
Studenten lichten
studenten op
Donderdag namiddag 14

februari werd op de He-
verleese kampus een ein-

de gemaakt aan een reeds enkele
weken aanslepend kursussen-
schandaal. Een groepje studen-
ten, vermoedelijk van toegepaste
wetenschappen, was erin ge-
slaagd, onder het mom van VTK-
kursusdienst, een bundel op-
geloste oefeningen van '200 blz. te
verkopen tegen 300fr aan zo
ongeveer alle eerstejaars burger-
lijk ingenieur. Enkele weken
later deed dezelfde groep een
poging datzelfde bundel met
dezelfde truuk ook in eerste
kandidatuur landbouwweten-
schappen aan de man te brengen.
Via professor Van der Perre, die
het betrokken vak (analytische
mechanika) doceert in beide_11 t1). .Aoor de alerte reaktie

een landbouwkring-kursus-
verantwoordelijke kon de ge-
plande tweede verkoop geblok-
keerd worden.

Op de fak ulteitsreceptie van 28 janua ri
jl. werd de vrx-kursuschef door prof.
Van der Perre aangesproken. Deze
vroeg zich af hoe VTK het in zijn hoofd
had gehaald een bundel met uitge-
werkte oefeningen van analytische
mechanika aan de eerstejaars te ver-
kopen. De VTK-man viel uit de lucht.
Het uitgeven van een dergelijke bundel
zou inderdaad in strijd zijn geweest
met de afspraak tussen VTK en Van der
Perre, Of altans met de geest van die
afspraak. vrx geeft inderdaad recht-
matig de teorietekst van het bewuste
vak uit, maar heeft geen recht op de
oefeningenbundel die door het kandi-
datuurcentrum verzorgd wordt. Dit
bundel bevat slechts opgaven met
bijbehorende uitkomst, en dus geen
uitwerkingen.
Prof. Van der Perre is immers van

mening dat het bezit van hele reeksen
uitgewerkte opgaven bij de student al
te gauw de neiging doet onstaan nog
slechts oplossingsmetoden te "kopi-
eren' . De student hoeft dan zelf niet
meer deze metoden te achterhalen,
terwijl het daar in heel de ingenieurs-
opleiding precies om draait. Boven-
dien neemt Van der Perre zijn ek-
samens af als openboek-oefeningen-
eksamens. Het bewuste bundel oplos-
singen schept dan de gelegenheid ook
op het eksamen slechts aan kopieer-
werk te doen. '

Alert
Maar bij Vl'K wist men dus van niets
zodat duidelijk was dat 'iemand' de
naam en faam van vtx-kursusdienst
had misbruikt. Bijna alle 400 eerste-
jaars hadden dan ook het bundel
gekocht. Daar het kalf dus al ver-
dronken was, werd dan ook geen
direkte opsporingsaktie ondernomen.
Een tweetal weken later echter

fronste de eerste-kan-kursusverant-
woordelijke bij landbouwwetenschap-
pen de wenkbrauwen; 'iemand van
VTK-kursusdienst' kwam voor de les
aankondigen dat op een bepaalde dag
een bundel uitgewerkte oefeningen

analytische mechanika te koop zou
aangeboden worden, en of de reeks-
verantwoordelijken maar alvast de
gepaste bedragen in hun reeks wilden
ophalen. Wat ook gebeurde. .
Het viel de alerte kursusman vooral

op dat het bundel van 200 blz. aan
300fr zou verkocht worden, dus 1,5fr
per vel. En dat terwijl VTK er toch prat
op gaat de goedkoopste kursusdienst
van Leuven te zijn met slechts om en
. bij de 1fr?! Hij bracht dan ook het
LBK-presidium op de hoogte. Dit
verwittigde op zijn beurt VTK.

Tegenaanval
Datum, uur en plaats van de fraudu-
leuze verkoop waren nu echter gekend
en men maakte een afspraak om met
enkele mensen van VTK en LBK ter
plekke te zijn. Dat gebeurde inderdaad
op donderdag 14 februari. Een viertal
mensen verschenen even later in een
volgeladen taxi. Ingepakt in bruin
papier werden de stapels losbladige
bundels klaargezet om na de nog aan
de gang zijnde les verkocht te worden.
Maar dat was buiten de waard ge-
rekend.
Onmiddellijk na het laatste woord

van de les van Van der Perre werd de
ijverige Iesvolgers duidelijk gemaakt
dat ze het gewraakte pak oefeningen
beter niet konden kopen. "Het is 50%
te duur en bovendien schadelijk voor
jullie mechanika-opleiding". Ook Van
der Perre nam even het woord om te
melden dat het bundel nogal wat foute
oplossingen en bovendien voor de
helft niet te kennen stof bevatte. Hij
stelde ook vast dat de studenten
kennelijk zeer happig zijn naar dit
soort opgeloste oefeningen. Hij wou
het dan ook overwegen om in de
toekomst bij zijn opgavenbundel een
aantal uitgewerkte typevoorbeelden te
voegen.

Rekensommetje
Dit alles was blijkbaar voldoende om
de studenten te overtuigen de klaar-
gezette stapels onaangeroerd te laten.
Dat dit zaakje zeer winstgevend had
kunnen zijn, kan u zelf even mee
rekenen: 300 eerstejaars bij landbouw
en 400 bij toegepaste wetenschappen,
die elk voor 200 pagina's aan l,S fr per
vel kopen. Dit terwijl de drukkosten
op 0,8 fr per vel mogen geschat
worden: dat maakt een netto-winst
van 98000 fr. Voorwaar een leuke som
als je ie mag verdelen onder slechts een
viertal samenzweerders! Zelfs on-
danks het onderschepte tweede gedeel-
te van de verkoop blijft er voor dit
onfrisse gezelschap vermoedelijk toch
nog een winst van enkele duizenden
frank over.
Na de geslaagde tegenaanval voelde

men zich bij het VTK toch, nog
enigszins bekocht. Men was akkoord
dat ook VTK winst maakt met zijn
kursusdienst. maar beklemtoonde nog-
maals dat deze dient om de globale
werking van VTK te schragen en dus
eigenlijk integraal naar de leden terug
vloeit. En op de koop toe levert VTK
stevig ingebonden materiaal' aan de
zeer demokratische prijs van 1fr en
zelfs minder.
We willen wel aannemen dat in deze

krisistijd een bijverdienste welkom
kan zijn. Maar op deze onsolidaire
.. ?wIJze ....

Bert Malliet
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Karnavalstoet in Leuven .. voor wie het feest gemist heeft een sfeerbeeld (foto Veto)

Hallo, met Rodenbach!
e schattenjacht heeft
Germania (en hopelijk
ook mensen uit andere

kringen) welgeteld anderhalve
week beziggehouden. Uiteinde-
lijk heeft een team van 7 mensen
dat de laatste dag de koppen bij
elkaar gestoken heeft de schat op
woensdag 13 februari gevonden,
om 22 uur. Voor de mensen die
niet kunnen wachten tot we de
logische gedachtengang van de
tips volgen willen we wel even
verklappen dat ze verborgen zat
in de tuin van Sociale Raad.

Het koncept van de schattenjacht was
in wezen eenvoudiger dan de meeste
zoekers dachten. Elke aanwijzing ver-
wees naar het gebouw van Letferen en
Wijsbegeerte, waar dan ook de vol-
gende verwijzingen naar de schat
verborgen zaten. "Wie of wat terug-
keert zal steeds op dezelfde plaats
terugkeren." In konkreto verwezen
drie tips naar verschillende boeken die
in de bibliotheek van de derde verdie-
ping zaten.

Bij leven en welzijn
Het' eerste boek waarnaar verwezen
werd was "The Silmarillion" van
J .R.R. Tolkien. Bij het opstellen van
de zoektocht hebben de organisatoren
getracht zoveel mogelijk elementen uit
het Leuvense op de tips te betrekken.
naar Tolkien werd dan ook verwezen
door de Sint-Miebielskerk te laten
neerkijken ("Waar St-Miehiel op neer-
kijkt bij het doden van de draak") op
de Witte Telperion. De Witte Tel-
peri on of beter de Zilveren Telperion
verwees op zijn beurt naar het boek
van Tolkien.
Het tweede boek was "De lof der

Zotheid" van Erasmus waaruit een
letterlijk citaat werd voorgelezen ("AI-
leen de zotheid maakt de Goden
acceptabel. Noot 53."). De noot was
dan duidelijk een dwaalduider op het
eerste niveau (L&W zoeken) maar
bleek een waardevolle tip te zijn bij het
derde niveau. Daar komen we later op
terug.
Ook bij de bestseller "De naam van

de Roos" van Eco werd een letterlijk

citaat genomen. En ook weer hier werd
de inhoud van het citaat pas belangrijk
op het derde niveau. Er dient wel
vermeld te worden dat het verhaal van
Eco zich grotendeels afspeelt in de
biblioteek van de abdij, een impliciete
verwijzing naar L& W.
De vier andere tips en het steeds

weerkerende "Bij Leven en Welzijn"
verwezen naar L&W. De eerste tip
hebben we al behandeld, de drie zullen
we nu kort uit de doeken doen. "Een
kortgelezen lezersbrief verwijst naar
een ongeluksgetal". De regelmatige
Vetolezer zal zich herinneren dat in
Veto 13 een uitgebreid artikel stond
over de verbouwingswerken in L&W,
werken aan de biblioteken nota bene.
De rubriek 'Kortgelezen' in Veto 14en
een lezersbrief in Veto 15 verwezen
terug naar het artikel in Veto 13.
"Indien Tsjernenko in Europa zou

sterven zou hij er zich ook thuis-
voelen". De hele tip verwijst naar het
gebouw van L&W dat omwille van zijn
grijze betonarchitektuur ook wel eens
het "Kremlin" genoemd wordt. "Wie
zoekt die vindt en die gaat bij Zeven
naar Acht". Een eerste aanwijzing leek
ons de acht verdiepingen van L&W,
bovendien' is er iets speciaals met de
verbinding van de 7' verdieping naar
de 8' verdieping: slechts twee van de
vier liften maken die verbinding. Een
andere aanwijzing zou kunnen zijn dat
je bij de zeven letters van de 8' tip
(Kremlin) eentje bijtelde en dat je dan
8 verdiepingen bekomt.

Ex libris
Dit was het eerste niveau, zoals reeds
gezegd, je m_pest de drie boeken
waarnaar verwezen werd opzoeken in
de biblioteek van de derde verdieping
(trouwens de enige bib waar je, binnen
L&W, de drie boeken samen kon
aantreffen.)
In de fichebak. bij de betreffende

boeken zaten dan weer aanwijzingen
naar een volgend boek. Men vond er
de geboortedatum van een dichter, zijn
lijkrede, de school waar hij college
gelopen had en een citaat van een van
zijn gedichten. Het betreft hier Roden-
bach met het gedicht "Abyssus abys-
sum invocat ".
En nu komen we aan het laatste

niveau. Wanneer je nu in het titel-

. register dat werk ging opzoeken kreeg
je de kryptische omschrijving van de
plaats waar de schat verborgen lag en
die luidde: "Daar waar de Franse
President en de Engels.e Koning zijde-
lings toekijken en daar waar loodrecht
erop het geld naam krijgt, daar
uitspruit het kruid, daar waar hemel en
kring samenvallen." De eerste drie
zinnen verwijzen naar een tuin, zijde-
lings van de Georges en.loodrecht op
de Muntstraat. met andele woorden,
de tuin van Sora. De laatste zin"
verwijst naar de concrete plaats waar
de schat verborgen zat: een naam-
plaatje van een kruid (de I ris Gerrna-
nica - kring - of de blauwe Iris -
hemel.-). .
En nu begrijp je ook de aanwijzin-

gen van Noot 53 bij Erasmus die naar
de Godin Flora verwijst en van "De
Naam van de Roos" die naar een
kruidentuin verwijst.

Hallo, spreek ik met
Rodenbach?

De schattenjacht heeft ons wel enkele
pittige anekdotes opgeleverd. Zo zijn
er mensen die de Witte Telperion
onderste boven gehaald hebben en die
er zelfs de wintertuin onderzocht
hebben. Anderen waren al verder in de
speurtocht en hadden L&W al gevon-
den, het hele gebouw tot zelfs het dak
toe werd aan een grondig onderzoek
onderworpen. Diezelfde groep, die
trouwens later de scat dan toch
gevonden heeft, heeft, bij Rodenbach
aanbeland, de Heer Roderibach in
Leuven opgebeld. Zo zijn zelfs de
flesjes van het merk "Rodenbach" niet
aan het onderzoek ontsnapt: ieder
flesje van de Fakbar L&W is aan de
beurt gekomen.
Wie het nog niet wist, de prijs was

een boekenbon van 1500 fr. AI bij al
heeft de schattenjacht ons enkele
plezierige momenten geleverd. Wij zijn
dan ook vastbesloten het eksperiment
te herhalen en volgend jaar uit te
pakken met een nieuwe schattenjacht.
Die zal wel in een ander kleedje
gestoken worden, maar de basisidee
zal dezelfde blijven: WIE zoekt die
vindt.

Ivan De Vadder
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Unief bouwt
Aula Maxima.

Inde lente bouwt iedere vogel
zijn nest. Ook het vogeltje
KUL denkt aan de uitbouw

van zijn nest met die lente in
zicht. En voor haar behui-
zing(en) lijkt de unief nog wel
meer dan de symbolische frank
in huis te hebben.
Naast de werken aan fakul-

teitsgebouwen als de Valk (rech-
ten) en het Kremlin (letteren en
wijsbegeerte), is men immers
volop bezig met de restauratie
van het antieke Van Dalekollege
(Naamsestraat). Deze werken
zouden over een goed jaar klaar
moeten zijn. Ondertussen staat
een nieuw projekt op stapel: een
Aula Maxima.

Als men immers goed oplet, is er in het
centrum een hele infrastruktuur aan-
wezig, waartussen slechts één schakel-
tje ontbreekt. Beginnende met de
Tiensestraat heb je immers de Valk.
Steek je de straat over dan heb je het
Pauskollege en de Grote Aula. Daar-
naast zit de fakulteit Godsgeleerdheid
(uitgevend op de Beriotstraat en het
stadspark). Een mooi blokje, zoals je
merkt, als er niet enkele "zwarte
vlekken" tussenlagen.

