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VANEEN VEEL BELOVEND MINISTER
fldat woenndal" een 20-tnl otudenten van

het a.lctickomite het 'cant oor van de Dienst
voor Stud1.etoelaeen hndden bezet en een
clecntie door De Croo l'Ierdontvaneen,

tr'tken dondcr-dac de prllp.sldllU:ts(hla'1r'vooz-
hen die er r t et "/a'!''!!n)nanril!",I!1~el.
et n(l~l var; "!('ze 1:"~:-rn\'/-:;:"'!-cttllnl.,;t'e-
rie var. r:::lt.(\~""ce1i,... te bezet-tcn,ons I~l-
timat't":te over-band; 1er er. een r,csprek
~ct :c Crnc af te dwin~e~.
1o~Q~_~~r~!~r_~~_~Q~_~~2~~~9~~_~~~_~~_2~QC
aan de mir~cter wer-d eer \111 n+ im o"er-
hor.dlrd me t als eiser :'\)zuller, ".-d~ r i et
de st'ldlebeurzen ui tbctfl.'11dvlorden 1/66r
pase~?

Ten opzichte van vorl.g jaar (1973-1974)be-
tekenen deze cijfers voor:
-franst.zijde:stagnatie,mlsschien zelfs
lichte achteruitëan~
-r.ederl.zi;de:1 .000 meer voor hoger on-
derl'liis,H.OOC !:leervoor sec.ond.Gezame-
lijk betekent dit een Groei van 59.000,
bl.ina zoveel als de totale aanvrapen aan
!'ranst.zijde.
2 )!!l~u~e _pro~e~llre_v_90r ~e~ !.n~l.!!ll~n_v~

~l~k~~ ce(e~e!!s!.
deze procedure werd ons tijdens de rece-
rinc Lebnrton Vla de l!.lnisterraad door
het departement van ~inanci~n oprelerd.
Gevolr voor financll:!n:de aanvra"'ers voor
een st'tdietoelare dienen zich niet meer
:ndividueel tot de kantoren van de belast-
ingen te richten.Het 'evolr ie dat de
dienst voor studietoelace van mijn depar-
tement eerst meer dar een kwarvtnu L ioen
aanvraGen moet centraliseren alvorene,via
het centraal bestuur van belastincen,voor
l.edere aar.vraa (de gewenste informatl.e
van !'isri:nleaara te kunnen bekomen.

t-) zal, ja-dan ni et,
Idtf>h('~lrz('ll"\voor de
li j"len':"cf'r , "..or i , e

het otclocl var. de ~
toekomst ,~el"andhoa
.eto)
na <:roo antwoordde op deze 2 cioen met ee~
lor.e;ewan'l i ,int•an jam:':1er~(lachtenwaarin t
.'Ij,' de vo lrende pvrrten noteerden:
1 )!..'T9t~:=o~n~l~'!'1_"~_d~~''''_!:~~e!!

- ~~~_fr~·~tali"~_~~j~~:
horer onde r-vi s s •••••••••••
se c-u-dru r or-derw ;"1 •••••••

• I()O
•('no

'"Het is "IOOr iedereen du ...dell jk dat dit
een belanr;ri,ikeen een omvangr-rjke werk-
ase meer cree~rt.

3)De voornaamste reden van de laattijdire
11tl'letnlln~is evenwel het schr i ;inend per
noneelztekort ln de dienst voor s~ldl.e-
t oe Lar-en,
Nietterenstaande het enonne verschl.l ln
het aantal aanvr-áj.en,verschi1:-dat~nor; aan
"'Toeit,beacmct de nederlandstalige daens t
voor zt"dl.etoelar;en over minder- personeel
dan de franstall.r,edaens t ,
Toch heeft de franstal1.i"edienst, i k wl.l
,'Ielaannemen dat het niet zonder c;egronde
redel" l.s,personeelsuitbrel.dinc gevraagd.
Zoveel te scherper moet dan het personeels
tekort zijn in de nederl.dlenst.
(;e?ier de wervm ....s:3tap werd aan mi jn aan-
vraar van 10 me i 1Q7·1 om 50 opstellers
l4'U'1 te werven, reen cevol{' regeven.
n november 1q71 heb lk,,~a de normale pro-
eedur-e de machtl."'l.nrr:evraa;:d.om 67 opstel-
lers aan te werven.Gezl.en de omslachtl~e
procedure van kaderwa j Zl rxsu; werd die aan-
wer-v:nr nor ru et rerealiseerd.\'lel werd de
dlennt bl.nnen de perken van de personeels-
_ormatie met dr1.e o'Ostellers '·ereterkt.
!{ zal het korunk'l r.ikebeslni t betreffende

de tewerkotelllnc van werklozen l.nde open-
bare sektor eb~llk maken om zo spoedl.r
mo,'eli;ik50 bedienden i n de betrokken dienst
te ~nnen l.nschRkelen.Deze maatrecel alleen
zou trollwens roet volstaan.
Het li. --t voor de hand dat al.due c,erecru-
teerde nersoneeleleden zouden moeten on~e-
nomen worden ln een totaal herzl.en kadër.
k ra" mi in adrmru etz-atne opdracht dl.t ka-

der onml.ddellijk te herzien.

tot:t.'11 •••••••••••••••••••• !)o:~
- ~P.:!_~~~~~!~c~.!:~!~_·~~U~~:
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instàllasies
aan de k.u.l.

De mate waarin massasport kan gebe~ren,is
afhankelijk van de installaties d(e'ter be-
SChikking staan .Het is echter niet'4llcen
noodzakelijk dat er terreinen zijn,maar
ook dat die aan bepaalde voorwaarden vol-
doen.Zo moeten de speelvelden onderhouden
worden,want anders worden ze uiteindelijk
onbeopeelbaar.
Ik geloof dat het nuttig ~s,eens na te gaan
waarover de studenten,die aan sport willen
doen,kunnen beschikken. Tevens zullen we
het hebben over de staat waarin de instal-
laties verkeren en wat er eventueel kan ge-
daan worden om de toestand,waarin de ter-
reinen zich bevinden,te verbeteren.

A. BUITE

Alhoewel er een tendens is dat vele sport-
akken van buiten naar binnen verhuizen,

blijven er toch nog een aantal typische
buitensporten,zoals voetbal en hockey.Ook
andere sporten kunnen buiten gespeeld wor-
den (bv.tennis,volley,basket),als het weer
een beetje mee wil,en als er Reschikte ter-
reinen zijn.

1.De Voetbalterreinen.

Aan de K.U.L. zijn er op dit oRenblik vier
voetbalterreinen.

Voetbalveld B,dat meer dan 4 milJ~~~ ge-
kost heert ,zou het pronkstuk' Moeten zijn.
De grasmat is voorlooig nog ongeschonden,
omdat er nog niet 00 gespeeld is.De doel-
palen,die niet voorzien waren in het bud-
get,zijn intussen gemaakt en zullen binnen-
kort geplaatst worden.Na aandringen bij de
bevoegde instanties,heeft men ook afslui-
ingen achter de doelen voorzien.Zo zal

vermeden worden dat de bal om de haverklap
in het bos of in de Dijle terecht komt.
Het terrein ligt er dus,klaar om te gebrui-
ken.~aar men komt niet zo gemakkelijk op
het terrein.De toegangsweg door het bos is
oed voor crosskampioenen,en achter terrein
111 ligt er een magnifieke vijver die de
oegang verspert.Gelukkig heeft men intus-

8~n de vijver volg~gooid met zand.Het is
blijkbaar de bedoeling langs daar een toe-
gangsweg te maken.Wij stellen echter de
vraa~ of het niet beter is de bestaande weg
oor het bos te verbeteien.
Het voetbalterrein zelf is natuurlijk goed
besoeelbaar.Perfekt effen is het echter
niet.De uitloop is vOldoende,maar er zit
een addertje onder het gras.ln die uitloop
bevinden zich namelijk de kijkertjes voor
het to~zicht op de drainage.En dat is ge-
vaarlijk.Want de spelers kunnen er met hun
studs intrappen,of ze kunnen er op uit-
glijden.

Vervolg op blz.4 1
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"In tegenstelling tot de franstalige zijde
beschikt ~jn departement immers niet over
een computer-apparatuur die enibSzins aan
de behoeften beantwoordt.Hler mag echter
wel vanaf maart'75 een verbetering ve~vacht
worden."

5)tle!yeEd~~n_V!O_de_i~d~e~~ss~!tum ~eE
~VEase~ !o! ~~d~e!o~l!g~.
"1)e"erkzaam'heden van dit jaar zijn boven-
dien nog vertraa~d doordat,vri; 1aat,de
indleningsterul'i.jn nocr ver-dnagd 'Nerd.Deze
termijn was op 1 maart gesteld.r.1ijnadmi-
nistratie maakte hiervoor een ruame PI.lbli-
citeit.Deze publicltelt rendeerde want men
reg1streerde haast 60.000 aanvragen meer
dan verleden jaar.Precies omdat het de
eerste maal Vlas dat de termijn zo vroeg ge-
steld werd heb ik alle aanvraeen die tot
1 jum 1974 bij mijn diensten inrrediend
waren, aanvaard.
De elnddatum lag later voor de fr~~s-
tallgen en sommigen meenden dat de I.'laml.n~
en aldus gedlscrimlneerd Vierden.Derhalve
het ik de datum verschui"en tot 15 ok-
tober '74.Aldus kVlam er een ni euwe reeks
aanvra~en,die vooral aan de provinclebe-
sturen veel werk bezorgden.De aanvrafen
"orden eerst in de verschlllende provin-
cies onderzocht door· diensten die zonder
rechtstreekse band werken met de dienst
voor studietoelagen van mi.jn departement.
Dlt geschledt tot groot genoegen van de he-
ren gouverneurs van de VlaBr.lseprovincies
dle blljkbaar zonder resultaat maar terecht
de aandacht van mijn achtbare voor&an~er
op deze situatle gevestigd hebben.
Het komt mij wenselijk voor, zonder in het
mnst de autonomie van de taalgemeenschap-
pen ter sprake te brengen, bepaalde verschil-
len tussen de taalgemeenschappen in de re-
glementerlng tot een min1mum te beperken.
Om dae reden had a.kmijn admi.rnetz-atne op- .
dracht gegeven na te gaan of zlj,samen met
de franstallge admlnistratie,een gemeenschap-
pelljke lndien1ngstermljn kon vastleggen.
Pas na h1erover het cunstig advies van de
hoge raad voor studietoelagen inGewonnen te
hebben, besloot ik de termijn voor het school
jaar '75-'76 voor het geheel van het secun-
dair en hoger onderwijs op te stellen,dit
nog zo vlug mogelljk,nl.1 mel 1975.
Het is evident dat dlt voor de nederlands-
tallge administratie tot gevolg heeft,dat,
van beg1n af aan,twee maanden leter gestart
"ordt dan voor '74-'75.
6)De Croo wentelt verantwoordeli,jkheid af op
zijn admin1stratie en voorgangers.
Gedurende het hele gesprek kwam het er dui-
delljk uit dat De Croo in heel deze proble-
matiek de schuld stak op ziJn voorgangers:
("deze situahe is niet m euw.üen heeft ze
duidehjk jaren lang laten aanslepen"-"de
huidlge toestand is het Gevolg van een ja-
renlange verwaar-Lcai.ngdi.enu brutaal tot,
ultlng komt,omdat zich dit jaar noc een paar
bljkomende moellljkheden voordoen")en op het
slecht funktloneren van de admlnistratie
waar hij zogezegd ru eta aan kan doen( "Zlj
hebben g1nder een bandje van de computer ver-
loren wat heel wat tljd in beslag heeft ge-
nomen" en "als ik daar de baas was ,ik zou
er al een deel ontslarren hebben v/e r-e':".er-
waarlozing" en "ze zoüde
mij de macht moeten ge-
ven om ainder in te
grl,jpen". De Croo
beloofde nochtans
met kwasi-zeker-
heid dat de stu-
diebeurzen bin-
nen de 4 weken
zouden worden
uitbetaald.
Toen er ee-
vraac<i werd
waarom hlj de-
ze belofte, dle

trouwens al

een paar keer deed,n1et formeel desnoods
op papler kon doen werd hij kwaad en ant-
woordde dat hij gewoon is dat men hem op
zijn woord geloofd. \'/ezullen zi en l! !

2°y~rsl~_yan ~!_~nd~rhoud~t de~~~
y~~~~~_~_Ti!?aut_!~~~Eljk~di~!_v~
stud~~fin~~ieE~~~·

Zoals blj r.ïin1sterDe Croo werd ook hler
lang en ultvoerlg ult~ewljd over de moei-
lljkheden zoals het verlaten van de indie-
rungadatnim en de nieuwe maatregelen van
Ministerle van flnancles.
Het is misschien de n1euwe procedure even
uit de doeken te doen.
1°fase:student krljgt formuller en moet dit
korrekt lncevuld terugsturen naar de Rijks-
dienst.Dit wordt vertaald door de computer
en op magnetische banden gezet(deze brief
zou voor volgend jaar voor 15 maart aanko-
men.
2°fase:Dlt alles gaat naar het ministerie
van flnancies per provincie en daar wordt
gekontroleerd of het vermelde lnkomen van
de ouders overeenkomt met de reallteit.
Heel dlt proceèe vTaa~ anderhalve maar.d
dle er vr-oe+er- l"iet blj lcwam(yToeger moest
men zel'"met papi er- naar de belashn:skon-
troleur raan)
3°fase:drukker. van studieattesten en peda-
&ogische kOl"trole.
De uitbetallnp van alle beurzer. geschled
op 1 dag en nacht.
Daarbij !tomt nog het systeem voor de stu-
diebeurzen van het secundair onderwi j a
(beurzer. die de Groo ook sterk ln twi~fel
trekt)
·erdrer.neLe.rde dan ook an lap en breed de
compu te:nnoelh,ikheden \1 ...t.De cver-achake Lin
naar een nleuwe Computer(I~: 73)dle ln maart
zou ~'eschleden en -1 à 6 weken i.n beslag
neemt(waarbl;i hlj wel ve:nneldë dat Vle het
hoocst eirenaardi~ vonden dat der~elljke
'Ilsselinf'jU1St i n de per-i ode heschled waar
de computer op volle toeren zou moeten draai-
en)Dat deze rueuwe comput er- noda r- lS bll;jkt
uit het feit dat de oude re~elmatle uitvalt
en dat men hler slechts een heeft met ee!
eheugen van 32 K.(dit is aanzlenlljk lacer

dan de computer van de ume'::(65 "')alhoewel
ik hler zelf geen barst van snap)
'/erdrenne gaf dan ook grar toe dat al deze
computermoelli;jkheden Geen rede van vertra-
n~ mochten zijn.

Ook wijdde hl; lanr,voerif uit over het
personeelstekort.Hij bevestip,de het stand
punt van De Croo en haalde nog een tre -
fend voorbeeld aan.De 46.000 aanvra, 'en
ln de provlncie Antwerpen l"ebeurer.door
2 mensen, ter'lij 1 de 66.000 aanvrar-en van
de 'l/alendoor 26 persor.en geschied(dlt
noent ner. in ons land nariteit) Jij de eerste
fase verwerken de nensen in de ri '!:::dier.:.t
1ee dons.erz per da~.

Btj de derde fase verwerken Zlj er 220.
D.w.z. dat per man op een hal~ jaar tiid
meer dan 6000 dOSSlers moeten worden door-
'ewerkt.Toenwl j ':erdre~J1evr-oer-en hoe zo-
lets mO.p'elijk ls,hoe men zo een Sltuata e
zo lan~ kan laten groelen,aangezien men
dlt toch Langer- dan vandaal" wist.l':ukwam
hij voor het eerst uit zljn schelp.
"De dosslers voor "OersoneelSa&'l'l/erVln
zijn slnds 1970 binnen(ik heb ze met mijn
eiGen osen cezlen,een stapel van 5 cm.)
