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Geachte Redaktie,

Graae zouden wij langs deze Vleg de
Leuvense studentenbevolking op de hoogte willen bren
gen van onze netelige situat~e. S~nds het begin van
het academ~ejaar zitten wij in de kou omdat er een
defect is aan de centrale verwarming,.en, naar ons
erd meegedeeld, zal deze toestand waarschijnlijk de

hele winter bl1jven voortduren. Nu is onze peda, Jo-
hannes XXIII, blok D, gelegen aan de Tervuurse Vest,
In het bezit van en onder controle van de universi -
teit die toch een uitgebreide technische dienst tot
haar beschikking heeft. Toch is er nog altijd niet
het minste initiatief genomen om aan de bestaande si
tuatie te verhelpen, terwijl het ons hoe langer hoe
meer onmogelijk wordt bij de bestaande temperatuur te
studeren.

Wij richten ons tot u, in de hoop
dat u onze brief wilt publiceren, want Wij geloven
dat de publieke opinie misschien een stootje in de
oede richting kan geven.

In de hoop dat u, zo spoed~g moge
lijk, aan onze wens tegemoet wilt komen, danken wiJ
u reeds bij voorbaat,

1 De meisjes van Johannes XXIII

HOOI
VdÓR '
.I

I
L

,
..1

do ektiviteiten van de krinv.raed •

Oe meand oktober is een maand van
drukke en verwerde diskussie!! gewor
don. Daarom een kort overzicht ven
de werking van deze nieuwbekl<.en of
'groene' krinRraed.

EOn speciale kr1ngra
op 21 oktober ingela
nen in de diskussie word
gezet door de voorzi tte.r
1. wat denken wo over de dynamisch
verhouding tussen twee gegevenheden
nl. representativiteit en leiding
geven?
2. moot het onderwi1s aen do unief

Duidelijk
!!Ienniet
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•

A
E IJ

wou man de ver-
onderzoeken
n zijn evenwel

Vanuit deze algerrene lijn 'kunnen en
ele praktische zaken .p.ekonklud8erd

worden:
- er moet dringend binnen do fakulT
teitskrimten rond onderwijs gewerkt

door I!Iiddelvan een wer

t in een eng ka-
lléén' worden
n maatschappij
onderwijs en
lkaar los te kop

len.

ze twee punten op
rinv.raed van 31

Als eerste punt w
dika besproken.l
in Veto 5 ·Medika
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Een nieuw kultuurbeleid.

Deze tekst is niet noodzake-
lijk de weergave van wat op
dit ogenblik binnen Kultuur-
raad leeft.Maar ik denk wel
dat het een interessant do-
kument is ter discussie.Een
dokument dat al een tijdje
c1rculeert binnen Kultuurraad
maar waar hélaas nooit op
door gewerkt is.Dit artikel
heeft ook niet als bedoeling
te poneren,maar gewoon een
aantal vragen op te roepen. Ik
hoop dan ook dat op dit arti-
kel reakties zullen binoenko-
men, daarom is het gebupliceerd
In de volgende nummers hoopt
Kultuurraad haar standpunt
over Kultuur,Kultuur - maat-
schappij enz ••• verder uit te
leggen en te bediscussieren.
Zij is ook volop bezig een
uitgebreid werkdokument op te
stellen i.v.m. haar rol in
de Leuvense studentenbeweg1ng.
Deze tekst is op Kultuurraad
te verkrijgen vanaf deze week.