Opvulwerk
Zwarte vlekken passen echter niet bij
een universiteit. Temeer daar men op
diverse plaatsen al lang klaagt over
plaatsgebrek (de fakulteiten rechten,
ekonomie en polensok - over het
stadspark -; de te kleine Grote Aula
bij grote plechtigheden). Dus wil men
hieraan iets doen om één groot.
universitair kompleks tot stand te
brengen.
Eén van de aanvullende elementen

zou het vroegere lyceum in de Beriot-
straat worden. Deze ruimten moeten
worden omgewerkt tot een Aula
Maxima. Die zeer grote aula zal plaats
bieden aan minstens 750 personen.
Hierin kunnen dan het patroonsfeest'
en andere prestige-aktiviteiten plaats-
vinden. Zoals nu de Grote Aula. zal de
Aula Maxima tussendoor ook voor
onderwijsopdrachten worden ge-
bruikt. Zo is het niet ondenkbaar dat
dé zeer grote groep van eerste kandi-
datuur rechten naar daar verhuist.
De tweede op te vullen zone ligt aan

de Tiensestraat. Op dit ogenblik ligt
daar een soort "wilde" parking schuin
over de Valk. Dit stuk staat gekend als
het terrein Patria. De universiteit lijkt
het .wel zinvol te vinden dit stuk te
doen aansluiten bij de rest. En de stad,
huidige eigenaar van het domein, is
nog steeds op zoek naar een geschikte
bestemming. Steeds meer lijkt de stad

KOLOFON
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hiertoe kontakt te willen zoeken met
de unief.

Unief met stenen in de maag
Zo werd op de jongste raadszitting van
het stadsbestuur door verscheidene
sprekers (o.m. Van Itterbeek van vu)
in die richting gepleit. Samen met de
universiteit zou dan een soort kon-
gressencentrum uitgebouwd worden.
Volgens Van Itterbeek' zou er ok een
plaatsje moeten ingeruimd worden
voor een lokale BRT-2-studio.
Schepen van financiën en huis-

vesting Wouters (CvJ:i)kverklaarde op
de zitting dat er in elk geval al in die
richting kontakt was gezocht met de
universiteit. Zodat het projekt niet
helemaal utopisch lijkt. Eindigt daar-
mee de bouwwoede van onze unief?
Volgens sommigen niet. Onze KUL

lijkt immers met stenen in de maag te :

zitten. Nu reeds verklaarden loslippige
lippen ons bij een pintjedat in besloten
kring nog verder gedacht wordt. Zo
zou de universiteit één der volgende
jaren werk willen maken van de
kampus sociale wetenschappen. Zoals
oudgedienden nog weten werd deze
hele kampus destijds opgezet als een
tijdelijke huisvesting. Volgens plan
hadden de auditoria en andere gebou-
wen reeds enkele. jaren moeten af-
gebroken zijn.
Nu komt in dit plan misschien toch

schot. Zo zou Alma 2 verhuizen naar
de Naamsestraat (in het oude Schei-
kundegebouw, rechtover de Park-
.straat). De kampus sociale weten-
schappen zou dan helemaal vernieuwd
worden. Niet voor niets kocht de
universiteit de laatste jaren reeds heel
wat huizen aan die kant van de Park-
straat. .
Waar de Aula Maxima reeds Wat

meer konkreet is, zou de kampus
sociale wetenschappen nog maar nau-
welijks de initiële gedachten over-
schreden hebben.' Maar indien dit
gerucht ook waarheid zou worden, zal
het stadscentrum weldra helemaal een
kampusuiterlijk vertonen.

Toon Boon C

Universitaire Vredesdagen
Rond 1978 werd de dag van I maart
uitgeroepen tot Universitaire Vredes-
dag. Sindsdien werden in talrijke
universiteiten rond die datum tal van
aktiviteiten georganiseerd in verband
met de vredes problematiek. Aan de
KU Leuven is men aan de vierde
jaargang toe. Sinds tweejaar wordt een
uitgebreid programma aangeboden
zodat het gebeuren uitgroeide tot een
Vredesweek.
De interfakultaire koördinatiegroep

voor het vredesonderzoek (t.c.v.) die
nu ook de koördinatie op zich neemt
streeft er naar om, op lange termijn, de
vredesproblematiek meer aandacht te
laten krijgen binnen het onderzoek en
onderwijs van de KU Leuven zelf.

Daarom worden naast twee Centrale
Aktiviteiten ook fakultaire initiatieven
sterk gestimuleerd. Alleen langs die
weg kan de vredesproblematiek deel
gaan uitmaken van ons eigen studie-
en onderzoeksprogramma.
Als groot tema voor de vredesweek

'85 koos de l.C.V.: Vrede en Veiligheid
in Oost- en West-Europa. Over .de
centrale aktiviteiten, die we van harte
voor iedereen aanbevelen, vind je meer
in de agenda. Voordefakultaire initia-
tieven is er in de loop van de week
ruimte vrijgehouden in alternatieve
lessen waarvoor in de fakulteit zelf
reklame gemaakt wordt. Verschillende
proffen besteden in hun vak een les aan
de vredesproblematiek.

Fakultaire initiatieven
Dit jaar organiseert Letteren en Wijsbegeerte naar aanleiding van de
Vredesweek een doorlopende videovertoning op grootscherm. Daarbij
biedt men een selektie uit het eigen video-materiaal rond de tema's
nukleaire oorlog. tweede wereldoorlog, nazisme en geweldloze
weerbaarheid. Alle vertoningen vinden plaats op de achtste- verdieping
van het fakulteitsgebouw. De toegang is gratis.

Maandag 25/2
13.00 u. The Wave
Moderne eksemplarische film over het nazi-systeem.

14.00 u. Hit/er aan de macht: van krisis naar ondergang. Nederlandse
dokumentaire - deel 1.

15.15 u. Hit/er aan de macht - deel 2.
17.00 u. The Day Af ter
20.00 u. einde
Woensdag 27/2
14.00 u. Een blauwdruk voor Armaggedon.
Nederlandse wetenschappelijke dokumentaire over de gevolgen van
een kernoorlog. '

15.00 u. In Namen des Fiihrers: Kinder hinter Stacheldraht.
Belgische dokumentaire van Lydia Chagoll over koncentratiekam-
pen. Verkorte TV-versie van de gelijknamige film.

16.00 u. Atomie Café.
Engelse dokumentaire over gevolgen van een kerneksplosie.

17.30 u. Threads
19.30 u. einde
Donderdag 28/2
12.00 u. Martin Luther King.
Nederlandse dokumentaire rond geweldloze weerbaarheid.

15.00 u. The Day Af ter
18.00 u. Hitler aan de macht: win krisis naar ondergang.
19.00 u. einde '
Vrijdag 1/3
12.00 u. Nationaal-Socialisme in Duitsland.
Dokumentaire.

14.00 u. Threads
16.00 u. einde

Alle videobanden zijn te huren en te bezichtigen in MeDoc (L&W.
Aggregatiebiblioteek, eerste verdieping) of L&W 04.17 (fakultaire
mediateek).

Stappen voor Afrika
Medica - Op dinsdag 26 februari
vertrekt er tussen 13.30 u en 14.30 u
een grootse sponsortocht van op het
Damiaanplein. Via sportkot, Aren-
bergkasteel en de Dijle-vallei bereiken
we Heverlee-bos. Daarna keren we
terug naar onze studentenstad via
Herendreef en Kardinaal Mercierlaan :
alles tesamen 15 km wandelen. Onder-
_wegzijn warme pannekoeken te ver-
krijgen.

De bedoeling is, zoals in elke
klassieke sponsorwandeltocht, dat de
deelnemers sponsors zoeken, die hen
een bepaald bedragje willen betalen
per km die ze te .voet afleggen.
Daarvoor kan je broer, zus, ouders,
familie, vrienden .... iedereen eigenlijk
aanspreken. Die bepalen elk voor zich
wat ze, per km, aan jou kontant willen
betalen -,
Medica steunt in de Sahel, meer
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2. golfplaten en ijzerwerk voor de
nieuwe dispensaria (stenen worden ter
plaatse gebakken);
3. wagen met 4-wiel aandrijving om
de dispensaria geregeld van de nodige
medikatie te voorzien, om te opereren
en om zieken te transporteren naar de
hoofdstad.
De opleiding van de inlanders is nu
reeds volop bezig. Alleen ontbreekt
het geld voor punt 2 en 3.
(Tweede doktoraat geneeskunde koos
dit jaar voor een gezondheidsprojekt
in Birambizo (Zaïre). Zij stappen dus
voor hun eigen jaarprojekt.)

bepaald Mali, een ontwikkelingspro-
jekt en stapt er dan ook voor. De.
Universitaire Parochie sluit zich voor
de Vastenaktie hierbij aan. Niet alleen
Ethiopië heeft het zwaar te verduren
(cfr. lopende BRT- en andere akties),
maar de hele Sahel lijdt onder de
droogte!
Waar gaat de opbrengst konkreet

naar toe? Het gaat om een gezond-
heidsprojekt van de Zusters van Vin-
centius Paulo van Opwijk die een
missiepost hebben te Faladié op een
dikke 100 km van de hoofdstad
Bamako. Zij hebben daar een dispen-
sarium en materniteit voor een gebied
met een straal van 76 km: een enorm.
gebied m.a.w.! Twee studenten ge-
neeskunde waren 6 weken terplaatse
en hebben met eigen ogen gezien hoe
erg de situatie is.
De bedoeling is gedecentraliseerde

brousse-dispensaria te bouwen die
gerund kunnen worden door de plaat-
selijke bevolking. Deze mensen moe-
ten hun eigen verantwoordelijkheid
kunnen opnemen. Wij kunnen hen
daarbij helpen door konkreet te zor-
gen voor:
I. praktische opleiding van inlandse
verpleeg(st)ers in het dispensarium
van Faladié;

Wij wandelen dus allen 15 km (of
meer?) voor Afrika. Doe je ook mee?
Iedereen mag meestappen. De deel-
nemingsformulieren zijn buiten de
fakulteit geneeskunde ook te bekomen
op de UP, Jan Stasstraat 2. van 9 tot 12
en van 14 tot 17 uur, en in de Onze-
Lieve-Vrouwkerk op 20 februari ter
gelegenheid van de Aswoensdagvie-
ring te 18.15 u.

Frank Le Bacq
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Waar gebruikt Uvandaag
uw warme maaltijd?
Eind november kondigden

we de geboorte aan van
een enquête over de

smaak van de student ten op-
zichte van Alma 11. Deze blijde
gebeurtenis greep dan ook plaats
op woensdag 12 en donderdag 13
december. Na de nodige verwer-
king en bespreking kunnen we
als één van de trotse ouders de
resultaten voorleggen. Hierbij
zal het u duidelijk worden dat
onze baby het eten dat hij in
Alma 11 voorgeschoteld krijgt
van onvoldoende kwaliteit vindt
en hierbij zelfs nogal wat kracht-
termen zoals wansmakelijk ge-
bruikt. Vanuit zijn wieg heeft hij
ook al opgemerkt dt er aan de
inrichting iets scheelt. Het doet
hem terugdenken aan de refters
van het college.

De enquête werd afgenomen aan de
campussen van Sociale Wetenschap-
pen, Economie. Rechten. Pedagogie
& Psychologie en Letteren & Wijsbe-
geerte ih opdracht van de Raad van
Beheer van Alma.·Ze bestond uit drie
vragen en enkele identifikatievragen
(grootte Van je kleine teen. kleur van
het wit van je ogen ... ).
De eerste vraag luidde: waar ge-

bruikt u vandaag uw warme maaltijd
of uw hoofdmaaltijd? Hierop beken-
den 35 % op kot te eten ten opzichte
van 41,5 % in de alma. Een grote groep
dus die om een of andere reden niet
tevreden is met de warme maaltijden
die alma verschaft. Deze cijfers zijn
niet veranderd t.o.v. tien jaar terug.
Welke de redenen voor deze afwijzing
zijn. is het onderwerp van een verder
onderzoek. Maar er is dus zeker nog

een heel publiek dat niet door alma
bereikt wordt. Voor de rest waren er
nog 14 % spoorstudenten die thuis
warm eten en 6 % die in een particulier
restaurant gaan eten.

Het mysterie
De tweede vraag was specifiek op
Alma 11 toegespitst. Hieruit kwam een
opsplitsing tussen mensen die regel-
matig of af en toe in Alma II gingen
eten en mensen die er zelden of nooit
kwamen. 24% behoorde tot de klan-
ten. 76 % hebben zelden of nooit een
maaltijd in Alma 11genomen. Het was
deze laatste kategorie die ons vooral
interesseerde. Waarom mijden ze AI-

wansmakelijk. De klachten zelf zijn
weinig gespecifieerd: mestal niets.
soms bv. te vettig. te weinig groenten.
te hard •... Hoe kunnen ze ook. ze zijn
er zelden of nooit geweest.

De tweede algemene klacht is de
inrichting en sfeer in Alma 11. De
inrichting is te groot en ongezellig;
gevangenisrefter, vleeshal, visbak ...
zo noemen sommigen het. Ook de
sfeer vindt men niks. De af te leggen
afstand vinden maar 17 % een groot
probleem. Het betreft vnl. de rechts-
studenten. Voor hen is Alrna I en Paus-
college dichterbij.
Aanbod van schotels en prijs vorm-

den slechts voor 5 % een hinderpaal.

Klanten Niei-k lanten
PRO Contra Contra

afstand 50% 1% 17%

kwaliteit schotels I, 4% 38% .58%

aanbod schotels
,4 • - 11% 4% 8%

prijs· , 23% - .5%

inrichtirl' .5% 39% 26%

tijd 17% 7% 3%

sfeer + mensen 16% 3% 12%

gewoonte 8%
andere .5% 10% 26%

geen antwoord 3% 13% 1%

.ln % van hel. aantal vermeldingen van dl.'betreffende reden op het totaal
aanlal klanten. lee/ere kl(1II1kon I (~r] redenen opgeven. 50% betekent dus
dal. de helfl van-de mensen dtt als I van de redenen opgaf

ma Il. niettegenstaande hun leslokaal
er niet zover van verwijderd is. en gaan
ze bv. naar Sedes. Waarom toch?