Maar om or.verklaarbare redenen zijn deze
dossiers die het min1sterle van Openbaar
Ambt moet goedkeuren glnder nooit de:t17
doorgenomen.:n 1972 kwam een nieuw voor-
stel tot kaderhervormlnp voor de r~jks-
dienst ,ook deze maal bieven zij in een
verceten hoekje liggen ln het ministerie
van openbaar ambt.

De toenmall e mini~ters Claes el"Calle-
raer-t onderramen dan ook niet de ninste
pocinl'en om hier "Iat aan te doen. De '-e-
volGen zl:in dat nu tle!"talle~ naar hu":s
kunnen Caan omda· ze Geen '-eldneer her.-
ben.
Echt interessant wer-d het toen' erdrenne
zwar-t op 'Nit he;'leerdedat De Croo zo -e-
ser-d reeds maanden achternonee ï.siutbrei-

din,'"zat, maar deze besll!'s~n::
n~et more La ik leek o-n10C en 1

redenen. r:aar 1111 --isteren 20
st'ldenten de ri j"od ienat
kv/amen bezetten, 'kreer hl:i
na een uur- een teletoont;e
van De Croo met de mede-
deLinr- dat op rer;erinr";S-
'/lal.: bcsl.rst \"/9.9 dat de
'101.~endemaandar 50 men-
oen meer aanr:enomen wa-
ren.Hlj _eleciteerde ons
dan ook zonder meer om-
dat \'Iii op 1 nann dda-:

mó;r r-edaan kre"'en
dan hij op 4 jaar

h~d, Vlat hi~ Viel heel elrenaardl- vond.
Ook de.walen slaar:den hier een ti .1d-ele-
den ln.Hij voe""de hier echter aan toe dat
deze mensen nl.et meer van nut Konden zljn
voor de 'ü tbetalir.,.van dit .jaar (lnwer-
en) •

Vervol"'ens lerden Vll.jVerd"enne op de roos-
ter i. v.rn, de beschuld1{':1n"van De Croo
over het slecht funktioneren van zijn dlenst.
Hij eareerde promnt door te 7egren dat dle
27 man op de rijksdipnst 'hard werkten.
Dlt "Ierd bevestt""'"ddoor- de mense-i -inder die
Verdrenne strc~s en als eel" soort nolitle-
a=errt "''''schouwden.7.i.itrokk"~ Viel de vpr~p.-
II jking met het !Dini!"terie van "olksGezond-
heid dat tp~enover hen liet en waar de uren
heel wat onrer:elmatiger lijken.

Toen vllj vertelden dat de Croo 's mcr+ens
beloofd had hinnen 4 weken de studiebeurzen
uit te betalen werd hij l1chtjes bleek en
arrtwoor'ddes 'Ik zie niet in hoe de ninister
sciets kan be l.oven , zon+cr' I)"'S te rR8.dple-
{'"en.Ikhen dllldelljk:als alles op~ij re-
lerd wordt d.w.z. uitbetalinr van de \'Ied-
des van het administratief personeel,vnn
"tet lerer,van lJ.eto:1c1eruijzendper!'lo""eel,
dan kan 1k ten vroeiste in apr 1, k zeg
nlet begin af,elnd april berinnen aan de uit
betalinr."
1':11 denk ik n.et dat ik liep; door te stellen
dat het on'1ogeli;i!e i:.nat df'';/edd"r",itbe-
aling achtier-»H. zon wor-den {'"esteln (Oe Croo

zal zi.inwedden wel op tii(1 kl'l.jten)zoda
het dnideli.ik wordt dat ni.emand hoe"'t te
rekenen o-péér. cent van zi jn st"diebeurs
voor mei ,en dit als alles opti.maal ver-Loopt
Een eenvouda r; r-exenscnme t je leert ons liat
dltno, ninat er-o q il 9 weken d-mr-t , en geen
1.Orn te besluiten le~de hij ons nop' het
bestaan va-i de "hoee raad voor stud; etoe-
l"·en'"it.1)eze raad heeft cel"ruet te ver-
vaar-Lozen advt eer-ende rol 1.. v .m, de stu-
dle_·lnanc..erln{' en hier-i n zetelen bu i ten
de akademische overheld ook studenten.

Even toelichten hoe hler 0"0demokratlsche
wl.;jzede studenten vertecenwOOrdlF,d word-
en.De mrru ster- stuurt naar el~en e;oeddur.k-
en een br-a ef naar deze st'ldentenort'am sa-
tles die h i representatief acht. Deze or-
c:arusatie stll~lrtdan een afr:evnarc1l1~dp.C;e-
vol(':voor Leuven zete)t hier natulIrlljk
het I' ,1111 i.n ,deze mensen zl.in n001 t te zien
en oefer.en i n deze problematlek dus ook
nlet de mlnste druk uit op de minlster,wat
zl.inocnt ans zouden kunnen sNu meen 1k dat
een erondbeF,innel van de demokrntle was,
dat de mensen dle rep-en!'lln verterenwoord-
lp:dwaren aanGedllld door dieeene di.e ze
verte('enwoorchren .r.an het ons dan ook ver-
wonderen dat op de e wi.jze rlestudenten
noot t er-nst i ge mlddelen krl.iren om hun
rechten te verdedir:en.·'/atkan het ternlot-
e het leVlIV deren dat er studenten zljn

dle n1et verder kunnen st"denren wer:ens
reldr:ehrek.

Dat voor een beknoptverslaF, van het 2 lIur
durende ~esprek met de r1jksd1enst voor
studief1nanCler nr.
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Op zondag 9 februari hielden een dui-
zendtal vlamingen, op sleeptouw genomen
door V?t:O, Were Di en TAK, een betoging
in Scr.aarbeek. Het kwam daarbij tot ge-
vechten met politie en rijkswacht.

Na deze rellen gingen in de regering
stemmen op om wetsontwerp 430, destijds
ingediend door ex-minister van justitie
Vranckx, door het parlement te doen goed-
keuren omdat " om de incidenten zoals die
van 9 februari te voorkomen het nodig is
de wet op de privp-milities van 1934 aan
te passen."

\:i.nistervan justitie, PVV'er Vander-
poorten, maakte bekend dat er moest nage-

wetsontwerp
.trtikel 1 : Elke private militie of elke .
andere groep van partikulieren, waarvan
het oOB1=lerkis geweld te gebruiken of waar-
van de geko~rdineerde handelingen ertoe
strekken door aanwending vän gewelddaden
of door aanhitsinp: tot het aanNenden van
gewelddaden de openbare orde of veilig-
heid te verstoren of de vrijheid van me-
ningsuiting te bedreigen of te verstoren,
is verboden.

Artikel TI.: ~lke private militie of an-
dere groep pllrtikulieren waarvan het oog-
merk is het leger of dc politie te vervan-
gen, zich tc mengen in het optreden van
dip instellingen o~ zich in de plaats ervan
stellen is verboden. Het voorgaande lid
is niet van toepassin,i op groepen van par-
tikulieren die belnnt .zijnmet het toezicht
op of de bescherming van personen of ~oe-
d~rcn, toegel~ten bij een in de minister-
r~ad overlegd k.3.

ArtikellIl: De bepalin~en hierboven 7.ijn
nu t toepnssel ijk op groepen we rkneme ra die
ter vcr-d cdigfng van eigen beroepsbelangen
als stakingsposten optreden, noch op de le-
den van hun rcpresenLntieve organisaties
die van deze stakingsposten deel uitmaken.

Artikel TV: Demonstraties in het open-
banr door partikulieren in ~oep die, het-

kommentaar
Tot zover de tekst van de flet, maar wat
houdt dit we tuorrtwerp nu ',.,-rkelijkin ?
Om dit te verduidelijken s-ul t en we noz--
manIs de artikels overlopen ( dit aan
de hand van de memorie van toelichtinp).

In de Vletvan 1934 stond er niet
Ilarorganiniiti!'. Daarenboven wer-
aantal kriteria Rehanteerd om pre-

te omschrijven vat zo een organisatie
~eze oC'lschrijvinewae duidelijk te eng

vo Lvens Vr-anckx, Daarom heeft hi j het vage
en ruime begrip groep gehanteerd. Hiermee
kan hij werkeli.ik iedereen treffen. Da
enboven ~oet volgens de tekst het ni t
bewezen zijn dat die groepen tot .v,el'leld
pphitsen, het volstaat Ill~Vranckx vindt
dat ze " ertoe strekken" • Door term"n
te gebruiken die op elke manier te in-
terpreteren zijn wil Vranckx zijn doel
bereiken • :Iie ;vordt er in deze tekst
vt ser rd ?

1. Alle ntrijdbnre nrbeidersor.r.;anisa-
t ir»: Zie maar eens naar de dokpro ceaaen
ivanrvooral Ai,~ADAaangeval.Len IVt'rd.

2. De arbeidernkornitces, stakingsko-
mitt..ef:',aktiegroepen en onflfhankelijke
arbeidrrsp,roepen.

3. Tedere anti-kapitalist, die voor
zijn eisen en politieke opvattingen wil
vechten. Zie in de memorie van toelich-
tinp: iedere persoon die in een betoging
loopt kan benchoul'ldworden als behorende
tot een"proep".

AR'r. TI : Hiermee worden de patronale
milities die in onze dcnokr-atLache staat
door het K.B. van 22 juli 1969 wettelijk

3geiuoti tutionaliseerd werden , buiten be-
schouwing ~ehouden.

gaan worden in hoeverre de wet van 1934 _
nog voldoet en of in de rechtspraak niet
blijkt dat die wet moet aangepast worden.

De wet van 1934 op de privémilities
werd in de krisisjaren voor \V.O.rI goed-
gekeurd, zogezegd tegen de pro-Duitse
fascisten van Rex en Verdinaso. In de
praktijk werd ze in de eerste plaats ge-
bruikt tegen in opstand komende arbeiders.

etsontwerp 430 volgt dezelfde weg :
de regering wil 430 - ondanks sterke te-
genstand - door het parlement krijgen na
de provokaties van de extreemrechtse groe-
peringen ; in werkelijkheid is 430 een aan-
val op de progressieve en kommunistische
arbeidersorganisaties en -komitees.

zij door oefeningen die zij houden, hetzij
door de uniform of de uitrustingsstukken
die zij dragen , het voorkomen hebben van
militaire troepen of van personen die de
ordedienst waarnemen zijn verboden. Die
bepaling is niet van toepassing op groepen
die uitsluitend sport of ontspanning tot
doel hebben, op groepen die uitsluitend een
liefdadig doel nastreven en op groepen die
op ~ond v~ art. 2, 2e lid zijn toe~ela-
ten.

Artikel V : Het is verboden tijdens een
manifestatie of ter gelegenheid van een
manifestatie, tijdens een bijeenkomst of
ter gelegenheid van een bijeenkomst, wa-
pens of voorwerpen die de openbare vei-
lir,heid of rust in gevaar kunnen brenp:en
of de vrijheid van meningsuiting verhinde-
ren onder zich te hebben. Het is verboden
tijdens een manifestatie of ter gelegen-
heid van een manifestatie, tijdens een
bijeenkomst of ter gelegenheid van een
bijeenkomst, uitrustingstuigen te dra-
gen of te bezitten met het oogmerk weer-
spannigheid aan de bevelen van de over-
heid te vergemakkelijken.

Artikel VI. : Inbreuken op voormelde bepa-
lingen worden beteugeld met gevangenisstraf-
fen van een maand tot een jaar en met geld-
boete van 26 fr. tot 10.000 fr. of met een
van de straffen alleen, onverminderd de e-
ventuele toepassing van strengere strafbe-
palinp;en.

';/at ie egenlijk zo 'n patronale militie ?
Hiervoor gaan we best eens even naar hun
eigen publici teit ki,iken. Zo bvb. inter-
garde in het tijdschrift Par Dele. : " Al
onze bewaker-s zijn gekleed in blauwgrijze
lliliformenen som~igen ~ebben schietoefe-
ningen gevolgd in de militaire stands ••
Onze stands strekken zich uit over gans
Belgi~." Tegen betaling staat Intergarde
te beschikking voor " om het even welk
toezicht, bef'cherming, schaduwen, signa-
lement, kontroele •••Vij kunnen ook •••de
tassen van het personeel fouilleren ••• He-
le bladzijden souden nodig zijn om in de-
tnil alle tOlstanden op te sommen waarin
,'Iijdoeltreffend kunnen optreden". Die
toestanden worden ons duidelijk wanneer
Ie veten dat op 25 februarie 1975 aan de
Rennultfabriek te Boulogne een 23-jarige
arbeider doodgeschoten wordt f..oorde chef
van de " administratieve:dienst van de
veilighcidsdienst".

ART. III : Dit artikel lijt wel in tegen-
spraak met onze kommentaar op de vorige ar-
tikelen, maar is dit niet. Van belang is
hiet het woord" beroepsbelangen". Dit
betekent dat de arbeiders zich '.'/elmor,en
~oeperen als het gaat om ekonomische sta-
kin.c;en,zoals bvb. een ntaking voor 1fr.
loonsverhoging, maar dat vb. een staking
tepen de afbraak van de lonen in het alge-
meen, tegen de stijgende levensduUl~e, te-
gen de stijgende belastingsdruk, of bvb.
een staking tegen de afbraak van de grond-
.-:ettelijkerechten door vletsontl'lerp430 ,
dus 1'.110 politieke stakingen, onmogelijk
wor-den, De dokstakinp: was zo een politieke
staking. Verder houdt dit artikel in dat
enkel de syndikaten aan de piketten de
stakende arbeiders mogen vervoegen. Ar-
beiders uit andere fabrieken, studenten
die hun solidariteit komen betuigen
kunnen dus zonder pardon opgepakt worden
en zwaar gestraft. l'.a.w. arbeiders mo-
gen alleen nog staken o.l.v. de vakbonden
en voor direkte looneisen. ;'/ildestakingen

430
Vranckx, de "geestelijke vader" van

430, verklaarde in februari 1970 tijdens
de grote mijnstaking : " Het geweld van
privé-personen neemt toe en er vallen po-
litieke troebelen te vrezen ••••Wij staan
tegenover enkele honderden aktivisten die
perfekt georganiseerd zijn. Wij waren
slecht voorbereid om hen tegen te gaan.
Nij bereiden ons voor."

En inderdaad, een jaar later was daar
~ant en klaar het wetsvoorstel 430. Het
geraakte tot nog toe niet door het parle-
ment dank zij de massale tegenstand van
arbeiders en studenten.

Laten we wetsontwerp 430 eens van nader-
bij bekijken :

Artikel VII : In geval van nieuwe overtre-
d1ng van het bepaalde in deze wet binnen
5 jaar na een veroordeling wegens overtre-
ding van dezelfde wet kunnen de straffen
worden verdubbeld.

Artikel VIII : De unit'ormen en nnder-
sche1d1ngstekens van de milities, van de
groepen of van de partikulieren die ze
in het openbaar dragen alsook de voertui-
gen, de wapens, het materiaal en alle
voor~erpen welke de milities, de groepen
of de partikulieren van dienst zijn of
kunnen zijn, worden in beslag genomen.
De rechtbank gelast de verbeurdverkla-
ring van de in dit artikel bedoelde
voorwerpen zelfs indien deze niet aan
de veroordeelde toebehoren.

Artikel IX: Alle bepalingen van het
Strafwetboek ( 1e boek) , hoofdstuk 8 en
artikel 85 niet uitgezonderd zijn van toe-
passing op de misdrijven omschreven in de
ze wet.

Artikel X: De korrektionele rechtbanken
en de Jeugdrechtbanken nemen kennis van
deze strafbare feiten onverminderd de toe-
passing van de wet van 15 juni 1899 houden-
de titel 1 van het ~etboek van Strafrechts-
pleging voor het leger.