1. Over het historisch begrip
KULTUUR.

In iedere maatschappij kan
je ,teoretisch, verschillende
sferen of ~imensies onderschei-
den:de ekonomische,de politieke,
de ideolog1sche of religieuze,
de militaire,de sosiale,kunst,
enz ••• De basissfeer is uiter-
aard de ekonomische,omdat zij
voor de vervulling van de pri-
maire levensbehoeften, het voort
bestaan ZOWel van de individuen
als van de gemeenschap zorgt.
B1nnen die ekonomische sfeer
heersen bepaalde verhoudingen:
de produktieverhoudingen.Er
zijn enerzijds eigenaars van
produktiemiddelen,landbezit-
ters enz.De niet bezitters van
hun kant zijn dus voor het pro-
duceren van hun levensnoodzake~
lijke goederen afhankelijk van
de bezitters.Zo kan je spreken
van heersende en afhankelijke
klassen binnen de ekonomische
sfeer.
In een ruime definit1e kan je
al de over1ge sferen 11 het kul-
turele 11 noemen, en samen met het
ekonomische vormen zij de be-
schaving,de maatschappij in een

bepaald tijdperk van de geschie-
denis.Het is evident dat de hee-
rsende klasse zal trachten zijn
positie te handhaven. Haar do-
minerende invloed binnen de eko-
nomische sfeer zal zij aanwen-
den om ook het kulturele te do-
mineren: zij zal dezelfde ver-
houding - heersende/afhankelijke
klassen - die binnen het ekono-
mische heersen, ook in het kul-
turele binnenbrengen.Als zij
ook de macht 1n de andere sfer
en naar zich toe kan halen,
als zij de ideologische-reli-
gieuze sfeer,het politieke,de
militaire enz. domineert,kan
zij ook haar positie in het Kultuur is dan ook een IIkom-
ekonom1sche behouden;en zij kan mercell geworden.Maar een kom-
haar ekonomische macht aanwen- merce dan die niet alleen op
den om zich die positie binnen winst gericht 1s,maar binnen
de overige sferen te verzekeren. het systeem zelf een welbe-
Dit is wat in de praktijk ge- paalde rol vervult:z1j 1S het
beurt: de verhoudingen,die bin- opium waarmee men z1ch, 1n de
nen de ekonomische sfeer bestaan vorm van vrijetijdsbesteding,
vindt je ook in de overige terug. afreageert. zij vormt het ven-
De kultuur in de maatschappij tiel waarlangs de arbeider
is dan ook de kultuur van de zijn in het produktieproces
heersende klasse.Dat wil niet opgehoopte frustraties op voor
zeggen dat er binnen die maat- het systeem ongevaarlijke (en
schappij geen andere kultuur kan bovendien nog winstgevende
bestaan:zij zullen echter niet wijze) kan kwijtraken.
ominerend zijn.Wij kunnen dus Op r~ets ontziende wijze wor-
uidelijk stellen dat onze kul- den ook vroe~ere krit1sche

tuur op het ogenblik een econo- subkulturen (bv.de oorspron-
IDÏsche bepaaldheid is e~ dat ons kelijke blues) uit hun kader
kultureel patroon even erg con- gelicht,in een nieuw kleedje
servatiserend blijkt. gestoken, zodat ze in een nieu-

'Ie maar even zinloze kontekst
als IItwee ogen zo blauwll in
dezelfde zin gaan renderen.
De kunstenaar heeft zich naar
dit patroon te plooien,d.i.
niet-kritische of schijnkri-
tische (in de mate dat kritiek
zelf in het systeem wordt ge-
Lntegreerd en winstgevend kan
worden gemaakt) produkten af-
leveren ofwel in de marge van
de maatschappij te vegeteren.
Daarnaast wordt nog kunstma-
tig een gedeelte van de 11 oude
kultuurll in stand gehouden met
overheidssubsidies,die bour-
geoisie en intellektuelen de
kans moet verschaffen nog
steeds drager te zijn van een
eigen elitekultuur;een kultuur
die hen echter in feite even
vreemd is als deze kultuur
vroeger voor de niet-bourge-
oisie.
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Aangezien de heersende klasse
slechts een gering onderdeel
van hun tijd dienen te besteden
aan het produceren van hun le-
vensnoodzakelijke goederen
(dat deden de slayen,lijfeigen-
en ,pachters enz. voor hen) kon-
den zij zeer veel tijd besteden
aan de kultuur,en met name ook
aan kultuur 1n engere z1n:dat-
gene wat wij kunst noemen.
Het opkomende kapitalisme heeft
ook hierin verandering gebracht.
Het wezenlijk onderscheidt van
de vroegere maatschappijorgani-
saties is,dat in het kapitalis-
me de uitbuitende klasse aan
het produktieproces onderworpen
is;zij is zelf gedwongen haar
krachten te besteden aan de
strijd om de winst, zoals ook de
proletarier in het belang van
zijn levensonderhoud daartoe
gedwongen is,m.a.w. de kultuur
zelf moest stagneren en zich
veelal beperken tot het imi-
teren of het reproduceren van
de kultuur uit vroegere maat-
schappijen,uit het voor-kapi-
talisme, omdat zij geen drager