De ontknoping
Er blijkt vooral een bepaald imago aan
Alma II te kleven bij de studenten.
Imago is niet het goede woord. pest-
kenteken of zoiets is misschien beter.
Wat leeft er dan bij de student?
De kwaliteit is slecht volgens meer

dan de helft van de ondervraagden. I
op 10 zoekt zelfs superlatieven als vies.

Niet verwonderlijk daar door zijn
restaurantformule Alma II veel goed-
koper is dan Alma I of Sedes. Dat het
aanbod ook weinig genoemd wordt.
verbaast ons ook niet. Met drie
schotels per dag heb je nog steeds 3
maal zoveel keuze dan thuis en voor
wie dat niet volstaat is er in Alma Il
ook een snackbar met verschillende
dure schotels. Verandering van de
restaurantformule is blijkbaar niet
datgene wat de student verlangt.
Wat hij wel wenst is een verandering

van de inrichting. En dit mag dan ook
wel eens. Sinds de opening in 1964 is er
aan de zaal niets gewijzigd. En dit is
dus 20 jar. Maar ja. binnen het geheel
van onze universiteit is Alma maar een
klein en arm verwaarloosd bedrijfje.

De bevestiging
Maar terug naar onze enquête. Want
we hebben nog een ander deel van de
ondervraagden die staan te dringen
aan de deur: de klanten van Alma 11.
Aan hen werden de voornaamste pro
en contra redenen om naar Alma II tre
gaan gevraagd.
Voor de helft van de mensen is de

afstand een belangrijk pluspunt. Een
tweede faktor is de lagere prijs die men
in Alrna 11 moet betalen voor een
warme schotel. Verder nog tijdbespa-
ring en aangename sfeer en vrienden.
Bij de klanten heersen dezelfde

negatieve ideeën over Alma Il als bij de
niet-klanten. Ook hier komen kwali-
teit en inrichting sterk naar' voren. Ze
komen hier wel meer op dezelfde
hoogte. Ook hier blijft de klacht over
de' kwaliteit veel te algemeen (hoewel
ze nu wel ervaring hebben) om direkte
konklusies te kunnen trekken.

Besluit
Een eerste besluit van de Raad. van
Beheer van Alma is het herhalen van
zulke enquêtes. Ze is vrij snel met erg
weinig kosten (24000 fr. voor job-
studenten-enquêteurs) uit te voeren.
En levert een goed beeld op van dit
onderdeel. Er loopt nu binnen A1ma
een aanwervingsprocedure voor een
persoon die instaat voor de relatie
kliënt-alrna: marktonderzoek. affiche-
ring. reklame ...
Een tweede besluit naar Alma II toe

is een beperkte herinrichting van de
zaal met een klein budget (maks. 10
miljoen). Men oordeelt dat de kwali-
teit van de schotels zoals de student die
ervaart. vooral bepaald wordt door de
algehele sfeer, inrichting en imago van
Alma II en niet zozeer door de
ingrediënten en bereidingswijze die
dezelfde is als in andere alma's.
Eenzelfde schotel vindt men in Alma I
veel lekkerder dan in Alma 11. Over
deze vernieuwing schrijven we volgen-

de keer. Peter Breugelmans

Briefschrijfaktie
PS'tCHOLOG IE - Op donderdag 21
Iebruari organiseert de Sociale Werk-
groep van de Psychologische Kring
een briefschrijfaktie voor gewetens-
gevangenen. Dat is één van de meest
fundamentele aktiemiddelen van Am-
nesty International (AI). Deze wel
bekende organisatie zet zich op ver-
schillende manieren in voor de vrij-
lating van en hulpverlening aan gewe-
tensgevangenen. Dat zijn mensen die
enkel op basis van hun overtuiging
opgesloten ziucn. Ook het verzet tegen
de doodstraf en marteling van alk:
gevangenen dragen lij in hun vaandel.
Een derde streefdoel is het verzet tegen
de gevangenhouding zonder eerlijke
berechting.
De aktiemiddelen die AI daarbij

aanwendt lijn van uiteenlopende aard.
Het bekendsic lijn wellicht hun rap-
porten en jaa rbockcn over de toe-
standen in de vcrschillende landen

cabay n.v.

MUZIEKLIEFHEBBERS

noteer nu al

MAAND MAART
=

MUZIEKt'1AAND

Boekhandel CABAY
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Leuven

waar de mensenrechten met de voeten
getreden worden. Meer konkrete ak-
ties worden op stapel gezet door
verschillende werkgroepen zoals a-
doptiegroepen, beroepsgroepen en
bricfsch rijfgroe pen.

De techniek van een briefschrijf-
groep is eenvoudig. Iedere maand kiest
het Londense sekretariaat van AI drie
gevallen van gewetensgevangenen die
bijzondere en dringende hulp nodig
hebben. De bijzonderheden van deze
drie gevallen worden in de periodieke
publikatics van AI (zoals "Wordt
Vervolgd") vermeld, samen met voor-
beeldbrieven en adressen van de
betrokken autoriteiten. De brief-
schrijfgroepen. die iedere maand bij-
een komen, haken hier massaal op in
een leveren omvangrijke zendingen af
bij de post.

Het effekt van dit alles is een lawine
van brieven uit de meest afgelegen

plaatsen over de gehele wereld, samen-
komende precies bij de machthebbers
om wier beslissing het gaat. En het
rcsulr.uu ? Dat i, moeilijk aan te geven.
Toch kan een enkel cijfer misschien
een indruk geven. In de eerste tien jaar
van deze aktie van AI (van 1965 tot
1975) werd voor 360 gevangenen het
schrijven van brieven gevraagd. Daar-
\ an kregen er 17g in 45 landen (dus
ongeveer de helft) ofwel vrijlating
ofwel verkorting ol verzachting van
hun straf.

De bedoeling nu van de Sociale
Werkgroep van de Psychologische
K ri ng i, niet meteen LO een brief-
't:hrij(!,'rol'p oprichten. Wel wil men
een brief,ehrijfaklil' voeren. Dat kom
grotendeels op hetzelfde neer, met dit
vcrschil dat a geen vaste struktuur
bestaat en dus iedereen die wil mee-
doen van harte welkom is. Zoals
trouwen, blijkt uit de bedoelingen van
deze a k tic is het belangrijk dat er
zovcc! tnogel ijk mensen aan deel-
nemen. U wordt dus verwacht (don-
derdag 21 februari om 20 u. in het
kringlokaal van Psychologie, - Tien-
sestraat 115, naast de Shrink ).

ASR
Live in Leuven
U wist het misschien en

indien u het nog niet wist
dan weet u het nu. Di 12,

woe 13 en do 14 maart aan-
staande gaat er in deze studenten-
stad een groots spektakel door.

JPJ

Onder het motto: "Ere wie ere
toekomt" starten we deze dagen met
een talkshow.
Wie herinnert zich niet meer "De

Zwijger Live"! Een levendige praat-
show met heel wat prominenten uit het
Vlaamse land. Voor ons inspiratie om
dit concept te herhalen. Maar dan
vanuit een studentbetrokken benade-
ring! Live in Leuven over ontstaan en
groei van de studentenbeweging door-
heen de generaties gaat door op di 12
maart in Alrna 11. De affiche wordt
versierd met namen als Paul Goossens,
G. Pollers (dir. Acco), Lode Van
Outryve, Walter Zinzen. Jos Bouve-
roux, Edward Leemans, Luk Vanden-
brande, Jan Bauwens, Kris Merckx,
Ludo Martens, Rektor De Sorner,
Frans Verleyen en Jan Van Rornpacy.
Allemaal mensen die op intensieve

manier. betrokken zijn geweest bij het
tot stand komen van de studenten-
werking. Tussendoor zal er animatie
voorzien worden door diverse fakul-
teitsbands als daar zijn: The Ever-
greens, VTK big band en ook Johan
Anthierens wou hier graag zijn sati-
risch woordje placeren over studenten-
leven en lijden. Deze uitputtingsrace
zal geleid en gemodereerd worden
door een toch wel kapabele nieuws-
lezer Guy Polspoel. Di 12 maart dus in
Alma I I vanaf 20.30 u.
Woe 13 is er doorlopend animatie

voorzien in. de verschillende fakul-
teiten en universiteitsrestaurants. 0-
pendeu rdag ook in de 's Meiersstraat 5
waar je Veto-medewerkers, Sora en
KR-werking in levende lijve kan
aanschouwen. Video's, fototentoon-

stelling, straattoneel. of: komt u het
zelf eens bekijken.
Als klap op de vuurpijl viert ASR

feest op do 15 maart (Alma 11, 20.30
uur) met een optreden van Vlaande-
rens meest populaire figuur Rayrnond
van het Groenewoud.
Wat dat nu precies met demok rati-

sering van het onderwijs heeft te
maken is voor ons ook niet zo
duidelijk. Hopelijk gaat er een licht
branden tegen die tijd.
Kiezen wordt dus moeilijk. Waarom

zou je niet gewoon alles meepikken?

Raymond van hel Groenewoud en
ander moois uil Vlaanderen treden
aan op de ASlc-aktiedriedaagse. Wie
er alles over wilweten kan telefoneren
naar één van volgende nummers:
224438
22 3l 09
229541

Hahba!

De paus:
Wie?

Katechetika organiseert in
samenwerking met de U-
niversitaire Parochie drie

avonden met telkens twee spre-
kers in het kader van het paus-
bezoek. De eerste van deze
sessies ging door op dinsdag 12
februari in een nok volle kleine
aula.
Annemie Marivoet stelde bij

wijze van inleiding dat dit initia-
tief niet pro of contra, maar
'kritisch' wilde zijn.

De eerste 45 minuten gaf Prof.
Boudens, docent hedendaagse kerk-
geschiedenis aan de teologische fakul-
teit. een historische schets van het
pausdom vanaf eind 18c eeuw.
Voor 1789 vielen kerk en staat

praktisch samen. De Franse Revolutie
had als resultaat dat de kerk zich
sterker ging richten naar één van haar
geestelijke wortels: Rome. In 1813
werden de Jezuïeten. in die tijd een
sterk paus-gezinde orde. terug erkend
en in 1870 (Vat I) werd de paus
onfeilbaar verklaard. Dit - is echter
niet op een helemaal zuivere manier
gebeurd: omwille van de oorlogen die
toen in Italië woedden. had een groot
aantal bisschoppen het concilie ver-
laten. De paus. had echter op de
onfeilbaarheidsverklaring aangedron-
gen en uiteindelijk werd dit door de
aanwezige bisschoppen aanvaard.
In de daaropvolgende jaren werd

meer en meer de klemtoon gelegd op
het gecentraliseerd kerkelijk gezag.
Men zou kunnen stellen dat. naarmate
de macht van de paus als wereldlijk
vorst kleiner werd, zijn macht op
religieus gebied groeide.
Tot aan het 2c Vatikaans Concilie

(1963-1965) hadden paus en kurie (die
als scherm funktioneerde tussen paus
en lokale kerken) alle macht in
handen. Van enige kollegialiteit met de
bisschoppen was geen sprake.
Op Vat 11 koos men voor de

formule: paus samen 1111'1 bisschoppen
(kollegialiteit), die de kurie dikteren
(kurie wordt dus instrument). Deze
horizontale optie was echter moeilijk
in één klap door te voeren omdat de
kurie, door een kumulatie van funkties
een enorme macht naar zich had
toegetrokken. De hervorming in de
kurie moest dus langzaam maar zeker
gebeuren. Reeds Johannes XXIII. op-
teerde voor deze hervorming, maar hij
moest wachten tot na het concilie. Zijn
opvolger, Paulus VI, wilde de geest van
Vat 1I in praktijk brengen en kondigde
de hervormingen aan. Konkreet zorg-
de hij voor een verjonging van de k urie
door een leeftijdsgrens te bepalen, die
de maksimurn leeftijd van de leden
beperkte tot 80 jaar!

Eigenzinnig
Wat de huidige paus betreft: deze heeft
zich met een vanzelfsprekendheid aan
het hoofd van de Kerk geplaatst,
omdat hij niet de gevangene van de
Kurie wilde worden. Prof. Boudcris
verklaarde 7ieh akkoord met volgend
citaat: "Joh. Paulus 11 luistert naar
velen, praat met enkelen en beslist alle,
alleen". Dele paus betekent voor de
kerk een stap terug naar de situatie
vóór 1963. Sympt oncn daarvan lijn
onder andere het onlangs terug in-
voeren van de Tridcmijnsc mi, (alhoe-
wel op Vat 119gcÎ van de hisschoppcn
dat niet wilde). de houding t.o.v. de
bevrijdingsteologie, bepaalde bcnoe-
mingen . bijvoorbeeld in Nederland.
Boudons stelde: "Wij zullen de paus
erkennen als hoofd van de kerk die we
liefhebben, maar we stellen ons de
vraag of J. P. 11 ons niet in één
bepaalde christelijke richting wil doen
denken en of hij in staat zal zijn, zijn
beleid kollegiaal (d.i. met behulp van
de bisschoppen) te voeren."
Tenslotte verwijst prof. Boudcris

naar de komende bisschoppensynode.
waarbij hij enige bedenkingen heeft, en
naar de Poolse achtergrond van de
paus die zijn beleid beïnvloedt.
Over de betekenis die J.P. 1I heeft is

het echter nog te vroeg om te oordelen,
aangezien we er onvoldoende afstand
van kunnen nemen en perspektief
rn isse n. (vervolg op p. 7)

/"....
1
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Intwee vorige artikelen heb-
ben we de gevolgen van kern-

. eksplosies op korte en op
lange termijn geschetst - heel
beknopt en koel, want de horror
van moderne oorlogsvoering en
het menselijk leed kunnen niet
met woorden omschreven wor-
den. Nu stellen we ons de vraag:
hoe is het zover gekomen?
Waarom die waanzin die genoeg
wapens opstapelt om de hele
wereld tienmaal te vernietigen en
waarom die dolle haast om nog
méér van die wapens te in-
stalleren?