zijn verboden.

ART. IV: Iedere vorm van ordediesnt wordt
onmoge11jk : de begrippen" uniform ", "
uitrustingastukken" , "oefeningen" kunnen
iUIDers zo ruim geinterpreteerd worden als
men maar wil : ze zijn nergens omschreven.
Iemand met een armband om, draagt een uni
form van de ordedienst ! ~'egafoons worden
uitrustingsstukken, enz.

T. V: Het begrip" paSSieve weerstand",
en"'1ietOegrip " rust" zi~n nieuwe vondsten
van Wranckx. En hij ma~ er trots op zijn :
inderdaad spandoeken, helmen, regenjasse~,
megafoons, •• "'orden wapens om de openbare
rust te verstoren en om weerspannig te
zijn aan bvb. matrakslagen en waterkanonn en;
Noch het begrip " openbare rust" , noch ,
" openbare orde " zijn ook maar ergens
in de wet duidelijk omschreven, zekers niet
het eerste dat tot nog toe onbestaande was.

ART. VI, VII en VIII: bepalen de straf.rn de vroegere wet werden geldboetes bepaald
van 26 fr. tot 300 fr. ( X 30 ). In het hui-
dige wetsontwerp kan de geldboete oplopen
tot300.000 fr••1elke student? arbeider, klei-
ne boer kan foatbetalen?
Verder is er dan nog het art. 7 dat de
straffen verdubbelt in geval van herhaling
binnen de 5 jaar. Dit treft vooral de le-
den van revolutionaire verenigingen die
permanent hun verantwoordelijk opnemen in
de politieke strijd.
De mogelijkheid tot verbeurdverklaring
van voertiuigen versterkt nog de financi~le
straffen.

ART. IX : zet de kroon op het werk. Immers
êcn van de bepaling~n van hèt genoemde deel
van het stra~vetboek zegt het volgende :
" Als daders van een misdaad of wanbedrijf

I•
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worden gestrafd : zij die , hetzij door
vloorden in openbare bijeenkomsten of plaat-
sen gesproken, hetzij door enigerlei ge-
schrift, drukwerk, prent ,zinnebeeld aan-
geplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop
geboden of openlijk tentoongesteld, het
plegen van het feit rechtstreeks hebben
uitgelokt, onverminderd de straffen die
bepaald zijn tegen de daders van aanzetting
tot misdaden of wanbedrijven, zelfs voor
het geval dat die aanzetting zonder ge-
volg gebleven is, ••"
Dit maakt iedere meeting die voor een
betoging oproept, ieder pamflet, iedere
affiche, iedere revolluitionaire krant,
kortom allse wat oproept tot een aktie
die niet gaat om beroepsbelangen erkend
door de syndikaten, volstrekt onmogelijk.

ART. X: Behandeling door de korrektio-
nele veranderd de overtreding in misdrijf
en voorziet daarvoor veel zwaardere straf-
fen.

BESLUIT: Dit wetsvoorstel betekent de be-
knottfrii van vier uiterst belangrijke
grondrlettelijke rechten : 1. Het recht op
organisatie.

2. Het stakings-
recht wordt op ongelooflijke rlijze bekrom-
pen.

3. Het beto-
gingsrecht •

4. Het recht op
vrije meningsuiting: iedere revolutio-
naire propaganda HOrdt onmogelijk.

lJinister Vanderpoorten zei op 13 febru-
ari in de kamer over de \'Ietvan 1934 :
" De Vlet biedt echter geenszins de moge-
lijkheid om de door haar beoogde prive-
milities, organisaties of groepen te
ontbinden. Zij voorziet alleen in de ver-
volging van hen door r/ie zij zijn op-
gericht of georganiseerd of die ~r hun
steun aan verlenen of er deel van uit-
maken."

','/elnu,430 voorziet Viel in de ontbinding
van de beoogde privemili ties en ':Iat onder
die privemilities verstaan wordt hebben we
hierboven reeds aangetoond.

Vanderpporten vd.L dus in de huidige
rechtspraak nagaan of de '.'Ietvan 1934 moet
aangepast vlorden.

',Vatdie rechtspraak inhoudt kunnen \'Ie
het best illustreren met het voorbeeld van
de dokprocessen.

Zovlel in het proces tegen de 18 beklaag-
den die vervolgd werden voor feiten gebeurd
in de dokstnking van april '73 als in het
proces tegen de 12 militanten die opgepakt
werden op 22 oktober in de betoging tegen
het dokproces, werd het '.'Ietsont·:lerp4.)0
reeds toegepast. Zo bvb. vierden voorwer=
pen die op het ogenblik van de aanhoudin
in het bezitViaren van de bekl.aaaden '.'leer-
houden als wapendracht, teT\'lijlde vlet
van 19 juli 1934 zegt dat de voerwer-pen in
kwestie EFFEKTIEF gevaarlijk moeten zijn
voor de openbare veiligheid. 430 voorziet
echter dat alle voorwerpen die zouden kun-
nen gevaarlijk zijn, aanleiding geven tot
bestraffing. ( vb. het afleiden van
voorafgaandelijke afspraak tot het plegen
van geweld uit het dragen van een helm.)

Een ander voorbeeld : in het proces
tegen de 12 van 22 oktober "Ierd reeds
hun aanVIezigheid die doe op de plaat:J van
de feiten aangahaald als voldoende be\'/ijs
voor diezelfdw " voorafgnandelijke afspr'l.ak
tot het plegen van geweld". ( cfr. art.1)

Er Vierden dan ook ongehoord zwar-e straf-
fen uitgesproken: - 2 tot 6 maanden voor
de feiten van 22 oktober, waarvan minstens
tw-ee effektief.

- op 24 december werden
in de uitspraak van het eigenlijke dokpro-
ces 108 maanden gevangenisstraf en 275.000

fr. boetes en schadevergoedingen uitge-
deeld. De zwaarste straf : 2 jaar gevange-
nisstrafr, waarvan 8 voorwaarde'Lf j k,

Ook in processcn tegen mensen van het
strijdkomitee voor de regularisering van
alle klandestienen ( 8 janunri) \'/erden be-
paalde zaken in de zin van 430 opgevat :
er is bvb. de beschuldiging van wapendracht?
In de ':Ietvan '34 over gevaarlijke voorwer-
pen en wapens worden dez.egespecifieerd als
voor-verpen die effektief gevaarlijk zijn :
een mes, een schToevedraaier en een honde-
ketting, ziedaar de :Iapens waarmee een der
beschuldigden was gewapend ! Het mes was
een onschuldig zakmes dat hij no~ig had
voorzijn werk. Dit is niet meer het effek-
tief gevaarlijke wapen uit 1934 , maar
het uitrustingsstuk om " weer:Jpannigheid
aan de bevelen der overheid te vergemak-
kelijken" uit 430!

;'/ezien dus dat in de rechtspraak 430
reeds ':Iordttoegepast ( m.a. '.'I. dat er
mensen "lorden veroordeeld op basis van on-
bestaande :Ietten). Het is op die rechts-
praak dat V~derpoorten - na de provokIl-

ties van V!,:Oen aanvcrwarrten - de '..,etvan
1934 \'lil" aanpassen Il en dus 430 wil door-
voeren !

De Croo - vervol~ van blz.2

3°.~~1_~~j~_~~~~_~~~!~~!~~~
a)alle mensen d~e aan deze aktie hebben
mee gedaan waren na deze 2 gesprekken er-
van overtuigd dat an heel deze st>ldiebeur-
zenproblematiek een zeer gevaarlijk spel-
letje wordt gespeeld door de overheid.Dat
deze eens te meer een verworven RECHT van
een deel van de minder beroede klasspn aan
tast.Dat heel hun politiek zodanig ger~cht
~s dat eerst deze u~t~aven worden ~eraakt
in deze krisistijd,die verband houden met
het sosiaal aspekt van de bevolk~np.
b)dat De Croo het moo~ kan zeggen maar dat
h~j heel de tijd met onze voeten hee~t z~t
ten spelen(cfr.4 weken beloven als het
zwart op ','11 t zeker is dat dit met kan)
En dan maakt De Croo zich nog kwaad als
wi,j hem met op zl.in woord r,eloven.
De Croo schuift alle verantwwordelljkheid
steeds op andere(vooreanbers,admln~stratie)
maar z~jn e~gen verantwoordel~jkheld ont-
loopt.
Dat De Croo i.v.m. het onderwa f s een aardl'"
achterbaks plannetje aan ret uitklemen lS
maar hier nlets over wilt loslaten(zle ve-
to volgende week)
c)dat op het orenbllk 48~~ van de studer.ten
moeten opdraaien voor de nalati~heid en
besl1sslr.ren van ~inisters en admlnlstra-
tlef personeel,en nat deze mensen in ieder
reval n~et aan onze elsen ~lnnen voldoen.
d)dat v/".iViel druk kunnen uitoefenen OT)
De Croo om een zo spoedi"" moreE .jkUl t~e-
allr..rvan de !'''''lt\iebpurze''lte 'J~r!{"'i;"en
(cfr.aenwer-vi ng '/.':1" 'ie per-roneeLs-nenaer)
e)d~t eer.~ tn rep.~ ~11e demo~ratlsche re-
Cels over boord wor-den f,p.\·/Cirpen(C.T. ver
p.r.woordlginf.in de Hoee raad voor st'll\!e-

toela~~r.)Daaro~ roepen alle mensen die aan
deze aktle hebben meegedaan op om te vecht-
en voor een verworven recht !En eisen \'/1 j
opnleuw:

PASF.N T1IT"'"

Krlnf.T3.ftden
KlIl+uur-r-aad;

Sportinstallasies - l"o{"eens een
ver"/oll"(nu Vle toch bezig zijn)
en dat komt dan van blz1.

Ook zullen we moeten afwachten of de gras-
zoden niet los zullen komen van zodra er
op gespeeld wordt.Het is goed mogelijk da
de naden van het ~rasveld zullen scheuren,
wanneer men bijvoorbeeld een sliding uit-
voert.Dit euvel kon vermeden worden door

een ~ezaaide ~rasmat aan te leggen.

Het enige voetbalveld dat on dit ogenblik
konstant. gebruikt wordt is terrein 111.
Het t er'rei n is heel slecht en vreselijk
oneffen. Een bijkomend probleem wordt ge-
schanen door het opkomend puiN.Terrein
111 iigt namelijk op het puin van de
stad Leuven van tijdens de tweede wereld-
oorlog.En door het jarenlange spelen op
het veld,komt dat puin weer naar boven.
Op bepaalde plaatsen steken er dikke
keien uit het oppervlak van het voetbal-
veld.
Om iets aan deze situatie te verhelpen
zou men er veel zand moeten op strooien
om het effen te maken. Ideaal voor di
speelveld is het te verharden. Een bijkO-
mend voordeel is dan nog dat er weinig
onderhoud is aan een verhard terrein.
Wil men het echter verbeteren zonder he
te verharden,dan moet er een laag zand
van tenminste 30cm. dikte op gestrooid
worden.De vijver ,die achter dit terrein
ligt en waar herhaaldelijk de bal in te-
recht kwam,is gelukkig opgevuld.

Voetbalterrein 11 is het slechtste veld van
de vier.Bij de minste regenbui wordt het
een ~rote modderpoel.Het is een uitermate
oneffen veld met veel verhogingen en kui-
len.De drainage van dit terrein is zeer
slecht.Dat is vooral te wijten aan de on-
dergrond.Deze bestaat namelijk voor een
deel uit zand.Dat zand dringt door in de
buizen van de drainage en verstopt ze.
De onpervlakte van het veld is veel te
vettig. Daarom is er zo vlug een verzadiging
aan water.
Eeen nieuwe drainage is een noodzaak.De i-
deale diepte van dit buizenstelsel is 90cm.
onder de oppervlakte.Rond de draineerbuizen
oet een kizellaa~ komen tot op ongeveer

30 à 40cm. van de oppervlakte.
Ook moet men de bovenlaag bewerken.Dit kan
het beste gebeuren door er gekapt stro in
everwerken.

Voetbalterrein I,waar nu de interuniversi-
taire wedstrijden gespeeld worden,is in een
behoorlijke staat.De drainage funktioneert
goed.Maar de oppervlakkige laag is te vet-
ig.Dit gebrek kan verholpen worden door er

een goede zandlaag on te strooien. Zand ver-
hardt immers de oppervlakkige laa~,zonder
de elasticiteit van de onderlaag aan te
asten.

Dat het terrein nog zo goed is,komt door
het feit dat er zelden gespeeld wordt.En
zo goed is het nu ook weer niet,want he
veld heeft erg geleden onder de overvloe-
dige regen en onder de rugbymatchen.

(wordt vervolgd)

PARADIGhLA'S IN DE G.t::NEESKUNDEEN DE NA-
TUUR':IETJ:;NSCHAPP

Een van de belanr,rljkste moderne ontwlk-
kelingen op het terreln van de geschlede-
nlS van de wetenschap vJ.nden we terug in
het werk van T.S.Kmm. In zi;jn boek"The
structure of the sClent1fic revolutlons",
reeft hlj(o.m.)een analyse van de wijze
waarop wetenschappell,ike omwerrte Lanzen
plaats vinden.

Het centrale begrip van zljn analyse lS
"ParadlE'}lla"(d.i.lett.:voorheeld).Een pa-
radlgma is een boek of een andere publi-
catle d1e model staat voor de wijze waar-
op een bepaalde sektor van de werkelijkheid
onderzocht moet worden.
Dlt monel werkt z6 overtulgend op alle
des~lnd~rre ln deze sector,dat het door hen
aanvaard wordt als schoolvoorbeeld voor de
eleerde remeenschap(d.i. de verzamellng

van alle deskundlgen'enrelse vakterm:
sClentlflc communityi.Het verschaft deze
geleerde cemeenschap een vast en onwrlk-
baar denkraam waarbinnen hun wetenschap
voorta8P past en mop.t passen;wat er nlet
~n past lS geen wetenschap.
De vraat" of ~ets wetenschappel~jk is of
nJ.et wordt bepaald door de vraag of de be-
treffende aktiviteit plaRts vlndt blnnen
het denkraam van een paradlr,ma.
Chemle lS epn erkende wetenschap omdat

vervolg p.5
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Leuven,27 februari'75

Aan de professoren,wetenschappe1ijke vor-
sers en aan hen d~e akade~sche volmacht
hebben betreffende mater~M1e voorz~en~ng-
en ~n het psycho10~sch ~nstituut.

Ju11~e hebben zeker onze prachtig-gesch~l-
derde vensters zien hangen ~n auditor~um A
en M,en het aquarium ~n D.
Jullie zijn missch~en verwonderd dat we
nu pas reageren tegen:
1°.10kalen zonder vensters (A en D)
2°.oververh~tte lokalen wegens een niet-

werkend vent~lat~esysteem(A en M)
JO.10ka1en die niet voorzien z~jn van 'n

venti1atiesysteem(D)
4°.10kalen met vensters,die ~et geopend

kunnen worden.(M)
Pas z~jn we met 85 van de 110 van ons jaar
op week-end gegaan.We hebben onze oplei-
ding en s~tuatie hier grond~g overdacht.
In een vrije,levendige sfeer werden we be-
wust dat we onze stemmen moesten verheffen:
al een half jaar bleven we zW~jgend zitten
ln deze onverantwoorde sltuatie.
De vensters-prikactie vormde de aanzet,de
poging een probleem bev~st te maken. Ook
ju1l~e wl11en we stimuleren om samen met
ons te werken op het vlak van de materlM1e
voorzieninren.
Onder de sloFan KOELTE,LICHT,en LUCHT,e~s-
en w~j het volGende:

OPEN BRIEF
1°.onmldde1l1jk herstel van de venti1at~e-

systemen in A en ~
2° .mo'3elijkheid om de vensters an M te

openen.