meer vond in de h~rsende klas- ~~::::::::====================~
sen. Vandaar de klacht van de
kultuurfilosofen: IIWir leben in
eine nicht musische Zei tll.De ge
leidelijke transformatie van
financi~el kapitalisme naar
IIwelvaartkapitalismell gaf aan-
leiding tot een nieuwe soort
kultuur:de massakultuur.De kul-
tuur,die voorheen buiten het
produktieproces stond, wordt ermn
in gerntegreed.Meer nog,ze dient
evengoed tot het maken van winst
als de produktie van naaimachi-
nes,auto's,textiel enz.
Ze valt dan ook onder de wetten
van vraag en aanbod, reklame en
aanbod.De meest frappante uit-
drukking daarvan vindt men in
de platenindustrie met zijn hit
parades,kunstmatig opgefokte ve-
detten,plugging enz •••Maar dit
geldt evenzeer voor film,lite-
ratuur.tonee~ enz •••

"",.-- ...-Besluit:De funktie die de llkul-
tuur" xn onze maatschappi j ver-
vult,sluit aan bij het systeem
en werkt systeembehoudend.
Haar taak is drievoudig:
1.Het produceren van de winst:
zij is zelf een industrie ge-
worden.
2.Het ventileren van de frus-
traties,die aanleiding zouden
kunnen geven tot systeemvij-
andige akties en gevoelens
naar ongevaarlijke terreinen.
3.Het verstrikken van iedere
kritische kultuur,die uit mass-
media en het distributieappa-
raat geweerd wordt,zodat ze
niet leefbaar kan zijn.

STUDENTEN_

MARATHON

LEUVEN-
ANTWERPEN

VRIJDAG24 oktober

Uitgeput, bezueeti, met st1'OfT{Jelen-
de benen en hijgende aderMaling
maar kontent, toch ao kontent uit-
eindelijk dat verre Antr.Jerpen te
hebben bereikt: DAT is de studen-
tenm:lraton.
Een fLauwe studentengrap?!
Een overmoedig initiatief?!
MogeLijk!
Maar ondertussen gebeurt het!
En met zijn aLl.en (jazJeL 278 deel»
nemers in totaa 1,) aorgen zij voor
een uniek, eensatrianee 1, spek take L.
Het was een tJl'oUjke, veetkl.eurige
noot in een ka, mistig herfstds-
kor.