Star
stabiliserend. Het klassieke antwoord
.0P de dreiging van een raketaanval is
dan ook de tegenaanval, wat geleid
heeft tot het (stabiele) evenwicht van
de wederzijdse afschrikking: al wie
'zijn tegenstander treft, zelfs bij ver-
rassing, weet zeker dat hij nadien toch
de volle laag terugkrijgt. Het principe
is immoreel want de afschrikking is
slechts effektief indien men het vaste
voornemen heeft terug te slaan. En
daarbij zullen honderden miljoenen
onschuldige burgers, die nu reeds
onder niet-benijdenswaardige onder-
drukking leven, mee opgeofferd wor-
den. Maar wie een betere strategie kent
is welkom met open armen ...

vol
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Gagmuz-a-
noveko

De verleiding is groot om de voor-
standers van bewapening uit te schei-
den voor haviken, moordenaars, waan-
zinnigen. Leden van de vredesbewe-
ging worden dan op hun beurt naïe-
velingen, krypto-kommunisten enz ...
Maar schelden is goedkoop en het
brengt geen inzicht. Beide partijen
moeten leren elkaars standpunt te
begrijpen en met elkaar te overleggen
hoe we eruit geraken. Want in teorie
zou iedereen tenslotte vrede en veilig-
heid moeten nastreven. De vraag
blijft: hoe?

Tegen een raketaanval moet kern-
koppen is geen verweer mogelijk. Het
Star Wars-programma is in die zin
bedrog op grote schaal: een farce,
ware het niet dat men op die manier
elkaars spionagesatellieten kan ver-
nietigen, en dat is gevaarlijk de-

Poker
Tegenover de dreiging van het Oost-
blok en zijn niet te miskennen ekspan-
sionisme hebben de v.s. hun inter-
kontinentale raketten geplaatst. De
tegenzet daarop waren de ss4 zodat
Europa in feite de gijzelaar werd van
Rusland t.o.v. de v.s.. Nu beschikken
beide grootmachten over interkon-
tinentale raketten en duikboten zodat
ze elkaar onder schot houden. In teorie
maakt dat die wapens wederzijds
onbruikbaar zodat naar nieuwe \\'a-
pens gezocht werd. De ss-zo bedreigen
nu Europa en het "logische" antwoord

Dat Leuven op 30 april al
wat te wachten staat, had
je natuurlijk al verno-:

men. Wat het juist wordt, zal je
geleidelijk via de Leuvense pers
ter ore komen. Nu al krijg je de
kans om een schuchtere blik op
het topje van de muziekberg te
werpen, en om zelfs mee te
werken aan dit voor Leuven toch
wel unieke projekt: de zingende
fietsen.

Wat dacht je van zingende fietsen, die
op een ludieke manier de aanzet geven
tot muziek in de stad? Daarvoor
hebben we wel je hulp nodig. Je hebt
nodig:
a. een fiets, wettelijk uitgerust, liefst

een niet ontvreemd exemplaar.
b. een kleine luidspreker, vind je

onder andere in een oud radio- of
televisietoestel.

c. een lang en een kort stroom-
kabeItje.

d. een plastiek buis.
e. elf anderen met hetzelfde materi-

aal.
Je gaat als volgt te werk: je smelt B
vast in D, bevestigt D op A, verbindt
B aan de hand van C met A en de
dynamo van A. Samen met E stem je
dan D, met B in werking, af, en je rukt
uit, met E en A op 30 april.

Wat gebeurt er dan? De toonhoogte
van je instrument is evenredig met de
lengte van de buis en de kracht die je
op de pedalen van je ros uitoefent. Bij
een zekere frekwentie slaat ge buis aan
het resoneren. Twaalf resonerende
fietsen geven je "a heli of a sound".

Heb je er ondanks de mooie hand-
leiding bijna niets van gesnapt, en je
bent toch geïnteresseerd, loop dan snel
naar de tweede verdieping van het
Stuc, daar helpt men je verder.

Studenten dramaturgie
spelen Macbeth
van Heiner Müller

HetInstituut voor Thea-
terwetenschappen is een
nog vrij jonge en be-

scheiden sektie van de afdeling
Literatuurwetenschap, binnen
de fakulteit van Letteren &
Wijsbegeerte. Het aanbod van
het programma 'Theaterweten-
schappen' (of nog: 'Dramatur-
gie') omvat een twintigval vak-
ken; veelal (methodes tot) ana-
lyse van dramatische teksten,
verder teaterwetenschappen zelf,
de meer praktisch gerichte op-
voeringsanalyse en nog tal van
keuzevakken. Het studiepro-
gramma voorziet ook in de
deelname van de studenten aan
een produktie; zo brachten de
studenten dramaturgie de af-
gelopen jaren o.a. 'Die Erste
Bliscap van Maria' > 'Penthesilea'
van Heinrich von Kleist, een
'Bredero-collage' en 'Marat/
Sade' van Peter Weiss. In het
verleden nodigde men hiervoor
gastregisseurs uit, die dan carte
blanche kregen, maar vanaf dit
akademiejaar '84-'85 is men op
het Instituut voor Teaterweten-
schappen - wat betreft de
produktie - een andere koers
gaan varen.

ken en besteedden we ook enkele
sessies aan het probleem van teater-
bruikbare vertalingen. De tweede faze
kunnen we het best bestempelen als
materiaalontginning. Aan de hand van
kleine tekstfragmenten of improvisa-
ties trachtten de studenten op de
planken een persoonlijke interpreta-
tie, een idee, een kommentaar gestalte
te geven. Zo verzamelden we een
heleboel materiaal dat dan in eer derde
fase, de eigenlijke repetities, tot een
representatieve werkvoorstelling werd
verwerkt. Voor dit laatste - en ook
voor de' noodzakelijke begeleiding
tijdens de maÎeriaalontginning -
deden we een beroep op H. Gilis en P.
Dehert, twee namen die in de Vlaamse
teaterwereld reeds heel wat weerklank
gevonden ~ebben.

meewarig-on begrijpende blik van 'zie
ze daar nu interessant doen, zie ze met
hun buis-fietske en hun sirene', zie ik
ook wel in. Toch is dit niet de
bedoeling.

Logos is bereid zijn medewerking te
verlenen aan een groep Leuvense
vrijwilligers voor de fietsen of voor de
'Plastic Muziek-Slang' (nog boeien-
der). Zie je jeelf als één van de 12
zingende apostelen al door Leuven
rijden, of geef je er de voorkeur aan om
met je kotgenoten wat Gregoriaanse
gezangen ten beste te geven in de
Muntstraat? Laat je dan snel zien op
de tweede verdieping van het Stuc bij
Karel of Geert, of spreek de kultuur-
mens van je kring aan.

Peter Mertens

viseerde -Avant -Garde -MUZiek -Als-
NOn- VErbale-KOmmunikatie. Ah ja,
zeg je dan. Neem nu onze fietsen: de
opzet is dat je zelf leert op een
kreatieve en goedkope manier je
instrumenten bouwen en dat je die
'bespeelt' zoals je dat zelf wenst, in dit
geval samen met anderen. Hiervoor
moet je geen jarenlange Konservato-
riuopleiding genoten hebben, een ste-
vige interesse en wat inventiviteit
volstaan al.

En het publiek? Het publiek kan
maar eens luisteren. Je hoeft niet met
gefronste wenkbrauwen en met een
door een web van uitgefilosofeerde
gedachtenkronkels verstoord intellekt
naar deze ridders der avant-garde te
kijken. Dat dit beter staat dan een

Turnzaal
De konfrontatie Shakespeare - Müller
en de driehoeksrelatie studenten -
regisseurs - Macbeth-partituur ston-
den alleszins borg voor een interessant
werkproces. De vertoonde fragmenten
worden daar hopelijk een goede afstra-
ling van.

De voorstellingen hebben plaats op
22, 23, 25, 26 en 27 februari, telkens
om 20.15u, in een oude turnzaal van de
voormalige rijksbasisschool Erasmus,
Ch. De Beriotstraat (parking KUL -
Sancta Maria). Kaarten zijn te verkrij-
gen aan de receptie van de Fakulteit
Letteren & Wijsbegeerte Blijde In-
komststraat 21, of op het nummer
238851. Toegangsprijs bedraagt 150fr
en 100fr voor studenten.

Heiner Müller (°1929) is een Oost-
duits auteur, die samen met schrijvers
als Peter Hacks, Volker Braun, Tho-
mas Brasch en Botho Strauss het
panteon van het hedendaagse Duitse
drama bevolkt. Sinds 1951 toneel-
auteur, heeft hij reeds een 35-tal
stukken op zijn naam, waarvan er
reeds vele (a.h.w. in een echte Müller-
golf) werden opgevoerd in Vlaanderen
en Nederland: 'Traktor' (Mannen van
den Dam), 'Der Auftrag' (Area),
'Mauser/Hamletmachine' (Het Tro-
jaanse Paard), 'Quartet' (BKT; De
Witte Kraai), 'Medeaspiel' (Area).
Zijn 'Macbeth'-bewèrking echter was
in het Nederlandse taalgebied nog niet
te zien. Wat dat betreft krijgt U van de
studenten dramaturgie alvast een pri-
meur.

Gagmuz-a-noveko?
Het idee van de zingende fietsen komt
'van Logos. De v.z.w. Logos werd in
'68 opgericht als reaktie tegen het
kultuurbeleid van het Gentse konser-
vatoriurn. Ze willen een alternatief
brengen voor onze passieve muziek-
konsumptiemaatschappij : Geïrnpro-

I.p.v. het louter invullen van een
vooraf door een regisseur uitgewerkt
konsept is men overgeschakeld naar
een procesgerichte formule, waarin de
dramaturgische analyse en het ont-
werpen van ensceneringsmogelijkhe-
den door de studenten zelf centraal
staan.

Als ma teriaal voor dit projekt kozen
we voor 'Macbeth' en twee teksten: de
originele Shakespeare-versie en de
moderne bewerking van de Oostduitse
auteur Heiner Müller. (In de loop van
het produktieproces gooiden we de
Shakespeare-versie overboord omdat
bleek dat in de Muller-tekst de
konfrontatie tussen oud en nieuw
voldoende aanwezig was.)

Er werd gewerkt in drie fazen. In een
eerste - teoretische - fase werden de
teksten dramaturgisch geanalyseerd
en geïnterpreteerd, werden geroemde
ensceneringen uit het verleden beke-

Jo Nachtergaele
Mark DeputterWerkopname uit Mûllers Macbeth. door de studenten dramaturgie.



ars
zijn de nieuwe Pershing en de Cruise,
waarmee Europa rechtstreeks de Sov-
jetunie kan treffen. Zo kan het spel van
de afschrikking verder gezet worden,
ditmaal op een lager echelon.,

In feite is men hier bezig POKER te
spelen met het .leven van miljoenen
onschuldigen als inzet. Iedereen voelt
dat dit vroeg of laat kan misgaan,
maar geen enkele generaal of president
durft enig risiko te nemen uit vrees dat
de vijand zal toeslaan. De wapen-
fabrieken geven de nodige "rugge-
steun" en de bevolking wordt met
slogans warmgehouden. Kultuur van
het vijandsbeeld: alle Russen zijn
kommunisten, alle Amerikanen zijn
kapitalisten ... sla dood.

De uitweg bestaat, maar hij is
delikaat en moeilijk. Vooreerst moet
men in voorzichtige, weloverwogen
stappen aan de tegenpartij duidelijk
maken dat men zelf niet gaat aanvallen
en dat een eventuele aanval zal
afgeslagen worden. Dit betekent twee
zaken: een stevige defensieve konven-
tionele bewapening en een behoud van
de afschrikking maar enkel op het
hoogste nivo.

Publieke opinie
Vervolgens moeten goede relaties or

alle vlakken (han{fël,kultuur,politiek
enz ...) zorgen voor een ruime ont-

.spanning. Daarna kan gewerkt wor-
den aan een wederzijdse gekontro-
leerde en evenwichtige afbouw van de
afschrikking. Tegelijk kan men dan de
konventionele bewapening vermin-
deren om een einde te stellen aan het
schandaal van onze eeuw: de verkwist-
ing van middelen.

Dat zal moeilijk zijn en niet zonder
enig risiko. Maar het risiko dat we nu
lopen is nog veel groter want de
afschrikking is op termijn niet houd-
baar.
Enkel de publieke opinie kan de

leiders ertoe brengen deze moeilijke
stappen te zetten. En enkel bij ons, in
het Vrije Westen is dit mogelijk. Maar
het onderstelt in de eerste plaats dat
elkeen de moeite doet om zich te
informeren en zich uit te spreken.
Dit is een gewetensplicht ook voor de
lezer van dit stuk. De taak van de
vredesbeweging is niet ten einde: ze
begint nog maar.

Tenslotte nog dit: de geschiedenis
van de mensheid is één lang verhaal
van oorlogen en zegepralen - lees
roof, moord, leed en ellende. De
moderne wapens - nucleaire, che-
mische ... - zijp ~o gruwelijk en zo
"efficiënt" dat in een handomdraai
alle leven op aarde kan vernietigd
worden. Maar juist daar ligt hoop:
oorlog wordt onmogelijk. Het is nu
aan ons - aan ieder van ons - om
duidelijk te stellen welke toekomst wij
willen en van onze leiders te eisen dat
zij in die richting werken.

. Prof.G.François

Onvrede over opleiding
MEDIKA - Als deel van-een aantal
speciale aktiviteiten naar aanleiding
van het dertigjarig jubileum van
Medika, organiseert de Werkgroep
Medische Opleiding van Medica op 27
februari een symposium over de
medische opleiding nu en in de
toekomst.

Nadat er de laatste jaren vele
veranderingen werden doorgevoerd
blijft er toch nog steeds een zekere
onvrede bestaan omtrent de huidige
opleiding. Daarom vond de werk-
groep het nodig om voor alle professo-
ren en voor anderen die met het
onderwijs aan de fakulteit Genees-
kunde begaan zijn een avond in te
richten om de grootste overblijvende
knelpunten te belichten en te bepraten.
Meteen is dit een gelegenheid om een
aantal ideeën en principes die in de
voorbije jaren groeiden aan een breder
publiek voor te stellen, daar een
mentaliteitsverandering zeker zo be-
langrijk is als strukturele verbete-
ringen.

