegenge-
stelde, zowel humoristisch
als bitter, dimensies van
het hoofdpersonage door-
voelt. En Johnny Jtuiper,
die bovendien de regie
voerde, is een geduchte
bühne-konkurrent o.a. in de
rol van de rabiate bediende

L E Z ERS B R IE V E ~~
Ik begrijp het niet zo best
dat VETO zich in zijn
jongste nummers laat ge-
bruiken als uitstalraam in
de vleeswinkel van de sex-
cinema REX. Verre van mij
om moraliserend te worden,
maar het is droevig vast te
stellen dat de samenstel-
lers van Veto, blijkbaar
geen jota begrepen hebben
van wat de vrouwenbeweging
ons sinds de zeventiger
jaren heeft pogen diets te
maken. Namelijk hoe er een
direkte lijn te trekken is
tussen het kommercieel te
grabbel gooien van vrouwerr-
vlees in het pornofabriek,
en fantasieën bij de man
aangaande vrouwen die aan-
gewakkerd worden en in een
aantal gevallen leiden tot
een regelrechte verkrach-
ting. Heel die porno heeft
ons samenle~ingsklimaat
vergiftigd: vrouwen die
bij het donkerworden niet
meer buiten durven gaan,
mannen die bij het vrijen
persé willen neuken.

Velen onder ons hebben
onder invloed van porno een
beeld gekregen van de vrouw
als zijnde een produkt dat
kan gekonsumeerd worden als
het slim wordt aangepakt.
Pornografie in kapitalis-
tische landen is racisme,
omdat het de vrouw als
speelobjekt apart zet ; het
is fascisme omdat het de
onderdrukking via onbewuste

Spaghetti- Hoofdbestanddelen~ . ~: Supplement
schotel met Volle spaghetti-pindas groenten

Lgc Vgnkeer<3ntals.. Pinda's pepers-kaas-melk- ui + melknagerecht~ ~ • ~~5 1r... .L~~~~ .. ~~~~~~~~~~~&-~~~L_~~~ ~~ ~

en bewuste fantasieën orga-
niseert. Wellicht hebben
di.verse mannen deze vormen
van onderdrukking nodig om
hun eigen leefbaarheid in
het kapitalisme gaaf te
houden, daar ze op andere
gebieden evenzeer gebruikt

en onderdrukt worden.

Pornografie is ook ten
aanzien van mannen onder-
drukkend en vernederend
omdat het de suggestie wekt
dat mannen per definitie
onderdrukkend zijn.

Luc Vanheerentals

@EN-KAf'PER.:);»

In Nederland zouden toe-
schouwers voor deze hoog-
staande waar een staande
ovatie geven ... _ en die
akteren niet.

SPAAR UW MAAG
EE T TRAAG

TRAAG ETEN EN GOED KAUWEN, IWAARCM ?

- Uw voedsel vlug inslikken en weinig of
niet kauwen, kan uw maag last bezorgen
en dat voedsel wordt niet gemakkelijk
verteerd. U zijt dan ook geneigd veel
meer te eten dan U nodig hebt. Dik wor-
den is hierdoor dan ook niet uitgeslo-
ten. Daarentegen, door goed te kauwen,
hebt U vlugger een verzadigingsgevoel
en eet U dus minder.

- Voedsel dat goed gekauwd wordt, begint
in de mond reeds aan een eerste verte-
ringsproces . De voedingsstoffen worden
nu in de dunne darm beter door het li-
chaam opgenomen. .