3°.1nbollw van een ventilatiesysteem in lo-

kaal D en/o~ ombouw van dit lokaal in
vrijet~jdsrulmte voor spoorstudenten.
opm:ln d~t verband we~C'ert 2de kand.
pedal"ociek nog 001t l~s te "0)f'eninDo

o.r'tll~enteninspraak1.V.III. de gehouwplan-
,.. ,... • ,:"! ::'cM"!nhl.f"raan de uitbouw van
"et vl'!7-koll"!feals pedEgog~sch in-
stlt',lut.

Deze vier p~nten elsen wij vooral op didak
~sche cronder.jnl.we wensen een betere mo-

tel1jkheid te ~~heppen o~ nkt~ef de hoor-
kollcces te vo1,'er.
'ie hopen dat jlllHe ;e lnvloed zu Ll.enge-
bru i ken om daadwez-keLi.jkacn ter onze ei sen
estaan. :ie hopen ook dat de verantwoorde-

II il{er n d~t verband hun pû i chten zullen
nakomer.
Tot ~lot no~ dlt:deze brief is niet af-
kOmstlr van 'enKele ~~rscn' maar van heel
ons iaarjcet',it'ehlervan de brief met de-
zelfde tekst aan de valven wan het pS'Tcho
lOS:;lschlnstltuut,voorzlen van onze hand-
tekenineen.

T~','EEDEKANDIDATTruR P!::DA-~
GCGrSCHE WETENSCHAPP ,

P.S.vo1gens welke wetteli.;k geschreven re-
rel werden onze mIlIIrschilderingenin
de lokalen verwijderd en mOffen daaren-
te~en a~flsches wel aaneebracht wordenj
deze b1ljven soms maanden onaangeroerd
hanren.

BEVR I JDINCSPERSAGENTSCHAP
ZOEKT MEDEWERKERS

Het Aevrijdingsper~ru!;entschap Leuven
(BPA),het geeGtelijk kind van de info

I werkp,rocp van de ASn(Algemene Studen-
, tenRand),is een kol1ektief,bestaande

uit onbetnn1de vrijwilligers,dat zich
als doel stelt,informasie te hrenp.en
over de anti-kapitalistiese strijd
die er in Vlaanderen op alle fronten
~evoerd wordt:scho1ieren,studenten,
boeren,arbeiders,jongerenbe'llep;ingen,
aksiegroepen van allerlei aard.

BPA wil de woordvoerde zijn van de pro-
~essieve stro~ing in Vlaanderen,zon-
der partij te kiezen voor één bepaal-
de strekkinv.Je zou het een soort pro-
gressieve frontvorminp op het vlak van
de informatie kunne noemen ••••
Het belflnP,rijkotewerk van BPA is het
uitgf'venvan een wekeli.ike nieuwsbul

5letin,het BPA-BULLETIN, met verslagen,
besprckingen van nieuwe ilitgaven,pers-

kommunikees,een inventaris van beschik-
banr fotomateriaal(want BPA heeft ook
zijn foto-afde1ing)en een uitgebreide
agenda van de komende aktiviteiten.

Het doel van het BPA-BULLETIN is twee-
1edig:een kontaktorgaan voor progressie-
ve organisaties en individuen die daar-
mee hun strijdervaringen kllnnen uitwis-
selen jen anderzijds een nuttig werk-
instrument voor progressieve joemalis-
ten en voor elke Joernalist die wil
verder kijken dan de tradisjone1e bla-
den en persa~entschappen.
Dit is Nel een amb~sjeus projekt, maar
we hopen dat de fundamenten voor een
BPA-Vlaanderen langzaamaan kunnen gelegd
10rden vanuit de Leuvense studentenbe-
·/egin"'.
';;aarvooreerst vereist dit mensen die
,'lil1enmeewerken. Naargelang onze kon-
takten begonnen uit te breiden, groeide
het Vlerk steeds meer aan en is het de
oorspronkelijke groep van een vijftal
~nsen een beetje boven het hoofd ge-

proeid.

Het BPA-projekt is een werkterrein
dat steeds meer mogelijkheden blijkt
te bieden, maar om die waar te ma-
ken hebben we meer mensen nodig. Zo-
doende kunnen we dan beginnen met
eens degelijk werk te maken van het
uitbouwen van een nationaal net van
korrespondenten. ~~ar daarvoor zoeken
,'.e naar dat soort van idealisten (dat
in Leuven steeds zeldzamer schijnt te
orden), dat een -jee1 van hun tijd
",n steken in het werk voor het BPA-
projekt: het verzamelen van infor-
matie, het msken van verslagen en
fotoreportages van allerlei akties,
het leggen en onderhouden van kon-
tskten met progressieve organisaties
en journalisten over heel Vlaanderen,
administrati, tijpen van het BPA-
bulletin, verzending, abonnementen-
werving, enzomeer, enzomeer •••
Het is natuurlijk onbetaald werk,
maar de mensen die totnogtoe al aan
BPA hebben meegewerkt kunnen je ver-
zekeren dat het werk voor BPA een
echte obsessie kan worden, een werk-
terrein met onbegrensde uoge1ijkhe-
den voor wie er ~tere~e voor hepft.
Alternatieve journs1istiek, you èee?

Als je geintl'res~eerd
bent in hnt 'l"it"'erken
van dit ~ro·ekt kun je
m~+ on~ Yontakt op-emen
via Fr-t s Van "'ollchollt,
~osjale Raqrl, Ro~aarden
ntra~t ~. A~ beter no~:
ko~ -~r o~"~ reda~si~-
ver"aderi~", elke m~-
~af'"0'1\ 1t1 "'lr op Poli-
tika, P~k~+raat 49.
("I. x.? 1nt'.tssenkun je
mtSS~htên eens ~ennis
maken met het ~llletin
en een Rho~nement nemen.

e ~l~t daarvoor rp strook onderaan d~t
art"ike1 {'"ebr-liken:stuur het naar Kr~s
Van RO~lCh(l11t,Boe:aardenstraat 3, Leu-
ven.

PARADIGMAS vervolg van p.4

alle deskund~gen het werk van Lavo~s~er
(en van een aantal chenn ca na hem) als ab-
solute baaa s van hun akh viteiten erkennen
Natuurgeneeskunde ~s géén wetenschap om-
dat er op dat geb~ed n~ets bestaat dat
lijkt op een parad~gma of een geleerde
meenschap.

Daarover spreekt Dr.H.S.Verbnlgh,anatomo-
patholoog aan de faku1te~t geneeskunde
VRn Amsterda~,op ~oensdag 12 maart te 20u
~n ,~ Valk'.Hij zal het begrip'parad~gma'
vo~~al uitwerken ~n de genep~kunde en de
latuurwetenschappen,hetgeen n~et w1.1 zeg-
gen dat het niet ~nteres~ant kan z~jn
voor f~10-socio-psycho- ••10gen.Genees-
kunde en natuurwetenschappen z~jn enkel
voorbee1den,van waartoe een paradigma kan
leiden.
~nkom grat~s
deze avond wordt inger~cht door:
-werkgroep x (medika)
-socio-chem~sche groep.

Voor degenen die het nog ~et gezien had-
den: de Veto heeft zo een blad of vier
meer dar cewoonlijk. Das nie voor teen
of tander maar er was gewoon teveel tekst
binnengestroomd. En dan konden wij het te-
veel wel verschuiven naar volgende week,
maar we worden nu al van allerlei zijden
bedreigd met heelder kolommen kopij en
dus hebben we der (weliswaar hoofdschud-
dend) alles maar ingegooid en gewoon wat
pepier meer gebruikt. Dat worden dan, om
techniese redenen, direkt vier b1adz~j-
den en Zoooveel informasie hadden we nu
ook weer niet. Dus staan er uiteindelijk
ogal wat andere dingen in dan gewoolÜi jk

als alles jullie niet even erg interes-
seerd, sorry dan, maar je moet maar de~-
ken, dat zulke beslissingen nogal rap
(moeten) genomen worden. En dat we er dan
natuurlijk (zoals altijd) het beste van
proberen te maken!

namn: ..........•..•...•.••••••••..•

adres: .••••.••••..•.•.•.•••••••••••

stel4tt Iwt projekt
voor een progNssief pe1'8agllntschap
en neemt een abonnemIInt op Iwt BPA-
BULLETIN voor -44'1 jaar (250 f}(O)

"e" hal! jaar
(150 f)

en stol't het geld op Nkllning nr.
431-0266331-36 van cl. ASR. ",.t l)IfJ-

",.ldi.ng: "abonnemllnt BPA",

datum handuk4l"ing

(0) JUït flAHInsu aandüid67ï



Het jeugdparlement ia een soortt informatie- en
aktiegericht kongres dat openstaat voor alle
jongeren 'die er ieta willen aan doen', Het
groepeert een aantal jongeren, vooral diegenen
die zich langa de kristelijke of karitatieve
weg (Broederlijk Delen, Pro Apostolis, 11,11,11.
enz.) zijn beginnen inzetten voor de Derde We-
reld. Oe laatste jaren zijn de inzichten van
het JP er zeker op vooruitgegaan zodat men zich
nu grotendeels met de aktie tegen het onrecht en
de utbuiting in het eigen lan bezighoudt. De
lijst van de diverse subgroepen is hier een
neerslag van.

KONPRONTATIEGROEPEII:voor ,-jongerendi. gll'..Jllrkt
hebb4Jn rond één van de t.,a' s en di. hun werk
aanpak, vraGen, sugges~s, oplossingen, ervarin-
gen met elkaar uillen konfronteren en uitdiep.n,
en samen uillen verder aoeken op verdere aanpak.
Vooral in eI. konfrontatiegroepen aulZen ",ensen

aa11lJIIaigaijn uit de Deràs Wereld, of Mensen van
hwr die ginder gerJllrkthebben.
Rond: ~lIIJeld gllWllldloosheid, ui,'; en ret ondsr-
lJi:s, uij en de arbeid, evangeli. er. politiek,
multinationals, marginalen, gastarbeid.rs, :lui-
d.lijk Afrika, jeugd- en gemeentebeleid.

'IF:THODIEKf;POEPEli:voor verantolOordeZi,';ken van
groepen die vooral ",etode8 aoeken rond de aan-
pak van 44n van äe negen t.,a's.
Rond: GII1.,.ld-glll.:eZàZoosheid, l..oi,1en het onder-
ui:s, uij en de arbeid, I'IarginaZen bi;i ons,
~astarbeiders, g.,.,eente- en jeugdbeleid, evan-
gelie en politiek.

INFO~·fATIEGRfJEPEH:voor gdntereouerden di.
",eer l.nfomatu uiZZen opdoen rond 4dn van de
t.,.,a's.
Van elk t..,a aal een deelaspekt op een boeiende
anier uitgediept worden. I)ok 11ier aal (luocht
~rden hoe d... infomatie kan vel"'erkt oorden
en uat je er vera.r mee kan doen.
Pond: marginaZen, evangelie en politiek, ui,; en
de arbeid, Zuideli;k Af'rika, (lastarbeider8, ge-
eentelijk :eugdbeZeid, ,,ri,'; en het ondel".Ji..:s.

Wie het had aangevraagd kon een stand kriJ-
gen om zijn publikaties te verkopen, te diskus-
siären enz. Zo was er: Exodus, ~ationaal Pales-
tinakomitee, geweldloze weerbaarhsid, Anti-im-
perialistiese Bond (AIS), ~ationaal aktiekomitee
tegen de dertig miljard, Were :1i (I). KOI'Y'lunis-
tiese Jeugdbond, Pal enz.

jeugdparlemen t
1975

Vooral de zgn, Slotmanifestatie was vrij ~e~ni-
meerd, Deze ~Ierd onderbroken door de zaal die
de slogans"moties n&l" sy.and.erde. Het ""as in-
derdaad zo dat verscheidene '~erkvroepen I'lotitis
hadden opgesteld. De leidin~ van het JP, zekor
niet de meest progressieve krachten, liet niw
toe dat deze voorgelezen werden ~~ille van ver-
schillende argumenten: het was niet voorzien,
de zaal was gemanipuleerd, ~et was niet demokra-
ties. De jongeren hebben uit deze povere ar~u-
mentaties hun juist besluit getrokken en zijn
vertrokken voor een zeer kombattieve, krachti~e
doch veal te korte beto~ing in het centr~ van
Antwe~en. De centrale tema's waren de ontslap,en
in de KLJ en de dertig miljard, m.a."', de wer-
elijke problemen die er nó zijn.
Het~een de inrichters wellicht een 'incident"

zullen noemen moet zeker toegejuicht worden.
Het is tmwers de eni~e manier om het jeu~dparle-
ment vanuit zijn basisHerk~roepen vooruit te
trekken.

Zoals het Amerikaans le~er in de woestijn zal zin-
zingen zo zin~t het ••• in de aula van het ·1T-
instituut.

De 18de februari k~t het koor van het A~erikaan-
se zevende leger zij n heldendaden in Vietnam be-
zingen in de ~róte aula. ~/e zouden daar zeker
iets moeten rond doen om de belangstellende luis-
teraars uit te leg~en ~at het amerikaans leger
zeker niet alleen daarvoor dient. Wie goeie i-
deeln heeft voor een of andere prikaktie kan kon-
takt opnamen met de sociale Raad.

Het woord is dan toch gevallen.
iadat de syndikale artsenkamers van Wi;-
nen-Henrard za eh ui, tdrl1kkel~ i!< v66r de
veshg~nrswet hebben Ui tC'esproken,heeft
nu ook m~n~ster van volksrezondheid Jos
De SaeC'er op 19-2-'75 ~n de senaatskomm~-
s~e voor soc~ale zaken verklaard dat hij:
"Voorstander a s '/M een vest~C1n,~Vlet voor
de dokters zoals voor de apotel<ers."
Alhoewel deze vest~f1.nr:s\'/et voor apotekers
(waardoor wettelijk wordt vast.·;eler-d waar
en hoeveel apotekers er mo ·e~ zljn)noE
m~ar een paar ~aar bestaat,z~jn rul al een
hele ree~c hp~eltprfende p~pktijke~ weelde
r~ r: 118.1'h"t t t eren , DElerop kunr-en we hier
r.'oe~hjk verder ingaan,meer welke eevol. ·en
ZOUhet invoeren 'Var. een gelijkaardige Vlet
voor geneesheren voor de Gezondheidszorg
~n Bel~~ betekenen?

Iedereen weet dat het een boutade geworden
is om te zeggen dat er cewoor,wer;; geen (!e-
z ondhe i.dabe LeLd is in Belg~~. ~at heeft :11 t-
ea.nde Lt jk ,"'evoerd tot de nu al eraeen t-e-
kende lJ.1dcetpam ek ,Oplossinr :natuurl \ ,ik
niet streven naar een ·lobale,deceli,ike
visie op de gezondhejdszorF' maar Viel een
laprn~ddel,dat b~i nadere analyse dar ~og
helemaal ol"effic.ent bLi jkt te z~ in. ,a~t
de bestaande, door de vestl ":inr:swet erxende
praktijken zO'Jden dan per opbod worden
overr,elaten aan de ~eest biedende(dat dit
door de ni ouwe codex van de orde ZO'J ver-
hoden worden speelt ce en rol, aan{,ezien de
orde blijkbaar toch er~el zorGt voor de
inancä.ë.ï,e belar.[en van de revesti[;de [e-
eesheren) Daardoor zou de achande Lá .i~e
toestand ontr.taan dat enke L ionre afGestu-
deerden 1J~t een dOÎ<ter!'lrezin of lJit rijke
ezir~en een kans Zlen o~ een pra<tijk
over te nemen door over-name van deze ·:an
vader- of vriend-colle -a of voldoende hoor:
bod. Ook als we ervan '.n t;raan dat i eder a:-
cestudeerde voldoen~e kap1taal kan bij~en
lenen rnet eni<el zijn d~ploma als waarbore;
dan betekent dit in elk [eval dat deze
jonee dokter nOG slechts 1 enkele bekom-
mern~s zou hebben:zo vlug mOflelijk zo veel
mOGelijk verd~enen on die enorme som terJC
te kunnen betalen ..• a,w. ieder he[inne~de
dokter zalverplicht worden OMde konsomp-
t~e in de fienees~lnde-aancezien hij betaald
,vordt per prestatie-zo hard r.lotell,ik te
stl!!lUleren,Vlllt daarenboven de kV/ali teü t
nor verder naar ben~den z~ halen;en dit
terwql deze maatreGel ;j',~st tot doel heeft
de Konsumptie af te remmen door het 82~tal
dokters te beperken. ',ïant nen heeft eindeli,ik
-statistisch onweerlechaar-ir "ezien dat ~e
konanmpt i.e !:'liet door- de -ç>ahent,Vlel door
de artsen Vlordt op,edreven.