De avond zal als volgt verlopen: na
een inleiding door de onderwijsverant-
woordelijke van de fakulteit, de Heer
Jaspaert, zullen vier sprekers het in
telkens 15 minuten hebben over de
kandidaturen, de doktoraten, het sta-
gejaar en de huisartsenopleiding. De
dekaan maakt daarna een syntese. Na
de pauze volgt er een debat om
misverstanden weg te werken, aanvul-
lende ideeën te formuleren en op
vragen van de zaal te antwoorden.

Prof. Callens, voorzitter van de
Stuurgroep Kandidaturen, zal het
hebben over de kandidatuursoplei-
ding. Die is zeker het sterkste deel van
de huidige opleiding in de genees-
kunde en als dusdanig vormt ze een
mooi geheel waar niet veel meer aan
gesleuteld dient te worden. Maar meer
en meer dringt zich echter een evalua-
tie en relativering op van de kandida-
tuuropleiding BINNEN de ganse oplei-
ding. Krijgt zij niet te veel aandacht in
vergelijking met de verdrukte doktora-
ten ? Meteen duiken ook konkrete
problemen op bij de mogelijke ver-
plaatsing- van bepaalde vakkenm (bij-
voorbeeld anatomie in eerste kan).
. Ofschoon er de laatste jaren heel wat
is gesleuteld aan het doktoraatsonder-
wijs voelt niemand zich tevreden met
de huidige toestand. De doktoraten
zijn te krap behuisd om die 2(l/2)Jaar
al hun teorie los te laten. Over de
problemen en mogelijke oplossingen
zal Prof. Van Assche, voorzitter van de
Stuurgroep Doktoraten, komen spre-
ken. Een oplossing ligt misschien in de
kandidaturen, zie supra. Anderzijds
zou een betere integratie van de
vakken binnen de doktoraten al een
wezenlijke verbetering zijn. Ook het
feit dat doceer- en eksamineerpeil

duidelijk onder dat van de kandida-
turen liggen dient eens ter sprake
gebracht te worden.

Prof. De Groote, stagedekaan, zal
proberen een aantal vragen in verband
met het stagejaar te beantwoorden'
zoals: leert de student wel genoeg
praktische handelingen op zijn stage?
Hoe kan de stagiair beter begeleid
worden? Zou de praktische opleiding.
in het eerste en tweede doktoraat niet
beter moeten worden uitgewerkt? Wat
zijn de problemen om bed-side tea-
ching in Leuven te organiseren? Zit het
stagejaar sowieso op z'n juiste plaats
in de opleiding?

Tot slot zal Prof. Van Orshoven het
hebben over de huisartsen opleiding
meer in het biezonder. Vanuit de
richting huisartsgeneeskunde werd in
het verleden reeds frekwent op gebre-
ken in de opleiding gewezen. Wat moet'
er dan 'evèntueel in de opleiding
veranderen om betere huisartsen te
krijgen? Is de huidige opleiding inder-
daad te specialistisch?

Na een korte syntese door de
dekaan, Prof. Casteels, en een kleine
pauze volgt er een debat waaraan
naast de hogervermelde sprekers ook
Prof. Cruwen, Diensthoofd Heelkun-
de, en 2 studenten deelnemen. Mode-
rator is Prof. Michielsen. Ook het
publiek zal dan de gelegenheid krijgen
om naar aanleiding van de hogerver-
meide uiteenzettingen opwerpingen te
maken of vragen te stellen.

Om deze jubileumavond feestelijk af
te ronden wordt er door Medika tot
slot nog een receptie aangeboden aan
professoren en studenten. Geïnteres-
seerden aan het één eu/of het andere
zijn van harte uitgenodigd op woens-
dag 27 februari, 20.00 u, in Ga 2 van
het gebouw Onderwijs en Navorsing.

Bart De Strooper, Hein Heidbüchel
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Historia 50 jaar

Jubileumweek 25/2
Of Veto reklame wil ma-

ken voor de Feestweek
van Historia? Dat wil

Veto. Maar liever met een inter-
view dan met een laudatio. Peter
en Alain - initiatiefnemers --:
zullen er zijn. Hilde en Chantal
- samenstellers van katalogus
en tentoonstelling - eveneens.
"Mogen we ook iemand vragen
van Faze?" wil Peter weten. "Je
vraagt wie je wil" zeg ik, al vind
ik het nogal vreemd binnen een
kring die voor ASR gekozen
heeft. En daarbij: als ik een
interview afspreek, dan hoeft dat
geen perskonferentie te worden.
Ik zal dus aandringen op een
gescheiden interview. Dat blijkt
niet nodig: voor Faze is de kat er,
en zelfs die is niet erg geïnteres-
seerd.

Veto: Historia is nu wel vijftig jaar oud,
maar van wie komt eigenlijk dit
initiatief? Op het eerste gezicht schit-
tert het vierkoppig presidium door
afwezigheid. Terwijl jullie - '~lain en
Peter - vorigjaar toch de nipt-geklopte
konkurrerende ploeg vormden?
Peter: <de moet daar niets achter
zoeken. De verkiezing vorig jaar was
een beetje formeel, konkurrentie voor
de ambiance. We hadden op voorhand
al een taakverdeling afgesproken: zij
het kommissiewerk, wij het amuse-
ment.»

. ;', +\~.
Veto: Er wer41..0chgefluisterd dat jullie
de-KRUL-lijn vertegenwoordigden.
Peter: «Maar nee, we verstaan mekaar
perfekt, leggen alléén al eens andere
aksenten.»
Veto: Zoals?
Peter: «Zoals rond sponsoring. Daar-
over is wel wat diskussie geweest:
reklame. aanvaardbaar of niet? Wij.,
vonden dat we het geld moesten halen
waar het zit, Tenslotte is er een voor
iedereen bevredigend kompromis ge-
komen. De Feestweek ontvangt nu
voor een deel steun van firma's, voor
een deel van het departement Moderne
Geschiedenis; tenslotte is er de op-
brengst van de verschillende aktivi-
teiten.»

Omdat Alain nog altijd op zich laat
wachten, praten we een tijdje met
Chantal en Hilde over hun tentoon-

ZWEMMEN ... GYM ... SAUNA

stelling Vijftig jaar Historische Kring.
Interessant genoeg om in het volgend
nummer van Veto ekshaustief te be-
handelen.

Als Alain er eindelijk is, kunnen we
over de diverse aktiviteiten beginnen.
Het debat Het Verkeerde Verleden van
maandag 25/2 in L&W 08 om 20h
kwam vorige week reeds aan bod in
Veto naar aanleiding van het interview
met prof. Karel Van Isacker. Over dus
naar dinsdag:
'Peter: «Voor dinsdagavond is er een
kwis gepland. De vragen zullen naar
de algemene ontwikkeling peilen. Het
Kerstfeest je van dit jaar heeft ons
immers getoond dat een ludieke kwis
met praktische proeven niet bij ieder-
een in goede aarde zou vallen. Er zijn
al klachten geweest van professoren
dat van hen bij dergelijke gelegen-
heden verwacht wordt dat ze de clown
uithangen in het publiek. Niet iedereen
vindt dat leuk.»
Veto: Er waren inderdaad opvallend
weinig proffen op het Kerstfeest je van
dil jaar.
Alain: «Daarom hebben we het nu ook
anders aangepakt. Een aantal profes-
soren zijn bereid gevonden om deel te
nemen aan de kwis. Alle' studenten
geschiedenis kunnen zichzelf kandi-
daat stellen. Daaruit worden er dan
de avond zelf zes geloot die elk met één
prof een ploeg vormen. Via een
afvallingsproef met snelheidsvragen
houden we tenslotte één ploeg over;
van die ploeg spelen prof en student
dan tegen mekaar de eindrondè.»

Veto: Kan je er rijk mee warden?
Alain: «Niet direkt nee. De prijzen zijn
eerder symbolisch. Landkaarten en
zo.»
Veto: Geen bak bier?
Alain: «Nee. En ook geen fles cognac.
Dat is allemaal te duur.»
Veto: De woensdag dan. .
Alain: «Dan is er-éen fiirrÎavond in
samenwerking met'D~ Andere Film: La
PI/se du pouvoir de Louis XIV van
Roberto Rosselini.»
Veto: Waarom precies deze film?
Alain: «Omdat het een knap voorbeeld
is van een historische film. Wij willen
tonen dat historici ook andere media
dan uitsluitend het geschreven woord
moeten leren beheersen. Een bespre-
king van die film is verschenen in het
recente nummer van Stuc voor Stuc.
De organisatie ervan is in handen van
Patriek Pasture..
Peter: «Iemand van het presidium.»

SPORTIEVER DAN KINEMA!!
Sauna + Zwemmen +

1 PINT
VOOR DE BELACHELIJKE PRIJS

...149 BF ...
KOM MET VRIEND(INN)EN

WAAR?
MOVEMENT GENTER LEUVEN
Blijde Inkomststraat 101 B

Veto: En de donderdag?
Alain: «Dan hebben we onze sport-
namiddag. Met deelname van de
historici van de andere universiteiten.
UFSIA. UFSAL en VUB hebben al
toegezegd. Op antwoord van de RUG
wachten wenog.»
Veto: En Wallonië?
Alain: «Er zijn te weinig kontakten.
We zijn van plan eerst de uci, te
benaderen, van daaruit dan de andere
universiteiten.»

Veto: Eerst Rooms, dan Rood?
Peter: «Met die onderlinge kontakten
is het inderdaad triést gesteld. Onze
feestviering is eigenlijk een gedroomde
gelegenheid om daar iets aan te doen.
Maar dat is niet gemakkelijk. Schrifte-
lijk kontakt is zo onpersoonlijk.
Daarom werken we graag via-via.»
Alain: «Misschien komen we zo tot
samenwerkingsverbanden die ook in
de toekomst kunnen renderen.»
Veto: De Overheveling ongedaan dus.
Waaruit bestaat precies die sport?
Alain: «Ook dat is historisch: oude
volksspelen in een Breugeliaanse sfeer.
Een echte duik in het verleden.»
Peter: «Het zal een soort volkskermis
zijn op het parkeerte rrein voor L &W
met bakschieten, ringsteken, vogelpik,
struifvogel enz ... »
Veto: Nooit van gehoord meneer.
Peter: «De avond wordt dan de
verbroedering kompleet met een grote
TD. Meer intieme kontakten met
historici uit andere centra worden
mogelijk.»
Veto: Koppeling van armoezaaiers ?
Aláin: «Organisatorisch is dat wel de
moeilijkste dag. We hebben nog altijd
vrijwilligers nodig voor allerlei kleine
praktische karweitjes.»
Peter: «De dag daarop is er dan een
ongedwongen samenkomst met de
proffen in de Fakbar in de Blijde
Inkomststraat 11. Dat is ook bedoeld
om de drempelvrees te overwinnen.
Gans de week zal er trouwens perma-
nentie zijn in de Fakbar.»
Veto: Hoe verloopt die samenwerking in
de Fakbar? Vorig jaar nog was dat
nagenoeg privé-terrein voor Germania.
Is Historia daar echt van harte bij
ingetrokken?
Peter: «We zaten natuurlijk wel ver-
veeld met de verkoop van onze
vroegere eigen Fakbar. Maaruiteinde-
lijk was dit toch de beste oplossing.
Door samen te werken groeit er een
vriendschapsband tussen beide krin-
gen. Dat blijft wel nóg beperkt tot een
eerder kleine, aktieve groep.»
Alairl: «Wat zal bekroond worden met
.een gemeenschappelijke L&W-TD
na de Paasvakantie. Vroeger was er
binnen de overkoepelende fakulteit
meer kontakt. Op een bepaald ogen-
blik is dat beginnen te verbrokkelen.
Wij proberen die banden te her-
stellen.»
Peter: «Daarom stellen we ook uit-
drukkelijk dat die vrijdagavond open-
staat voor alle andere kringen. Het zal
de moeite lonen: er uil een rekord-
poging Barkrukdansen zijn.»
Veto: Welk is het huidige rekord?
Peter: «Er is er nog geen. Bovendien
zullen vrouwelijke studenten proberen
de zomer dichterbij te brengen.»
Veto: De Somer?
Peter: «Nee, de zomer. En er is een
weddenschap dat één van de tappers
een andere zal opeten. Hier is de inzet
wel een bak bier.»
Veto: Seks, spanning en sensatie. En de
zaterdag?
Alain: «Dan is er de alumni-dag. Daar
zal er een preses zijn uit iedere
representatieve genetatie. Er is het
optreden van het Koperensemble Leo
Nuyts. En het leven van vroegere
studenten zal geëvokeerd worden met
sketches, spreekbeurten, dia-montage
en zo. Het geheel wordt geleid door de
pas-afgestudeerde René Soetewey.»
Veto: Kwaliteit verzekerd.
Alain: «Doorlopend is er natuurlijk de
Zoete Inval op de permanentie op het
vijfde. En natuurlijk de tentoonstel-
ling»
Waarover meer volgende week.

Eddy Daniels

Bij het ter perse gaan. vernamen wij
dat voor de sport namiddag nagenoeg
alle Belgische universiteiten hebben
toegezegd!

'<.
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Zwanzen is het recht van elk mens

Het beste uit de kringbladen

/

Elk rechtgeaard Leuvens
student heeft het grote
nieuws natuurlijk reeds

vernomen. Leuven is er vol van:
de kringbladen nouveaux pri-
meurs zijn er weer. De oogst van
'84 is nog niet goed binnen of de
vers opgefokte verbruiksartike-
len liggen reeds voor het grijper.
in onze supermarkten. Onder-
g-tekende ging er onmiddellijk
op af om deze geruchten ophun
waarheid te toetsen (hierbij werd
gebruik gemaakt van de falsifi-
katiestrategie à la Popper). En
wat bleek. Jawel, Leuven is er
vol van. Maar nog meer dan dat.
Zo is Leuven ook vol muziek,
seks, wedstrijden, allemaal Cèa-
ken die je in het vorige Veto-
nummer reeds kon ontdekken.

Voor één keer bleek evenwel
de grote trendsetter in deze
kontreien te ontbreken. Leuven
vol zwans! wordt dan ook vanaf
dit eigenste moment de grote
slogan. De intelligente lezer heeft
het goed begrepen. De essentie
van het menselijke zijnde wordt
eens en voorgoed uit de doeken
gedaan. Het absurde bestaan
van een modale student. De
onzin stroomt.danook naast alle
andere afval doorheen dit kleine
stadje.