- Goed kauw;n is ~ven belan~ijk als min-
der snoepen. Deze maatregelen bescher-
men beter tanden en tandvlees. Vooral
het kauwen van rauwkost en hard fruit
hebben een gunstig effekt;

DE MENU'S DIEU HIER ONDER VINDT.ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEEl.HEID VAN MENU'S AAN.GEBODEN

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 VOEDINGS-

WAARDE EN RELATIEF LAGE PRIJS. UITGAVE: ALM Avzw vqORLICHTINGSDIENST. VOOR INLIC'""!TlN-

GEN EN SUGGESTIES: E.VAN EVENSTR. 2c 2e VERD. BUREEL eeo VAN OER AA TEL.229911

RESTAURANT ALMA 1 Ir m SNACK ALMA I. PAUSCOLLEGE.GASTHUISBERG

Tip: Melknagerecht Varkensrib ~: supplement
Florida groenten
Gek.aard. + Melknagerecht

MA I Ostendse vissla
})/II Gek.aard.

o I I Paardenbiefstuk
17III Pepersaus+tuinkers

Volle rijst

WO .Rundergebraad

BIII Witte kool in room
Gek.aard.

DO Kalfsbrood19/11 Bloemkool in ~oom
X2~'~[ijl'

~f\1Koude sc?ot~l
D met amer1ca1n

Gek.aard.

SNACK ALMA n
MA Rijst met
})/ll Wakame en

Paddelltoelen

DI Kikkererwten
17/11 op z'n

Catalaans

WO Gerst
18/11 met

Nootjes

DO Groente-
191 II taart

~: Melknagerecht Hamburger
Rauwkost
Puree

~: Melknagerecht

Visvulsel
Royal
Puree

~: Nagerecht naar
keuze

~: Fruitnagerecht

!iP: Fruitnagerecht Varkensspiering
Spinazie
Puree

~: Melknagerecht

~: Melknagerecht Kalkoenrol
Witloof in room

~: Fruitnagerecht

ALTERNATIEF SEDES

Varkenslapje
Florentine
Gek.aard.

~: MelknagerechtHoofdbestanddelen:
Volle rijst~ei-pindas
wakame(zeewier} ui enkel 's middags

Hoofdbestanddelen:lookl Frikassée
Volle rijst-wortelen Foresti~re
Kikkererwten-tomaat-ui Gek.aard.

~: supplement
groenten
+ melknal!.erecht

Hoofdbestanddelen: ITyroolse
Amandelen-Pindas-ui Varkensoester
Kombu-Kaas-Gerst Gek.aard.

~: Melknagerecht

~: MelknagerechtHoofdbestanddelen: IVol au vent
Sezoengroenten met Sla
rijst Gek.aard.
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DOIIDBRDAG 12 ltOYBMBBR

DEBAT "De noodzaak van opera?" met o.a. Gerard MORTIER
directeur van de Nationale Opera. t'Stue 20.30u

VOORDRACHT: "Feminisme heden en verleden." door d'Olieslager in
fac. Lett. en Wijsbeg. (Derde leeftijd) om I5u , 50fr.

VRIJDA,G 13 NOVEMBER

TONEEL THE SURVIVOR door
t'Stue om 20.30u.

Bolek Polivka

TONEEL:

~
THEATER

(Tjechoslovakije)

TONEEL: "De duivel met dr i.e gouden haren" van F .K. Waechter
door Thespikon-Leuven. In de schouwburg 'om 20 u.

lIOBMSDAG 3.8 NOYDIBBR

cfr. Maandag 16 november: "Kaarten op tafel."

"Clauàtrofobie" door BENT. Een zeventigtal gedichten
van Hugo Claus gespeeld door Annelies Vaes en Jaak
Vissenaken. Springlevend theater, barstensvol spanning,
sfeer, raffinement en tinteling. 80/60 fr. (leden).
Org. VTK.

VOORDRACHT:"Het dagelijkse leven in de colleges van de
Universiteit te Leuven." In Kultureel Centrum,
selstraat 63 om 20 u.

MAAHDÁG 16 NOVEMBER •

INFO-avond: over de Boelstaking door HLB ,met videomontage over de
gebeurtenissen tijdens de staking. Aud.Ves. Ol. 91 om
20u.