Daar-bi j komt dat door zo'r. ,·/et aan de ....e-
'/estit;de geneesherer,
den om hun ?ra<", ~k
over te late!'1.Dat hete:<ent met "ll.!1der
dan dat aan .eder lid var. een aoct a l e
oep d~e momenteel tot de top r.eh~or

van de s ccr al,e ladder voLl.ed te; cratü: ee
reschenk Vlordt [eceven van etteh.ike r.lll-
jarden en dit door een rerer~nc d~e de
mond 'lol heeft over nivellerin,- van dl'!
.~omens en !lriOr~~lt v06r de -rninn+. ne-
deelde. erder is het ArCHment dat een "es-
t~oncswet nodi ' 1'" vleEens het ..rri ie '/er-
keer van (!eneesheren binnen de l:::SG'101-
maakte onz~n aanrez~en d~t mets z~) ver-
anderen aan de oorzaak van de hi;70ndere
aat'ltrekkin!,"nkracht di e Rel,,:i~ uitoefent
op buitenlandse dokters,nl.de ahnormaal
~nsti~e sociale en financ~~le pos~t~e van
het BelGische eeneesherenkorps.

Dit z~~n enkele hedenk~n~en als EERSTE
HEAI':TIE,maar oe zljn ervan ove r-tu i gd dat
een (Tondir;e analyse van deze pr-obLe-aa-
tiek no~ vele zeer ~ote nadelen voor de
toekomqt van de rezondheldszorr zou dUlde
liikmaken.

Tht het voor aande i s al'last du ideLi jk
dat een vestlfT\nr'!'lWet lei.dt tot bestendl-
f7l.nl" van het .-rehrekk1. . en liberaal 'e-
zondheldssysteem;dat vooral de corpora-
~stische beLangen van het hu i.d r « -ene ea-

herenbestand erdoor -ediend Vlorden en dat
deze maatre~el fundamenteel onde~okratisch
i!'l.Or.de:nokratisch omdat '-<.E:p.tafl]j.rac}lt~-
re afrestudeerden hoe dan ook sterk hevoor
delif(1 7.1.+n,
OnneMokratisch omdat de jonGe afrestudeer
den di e eer prakt) ~k '·/11ler- starten waar-
in zii soci'lle in~steldheid en weten-
scal'peh:ik deeelijk \'Ierk absoluut pr~o-
ritaire vllllen stelJen,rewoon ~een kans
meer kr~jeel".ra het polsen van de stem-
minp onder- de s1;1'denten aan Bel C4sphe u-
niversiteitpn durven we de re~rine al-
vast verzekeren d~+' alle s1;1,Op.nte~ ~n
blok deze wet at"ke'lreTl en keihar~e ak+t ea
zullen voer+n om elke '00"inc =e door te
~ikken tI" kelderen.

toestanden
Beste Vetolanders,
Ik heb (relezen dat ;1l1lie
ope~stRat voor tnrezonden
~s er eentje.
Iedereen weet onderhand VIel hoe er re-
sold wordt met. ge\'letensh~7waarden. Die
bezwaar-den Z1..i'1 r:;ewoon li eden die réén
mi Li teire dienst vii l' er. klo!'ppn, maar
z ch n de plaAts d~arvan twee :jPt"r
oflr een triesi;ife vpr,;oeding ~n ~rn
of "ndere orG'\'r'~sat~e !')'lttl" "''''An ma-
ke!' •
Als je 'iat vii 1 tio"n, 1T'0e+.je een br-i ",.r
s tur-en nae r het ~in1s""rie van P''"'1er.-
1andse zaken, \'I82~l n ie ~e rC"·mtensbe-
zwaren •.ti t~eTl7"t; leter "'oet ,~e dan
voor de Raary voor Ge·I/(!+'ensbezwaren ver-
sch~jnen, dte je bezwaren on1erzoekt
en ie - rnl-O:.tdens llitzon:!erinl"en - als
ceVietensbezwaarde erkent. '!er'rolren
'lordt je medies r,ekp.'1rd en tenslotte
o!ll"~roepen om H darren in T.~e~eker:,e
te ;aan slijter, waarna ie nAAr eeT' 0"-
~anlza3ie kan ~aaJ"1.

Het ziet er al1 emaa], fTi i eenvo·.'d1.~ ui t
en l.n '.'Ierkph;lkheid heeft het nOG rnil"!-
der o~ hp.t 11if dan ~~n Z~I ~Innen der-
ken.
Ov'!r è e +'vlee .i:\8J" , ret 'he]ar.heli ik ]a-
re loon, het feit dat ~en ~e o~ "'et e-
er waar Kan te'ller~stellen en de o~-
slacht1c:e pr-caedur'e om als or:an. z as i e
van o!,e!l'l:>~,,!' !'l.'"!: erk end te wor-dar , zul-
Len '/Ie het :nAAr T' pt herrC'!".
f.'nar '."!8.<'lromduur+ d i e help I"escl'>ienen~s
zo ver-domd Lar+? All:' ~e een brnef cchr-
1i t naar de D' er.rrt voo r r,e\"leter.~hez\'la-
r=rn kr-i jp; ie pas ee'" "laar.d of tVier. (0
ze I fs vi er maa....d) later antwoord.
Dat arrtwoor-d 1<>dar zo mo"ell.jk r,or:
naast de znax ,
~r.!1 0rri si ele bros .iure voor G.1'. be-
staat nlet, een ~n 'o-sentrum e"P1'.,~n,
en de Dlenst heeft wel ~eter te doen
dar. je ~nlichtin."'en te verschaffen.
Dus je vraagt maar; en zij beloven.
Zelf heQ ~k een hr1.ef van de toenMali-
re r.lininter Close en nog eent,ie van
minister t:ichel waar-i n deze heren mij
verzekerden dat i k aan mi .in bllrr:erdi-
enst ~on berinner. op data d~e nu reed
ot het /TU ze verleden behorer ••

krant ( je)
t"kken. D~t

.n dan mocht ik nog bh j zi;in dat t1JSSen
mi,ir' erkenr.inr; als eeVietenshezwaarde en
de mediese 'ke·,rin.- slechts (!) Ij maanden
'1erJ iepen (tl.jdens dewelke adni ni at.r-at.i ef
rezien nlets (niets) moest rehe\1ren). Dat
pleert wel eens 13 maanden of lar,rer te
zi.in !
De dac 'lar; die kellrlnc waren er ~uistce-
teld nor; twee andere G•• ! >n ondertussen
,verden in hetze] fde sentrum eer honderd-
tal s.i offeurs ;;:eke'Jrd voor errens een
r .. ,ibewl js.
';;r zif n nor: heel wat opmerkt nr-en te maken
over- de terr;ende adnuru s tr-at t cve rOMp-
slomp, rnaar die moet je zel~ meemaken om
er ecrt (met kle1ne teuGjes) var. te "e-
nleten.
Ondertll:-;spr hanM +e J even ar; een vakuüm ,
01 je v/erkt 0·" niet, retrO\IVIO (verloofd)
bent o~ niet; ~or :en kan je opr,eroepen
'lorden. I, aar het kan ook over een ;jaar
z.:.~n. Of tV/ee.
.zaar-om die zenuwslopende rotzoo~ ? De
pr-oaedur-e is heel eenvoud i r-, en er z~.in
"'ewetensbez\'laarden penoe~ die personeel
kunnen spelen al::: dát nodiC zou z , in.
Het artwoord is nlet ver te zoeken
puur' kloter~:i !
GeVietensbezVlaarden zi .in mensen met een
meru nr-, en daar heb .ie niets aan. Laat
die dus maar r-aar-at cvcn 00 een klein
vuur-t ie , Tot de flit el'"lut-ls.

L.V.



onmiddelijk terug via Peeters.
In een dol laatste kwartier
slaarden de ingenieurs erin
de voorsprong op te drijven
tot 1-3.
Na de rust speelde Germania
resoluut de aanval en slaa~-
de erin de achterstand te
milderen.V.T.K. sloe~ ~epast
terug door een doelpunt van:
Sauwen.Vijf minuten voor het
inru~ken maakte Dingenen er
3-4 van.Germania deed no~
een ultieme poging om op ge-
lijke hoogte te komen,doch
slaa~de er niet in.

Zijn.Nadat een 0-1 achterstand
was omgebogen in een 4-1 voor-
sprong,kenden de KUL-spelers
een inzinking en kwam UCL te-
rug tot 4-4.Het negende spel
was het beslissende : er werd
hardnekkig gespeeld. Het voor-
deel wisselde verschillende
keren.Tenslotte won UCL dit
spel.Dat betekende meteen de
ondergang van de KUL.Het werd
uiteindelijk 4-9 voor UCL.

SPORTUITSLAGEN
BASKET DAMES
eerste klasse

KOMPETITIEUITSLAGEN

Bios - Romanisten n.m.
Johannes 23-Merkat.20 - o ff
Farma - Apolloon 38 - 56

1.Apolloon 2 2 0 116- 49 4
2.Farma 3 2 1 103- 16 4
3.Romanisten 3 2 1 12- 83
4.Johannes 211 46- 30 2
5.Merkator 4 0 4 23-122 0
6.Bios 000 0- 0 0

voetbal HEREN

V.R.G. - V.T.K. o - 5 ff
Apolloon - ~edika 8 - 1
Pauscollege - Germ. 0 - 5 ff
1.Apolloon 3 3 0 0 15 3 6
2.V.T.K. 3 3 0 0 15 4 6
3.Germania 4 3 1 0 16 5 6
4.Pauscoll. 4.2 2 0 11 14 4
5.V.R.G. 404 0 5 20 0
6.Medika 404 0 5 21 0

B.U.S.F. : UITSLAOE
Voetbal Dames :

APOLLOON-JOHANNES 23 1-0 Badminton d : KUL - ULB 0-
Pinypon~ h : Luik- KUL 1-2
Tenni~ h : KUL - UCL 2-3
Zeilen: 1.KUL 2.0ent
Schermen ~ 4.KUL
Pinrpong d : KUL - ULB 0-5
Cross dame~ : 2.Neyrinck
4.Bergman~ 5.Gijbels 6.AN-
eeuw 1.De Schepper

klassement :1.KUL 2.Gent
Cross heren :1.De ~avMaecker
4.De ~ever 6.Stevens·1.Kem-
peneers 10.Truyens 12.van der
Borgt 13."an Pee 24.0rficiers
26.van Herreweghe 31.Vermae-
len 36.verhoeven 31.Scharlae-
kens.
klassement: 1.KUL 2.0ent

De groteonbekende in deze reeks
is natuurlijk Bios,dat nog geen
enkele wedstrijd gespeeld heeft.
~ij kunnen dus niets zeggen
over de waarde van die ploeg,
zodat voorspellingen zinloos
zijn.

In deze wedstrijd,die voor
Apolloon de wedstrijd van de
laatste kans was ,hebben de
sportkotsters hun ambities
kracht bijgezet.Reeds van bij
de aanvang werd Johannes onder
druk gezet.Aanvankelijk hield
de verdediging stand en keeper
De Wilde kon de schade beper-
ken.Aan de rust was de stand
2-0 en voor Johannes was nog
niets verloren.
Maar de tweede helft werd ge-
kenmerkt door een non-stop
offensief van de thuisspeel-
sters.Vooral de rushes van
Ghillemyn maakten brokken in
de bezoekende verdediging.
Tenslotte werd het 1-0.Door
deze overwinning wordt Apol-
loon de grootste kanshebber
op de titel bij de dames
voetbal.

De wedstrijden Germania-VTK en
~polloon-VTK zullen beslissend
zijn voor de titel.Om hun
plaats in eerste klasse te be-
houden,meten VRG en ~edika zich
op de laatste kompetitiedag.

tweede klasse
Landbouw - Politika n.m.
~ermania - V.T.K. 0 - 20 ff
Wina vrijvierde klasse

~erkator - Pedak 3 - 4
Politika - Apolonia n.m.
Chemika vrij
1.Chemika 3 3 0 0 12 0 6
2.Apollonia 3 2 1 0 10 12 4
.Merkator 3 1 2 0 15 9 2

4.Pedak 3 1 2 0 6 13 2
5.Politika 2 0 2 0 0 9 0

6
4
2
2
o

60- 0
40- 0
20-20
20-40
0-80

330
2 2 0
211
312
4 0 4

1.V.T.K.
2.Landbouw
3.Politika
.Wina

5.Germania
In deze serie spitst de strijd
zich toe tot een duel tussen
VTK en Landbouw.Zij ontmoeten
elkaar op de laatste kompeti-
tiedag.

CHAKE
Dank zij een beter doelgemid-
elde is chemika bijna zeker

van de titel.Door hun verras-
sende nederlaag tegen Pedak
mogen de Merkatorianen hun ti-
telambities weer voor een
jaartje uitstellen.

Wij hebben een uitnodiging
gekregen om deel te nemen aan
de eerste Nationale Interuni-
versitaire schaakkampioen-
sChappen,die ~ullen plaats
hebben te BRUSSEL.
Wij veten niet in hoeverre er
bij de Leuvense studenten
schaakklubs bestaan,maar ve
geven toch de informatie door.
De mensen die eventueel gein-
teresseerd ~ijn,kunnen altijd
kontakt nemen met ons (Sport-
raad,Tervuurse Vest 101,3030
Heverlee) ,voor verdere infor-
matie en regelingen.
De kampioenschappen gaan door
00 ~aterdag 22 MAART 1915 in
het Forum van de campus van
de U.L.B. De klokken vorden
om 14u30 aange~et.Men vordt
ver~ocht om 14u ter plaatse
e ~iin.Er vordt gesoeeld per

ploeg,bestaande uit 8 spelers.
D;W.Z. dat er dus minstens 8
studenten moeten ~ijn om te
kunnen deelnemen. Er ~ijn prij-
~en te vinnen.
Uiterste datum van inschrij-
ving is 20 MAART.
Hopelijk ~ijn er een aantal
liefhebbers om deel te nemen.

TAFELTENNIS HEREN

tweede klasse
V.R.G. - V.T.K. 0-5
~omanisten - Apollon 0 - 5 ff
'1edikavrij
1.V.T.K. 3 3 0 15- 0 6
2.V.R.G. 4 2 2 12- 8 4
3.Apolloon 321 8- 1 4
4.Romanisten 312 5-10 2
5·Medika 303 0-15 0

VOETBAL DAMES

Apolloon - Johannes 1 - 0
4
4
o

3 2 1 0 13 3
3 2 1 0 5 8
202 0 0 1

1.Apolloon
.J han.23
.F"lrma

VTK stevent onbedreigd naar de
titel.

r de ruime overwinning op
Johannes 23,ligt de weg naar
de titel voor Apolloon open.

verslagenBASKnBALL HERE
Tennis heren :

K.U.L. - U.C.L. 2 - 3
Deze wedstrijd kende een on-
verwacht spannend verloop.