Tijd om de pen te scherpen, de degens
ie kruisen, de hand op te heffen om
weerom ten strijde te trekken voor hét
grote ideaal. Vanzwanske rules the
waves (in deze tijden wil dit zeggen:
glad ijs) en op naar he!...

NFK

retleks boven en slaan deze artikels
over, dat gaat gemakkelijker. Blijven
er nog een artikel over pleisterplaatsen
in het Leuvense en een erg moeilijke'
bespreking van onze korrespondent
op de aarde. In verband met het laatste

, vraag ik mij trouwens afofernu wel of
niet, iets in dat boek te lezen valt.
Graag kregen wij enige opheldering
betreffende deze zijnsvraag.

11Papa
Maar juicht, volkeren der aarde,
juicht. Er is nog één vakdiskussie naar
voor gekomen binnen deze kring. Het
betreft het pausbezoek. 'Men moet om
alle dingen of lachen of wenen (Sene-
ca)' zou Fried's zeggen als antwoord
op Jan. Wim ziet het eerder historisch.
De paus is een mensgeworden geschie-
denisboek. We leven aldus de schrijver
niet meer in een katolieke maat-
schappij als zodanig. Vanzwanske wil
zich wel even rnengen in het deba t. Zou
het niet omgekeerd zijn: we leven nog
wel in een katolieke, maar niet meer in
een christelijke tijd. Of is dit alles ook
maar 'Wort spielerei' en voer voor
filosofen?

Wijzer 5
En nu we toch in de polemieken zitten,
kunnen we ineens doorgaan met de
parawetenschap. De lezer die niet
meer weet waarover het gaat dient nu
enkele tientallen centimeter van de
tekst terug te gaan (remember de
wedstrijd). Jawel, in dit volgende
nummer wordt nogmaals op dit feno-
meen teruggekomen. Deze keer moe-
ten we wel achteraan het blad begin-
nen om deze topic terug te vinden.

'Negen onbewezen stellingen over
reïnkarnatie en andere prietpraat'. In
het stuk badineert de schrijfster aan de
hand van banale alledaagse zaken
zoals de erektie over het zijn van de
kosmos, Het vermogen tot beleven van
(on)zin bij een erektie is relatief en
manipuleerbaar aldus de schrijfster.
Dat men haar 'anarchistisch' geïnspi-
reerde wetenschapsfilosofie aanwrijft,
vindt ze overigens ook maar erg
'scholastisch'. Wel leuke stellingen, wij
wachten op de reaktie van H. Roelants.

In dit nummer wordt ook heel wat
aandacht besteed aan geschiedenis. Jo
maakt reklame voor enkele problemen.
rond de geschiedeniswetenschap (cfr.
interview met Van Isacker in vorige
Veto), Marc vraagt zich af of de
ziekelijke interesse voor de middel-
eeuwen een voorbijgaande kollektieve
zinsverbijstering is (of betreft de titel
het onderwerp, nl. de heksenvervol-
gingen) en Gerd heeft het over de
hedendaagse geschiedenis: de moed
om te sterven. In dit laatste wordt
betoogt dat ons welvaartsrnodelletje
bijna geschiedenis is (maar dan letter-
lijk).

De niespoeder-enquête laat ons
koud (we hebben reeds last van onze
neus) en nadat we vastgesteld hebben
dat ook de Wijzer vol muziek staat,
nemen we de trans-europe-express om
langs St.-Thomas aan ons teoretisch
vertrekpunt (de eerste bladzijde van
dit nummer) te komen. Morgen lees ik
het eens allemaal in de goede volg-
orde.

Vanzwanske
P.S.: doe zo voort filosofen, in jullie
blad staat tenminste nog iets leesbaars.

Ijzersterke
tanden ...
APOLLONIA - Je houdt van een
mooi gebit, blinkend witte tanden, een
mooie glazuurlaag, een egale rij tan-
den, je droomt van een gebit waar men
U tegen zegt, zoals men dat allang zegt
tegen alle Hollywóod-sterren die hun
'tanden poetsen met..; (invullen naar
eigen smaak en keuze).

Je hebt nochtans een grondige hekel
aan je tandarts, je houdt -niet van
wachten, je haat ziekenhuizen en witte
jassen en bovendien is zo'n konsultatie
ook nog erg duur. Je was natuurlijk
goed opgevoed maar sinds je in
Leuven woont en moeders kontrole er
niet meer is, is tandenpoetsen iedere
dag er ook niet meer bij. .

Bovendien bestaat je ontbijt uit een
reep chocolade en je laatste hap voor
het slapengaan moet liefst ook erg zoet
zijn, vanwege eventueel gebrek aan
affektie ..

Je tanden worden zo stilaan een
regionale ramp. De tandartsen in spe
besloten er iets aan te doen!

Gratis mondonderzoek
De kring Apollonia nam het initiatief
tot het inrichten van dit gratis mond-
onderzoek. Het doel is in de eerste
plaats het helpen overwinnen van de
panische angst voorde tandarts. Daar-
napst zal ook de toestand vanje tanden
grondig worden onderzocht en je
krijgt daarbij de nodige toelichting
over eventueel aanwezige mondziek-
ten en de oplossingen die bestaan voor
jouw specifieke tandproblemen.

Ook de preventie wordt niet ver-
geten. De patiënten zullen een poets-
instruktie krijgen waarbij gewezen
wordt op het juiste gebruik van een
tandenborstel, tandpasta, tandensto-
kers en dies meer.

Een strukturele aanpak voor een
diep geworteld probleem. Een prima
initiatief. Laat deze kans dus niet aan

je tanden voorbijgaan.
Di26, woe27 en d028 febr. tussen

17.00 en 21.00 u - Universitair
Ziekenh uis St.-Rafaël-Kapucijnenvoer
(ingang Cuythoek).

hoek, zoals algemeen aangenomen
wordt, maar in de rechtse hoek. Met
andere woorden, dat het eee een
groots opgezet bedrog is. Simons haalt
de argumenten voor deze hypotese
enerzijds uit een politieke analyse van
de kornmunikees van het cee, ander-
zijds uit een analyse van wat hij noemt
materiële gegevens.

In de teksten van het eee wordt
zowel verwezen naar het Marksisme-
Leninisme als naar het Trotskisme.
Het halen van een ideologie uit deze
verschillende linkse teorieën is in
tegenstrijd met een traditie binnen de
linkse beweging. Deze 'traditie' is dat
de linkse bewegingen van dergelijke
verschillende strekkingen niet zo goed
met elkaar kunnen opschieten. Het
doel van het samenbrengen van derge-
lijke 'verspreide' teorieën is heel de
linkse beweging in diskred 'et te
brengen (zo ook de PVDA door het
ondertekenen van hun teksten met

In de reeks: wolven met schapevacht

Soorten terrorisme
Binnen 'het terrorisme' kan men een
onderscheid maken tussen het repres-
sief en het revolutionair terrorisme. In
het repressief terrorisme is er dan nog
een verschil tussen het staatsterroris-
'me en het para-staats-terrorisme (bv.
de Ku-Klux-klan), En in het revolu-
tionair terrorisme heeft men enerzijds
het nationalistische (ETA) en ander-
zijds het terrorisme van sociale aard.
Het eec dient waarschijnlijk in deze
laatste groep ondergebracht te wor-
den.

Het CCC is bedrog
Walter Simons stelde een interessante
hypotese voor, nl. dat het eec niet
moet gezocht worden in de linkse

'tout Ie pouvoir aux travailleurs').
De analyse die het eee doet van de

sociale toestand in België is korrekt,
maar ze trekt er de verkeerde konklu-
sies uit. Zo is er inderdaad een achter-
uitgang te merken van de klassenstrijd
(vb. vakbonden die 'kapituleren'), en
toch besluit het tee dat het de
geschikte tijd is om met geweld tot de
klassenstrijd over. te gaan. Daartegen
stelt de PVDA (waar Simons dus de
woordvoerder van is), dat ze niet a
priori tegen geweld is, maar dat dat in
de huidige situatie nutteloos is. Lenins
analysewan het terrorisme is immers
slechts verdedigbaar wanneer men in
een situatie van burgeroorlog zit;
slechts dan mag men overgaan tot
geweld. Verder stelt het ece dat hun
akties alleen kunnen slagen als ze
gesteund worden door een strijdende
kommunistische partij. Welnu, zegt
Simons, een dergelijke partij bestaat
niet.

Gespecialiseerde
literatuur

Meer informatie over de vredes-
problematiek is te vinden in de vier
dossiers die IKoVE vorig jaar uitgaf.
Een eerste behandelt de nieuwe
Amerikaanse . gevechtsdoktrine,
Airland Battle genaamd. Een offen-
sieve strategie waarin een geïnte-
greerd gebruik van konventionele,
elektronische, nukleaire en chemi-
sche wapens centraal staat. Een
tweede dossier gaat dieper in op de
verhouding tussen de Verenigde Sta-
ten en West-Europa. De benadering
van de problematiek is op zijn minst
merkwaardig te noemen. Drie op-
vattingen worden met elkaar ver-
geleken: naast een artikel uit het
Chinese weekblad "Beying Infor-

,mation" zijn er een bijdrage uit het
Russische maandblad "La Vie In-
ternationale" en het Amerikaanse
tijdschrift "Foreign Affairs". Ver-
volgens is er nog een dossier met als
onderwerp Belgische defensie,' wie
betaalt. wie produceert. wie profi-
teert? waarin de vraag wordt gesteld
of de Belgische industrie 'aan ver-
dere militarizering toe is. Tenslotte
worden in een vierde dossier de
mogelijkheden en beperkingen van
alternatieve defensie op een rijtje
gezet. Binnen 'deze alternatieve de-
fensie bestaan er verschillende
'scholen' die kritisch geanalyseerd
worden.

Elk dossier kost 70 fr. en kan
besteld worden op IKoVE, De
Merodestraat 175, 1060 Brussel
(rek.: 068~606700-89). Voor de vier
dossiers samen betaalt men 25Ofr.
B'ij bestelling vermelden "jaargang
1984". 0

CCC en marxisme samen op één muur: een verdachtmaking? (foto Solidair)

Het CCC is het CCC, is het CCC niet
Wat wil het CCC?

Wat is dan het doel van het eec?Ten
eerste is dat de vredesbeweging te
kriminaliseren. Dit doet ze door te
zeggen dat ze deel uitmaakt van de
vredesbeweging. TeQ tweede wil ze een
toestand kreëren waarin een wet als die
van Gramme-Close goedgekeurd kan
worden. Deze wet houdt in dat men in
een gewone vredessituatie de nood-
toestand kan uitroepen (wat inhoudt
dat men willekeurig huiszoekingen
mag' doen, telefoons afluisteren en
dergelijke). Een dergelijke wet is nodig
omdat België een belangrijk militair
centrum is in Europa en men daar dus
zeker moet zijn van een stabiele sociale
situatie.

Dit is, zoals de aandachtige kring-
bladenfanaat reeds zal weten de kring
der filosofen. Voor het vierde nummer
van Wijzer, hun vakblad, zijn ze te
rade gegaan bij de witte produkten. Heeft Kruithof het ge-
Vechtprijzen kennen ze blijkbaar nog weten? In ieder geval,
met. A~hoewel, het geweld van het hij had keelpijn of liever
woord ligt professor Roelants wel. En . ..
dit is geen interpretatie van onzent- iets aa.n zijn stem~>an~.en en kon
wege, hij beweert het zelf in zijn 'open dus met aanwezig zijn op het
antwoord vanwege een sceptikus', grootse debat van het MLB (de

In zijn betoog bewijst hij dar ook studentenorganisatie van de
uitvoerig. En omdat het niet zo vaak PVDA) over wat er nu precies
gebeurt dat e.e.n prof In,een kring- schuilt achter het CCC, debat dat
blaadje schrijfs - zells In deze k d de . h kt' d
nelerige kolommen komt dit niet zo ze a er en. 10 un ~ Ie ag
vlug voor - gaan we er even dieper op tegen repressie en fascisme. 0-
in. In het vorige Wijzer-nummer (3 "vergeschoten panelleden waren
dus) werd een bespreking gewijd aan prof. Van Outrive (Krirninolo-
de konferentie die bovenvermelde prof gie) en Walter Simons (hoofdre-
gaf over 'wetenschap, pseudo-weten- dakteur Solidair). Moderator
schap, para-wetenschap'. Vooral het was Karel Mega1rck u allen wel-
aspekt parapsychologie blijkt een '.
moeilijk onderwerp voor filosofen. We be~end als verkoper van Soli-
kennen natuurlijk allemaal de vrou- ·dalr.
wenblaadjespraat over telepatie, hel-
derziendh.eid en dergelijke (met deze
uitlating kan ondergetekende weer
kritiek verwachten). Roelants stelt dat
men hiertegenover een ekstreem scep-
ticisme aan de dag moet leggen. Fout,
driemaal fout, hij 'argumenteert' dat.
In filosofische k ringen blijkt dit onder-
scheid zeer belangrijk te zijn (in andere
wetenschappen is dat ook wel zo
natuurlijk). Hij wijst er verder ook op
dat hij helemaal geen verband ziet
tussen de 'powers of mind' (zoals
hypnose) en de 'extra-sensory-percep-
tion' zoals deze hoger beschreven
werden (telepatie en andere rotzooi).
lets wat hij de verslaggeefster van de
avond verwijt.

Tot slot wordt het nog echt filo-
sofisch op de koop toe. De anarchis-
tische wetenschapsfilosofie van Feyer-
abend passeert de revue en dan kunnen
wij niet meer volgen. Aan een K.
universiteit zijn zij wellicht de enige
richting die daar iets meer van te horen
krijgen.

Zoals steeds volgt na één vlaamsch
artikel een engelse samenvatting en
soms nog een engelsch artikel zonder
vlaamsche tegenhanger. In Flernisch,
the same. Hebben die Kilosolen dan
geen schrik van het KVHV?Maar soit,
voor één keer halen we onze vlaamse

Inleidend had prof. Van Outrive een
artikel over terrorisme gelezen, dat hjj
kort samenvatte. Kenmerkend voor
terrorisme is dat het fysische geweld-
daden wil plegen, waarbij ze een
psychologisch effekt beoogt. Hierin
speelt de pers een belangrijke rol. Deze
fysische gewelddaden gebeuren binnen
het kader van een politieke strategie.
Hierbij moeten we opmerken dat het
terrorisme rekent op de steun van een
belangrijk deel van de bevolking.