MUZIEK:

TONEEL: "Kaarten op tafel" van Coburn door T.I.L.-Antwerpen in
schouwburg om 20u ,75 à 250 Fr.

"Droom op Apenberg" (Germania's tweede produktie) door
het derde wereld theater Tie 3 ; een speels, pijtend,
exoties spektakel dat vaak vervreemdend werkt, evo-
lueert van realistiese scènes naar groteske bewegingen
en belandt in een droom-net van dans en prachtige
poëtische taal. Een kans die je niet mag missen!

TONEEL

FILM: "HIROSHIMA MON AMOUR"
20.30u 60 Fr.

van Alain Resnais.
»:

Oude
Brus-

Collegium Cantorum van Leuven o.l.v. Van Nevel en
pianiste Myriam Van Acker, in het Conservatorium,
Albertsquare, om 20.30u.

DONDERDAG 19 NOVEMBER

Aud.Ves.

VOORDRACHT:Mgr.DANNEELS over "Het gezin als kerncel in de Kerk" in
Keisersbergabdij om'20u.

VOORDRACHT:"Peru en Bolivië" met dia's in Gemeentehuis Heverlee om
20u.

VOORDRACHT: "De monetaire ineen~torting in België en de Wereld."-
door de heer E.Henderix. Org.:Liberaal Vlaams
Studentenverbond. in Zaal TIJL op Hogeschoolplein.

Ladkh." Met film in schouwburg omVOORDRACHT:over "Klein Tibet
20 u. 50 à 120 fr.

Zoek~rtjes
~

HER ,IK HEB 6-EEN K,1RAKTER: {
HeB NOCfT 6oé5T1N6,y--- BUDGETTEREN

Van 7 tot 9 december 1981
wordt er in de Faculty
Club, Groot Begijnhof te
Leuven, een seminarie ge-
organiseerd over "Bud1et-teren in tijden van in 1a-
t1e.h

Dit seminarie, waaraan
prof. W.E. Thomas (Senior
Professor of Accountancy
and Business Administration

University of Illinois)
zijn medewerking verleent,
wordt georganiseerd door

Te Koop : AKAI taperecorder
3 head/3 motor/DO/autore-
verse + 17 banden (=36 u.

Gezocht. studentenkunstèá à 9,5 cm/sec) Alles, • samen 13450 fr. ZW Jo Van
, , ~ Cleemput R. Vandervaerenla-

relatievorming ::4 ~:0:7: Le::::olingUïS_

tische studies 1. B~Jdragen
uit het Nederlandse taal1e-b~ed Wo1ters-Noordho f,
door: G. ~eerts, A. ~agen

van studentenkunst die rond prijs 500 fr. ZW Jan De
genoemd thema wordt georga- Leeuw Burgemeesterstr. '16
niseerd. Wie met één of Leuven
meerdere werken zou willen TE KOOP : bandopnemer AKAI,
dee~nemen, wa~ oOk,?e ge- stereo, 18 cm-spoel, ingeb.
bru~kte techn~ek z~J (van versterker + luidspr. - zr.
foto: s over kl,assiekere goede staat. ZW Warson,
graf~sche, plast~sche en Kapucijnenvoer 67/16. Na 17
beeldende kunsten, tot uur
wandtapijten en kunsttoe- .
standen toe) kan kontakt

het "Post-Graduaat in de
Bedrijfskunde" van het De-
partement Toegepaste Econo-
mische Wetenschappen, K.U.
Leuven.

Inschrijvingsformulieren en
inlichtingen kan u -bekomen
bij mevrouw L. Anthonis-
Vandoren , Departement Toe-
gepaste Economische Weten-
schappen, Dekenstraat 2,
3000 Leuven, tel. 016/22.-
86.54 en 22.86.55.