In de enkelspelen werd een
gelijke stand bereikt.Lawton
verloor van Grandjean J.,
Halim verloor van Grandjean ",.,
terwijl Bossuyt zijn match te-
gen Simonart won.De verrassing
was echter de overwinning van
Dopchie op Dejehansart.
Het dubbelspel zou beslissend

e klasse Voethal Heren
66 - 61
84 - 118
38 - 39

'1edika - V.R.
Apolloon - V.T.K.
Wina - Landbouw

GF.~""~~NH - V. T. K. 3 - 4

Om zich nor te kunnen mengen
in het titeldehat,moest Ger-
mania deze wedstri~d winnen.
De beide ploegen streden om
het overwicht,doch ze waren
aan elkaar ~ewaagd.Van een
overbodig nummert.ievan Kee-
per Verschave profiteerde de
Germanisten om op voorspron
e komen (l-Q).V.T.K. kwam

3 3 0 136- 19 6
3 3 0 108- 18 6
4 2 2 204-191 4
4 2 2 194-213 4
4 1 3 201-228 2
4 0 4 124-181 0

1.Ap'llloon
.Landbouw

3.Wina
I.V.R.G.
. V.':'. K.

6.Medika
Apolloon en Landbouw zullen
het onder mekaar moeten uit-
vechten wie kampioen wordt.
VTK-Medika wordt een strijd
voor het b Uitsla~en :OA~ES:l.~.De ~ilde(Joh.23),de

1.0S0m.rn 4~2.A."1.r.eeroms 5'05" 3.~.
Van H~utte 5'15" 4.~.Teu~ils 5'36" 5."1.
Gant, 's 5'39" 6.!<'Laurent 7.A.Van Petep:hem
6'25" 8.~.~enson.
ploe~en~la~sement : 1.Johannes 23 5p. 2.
Politi~a 80. 3.~omanisten 15p.
HEREN: 1.D.Sabbe (V.~.~.) de 2.600m.in
9'04" 2.K.Wuvts (VTK) 9'12" 3.J.?Wuvtac~
9'11"(ITTK) .4."'.Nelis~en (VTK) 9'20" 5.
P.Gevers (Pedag.) 9'41" 6.G.Verhannen (Eko
nomik.) 9'49" 1.J.v.n Looveren (Wina) 9'59"
8.J.L.ne ~idder (~polloon) 10'05" 9.H.Op-
genhaffe (VTK) 10'06 10.H.Neirvnck (~oMan)
10'01" 11.E.~eert (Bios) 12.~.De ~omangno-
li (Dolitika) 13.L.Thij~ (Apolloon) 14.~.
Kersschot (VTK) 15.P.Baert (V.T.K.) 16.p.
Roosen (VRG) 11.B.Abheel (VTK) 18.W.Van
Loover (VTK) 19.J.Prederickx (Germ.) 20.
.Smits (Wina) 21.J.Smits (VTK) 22.~.Col-

son (Apolloon) 23.J.Van Lint (VTK) 24.H.
Van Der Hevden (~ina) 25.P.Demeulemees-
er (V~G) 26.F.Pieters (VTK) 21.L.Smeets
(Landhouw) 28.A.Brebels (Wina) 29.P.Bou-
ciqué (VTK) 30.J.L.Lerov (~oman.) 31.J.
J.coh (~polloon) 32.F.Baeten (Wina) 33.
A.DeMeersseman (Germania) 34.R.Quelens
(VRG) 35.~.Hun~enaert (Apolloon) ,6.0.
Vermote (Germania) 31.S.Deroo (v~G) 38.
.Goessaert (~oman.) 39.0.LRveren (Ver-

pl.) 40.~.van Haezehroec~ (Germ.) 41.M.
Merket (VTK) 42.G.Van Langenhoven (VTK)
43.R.Tripias (WinR) 44.~.Dirckx (Wina).

,.....;. ....,.. ..... ~..
_1JIr ~. :.r-' .v."~. ."~~;'~ .-~ ,.~.~_---.,_/"'_' _--:-:- . ~ ..c..

MASSACROSS
"Psycho - Ekonomika 61 - 62

Salezianen - Farma 20 - 0 ff
Theologie - Lerkev.42 - 49

... r"
"", - .,,1 •

De ~ilde en Sabbe verrassend
4 4 0 203-121 8
4 3 1 245-180 6
4 3 1 208-193 6
4 1 3 108-136 2
4 1 3 94-136 2
4 0 4 116-201 0

1.Psycho
2.Ekonomika
3.Lerkeveld
4.Salezianen
5.Parma
6.Theologie

overwinnaars.

Acht dames namen de start.~an bij de aan-
vanF ginr ~eeroms in de aanval.Zij had
halfwep.een voorsprong van 10 meter op
De ~ilde.Ze verloor echter haar schoeiwel
in het sliik zodat De ~{lde ~on hijkoMen.
Daarop demarreerde De ~ilde.r.eerom~ bleef
achter.~et een twintigtal meter voorsprong
berei~te De Wilde de aankomst.
Bij de heren waren er 46 deelnemers.Bij de
eerste doortocht leidde J.Smits voor
uyt~,S~hhe,Nelissen en Huvtack.Na de twee-

de kleine ronde was er al een lichte af-
scheidinr,.SMits had zich blijkbaar ver~a-
10ppeerd.Wuvtack leidde een ~roepje van
vier,he~taande uit Wuvts,Nelissen en Sabbe.
Op een twintigtal meter vol~den Van Loo-
veren,Verhannen en Revers.De ~rote groep
volgde reeds op meer dan vijftir meter.
In de laatste ronde spitste de strijd zich
oe tussen de vier koplopers.Sahbe slaag-

de erin zich van zi~n Medematen te ontdoen
en won met lichte voorspron~.Wuvts en Wuy-
tack le~den beslap.op de andere ereplaat-
sen.

Delorde overwinning op Ekono-
mika,is Psycho bijna zeker van
de titel.Theologie lijkt ver-
oordeeld.

derde klasse
Apollonia - Terb. n.m.
Pauscollege - Merk. 52 - 32
Bios - Germania 20 - 0
1.Apolloniz 3 3 0 113- 12
2.Pauscollege 4 2 2 143-154
3.Bios 321 49- 72
4.Terbank 2 1 1 99- 11
5.Germania 312 48- 11
6.Merkator 303 51-124

6
4

2
2
o

In deze reeks is het nog te
vroeg om voorspellingen te

7doen die een redelijke kans
hebben om uit te komen.



GESLACHTSZIEKTEN?
OF DENK JIJ OOK DAT JE ER EEN HEBT.

1. Wat zijn geslachtsziekten?

De naam spreekt voor zichzelf en misschien
ook toch niet. Een geslachtsziekte i8 een
infektie ziekte die optreedt ter hoogte van
de gellachtsorganen van man of (en) vrouw,
en die alleen en uitsluitend door geslacht8-
betrekkingen vordt opgelopen.
Maar natuurlijk zijn niet alle ziekten ter
hoogte van de geslachtsorganen, ge8lacht8-
ziekten 1 Gevonde alleda&g8e ontstekingen
kleine puistjes, banale irritaties velke
overal op het lichaam kunnen ontstaan, kun-
nen dit logischerwijze ook ter hoogte van
de geslacbtsorganen. Trouwens deze alle-
daagse ziekten zijn veel talrijker.
In verkelijkheid zijn ge8lachtsziekten niet
erger dan andere infektieziekten. Ze vor-
den veroorzaakt door bepaalde bacteriën die
gevoon graag op de slijmvliezen van schede
en roede (soms mond) vertoeven, zoals an-
dere bacteriën longen en keel verkiezen en
bonchitis of keelontsteking veroorzaken.
Alleen hangt er rond de gelsachtsziekten
veel geheimzinnigheid, dat velen erover niet
durven parten, of aarzelen een dokter te
raadplegen. Dus geen laattijdige behande-
ling met de minder prettige gevolgen vandien.
Genezing is even vlug en gemakkelijk te
bekomen als voor gelijk velke andere in-
fektie, als je maar vlug genoeg een dokter
raadpleegt.

oeslachtsziekten
2. Grote Risico's?

Er vordt zoveel over geslachtsziekten ge-
kletst, dat sommigen denken dat sex een
zeer gevaarlijke onderneming is, net c:eer
gevaar dan vreugde. ,leen integendeel!
De kans op een geslacntsziekte is echt vrij
klein, als ... je oaar vat kieskeurig bent
met je partner(G). Als je erg zer~r bent
van je vriend(in), dan is de kans onbestaan-
de. Je kunt geen geslachtsziekte krijgen
tenzij van iemand die er een heeft. l:.n
die heeft ze dan veer van een ander over-
genomen die ...
Kontakten met verschillende partner3 is de
grote oorzaak van de toenane van geslachts-
ziekten. Bij betrekkingen met iemand die je
niet kent, of van wie je vermoedt dat hij
(of zij) onoetrouwbaar is, loop je een rede-
lijke kans.

3. Welke zijn ze dan?
De tvee belangrijke zijn gonorrhee en sy-
filis.

a/ Gonorroee: In de volksmond oo~ druiper
genoe~d is de meest frekvente en de minst
gevaarlijke van de tvee.
~!L~rk~!!: Bij de man, groen-cele etteri('.e
afscheiding uit de penis en een branderig
soms pijlijk gevoel bij het urineren.
Bij de vrouw een geelachtige uitscheiding
uit de vagina en/of een branderig gevoel
bij urineren.
De man merkt meestal deze kemnerken op.
Bij de vrouw kunnen ze ongemerkt voorbij-
gaan. en dit is gevaarlijk, want de infek-
tiek kan zich uitbreiden en ondertussen kun-
nen anderen ongemerkt besmet vorden. Het
belangrijkste argument voor een vrouwen-
gonorrhee is een mannengonorrhee.
De ziekte ontstaat meestal 2 tot 5 dagen
na de besmetting. Wordt ze behandeld Met
anti-biotica (advies van een arts vragen)
dan is ze ook vlug genezen. Wordt ze niet
behandeld dan kan ze uitgebreid en slèpend
vorden (chronisca).
Dit laats te geoeurt zelden bij de man. Bij
hem zijn de 8ymptomen erg duidelijk en hij
raadpleegt meestal vlug een dokter. Bij de
vrouw ligt dit helaas veel slechter; 55~ van
de besmette vrouwen heeft geen klachten en
veet dus niet dat ze gonorrhee heeft. En
een onbehandelde gono kan tot steriliteit
leiden.

b/ !m!ü: is een veel ernstiger ziekte dan
gonorrhee, ~r komt gelukkig veel minder
voor. En dat is ~ goed, vant onbe-
handeld kan ze,over verschillende stadia,
meerdere org~en aantasten.
Kenmerken: Ongeveer 3 veken na besmetting
ii:öüzt-ëëil-kleinhard, niet pijnlijk zveertje
voor op de plaats van de besmetting, dus in
de direkte omgeving van roede (penis) en
schede (vagina). Er zijn gezwollen lymfeklie-
ren in de liesstreek. Zelfs onbehandeld
verdwijnt dit zveertje na enige tijd. 1·1aar
dit betekent niet dat je genezen bent. In-
tegendeel, de ziekte gaat door. Zes weken
later heb je andere kenmerken (o.a. een
buidui tslag) die ook veer verdwijnen, maar
de ziekte gaat verder.
iet behandelde syfilis ontvikkelt zich tot

zeer ernstige letsels. Dus laat je behande-
len.

. Wat moet je nu doen?

,erk je iets ongevoons , iets dat je veront-
rust, aan je geslachtsorganen, geen paniek
maar ga naar een dokter. Hij kan je gerust-
stellen en helpen.
Penis en vagina hebben wel meer een afschei-
ding of een zweertje, zonder dat dit gonorr-
hee of sy filis hoe ft te zijn. ZoalG bv. ",,-1 t"
vlies
verlies bij vrouwen niet met geSlachtsziek-
ten heeft te maken. ~ puistjes kunnen ove-
ral voorxoeen ,
Dus heb je een vraag of een tvijfel, ga naar
een dokter. Geen enkele zal verwonderd zijn
over je vraag, hoe dom je die zelf so~s ook
vindt. De arts is er om te genezen en niet
om te oordelen. liet gaat tenslotte Oel je
gezondheid, loop dus geen veken te piekeren
maar zoek een aantwoord!
En tenslotte denk eraan: Love reans takinc
care I

(Ingozonden l'I6d8del:ingvan Ïlet ;·:edi.Jcn cen-
trum voor studenten, LadeuzepLein 16)

Steun de strijd voor de afschaffing van
de Orde der geneesheren!

Donderdag 6 maart meeting in AG 2.

Sinds jaren al rijst er protest tegen de
uitzonderingsrechtbank die de orde der ge-
neesheren handhaaft; dokters d1e willen
werken aan terugbetal1ngstarieven, d1e de
mensen ru.et alleen maar willen oplappen
maar hen ook u1tleg verschaffen over de
z1ekmakende faktoren 1n onze maatschap-
p1j en die de arbe1ders konkreet steunen
1n hun str1jd tegen de ongezonde Vlerkom-
stand1gheden 1n de fabr1eken, krijgen op
de eerste plaats af te rekenen met de or-
de van geneesheren.
De orde 1S het best te veree11jken met de
llUddeleeuViseambachts,µlde : om het beroep
van dokter te mogen u1toefenen volstaat
het ru.et 1n het bez1t te z1jn van een d~-
ploma, men daarenboven Li d vlot'denvan de
orde en z1ch onde~verpen aan haar verorde-
mngen. De orde beweert te waken over de
'eer', de 'waard1gheid' en de 'p11chten-
leer' van het beroep waarb1j ze haar 'ko-
de' als le1ddraad hanteert. Konkreet be-
tekent dat dus dat er naast de burge11jke
wetgeV1ng en burge11jke rechtbank ook nog
een beroepsrechter11jke kode en rechtbank
is waaraan de dokters onde~vorpen zijn.
,'Ielkede ea geril.i jke bedoe Li n= 1S van deze
u1tzonder1ngsrechtbank tonen ons de fe1ten

prosessen tegen kommuru.stiese dokters
van Hoboken

- het aanklagen van een fabr1eksdokter,
d1e de 100dvergift1g1ngen in z1jn fa-
br1ek verdoezelde, is afbraak van kol-
leg1alite1t en wordt gestraft met schor-
sing.
het werken aan terugbetal1ngstar1even
1S ongeoorloofde reklame en ronselen
van pat1enten.
ook de groepsprakt1jk van ~erelbeke
loopt schors1ngen op

- de meeste prosessen d1e b1nnen 1n de
orde gevoerd worden, handelen over f.-
nans1ele gesch1llen tussen dokters o-
ver het oneer11jk afpakken van mekaars
pat1enten enz. - daarover handelt ook
het grootste gedeelte van de kode -
d1e w1j in onze bros jure pub11ek ge-
maakt hebben.

De orde toont dus duidelijk wat ze bedoelt
als ze zegt de'eer en de waard1ehe1d' van
het dokters beroep te verded1gen : voor-
eerst 1S ze de meest fervente tegenstan-
der van 1ru.t1atieven d1e w1llen 1jveren
voor geneeskunde ln dlenst van het volk
Alle oppos1tie tegen de klassengeneeskun-
de, de oplapgeneeskunde d1e wij kennen
wordt de kop ingedrukt door de orde. Zo-
lang d1e groep dokters d1e de orde in han-

den heeft, alle andere dokters aan haar
wetten kan .onderwerpen, kan van een voor-
uitgang ván de geneeskunde voor het gewone
volk geen sprake zijn.