De bommen
Nu de materiële gegevens. Voor de
reeks aanslagen die het eec reeds
uitgevoerd heeft, moet ze beschikken
over geheime militaire informatie, en
het is onwaarschijnlijk dat enkele
linkse mensen over' dergelijke infor-
matie beschikken. Verder worden er
springstoffen gebruikt waar slechts
enkele mensen uit het leger mee
kunnen werken. Besluit: het ecc is het
werk van rechts, bijvoorbeeld van de
CIA.

KGB
Vart Outrive en ook de mensen uit de
zaal echter stellen dat deze hypotese
wel kan kloppen (de CIA is wel in staat
tot' dergelijke dingen), maar dat men
daarom andere hypotesen niet mag
uitsluiten. Het cee, of de aanslagen
ervan, kunnen dan ook het werk zijn
van de KGB. Ook mag men de
mogelijkheid niet uitsluiten van enkele
cellen linkse mensen die in staat zijn
een dergelijke reeks perfekte aanslagen
uit te voeren.

Van hypotese kan men echter naar
hypotese gaan. En' besluiten dat er
achter het cee voorlopig nog een
groot vraagteken schuilt. Kruithof
moet het geweten hebben.

Gerd Franssens
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De paus: waarom?
(vervolg van p. 3)

Polarizering
Het tweede luik van de avond werd
ingeruimd voor de West vlaamse gods-
dienstsocioloog K. Dobbelaere. Hij
zou "luidop denken" over de sociolo-
gische betekenis en de mogelijke
gevaren van het optreden van de
huidige paus.
Vooraf stelde Dobbelaere in België

een polarizering vast omtrent het
pausbezoek, zowel bij gelovigen als bij
niet-gelovigen. Binnen de kristelijke
zuil rijzen de pro- en kontra-komitees
als paddestoelen uit de grond: sommi-
ge katolieken zijn tevreden dat de paus
komt, anderen stellen zich vragen of
hebben kritiek op de kostprijs en op de
druk in bijvoorbeeld katolieke scholen
waar het pausbezoek ijverig voor-
bereid wordt door allerhande prenten
en posters. Men konstateert bij de
katolieken een zekere vrees dat er
konservatieve standpunten gaan be-
krachtigd worden en dat het paus-
bezoek een invloed zou gaan uit-
oefenen op politiek, gezin, onderwijs,
ekonomie ... Maar ook bij niet-kriste-
lijke organisaties wordt het paus-
bezoek als kontroversieel ervaren. Zo
houdt de socialistische partij zich op
de achtergrond onder andere uit
e'ektorale bezorgdheid, maar schuift
ze tegelijkertijd de jong-socialisten
naar voor om te protesteren en akties
te voeren.

Gevaren
Na deze inleiding besprak Dobbelaere
enkele aspekten van de pausbezoeken
de hun gevaren:
I. J.P. I I komt naar België als kerk-
vorst. Dit betekent dat hij aan politiek
kan doen, omdat hij staatshoofd is,
maar ook dat hij niet zomaar hard kan
optreden tegen foute strukturen (er is
een zekere diplomatie vereist). De
kristelijke vrijheid van de paus wordt
dus beperkt door zijn staatshoofd-zijn.
2. De paus werd uitgenodigd door de
bisschoppen, met als bedoeling een
zekere bemoediging te geven en een
bezinning op gang te brengen. Maar
het ritueel dat gaat opgevoerd worden
en dat het godsdienstig elan zal
stimuleren, roept toch ook wel enkele
bedenkingen op: in de eerste plaats
bestaat het gevaar dat de paus, als

symbool, centraler gaat komen te
staan dan diegene waarnaar hij ver-
wijst (God).' Ten tweede gaat het
ritueel een opflakkering teweegbren-
gen, maar is men voorzien van een
kontinuiteit om die te ondersteunen?
Een derde bedenking gaat om het feit
dat zulk een manifestatie heel wat volk
op de been zal brengen, ook onkerke-
lijken en nieuwsgierigen. Dit zou een
latente bedoeling kunnen zijn van de
bisschoppen om aan te tonen dat de
kerk nog vitaal is en dat haar toekomst
er toch niet zo zwart uitziet.
3. Ook de Poolse achtergrond van de
paus speelt mee in zijn beleid en dit
brengt wel enige moeilijkheden mee:
de situatie in Polen is nu, wat ze zo'n 30
à 40 jaar geleden bij ons was. Het
religieuze kan er nog steeds gezin,
onderwijs, politiek en ekonomie over-
koepelen. Wanneer hij naar België
komt, is dat om de kerkgetrouwen te
bemoedigen en om de sekularisatie-
tendenzen, die volgens hem te wijten
zijn aan erotiek, konsumptie, materia-
lisme en hedonisme, te bekampen. Hij
reduceert dus de sociaal-strukturele
problematiek tot een individuele pro-
blematiek en wil hier iets realiseren dat
struktureel onmogelijk is, omdat er bij
ons een sterke funktionele differen-
tiatie is.
4. Betreffende de toespraken van de
paus kan men zich ook enige bedenk-
ingen maken. Deze zijn vooral bedoeld
om de eenheid van de kerk te
symboliseren en te bevestigen en
behandelen meestal de traditionele
tema 's, die paus en kerk in het centrum
van de waarheid stellen. Anderzijds is
het wel duidelijk dat de paus het
moeilijk heeft met het pluralisme, en
dat hij de katolieke kerk wil profileren
t.a.v. andere kerkelijke gemeenschap-
pen. Het zou m.a.w. veel zinniger zijn,
zowel voor de paus als voor ons, als
zijn bezoek niet zozeer gericht was op
het spreken, dan wel op het luisteren.
5. Tenslotte maakt K. Dobbelaere
enige bedenkingen rond de bisschop-
pensynode eind dit jaar, die bijeen-
geroepen werd om een evaluatie te
maken van de periode sinds Vat 11 en
van de gevolgen van dit concilie.
Aangezien ze gebeurt op basis van een
diagnose, gemaakt door de Kurie zelf,
en omwille van de beperkte voorberei-

...
Bios
• Di 26 febr.: Praesidiumvergade-
ring in Zaal der Hallen om 20 u.
• Wo 25 febr.: Kultuuravond in
'tStuc

Criminologie
• Di 26 febr.: Debat met prof. C.
Fynant in Nieuwe Valk om 19u.

Geologie
• Za 23 febr.: ekskursie over het
verband tussen sedimentologie, de
geochemie en het voorkomen van
Pb-Zn mineralisaties in het Vesder-
bekken.
• Di 26 febr.: Karnavalkantus in
Ambiorix om 20.30 u.

Germania
• Di 26 febr.: Algemene Vergade-
ring i.v.m. bekrachtiging van nieu-
we statuten om 20u in AV 04.17

Historia
• Ma 25 febr.: Vernissage van de
tentoónstelling "50 jaar Historia"
op 5e verd. L&W. Inleiding L. Vos.
Om 14u.
• Ma 25 febr.: Debat "Het Verkeer-
de Verleden", problemen van de
geschiedwetenschap, op 8e verd.
L&W om 20u. I

• Di 26 febr.: Kwis met proffen en
studenten in MT 14 om 20u.
• Wo 27 febr.: Film "La prise du
pouvoir de Louis XIV" van R.
Rosselini in Aud Ves om 20.30 u.
• Do 28 febr.: Oude volkssporten
op de parking van Lês.W,in de
namiddag.
• Do 28 febr.: TD in Salon Georges
om 21.30u.
• Vr 1 rna.: Gemoedelijk praatje in
fakbar, vanaf 20.30u.
•La 2 ma.: Alumnidag vanaf
10.00u in beneden hal L&W. Panel-
gesprek met oud-praesessen in

Grote Aula om 10.30u. Daarna
receptie.
Katechetika
• Do 21 febr.: z- Kritische sessie
rond de Paus. Sprekers M. Van
Tente en P. Vandermeersch. In
Kleine Aula om 20.30u.
• Wo 27 febr.: Vredesbeweging in
Oost-Europa. In Kleine Aula om
15u.

Landbouw
• Do 21 febr.: Hormonendebat in
Aud De Molen om 20 u. Org. Werk-
groep Verantwoorde Landbouw.
• Vr 22 febr.: Galabal in Salons
Georges om 20.30u. Inkom 150/
250.
• Wo 27 febr.: ekskursie naar
Limburgse bedrijven.

Medica
• Wo 27 febr.: Inleiding in de
vredeseconomie in AG om 14u.
• Wo 27 febr.: Viering 30 jaar
Medica met om 20u. Symposium
medische opleiding. In Gasthuis-
berg 2. Org. Werkgroep Medische
Opleiding m.m.v. B-tal professo-
ren. Gevolgd door receptie.

Psychologie-Pedagogie
• Wo 27 febr.: werkgroepen rond
vredesopvoeding in gezin, jeugd-
werk, onderwijs en met gehandi-
kapten. In Psychologisch Instituut
om 14 u.
• Vr 1 ma.: Vijandsbeelden en een
sociaal-psychologische analyse.
Van 9 u tot 11u in Michotte.
• Vr 1 ma.: Vredesopvoeding in
West- en Oost-Duitsland. Van 11 u
tot 13u in Pedo Inst. 00.39.

Rechten
• Tentoonstelling over sociale ver-
dediging in nieuwe Valk - door-
lopend hele week.

dings- en besprekingstijd, zal het "Dor
de bisschoppen moeilijk zijn om te
reageren tegen bepaalde op-vattingen
die de paus korte tijd geleden scherp
stelde. Er zal dus weinig nieuws naar
voor gebracht kunnen worden.
Bij wijze van afronding waagde

prof. Dobbelaere zich aan een hypo-
tese in verpand met het waarom
van het pausbezoek en wat we zouden
kunnen hopen.
Na een korte pauze werden nog

enkele vragen beantwoord, die zich
echter moesten beperken tot het
behandelde domein of de hoek van
waaruit het pausbezoek werd bekeken,
zodat er weinig nieuws uit de bus
kwam.

Pottenbakkers-
kursus

Bibproblemen
bij wiskunde
opgelost?Voor de eksamenstress te groot wordt

nog snel leren pottendraaien of je
kreativiteit in het 'kleien' botvieren?
Dat kan! Op 26 februari starten de
nieuwe kursussen 'kreatief met klei' en
'pottendraaien' in het ateljee van
pottenbakker Luk Versluys. Acht
dinsdagavonden in een gezellige sfeer
en toch deskundige leiding. Heb je
interesse? Wij geven graag meer
informatie. Bel of schrijf: De Aarden
Pot, Broekstraat 47 te Heverlee.
(Naamse Poort). Tel: 239447.

WINA - Sinds begin dit akademie-
jaar kloegen de wiskundestudenten
over het grote aantal sluitingsdagen
van de biblioteek op de kampus van de
Celestijnenlaan in Heverlee. Dit pro-
bleem werd veroorzaakt door een
nijpend personeelstekort. Daarbij
kwam dat door de uitbreiding van de
biblioteek met de boeken van de
afdelingen sterrekunde en komputer-
wetenschappen er nog meer werk was
voor die enige bibliotekaresse.
De onderwijswerkgroep van WINA

bleef echter niet met de pakken zitten
en startte een mini-karnpagne over de
problemen rond de wiskundebiblio-
teek. Gesprekken met en brieven naar
de departementsvoorzitter, de voor-
zitter van de kampusbiblioteekraad en
de groepsvoorzitter, samen met enkelep---------------"!"'"----------- ..artikeltjes in Veto droegen bij tot het
uiteindelijk tot stand komen van een
oplossing. Uiteindelijk was het de
groepsvoorzitter, Prof. De Meester die
het personeelstekort in de bib op het
Buro van Akadernische Raad ter
sprake bracht en aandrong op een
overheveling van een personeelslid van

:.;:de centrale biblioteek naar de karnpus-
;::biblioteek. Die overheveling komt er
Zdus en ondertussen hebben de stud en-
;"':ten kunnen vaststellen dat de biblio-
;:teek de laatste maand iedere werkdag
:-; open was. Hopelijk blijft het zo ook

----------------------------- ::: tijdens de Paasvakantie wanneer vele
1·1.Hocvcrplein 16 22.55.78 3000 LElJVE!'II <2de lissers de bib zullen nodig.. • hebben om aan hun tesis te werken.

Ham. Van Cauwenberghe
Lu Marivoet

Volgende sessie
Do 21.2: Prof. P. Vandermeersen over
Psychologische aspekten van de pause-
lijke autoriteit en Prof. M. Van Ten te over
De funktie van de paus binnen het
aktuele kerkbeeld.

Buiten zijn STELLA gekend

om zijn verse belegde broodjes

en verse soep

Café
IN DE COMMERCE

IJII~IJIER8AAR 'UANIJEREN.".
Scenario: Pascal Lefèvre Tekeningen: Katrien Van Schllylenh('gh
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ZOEf(ERTJES Onze onschuldige hand heeft weer eengelukkige gemaa'kt. Bart Deltour,
Tiensestraat 256, Leuven, mag twee vrijkaarten voor een Stuc-
organisatie naar keuze gaan afhalen op de Stuc-permanentie, Van
Evenstraat 2. Minder gelukkigen krijgen een nieuwe kans met
onderstaande opgave:

Horizontaal
I. Sterk hellende - vader; 2. Onvoltooid; 3. Engelse nee - wijzen;
4. Fuif - Dwarshout - Lidwoord - Muzieknoot; 5. Typisch aan
Belgisch klimaat; 6. Avantgarde kunstenaar uit New York - Radon;
7. Supporter - bedekking; 8. Emeritus - Aziatiaat; 9. lijfeigenen-
Regia Majestatis - lidwoord; 10. En andere - uit een Europees land;
11. Insprong - Brusselse rivier.

Vertikaal
I. Ontwarren; 2. Vuige - uitroep van verwondering; 3. Scheikundig
element - Drager van erfelijke eigenschappen; 4. Overheidspersonen
in het oude Sparta - Brussels manneke; 5. Voorhistorisch beest;
6. lichtgevende diode - daar - lidwoord; 7. Terugkomen;
8. Geleidelijk aan alleen komen te staan; 9. Oppervlaktemaat - en
andere - Omgekeerd voegwoord; 10. Koninklijke Nederlandse
schouwburg - onnozej; I I. Verorberde - Ingenieur - loof.