Kruiswoordraadsel
HORIZONTAAL VERTIKAAL

1. Bekende rendez-vous
plaats in Parijs

2. Bijzonder Lager Onder-
wijs - eskimohut

3. bavet
4. De Vader met een hoofd-

letter - godin van de
schoonheid

5. Anagram van Bali -mu-
zieknoot met de wilde
frisheid van limoenen

6. Land in Oost-Afrika dat
dit jaar gesteund wordt
door 11.11.11 Leuven.

7. nummer - nederduits
(afk.)

8. 'wiel - deden eer aan
9. boom, symbooI van de

liefde
10.zeer 'bekend chileens

dichter .: dier' van de
horoskoop

1. muziekinstrume~t (meer-
voud)

2. één van de bekendste van
de Kinks

3. waar zich de oorlog
tussen Iran en Irak
koncentreert - franse
leeftijd

4. Belgische universiteit -
probeert via mooie
spreuken het leven aan-
trekkelijker te maken -
uitroep van pijn

5. Dylan, Seger, Marle~ en
vele anderen - roofvogel

6. gelijk - Baskische af-
soheidingsbeweging

7. spreke uit - grafop-
schrift

8. ??? (Raad Ge Juist
Naar) - dier dat dik-
wijl'sonder het gras zit

9. in spaarpot, brievenbus
en vorige zondag in de
ste~us - tijdsperiode

10.duivel-

1>" CA"ARR iL iKI( .. 555, TeTTER
"'P r. Ro e ... eEER" 11(",IK"

HU,- P, COORR C" IL .. TOCI'ISSSI TE KOOP : Ierse Foll<dwars-
UIT UIT TE:. DRUK .. , KEN, fluit (concertflute, 8

keys, simple system) Prijs
overeen te komen. Bueds
Marc, Dagobertstr. 38 (tus-
sen 19-20.30 u ,)

Werkgroep AKTIEF MEDIAGE-
BRUIK' zoekt medewerkers aan
projekt deurkommunikatie
kontakt Schapenstraat 31

Lic. Fysica geeft bijles
~ys. & wisk. Inl.: J.
Coremans Kruisstr. 51, 1851
Humbeek 02/ 2692752

Fotowerkgr. Romania
amateur fotomodel ZW
Vandamme Cité (Alma
,Blok 10/31

zoekt
Willy
lIl) ,

over
en seksualiteit

In de loop van februari zal
Studentenvoorzieningen een
week organiseren rond het
thema Relatievoraing en
seksualiteit. Het is de
bedoeling hiermee een forum
te kreëren waar elke stu-
dent (e) de nodige informa-
tie kan vinden (bijvoor-
beeld rond contraceptie),
de eigen opinie kan kon-
fronteren met andere menin-
gen (b.v. rond seksualiteit
in en buiten een vaste
relatie) ; zich kan bezin-
nen ' op' het opbouwen en
vasthouden van een relatie.

Uiteenlopende aktiviteiten,
waarover later meer konkre-
te gegevens, willen dit
doel samen bereiken. Reeds
nu 'trek~en wij echter de
aandacht van geïnteresseer-
den op de tentoo~stelling

opnemen met :
TE KOOP: B+W-filter U.V.
(Maze) voor fototoestel.
Diam. 52 mm, prijs : 300
fr. ZW Maria-Theresiastr.
103

,.---------' ------1'Z'01 E'VE'»'''' Fr,.'."Jln fiT." ' Gebruik _onc1er.taand, roo.ter

I LA.LI.l...1.tiL. U' • ' 1 tek~D per vakje, 1, .. kje, I
tu.~eD de woorden.

I

Lieve Buyck,Sociale Dienst
Bogaardenstraat 1 Leuven
tel. 23 49 21 ,oplossing ,

Kruisw.oord
ratlllsel

1 2 3 -4

Een jury, béstaande uit
leden van de K.U. Leuven
die reeds eerder instonden
voor de samenstelling van
tentoonstellingen aan onze
universiteit, zal de werken
selekteren en de beste
bekronen.
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