Daarenboven is de orde de eerste verdedig-
ster van de l1berale geneeskunde, van de
bevoorrechte positie van het doktersberoep
als meest winstgevende vr1je beroep. Daar-
omw1l de orde alle po11t1eke en f1nans1e-
le geschillen tussen dokters achter haar
gesloten deuren verbergen, om naar bu1ten
uit als een stootblok te kunnen optreden
tegen de Oppos1t1e die steeds meer langs
alle kanten oprijst tegen de 1ge eeuwse
liberale geneeskunde die wij 1n Belg1e
hebben. Op de eerste plaats zijn er de

vervolg op blz.9

OMTRENT
OMTREND

In dit art1keltje kom 1k nog eens in het
kort terue op de verdere afloop van de
moe1lijkheden met Omtrend. Op maandag 24
februari zijn 2 afgevaard1gden van de
A.S.R. naar de redaksieraad van Omtrend
getogen, om in een laatste poginc een
rege11ng te vinden. Dit eebeurde op aan-
dr1ncen van sOllUn1:'.eOmtrend- en A.S.R.-
mensen. Voor d1t onderhoud hadden W1j
een tame11jk vergaand verzoenin~svoor-
stel opgesteld.
Onze eerste e1S : de 500 rerum-wegvl1js-
abonnementen, d1e met Omtrend verstuurd
ver-den, bleef. Voor de rest stelden W1j
hen voor : - soepelheid in de afbetal1ng

van de achterstal11Ge schulden
- VI1 j zouden af'za en van het

overbhjvende deel van het rerum-weg-
wijs abonnementsgeld, dat Omtrend ons
gedurende de vOlyer.de maanden nogschul-
dig zou zijn, en W1j zouden trachten
de mensen grat1s hun ....eto te bezorgen.

- oprichten van een komm1ss1e
van de leuvense studentenpers om heel
de persproblematiek gronditi te onder-
zoeken.

- om de konkurrentie eer11jk
te laten verlopen, stelden \'11 j ook voor
1) onze abonnementen d.w.z. deze op re-
rum alleen, ter besch1kking te stellen
van Omtrend.
2) w1j zouden onze ünansies voorleegen
om aan te tonen dat vl1jniet meer Geld
1r.Veto moeten steken dan het bedrag
dat Omtrend als subs1die kr1jrt voor
zijn blad. ( d1t om oneerlijke konkur-
rent1e op f1nans1eel vlak te voorhomen)

Omtrend stelde daarop voor : ' Viij re'/en
de )00 rerum-abonnementen ru.et, maar jul-
l1e bezorgen ons de kultuurkalender.' Er
werd besloten dat 1edere part1j deze voor-
stellen ter d1s~s1e zou voorleggen b1j
de bevoegde instans1e.
De A.S.R. ve~vierp éénparig het voorstel
van Omtrend omdat zij van meru ng 1S dat
de redaks1e van kultuurraad autonoom o-
ver de w1jz1(.i.nrvan z1jn blad moet kun-
nen bes11ssen en dat z1jn abonnees recht
hebben op dateene waarvoor Z1j betaald
hebben aan kultuurraad i.n ver-tr-ouwen,
Daar-bi, j komt no - dat het 'litbrenr:en van
enkel een Kultuurkalender tec~es moe1-
l1jk te real1seren valt. U1t we11neehch-
te bron hebben vl1j vernomen dat onze voor-
stellen in het Omtrend-kamp niet meer be-
sprokenz1jn, alhoewel somm1ge mensen daar-
toe bere1d bleken.
De konkäusa e 1S vr1j eenvoudx., : de A.S.R.
zal deze maatregelen treffen d1e ze reeds
aan Omtrend hadden meder.edeeld 1n het ge-
val er eeen akkoord zou worden bereikt:

- het onm1ddel11jk afstaan van de 500
abonnementen aan de A.S.R.
onm1ddellijke afbetaling van de ach-
terstal11ge schulden.
verdere uitbeta11ng van het nog res-
terende abonnementsgeld.

Voor heel deze zaak werd een gerechter-
l1jke prosedure 1ncesteld.
Tevens vragen wij aan alle mensen die op
Rerum Wegwijs waren geabonneerd V1a Om-
trend, zo spoediq mo~e11jk hun naam op
te geven, zodat Vlij ervoor kunnen zorgen
dat Z1j hun Veto kr1jgcn. Er z1jn al ver-
sch1llende mensen b1j ons geweest, maar
op een groot aantal moet d1t doen.

Dus brene of stuur een br1efje met je
naam en volled1p adres op naar Kultuur-
raad H.Geeststraat 90 Leuven. tel. 016/
236773. Vermeld wel dat j e geabonneerd
bent op Omtrend en geef ook het nummerI van het rode strookje op. 18

Kultuurraad.



THE MAHAVISHNU
ORCHESTRA

VISIONS OF THE
EMMERALD BEYOND

'Apocalyps',de vorige LP van MahaV1shnu,
was voor McLauglin het be~n van een ~eu-
we per~ode, het uitwerken van ~euwe muzi-
kale ~dee~n, welke h~j het nodig acht ver-
der te zetten op het ~euwe album. Geen
symfonies orkest meer, maar wel een aantal
blazers, en een str~jkerstrio. Nu vonden
wij de formule van Apocalyps minder ge-
slaagd omdat de s~mpelheid, en tegelijker-
tijd het erg doordringende dat de V1jf-
mansbezetting vroeger had, grotendeels
verloren gaan. Het geheel be~nt meestal
erg soul-achtig te kl~nken, er werd sto-
rend vokaal werk (wat Mahavishnu helemaal
niet ~dig heeft) ingelast, en daarb~j iS
het onvermijdel~jk dat een nieuw muziek-
genre een verander~ng van de bas~sbezet-
ting van de groep met zich meebrengt.
Zo goed als Cobham op de drum was, zo
slecht ~s M~chael Walden, en ook Cayle Mo-

Konsert georg~seerd door de Kunstweten-
schappelijke en Archeologische Kring.

Op maandag 17 maart is er een barok-kon-
sert met S~g~swald en Wieland Kuijken ,
barokviool en v~ola da gamba,en Robert
~ohnen,klavec~mbel.
Deze ~Jsic~ traden de laatste jaren reeds
vele malen op te Leuverr.me t steeds meer
succes. Sedert vele jaren spec~aliseerden
ze zich in de h~atorische u~tvoer~nP.s-
praktijk van de barok~ziek.
Door het u~terst konsekwent eebnlik van
alle mo~elijke bronnen(traktaten,hand-
schr i ften en oude drukken van partituren
iconografle enz.)en volkomen orlg~nele
instI"1lmenten.Zoherontdekten deze mensen
de subheme k Lankru jkdom van de barok en
verwi er-ven als dusdanig wereldfaam.

:60fr-kaarten te bekomen op Kultuur
rqad,H.reeststraat 90.
17 maar-t om 20.)Ou ~n de #!T0te aula van
het marln-theres~ako]le~e.

REDT ONZE DOKA.

Betreft Vfer><:groepfotografie.

Gestart met een groot enthousiasme ( 20
mensen op de vergader~ng ~n oktober ) is
de arrter-eaee gedurende de vol,:ende maanden
sterk gedaald. Nu wordt er van onze volle-
diJ profess~oneel ingerichte donkere kamer
nog slechts sporad~es gebru~k gemaakt.
Wat is de reden van dit gedaald enthou-
siasme? Schr~kt de Doka onze jonge foto-

afen af? Maakt deze desinteresse deel
u~t van de algemene apathie van de vlaam-
se jeugd?
Opdat onze foto~nstallatie toch nog enig
nut zou hebben vraag ik dat mensen die fo-
tootjes trekken en ze zelf kunnen ontw~k-
kelen, dit bij ons zouden komen doen.
Yhj bieden: een hartelijke ontvangst door
onze lieve sekretaresse Annemie, gezell~-
'gewerksfeer, volledige du~sternis, p:oed-
kope pap~erprijzen.
Ons kantoor in de H.Geeststraat 90 is open
van 9. 0-12.15 en 2.00-5.45 uur.Om s'avonds
te ontw~kkelen gel~eve overdag een afspraak
te maken.

DE ORDE -- vervolg van p.8

werkende mensen d~e ~n verzet komen tegen
de steeds hogere pr~js die ze moeten beta-
len voor de geneeskundige zorgen, en tegen
de slechte kwal~teit van onze oplapgenees-
kunde. Meer en meer zien z~j ~n dat de
dokter hun ziekte u~tbuit om z~chzelf te
verr~jken, en dat de fabr~eksdokters open-
lljk de kant k~ezen van de baas tegen de
gezondhe~d van de arbe~der ~n. Vervolgens
zljn er steeds meer jonge dokters die vrij-
w~11i6 de kant k~ezen van het volk tegen
hun eigen dokterskaste in en ondergraven
zo van b~nnenu~t het doktersbolwerk.
Tenslotte is er de staat d~e met lede ogen
aanziet hoe hopen geld verdwijnen in de
zakken van de dokters. Vooral in deze kri-
slstijd nu de regering op alle niet pro-
dukt~eve sektoren wil besparen om meer be-
la§t~n5§g~ld te kunnen ~teken in de 5root-
industr~e wiens belangen z~j op de eerste
plaats verdedigt. Nat~onalisatie van de
geneeskunde met de dokters als ambtenaren9 vervolg op blz. 11

ran op de toetsen, die er geluk-
kig heel wei~g b~j te pas komt,
kan niet aan de klasse van z~jn
voorganger Jan Hammer. Twee ~n-
strumenten bl~jven het allemaal
goed maken: uiteraard de solos
van John McLauglin ~mself, en
zeker ook het vioolwerk van Jean-
Luc Ponty, die zijn kunnen reeds
dikw~jls genoeg bewezen had. Als
deze laatsten de muziek onder hun
twee min of meer do~neren, z~jn
de passages zonder meer te genie-
ten. Zoals op de eerste kant
LlLA'S DANCE, Ponty's vioolsolo
met echo, door een picking van
cLaughlin begele~d, dan over-

gaand in een ruwe maar goede ~-
taarsolo, met bas en drum. Ook
PASTORAL komt als één van de
sterkste nummers naar voor, weer
een vioolsolo, begele~d op akoes-
t~ese gitaar. Als op het laatste
bas en drum worden toegevoegd,
zitten we bijna terug in de sfeer
van de 'B~rds of Fire' album, en
zelfs McLaughlin l~jkt zogoed aan
te voelen dat hij muziek uit Be-
tere Tijden aan't spelen is, dat
hij ~n de laatste seconden een
~ taarstukje uH de Lliles DaV1s-
per-i ode inlast.
Kant twee opent mat een afschu-
welijke, bluesy M~chael Walden
komposisie, gaat via een kort
tussenstuk over op het al even
slechte BE HAPPY, en dan slaagt
Ponty er~n het terug mooi te doen
klinken, vooral ~n de solo die
h~j met het ganse strijkerstrio
brengt. In ON THE VlAYHOME ten-
slotte, laat Gayle Moran nog
even horen hoe slecht hij wel is,
maar in zijn voordeel spreekt
het wel, dat h~j zo verstandig
genoeg ~s geweest, te wachten
tot het laatste nummer.

L.C.

het frazjiel van sieriel

mnste NUCHTER als we kom
en Vlerken _ wij dr~nken d
an TER PJ..AATSE_ Het begi
nt er weer naar uit te ZI
EN dat dit stukje niet i
n de Veto zal geraken _ S
ENSUUR Mijnheer _ het sc
hi ;intdat n« de mensen va
n Kul tuur-r-áad teveel -afbr
eken _ mer.sen ? _ IJSBOER
KUIS ! _ Die in de kelder
heeft met sommige kritiek
lever~~s nog een EITJE t
e pellen _ Die denkt ook
alleen maar aan ETEN _ he
t is nu gedaan met mensen
in hun gat te BIJTEN _ nu
zit hij zichzelf op te VRETZN _

zeggen WIJ _ Soms hebben
Vlij de indruk dat het kan
toor op zijn kop staat _
Alles hlll"gt naturrli jk af
van hoe Be het BEZIET _ W
ijzelf worden hier bij vo
orbeeld SCHEEF bezien _ 0
mville van onze SCHUINE p
raat _ Maar VlIJzijn ten-

Dat Open Podium een sukse
s geworden iSl wist u waa
rschijnlijk al wel _ wat
u niet weet is dat ze hie
r met honderden FRISKOS b
leven zitten _ Een IJSBER
G op het binnenkoertje va
n kultuurraad • Het geruc
ht verspreidde z~ch als e
en LOPEND VUURTJE _ Er wa
ren mensen die het kruis-
woordraadsel van vori'ëew
eek noes·l een Tnin- en Ke
~ennummer vonden _ Dat z
al wel lir~en aan het lam
entabele voedsel dat die
tiep h~er ~n de kelders k
rijet _ Die neemt geen bl
ad meer voor de mond _ De
lui '18:f' kultm 1rraad die (
aavonds ) affisj en gaan pl
akken, hebben de clechte
gewoonte de helft ervan 0
rIDER3TEBOVEI':te hanGen _
Dat valt meer op _ zeggen



sprookje
Zekere dag i.n een land kwam er een man
voorbij. Hij sprak tot de man in de deur-
opening: "Goede morgen". En ook tot de man
op de bus zei hij:"Goede morgen".Zo richt-
te hij zlch tot de poetsvrouwen de lift-
jongen en de bureauchef. Allen keken ze
hem vreemd aqn want niemand in dat land
sprak zo. Allen kenden ze "goede" en ook
wisten ze wat "morgen" betekende, maar
geen van allen begrepen ze "goede morgen".
SOmm1gen meenden dat hij wllde zeggen:
"Het is vandaag een goede morgen". Anderen
geloofden dat hij slecht ter tale was en
slechts weinig woorden sprak. Nog anderen
meenden dat hij niet goed wijs was.

~--

Toen hlj s'avonds weer voorbij Kwen oprak
hij: "Goede avond", en weer vr-oegen allen
zich af wat hij daarmee wel wilde ze€:gen,
want roemand in dat land sprak zo.
Zo ging het ook de volgende da,_, en de da
daarna, en de maanden en jaren daarna,
en steeds zei hij 's morr:ens:"Goede morren"
tot ledereen, en 's avonds "Goede avond".

Op een d~ zei hij weer tot een meisje;
"Goede morgen". Het melsje nu, trok haar
stoute schoenen aan, en sprak: "Goede mor-
gen". Nu kleurden de wanfen van de inan , en
zljn ogen llchtten op en hlj lachtte bll.j
en vroeg aan het mea sje: "Heb je een fljne.
juf op school?". Allen waren ze zeer ver-
baasd dat hlj ook andere woorden van hun
land sprak, en lUlsterden ze gespannen wat
het meisje op deze vreemde vraaG Viel zou
antwoorden. Het meisje dacht dlep na, maar
kon 7een antwoord vinden want zoiets had
nog nooit aemand gvraagd ';'nhet land.

Toen sprak de man weer: "Zljk hoe heerll.;ik
de zon schijnt en hoe fris de bloemetjes
zijn en hoe vroll.jk de muaae-i flulten."
Het melsje luisterde zeer aardachtl.~ na~r
deze vr-ee-ndewoorder:, heerll ik, .'ms , 'lrO-
liik ••• De zon scheer: wel, er:ook za ze
de blauwe en rode kleur van de bloe\';le
en hoorde ze de vo~els flul.ten, maar
heerlijk ••• En ze vroee hem:"De zor.schijnt
wel, maar hoe is dat, heerlijk schl.:inen?"

De man begreep nu dat hij wel in een heel
vreemd land was gekomen, er sprak weer tot
het melsje;"Ik zi e dat je me ruet becnipt.
In mijn land zeggen alle mensen 'smorrens
goede morper: tot iedereen, en dan praten ze
over de dag van ~steren en de schildpad
in de tuin en ook over de liefde en het
verdrlet. Zo leven ze met mekaar en zo 1S
's avonds 'goede avond' een groet en een
wens, de ander de volrende moreen even blij
en gelukkip weer te zien".