D Zoekt u een gezellige niet al te grote
vergaderruimte of een vast lokaal voor
uw vereniging of verzamelclub: Munt-
straat 15 Tel 220923.
D Te koop stereo cassetterecorder
merk Philips D8534. Zo goed als
nieuw. Over te nemen voor een
gunstprijs (Kost nieuw 13000 fr). ZW
Luc Frederix, Parijsstraat 82, 3000
Leuven.
D Jeugdvereniging zoekt allerlei "rom
mei" om deel te nemen aan rommel-
markt. Alles is goed genoeg! (Komen
ev. zelf halen) Franz, Diestsevest 77
Leuven. Tel 016/23 1420 (na 20 u.)
D Wie weet de auteur van "Vires,
debemus id facere. Ubi pervenimus
non importans est. Nescio" ZW An De
Roo, Vlamingenstraat 19.
D Voor de liefhebbers. Student vertelt
uit de bijbel (NT en OT). Elke
woensdagavond om 20 u. Filip Ver-
kinderen, Vesaliusstraat 35.
D Gezocht: Pianopartituren van Joe
Jackson. Vergoeding! Te bezorgen
aan Els V. Brabançonnestraat 107
Leuven.
D Help mij, ik verzamel colablikjes
(Weddingschap). Ik geef 3 fr. per
blikje. Stefaan van Butsele, St. Anna-
straat 7 (.--) Leuven.
D Laat uw thesis uittikken op' een
tekstverwerker. Veranderen en verbe-
teren: geen probleem. Kom al voor de
eerste versie. ZW Els Janssens Ridder-
straat 6, tel 016/235064 (Vanaf
50fr/blz).
D Gevraagd: lift Leuven-Maasmeche-
len (of omstreken) en terug. Kosten-
delend. Bel 0 I 6/23 22 53 en vragen
naar Ingrid. In Weekend 011/764828
D Sportraad vraagt begeleiders voor
groepen buitenlandse studenten die
deelnemen aan lisst (4-8 maart). Kon-
takt opnemen met sportsekretariaat,
Tervuursevest lOl, tel 23385'1.
D Uurwerk gevonden op fietspad
kard. Mereierlaan. Terug te krijgen bij
Johan Rock, E. Gilbertstraat 13.
Indien afwezig, briefje met adres
achterlaten.
D Sportraad vraagt mensen die bereid
zijn in de week van 4-8 maart
een/meerdere buitenlandse studenten
slaapgelegenheid te bieden. ZW Guy
Decraecker op sportsekretariaat, Ter-
vuursevest lOl, tel 233851.
D Verstrooide prof liet polshorloge
liggen in leslokaal 01.01 in nieuw
gebouw college De Valk. Hij weet niet
meer hoe laat het is. Dringend terug
bezorgen bij pedel rechtsfakulteit. .
Diskretie en beloning verzekerd.
D Te huur vanaf maart voor 2
maanden: Gemeubelde kamer met
zithoek, slaapkamer met bureel, bad-
kamer, voor slechts 3600 fr/maand,
Tivolistraat 3 I, Heverlee. 016/2256
97 of 056/21 40 46.
D Kamer te huur vanaf I maart, Vital
De Costerstraat 51. Ruime kamer,
gemeenschappelijke keuken, badka-
mer, tuin, zitplaats. Tot I sept. 4 x 3900
fr. Vragen naar Ann, na werkuren.
D Waar woont Dominique Collard
(oud adres Naamsevest 110) nu?
Agnes van Overvelt, Schapenstraat
111.
D Chris doet alle typwerk (thesis,
paper, enz...) op IBM en met veel
ervaring. Tel na 17u. 016/563998.
D Luc doet al uw typwerk op een zeer
nette manier. Tel. op elk moment van
de dag 016/23 38 29.
D Gewetensbezwaarde (15 m), drin-
gend ! ! Gevr: krisisopvangcentrum
Oikonde. Taak: groepsbegeleiding-
coördinatie dagelijks leefgebeuren -
permanenties. Aanmelden Regastrtaat
11 Leuven, 016/20 11 13.
D Ik wil kopen voor 5000 fr of I
maand huren: een drumstel. Brigitte
Vanschoelant, St-Annastraat 17, Leu-
ven.
D Gevraagd: meubels, matrassen, de-
kens, bestek e.a. voor het pas gekochte
vredeshuis in Florennes. Afleveren:
Blijde Inkomststraat 107. Pleeg mee
verzet tegen die verdomde raket.

r~-----_-------- __~ - ----_,
: . ZOEKERTJE: gratis.
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Donderdag 21 februari
20.00 u. TEATER De Verzoeking van Hugo Claus door Area Gent.
StadsschouwblJrg.

20.30 u. FILM Franse Filmvarianten Les Vacances de Mr. Hulot van J. Tati. In
Aud. Ves. Inkom 50nO. Org. Kultuurraad. ...

20.30 u. DISKUSSIE Kritische sessie rond het Pausbezoek. Sprekers: M. Van
Teute en P. Vandermeerseh. Kleine Aila. Org. Katechetika en UP.

22.30 u. FILM Franse Filmvarianten Treîîc van J. Tati. In Aud. Ves. Inkom
50/70. Org. Kultuurraad.

20.00 u. DEBAT Hormonen met mensen van Boerenbond. industrie.
geneeskunde. konsumentenorganisatie. Aud. De Molen. Celestijnenlaan
Heverlee. Org., Verantwoorde landbouw en landbouwkring.

Vrijdag 22 februari
20.00 u. TONEEL Tramlijn begeerte door De Reynaertghesellen in Stads-
schouwburg. .

20.15 u. TONEEL Macbeth bewerking van Heiner Müller door studenten
dramaturgie van het Instituut voor Literatuurwetenschap. In turnzaal
school Erasmus. De Beriotstraat.

20.30 u. DANS Cie de I'Esquisse met Terre Battue en Les Noces d'Arglle. In
't Stuc, Inkom 140/200. Org. Kura.

21.00 u. FUIF Voor de proceskosten van Rudi Oaems. In de Shrink.
Tiensestraat. Aan Psychologisch Instituut.

Zaterdag 23 februari
09.15u. SYMPOSIUM HamenaJa a Jullo Cortazar met film en sprekers. In
W&l. 8< verdieping.

17.00 u. TENTOONSTELLING Opening tentoonstelling Kulturen als buren.
Universiteitshallen. Naamsestraat 22.

20.00 u. MUZIEK Wat weet Ik "an Jouw le"en met Wan nes Van de Velde en
groepen uit Spanje. Marokko. Oekraïne. Italië .... Auditorium K. Albertlaan
52. Inkom 49.

20.00 u. TONEEL Tramlijn Begeerte door De Reynaertghesellen. In Stads-
schouwburg.

20.15 u. TONEEL Macbeth bewerking van Heiner Müller. Door studenten
dramaturgie van het Instituut voor Literatuurwetenschap. In turnzaal
school Erasmus. De Beriotstraat.

Zondag 24 februari
'11.00 u. CONCERT L1eldescaprlo/en met H. Bogaert en J. Vermeulen. In de

gotische zaal van het stadhuis. Inkom 50/100. Org. Cultureel Centrum.

Maandag 25 februari
14.00 u. INFO-NAMIDDAG Zo leeft een Turkse/Marokkaanse familie. In
•Stedelijke Voordrachtzaal. Vanderkelenstraat. (Vooraf inschrijven. 3-
wereldsekretariaat. Muntstraat 5.)

20.15 u. CONCERT Antwerps Bachkoor o.l.v. M. Scheck. In stadsschouw-
burg. ..

20.30 u. FILM Frahse Filmvarianten Le Pont de Nord van J. Rivette. In Aud.
Yes. In.kom 50/70. Org. Kura.

20.30 u. FILM Pak Je centen en rot op. Aud. Yes. Inkom 49. Org. Kulturen als
buren.

22.30 u. FILM Franse Filmvarianten Le pont du Nord van J. Rivefte. In Aud.
Yes. Inkom 50/70. Org. Kura.

Dinsdag 26 februari
14.30 u. SEMINARI VIJandsbeelden met Prof. Van Avermaet. Dr. Peeters en
Van Beselaere. In Pedo lnst., lokaal 00.10 (Vesaliusstraat 2). Org.
Interfacultair Centrum voor Vredesonderzoek.

20.00 u. LEZING Vredesorganisaties In Oost-Europa met Prof. Bango en
vertegenwoordigers van de officiële Hongaarse vredesorganisatie. In

De redaktie behoudt zich recht "oor om zoekertjes nier re plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5

Kleine Aula. Inkom gratis. Org. Interfacultair Ce
onderzoek.

20.00 u. TONEEL Antlgone door KNS. Stadsschouwburg.
20.00 u. DANS Indonesische Dansavond. Auditorium Minnepoort. K. Albert-

laan 52.
20.00 u. MUZIEK Chileense Muziekavond. Zaal PaVo. Vandenbemptlaan
Heverlee. Inkom 49. Org. Kulturen als buren.

20.15 u. TONEEL Macbeth bewerking van Heiner Müller door studenten
dramaturgie van het Instituut voor Literatuurwetenschap. In turnzaal
school Erasmus. De Beriotstraat.

20.30 u. FILM Franse Filmvarianten L'bomme blessé van P. Chereau. In Aud.
Yes. Inkom 50/70. Org. Kura.

20.30 u. SPEAKERS CORNER Paul Schrijvers met Zwarte Vertelsels. In De
Kansel, Muntstraat 15, Inkom 20 Ir.

22.30 u. SPEAKERS CORNER. zie 20.00 u.
22.30 u. FILM Franse Filmvarianten L'homme blessé van P. Chereau. In Aud
Yes. Inkom 50/70. Org. Kura.

Woensdag 27 februari
10.00 u. SEMINARIE Vredesorganisatie In Hongarije. In Pedo Instituut,
Vesallusstraat 2, Lok 00.10. Org. Interfacultair Centrum "oor Vredes-
onderzoek.

14.00 U. OPERA R.Pols en J.M. Piemme over de Mozart-cyclus van de
Nationale Opera. In 't stuc, Inkom gratis. Org. Kura.

14.30 U. GESPREK Poëzie, een koelkastsyndroom ? rond het tema: wordt
poëzie stiefmoederlijk behandeld? In 't Tafelrond. Grote Markt 4. Org.
Nieuw-Poëtische Kring.

19.45 u. LEZING IHet buitenlands beleid "an de So"Jet-Unle, zelfbehoud ol
e1cspansionlsme? In Kleine Aula. Org. Centrum voor Vredesonderzoek en
Pol. en Soc. Wetenschappen.

20.00 u. SYMPOSIUM Beschouwingen over de opleiding In geneeskunde.
Gasthuisberg 2. onderwijs en navorsing. Org. Medica.

20.00 U. FILM Pak Je centen en rot op. Volkshuis. De Becker Remyplein.
Kessel-lo. Inkom 49. Org. Kulturen als buren.

20.15 U. TONEEL Macbeth bewerking van Heiner Mülle'r door studenten
dramaturgie van het Instituut voor Literatuurwetenschap. In turnzaal
school Erasmus. De Beriotstraat.

20.30 U. FILM La prise de pou"olrde Louis XIV van R. Rossellini.ln Aud. Yes.
. Inkom 5OnO. Org. Daf en Historia.
15.00 U. LEZING De Vredesbeweging In Oost-Europa met M. Heirman (IPIS).
Kleine Aula. Org. Vredesweek en ICV.

14.00 u .• LEZING Inleiding In de "redesekonomie. AG. Minderbroederstraat
17. Org. Vredesweek en ICV.

14.00 U. WERKGROEPEN rond vredesopvoeding in gezin. jeugdwerk.
onderwijs en met gehandikapten. In Psychologisch Instituut. Org. Vredes-
week en ICV.

Donderdag 28 februari
14.00 U. INFONAMIDDAG Dag Emir dag. over de moeilijkheden van de
jongeren uit de tweede generatie. Vooraf inschrijven. 3- wereldsekr ..
Muntstraat 5.

20.00 u. DEBAT Toekomst "an de "redesbeweging In Europa met Dr.
Maneschijn (Fac. Theologie Amsterdam) en M.J. Faber (IKV nederland).
In W&l, Blijde Inkomststraat 21 op 8' verdieping.

20.00 u. INFOAVOND Tegen Marteling met muziek door B. Kuyken. R.
Kohnen. S. Kuyken. W. Kuyken. P. Dombrecht uit eigen repertorium. In
gotische zaal stadhuis. Inkom 300/400. Org. Amnesty International.

20.00 U. FILM Erandlra. Cultureel Centrum De Borre, Bierbeek. Inkom 49.
Org. Kulturen als buren.

20.30 u. VOORDRACHT Dichters "an dichterbiJ. Prof. Van Assche over Mana
Vasalis. In Fakbar Theologie. Vlamingenstraat 91. Inkom gratis.

21.00 u. CONCERT La Muerte. In 't Stuc. Inkom 100/150. Org. Kura.

TENTOONSTELLINGEN
Tentoonstellingszaal L. Vanderkelenstraat 30: hobbywerken van de leden
BG.JG. Tot 26 februari.
GALERIJ EMBRYO. Naamsestraat 49: Roland Rens. beeldhouwwerken en
tekeningen.
't GEFLATTEERD PORTRET. Ravenstraat 21-23. Foto's van Eric Castre. Tot
16 maart.
ONTMOETINGSCENTRUM ELCKER-IK. Blijde Inkomststraat 115: etsen van
Lieve Van Thienen. Open op ma. di. wo. do vanaf 20 u. Tot 1 maart.
VIJFDE VERDIEPING W&L. Blijde Inkomstraat 21: 50 jaar studentenkring
Historia.
NIEUWE VALK. Tiensestraat 41: Sociale verdediging. (Instituut voor
vredesvraagstukken. Nijmegen).
W&L. Blijde Inkomststraat 21. 8e verdieping: vertoning van films rond
nukleaire oorlog. rrazlsme, WO II en geweldloze weerbaarheid. Ganse week.
toegang gratis.