Nu begrepen het me1sje en de mensen ln
welk vreBelij~ land ze wel leefder. Vlant
niemand wist er dat de merels hups zouden
springen en dat de zonsonderganlJ Viel Vlee-
moedlg kon zljn. Ook beseften ze hoe heer-
lljk het moest zijn de llefde te kennen en
hoe droeVlg de dood.
Na dlt alles gevoeld te hebben waren ze ver

10

rukt, en ze besloten dat van nu af aan ie-
dereen aan iedereen die hlj ontmoette
"Goede morgen" en "Goede avond" zou zeggen.
En zo gebeurde. IS morgens zei ledereen
"Goede morgen" en dan spraken ze over de
roeuwe baby en de oude kast, en de heve
vrouwen de strenge werkheer.
Het gebeurde echter een morgen dat iemand
"Goede morgen" zei maar verder niets meer
zei. En een ander zei ook "Goede morLen" en
bleef verder zwijgen. En zo gebeurde het
meer en meer. Eens zei een man die een ander
za.cceen goede moreen meer, en daar .ieder-
een verplicht was goede morten te zeyen,
werd hij terstond veroordeeld, en hieuw
men zijn hoofd af.

Toen het meisje dle moreen de man n et meer
za~, sproot er uit haar oog een traan die
langzaam van haar want!'rolde.

,....--_.;......redaktie
kultuurraad, sosjale
raad, sportraad.
Lay out : luk ver-
sluys en ludo camber-
hn
edewerkers : krls

van bouchout, pol
nieuwdorp, toine nou-
wen, fons janssen,
annann e van laethem,
guido minne, mlchel
az-dui , pol verplan-
cke, greet kerckhove
joost pollet, dirk
hofkens.

Bart

Bloemenfahel

Pan:rnebloem en Herdp.rstas WArel'lroed" vr i ervien
en d'en" nlant ann dl~dp.r ~TO"",
om een kou t tE'oP.r.i nYlpn, \'11'1.11.'1"0'" .. ' "pn +as tiroer:
vi jl 't zo warm Vla!) en (!'lS C'een weder voor ge7.woeg

;'/aaronP~YI ':1nnrd n~~r;Pl'rt. I'r ".,P+' p.p.n :o"c
op ~';:'rerlimt 7.1,~,... t"'flns n'lt'1,l""lL~'ff~ h('I-JOI'ftnnlucht,
'IRtHcrderctan doe t ~p,r;Gen: 'lchvr ier-d,
t' is np l'Iat'l'1r.

: p,... is r:ee
",...., 1:If\ent m P h

.~ 'In i~p., i .ikde pl
tul" voor 't ln~""~
ho;raRrnl.","'n"r

zo 7.~' "lJ l"'~
dan d''\nner
maar spottert ri.p.t,Pon lncht. nip.t Met p.lk~nop.r.
E~ P~ar~p.~'opm hc~~~,\pmd de~s rn~r.tn~ del'lt;
zo c'loetook r,jj, I'9zer, er.peinst pers op dIt Bee Ld ,
en V/E'o:!stbencbe i den voor lJVI vri enden , en '-nlanter.



De Internat10nale Christelijke Jeugduit-
w1sse11ng zend dit jaar 15 mensen uit naar
landen over zowat heel de wereld.
Reeds heel wat kandidaten werden geselek-
teerd,maar voor de volgende landen zijn er
nog mogelijkheden:
F1nland
Zwitserland
Filippijnen
Duitsland
Als je belangstelling hebt in een verblijf
van één jaar in een van deze landen,schr1jf
of bel dan zo vlug mogelijk naar onder-
staand adres.I.C.Y.E.Belg1M ontvangt trou-
wens ook 15 mensen uit diverse landen.
Als U voor een jaar of m1nder(want vele
uitw1sselaars zullen na een paar maanden
een meer onafhanke11jke r1chting U1tgaan)
iemand in uw gez1n kan opnemen, zoudt U dan
kontakt willen opnemen met ons?

adressen: W1rjam Dr1esens
Regastraat 28
3000 LEUvEN
Tel. 23 34 63

DE ORDE -- vervolg van p.9
zou veel van het geld dat nu 1n de zakken
van de doktersverdwijnt kunnen vrijmaken
voor de kr1sispolitiek van de regering.
De orde voelt hoe het monopo11e van de 19
eeuwse 11berale dokter van alle kanten
,vordtaangetast. \V1j zijn d1e~enen die
haar de laatste ~enadestoot moeten geven.
Daarom roept het aks1ek~tee geneeskun-
de voor het volk ook op om mee te strijden
in het front tegen de orde van geneesheren
d1e het eerste obst8Áel is op de weg naar
een betere geneeskunde voor de werkende
mensen.
e moeten echter goed voor ogen houden

dat met het verdwijnen van de orde der
eneesheren de geneeskunde nog n1et 1n

d1enst van het volk zal staan : de onge-
zonde werkomstandigheden, de stress 1n de
maatschapp1j, het hoge arbe1dsr1tme, d1t
alles zal b11jven bestaan en kan noo1t
opgelost worden zolang onze maatschapp1j
georganiseert wordt naar het w1nstbeJag
van een m1nderhe1d d1e de werkende bevol-
king uitbu1t.
De afschaff1ng van de orde is slechts een
stap.
Steun onze str1jd voor de afschaff1ng van
de orde.

Debat donderdag 6 maart 1n AG 2 met
de heren : Wyenen

De Brabanter
Prof Renaer namens de orde
erelbeke patientenraad

arbeider en dokter uit Hoboken
Prof Vermeersch
SAR-we tsWl.nkel

Koop de bros jure met integrale tekst van
de n1euwe kode en ktitiek h1erop.

werkkroep politieke geneeskunde

'rOYA

1n 't verso1Jwke - Hallenp;ang(1"aamse-
straat)te 20.15u

door .Torl"eD1az-vertah,nl":a11ce Toen
et Pr-ansi en Di eLa en Jacky "lorel

reMe:Raf ~Re~'Il1~n

het is een bittere fanta~1e :het ee'lw-
enoude verhaal van het samenleven van
man en vrO'H'I,datonvermijdelljk evolu-
eert naar ee~ soort van koude oorlo~.
Zoals men dIa-plaatjes bekijkt en de
voor-btfe vakantn e Vleer beleeft,zo be-
ki;iken en beleven man en vrOUVl de droom
en'de werkelijkhe1d van hun voorbije
ltefde.
Het is een liefde dle ~estorven is-of
heter-dle zij vermoord hebben door da
aan da~,m1nllUt na rmnuu t j mekaar- te p1j-
nicen,te kwetsen,te bestelen en te be-
stormen.
Tot zelfs de tandenborstel ,dat aller-
1ndividueelste {'"ebrtllksvoorllerp,slacht-
offer van hun t Li.ef'detwor-d t •••
In een f11tsende a~v1sse11ng van humor,
kolder en tra~ek heeft jorr,eD1az een
klein l'Ieesterwerkvan echt teater ge-
schreven.

op woensdagen 5-12-19-26 maart'75
2-9-16-23 april '75

zaterdag 8 maart'75

elke dag lokatie van 12u af tel.228416

11pru jzen:QOfr60fr voor jonger dan 25 jaar

bewust applaudiseerden voor de betere
muz1ek hier op aarde : Jimmy Hendrix ,
The Vlhomet see me feel me ,Crosby
Stills Nash & Young ,Joe Cocker , Joan
Baez , Jefferson Airplane en nog
zovele anderen •

[POPFI POLITIKA

Van de week Vlorden 4 muzieJonomunenten
op het Viitte doek vertoond in de And. \les.
01.12. r,iaandar10 maart wordt " P1nk Floyd
in Pompey " de arena ingestuurd ~
De majes~leuze syntesiser - muziek wordt
hier live gespeeld in de mQGiese om-
gevinr van de rurnes van het oude Pomper,
met echte ma~a lava en andere aha's •
Vooral stukken uit de lp's r.leddleen
Atom Heart r.!otherkomen hier-aan hun
trekken •

Op 11 maart is het de beurt aan DE
le,'ende ui t de Sixties : The Beatles ,
die met hun oneeklompiseerde ~Iziek
een hele generasie histerles konden
maken • " Help " is een kom1ese f1lm
met enorm veel gaf'S ,op....eluisterd met
fenomenale stukjes als - You 've <Tot
to hide your love awav , Yesterday ,
The r.i~~t before -

Op 18 maart is er last but not least
" G1mme shelter" van de Rol11nl" Stones •
Het betreft hier een free-concert 1n
San Fraai sco lil t 1969 met een histeries
afTessief publi ek en we horen hier 'Iit-
zorderlijl~e versies var. JlIm!,inf"
,Tr~ 'lash"," Sympathie for the devil "
er.z ••• en stuk van de amerikaanse
samenle nni; met de moord van The Hells
An&els ( die voor de orde rond het
pod1um instonden ) op een neger wordt
hier brutaal vertoond •••

Op 13 ~aart is er het lecendarlese
popfesti val "\7oodstock" waar groepen
als Creedence roemloos ten onder G1n-
'en ,en waar- een half m'ljoen [enger-e

w ..... "'''"\; "\':)'t, \~" ~I\U'

f'I"..b"<.It' ",,,IJ '" ~~\..
I\~ nC\:l'l' n~, ~ .......~""~\)"...." ," \'\. ..,..\'\.",(;

u:ti~" "'~">I,,...'II( ~
DI~ ~....... ,"0 \lt tl '1( ... "" t'-' ,
'2., ..>\ ~~ ~,. ...nn~ 't>\> (., '0.1 'J," )



MAANDAG 10 f,1AART WOENSDAG 12 MAART

**vormlngsvergaderlng amada,'de commu-
nistische cel 'm.m.v. een arbelder van
etallur~e Hoboken.

**volksvergaderlng voor de Leuvense scho
lleren om de stakingsaktle van 13 maart
tegen de 30 mlljard voor te berelden,
café Appel,16.30u

**fllm:Plnkfloyd ln Pompet ln aud.vesallus
20.00u en 22.00u,25 fr.

**cespreksavond:paradiema's l/d genees-
kunde en de natuurNetenschappen
De Valk-20u-gratls
informatle zie verder in blad

**ballet-',verkgroep K .R.-21 tot 23u-sport-
kot

**schouViburr: 20u l'arnacoeur( golas Kar-
senty)

**prote aula:2Ou recital Jlll Gornez
**merkator :krlnr·ekskllrSle
**toka: de tandenborstel
**"""'eePodi.1l!'"';ensever,'"128,2Ou

**busf: basket dames ~UL-RUG 16u
heren IJUB-KUL

gymnastiekkamploenschappen dames
en heren te Gent vanaf 18u
rur-by heren RUG-KUL
plng-ponr, heren KUL-RUCA 20.30u
voetbal heren :WL-\1JB 15
volley dames YUL-'.'UB1au

PlHJC'WYD

**ballet-werkgroep kultuurraad,21 tot 23u
ln sportkot

**volksdans-de keLelaar-in de ~unt
**sporta:20u dansles

21u turnen
**konsert ln grote aula om 20.3Ou

duo Rubensteln-Ouziel,viool- en plano-
sonaten ,60fr.

-...----------------------------
**voetbal heren 21u chemika-merkator

19u pedak-polltika
**basket dames 19u merkator-blos

20u farma-joh.23
21u apolloon-romanlsten

**voetbal heren 21u apolloon-v.t.k.
voetbal dames 190 joh.23-farma

DINSDAG 11 ~1AART STUDIO :14 en 18u The last detail
16 en 20u Kld blue
22u Harry and Tonto
24u Pierrot-le-fou

FORtffi1: van 14 tot 20. Ou malS ou
est donc passee la 7me com-
pagru e
2 u het hULS der vrlje llefde

LOVANlm! : 18. 0 en 20. Ou Borsallno
22.45u la créatlon du mon-
de
14. Ou Ludwlg

EDEN :vanaf 14.15u het vermoorde
melsje

ONTY : de verlokklngen van marlan-
e

VITA: 18 en 24u toute une Vle
22u Vlncent, françols, paul
et les autres.
20u the thlrd man

REX : vanaf 14u 747 ln nood.

**benefletavond ten voordele van de bus-
sen naar de internationale betogln
tegen de vllegtulgaankope~, aprll

**20.0Ou toneel-KAFKA-[Tote aula-60/70fr
org.Kultuurraad

**film:Help!-aud.vesalius-20 en 22u 25fr
**busf: plng-pon~ dames RUG-KUL
**sporta: 13.2Ou paardrljde

20.4Ou kar-at é

21u en 22u yoea
**Derrol Adalls In 'le dOl""t no-- l'O'!!!l

------------------
**basket dames 19u v.t.k.-landbouw
**basket heren 20u landbouw-apolloon

DONDERDAG 13 r.~T

**tecenklJrnUS :.1arxistinche ekonomi,e
**film: '.ioodntock- aud , ~'es.-?O en 22~1
**schouVibur :1. en 2(}1JRone, eeuwice stad

ontdek de wereld
**sporta: 1 ;'..1 zwemmen

1 .3Ou paardrljden
lQ.30u wandelen
21.3Ou -,o11ey sportkot

**br.Jssel,nationale betorlnr tecen de
afbraak van het studlehe'Jrzens:!nteem
en van de socIale sekto~

**:1or"~'_i.e:::pelm'ütinati nne'" l"I:"rl",,-
)'"""l1.n"'en ?1'1UI ( tien~e 'm~t, 1:-8

**JI'''lU21', Prar coz n "erM"er

**hasket dames 1 farma-bios

VRIJDAG 11 rJAART

2011

Een goede raad, m
is eeen blad voor
jouw slag !!

week van 10 tot 16 moart:kienavond
merkator

paul de rideaux in
het dagboek vaD

een dramatisch
audio-visueel spel
Op 11maart om 20 u.
in de grote aula

KAARTEN: 70tr./601f. VOORVERKOOP 81J
kuHutrraOO, heilige geeststraat 90
org:kultuurrood. k.u.leuven. dep.literotwr wet.

DonD.13 mAART
j verz<,ttp.r. one tn.-nn dl' kr' ~1 r",ol ~;i.('k

-~n df! "1':·cr.i.Y'''" dip. nnti.-nosil\lr)t,,,,, .. r:i-
r neon door\'oert op <lerllr:'lar.de \'If:~r'<C'n-

c bevo l k

- r;NmJ)DELl,l.Tf(J~ tJITIl!~'rI\JUiG IJ.I\1I J)B S'i'IJD.L,o;
BEITR7.1m !!!

- St,!dielerinr:en neen, ~t,.ld i otoc1aom ,in!
:u\!)f\!Hiin,'!van rln :-;1;11(1 iet.oel(lr:~naan do

cti,irnnno Lovencdour-to !

lIHO-

rcli.ik noru aat. at,t'TTJ!O-lInl'ler~i tel
ut !

- Gnen nfhraak van de r;o~il'l)er.cktor
""tonomir: "W" de non ia'l o t:Clktor!

- I:een :l..'U1 de '<ri7irop')l i tiok "al" oe rC'cC'-
.....i "'-{'f' !

'I'!"t"n~"nn rlr: bctorll".': f)'!l
de 0'H10 knr.tl}'I!'l var {lr)V. TJ.r ,

.)0 11 op

l:r vcrtrC'''!("nh'.!:Jr:r:!" tl' 1C"I..'en011 1).30 ".
op de Oude [~nr,<t• 'l'lkC!t,t.r:~ '('1'" TI; 'haar
op Sooialr. 'tnl".rl, 'io;'n.nrder.r-trnatJ en hi,;
de krl~r.cn.
~TUDEI'I'rÓI,UNi' 1Inwr 1,1\1~(':r,:ll I{],(l'rl·:tl !!!!
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