Het begon al-lemaal: aan oafë Sport,
het toppeke van de ons aLler weL-
bekende Keizersberg: 2 uur nadat
85 koene stappers en stopsters uit
Leuven waren vertrokken, werden
auto's voLgepropt met druivensui-
ker, drank en onversaagbare bege-
leiders. Het oaîë , gevuLd met een
waLmvan "aLgipan en andere oUe-
achtige massageprodukten" is een
kruitvat van onruetige studenten.
Uitgedost met het best-ai
portshirtje en dito broekje-bege-
ven zij zich, onder hoogspanning,
naar de start van deae ongewone
vertoning. Gevriemel, en tandenge-
knars, in aeven haasten nog een
pLasje in de graskant... Tot het
verlossende startschot de kompak-
te bende in een vee lk: 7,eurig Unt
van zich haastig voortbewegende
studBnten omtovert. Betrouwend op
hun wilskracht en uithoudingsver-
mogen, mentaal, opgepept tijdens
een dagen- of weken Lange voorberei·
ding, en aangemoedigd door synpa-
tise~de suppor(J)t.rs en toevaL-
lige verbouwereerde kijkers, hopen
zij aLLen LeimeLijk het verre Ant-
werpen te bereiken. Ondertussen
snoven de begeleiderswagens toe te-
rend heen en weer, terwijZ met on-
verdroten ijver oppeppende en ver-
kwikkende lekkernijen worden aan-
gereikt. Wie overmoedig LIaS, zich·
zeLf overschatte, degradeerde in
MecheLen reeds tot een uitgeput,
schoorvoetend wrak, gepLaagd door
kmnp en andere onhebbel.iiikheden,

Maar de Luide aanrroedigingen van
een nog grotere groep trappe lende
studenten die vanuit MecheLen
startten, en de onheilsp67,Zende
aanbl.ik uxm de anVuLancewagens m6t
witgeHede besèt.ter«, dwong zeLfs
de meest vermoeid» tot andere ge-
dachten en deed fLuks zijn tenpo
verhogen.



Baas boven baas.

(Das MUndel will Vormund sein)

van Peter Handke

vertaling Adriaan Magerman

Regie van Jo Decaluwe

me t Jan De Bruyne

ilfried Souler.

Baas boven Baas is een woord-

loze kreatie. Het kijken is

naar de beweging en het raden

naar de gevoelens. De mimiek

speelt geen rol want de twee

akteurs hebben allebei een

masker op. Fantastische mas-

kers die het publiek in de

ban houden en in het onzekere
over wat zich achter die mas-
- -
Kers afspêëU. Af-en-toe -wordt

een faze zelI's bruusk afgebro-

ken. Aanvankelijk zal het pu-

bliek de indruk hebben dat

Handke, de kijkers alleen in

het ootje wil nemeno Doet hij

ook, maar dit is niet de hoofd

zaak. Hoofdzaak zijn de ver-

houdingen tussen de boer en

de knecht en de primitieve

elementen die in het stuk zit-

ten. En om deze spanningsele-

menten naar voor te brengen

heeft hij geen woorden nodig.

Baas boven Baas, beeld het so-

ciaal konflikt tussen boer en

knecht op een meesterlijke

wijze uit. Het 1S een speel-

en regie-stuk dat velen zal

vervelen en velen zal boeien.

Een woordloze oase, een spel

dat van het publiek een aktie-

ve inzet vergt.

Het stuk is een produktie van
theater 19 uit Brugge.

en wordt voor de tweede maal

in Leuven opgevoerd op donder-

dag 13 november 1n de Vlaamse

Leergangen om 20.00h

organisatie : Werkgroep Margi-

nali tei t.

'ffiETJE WAT IK ZIE ALS IK GEDRONKEN HEB????neeneeneeALLEMAAL LETTERTJES! !!!ohohoh
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kan gewoon niet anders en ze-
ker niet in een krisisperiode
van het uitgeversbedrijf.Er
worden nochtans nog altijd heel
wat boeken geproduceerd in
Vlaanderen,hoofdzakelijk school,
leer- en jeugdboeken. Ook liter-
atuur,in de enge betekenis.Je
hebt de gevestigde namen: in de
roman:de derde leeftijd met Wal-
schap,Gijsen ••• ,je hebt de
"jongeren" van onmiddelijk na
de oorlog:Claus,Raes,Ruyslinck
••• ,~e hebt de veelbesproken
Boon (nobel prijs).Het is feit-
elijk niet zo dat er niets ge-
beurt.Maar dit betekent niet
dat alles wat deze schrijvers
op de markt brengen werkelijk
van betekenis is.
Er bestaat wel een avant-garde

Er gebeurt niets.Het in het proza,maar het is min of
is windstil.Dit zijn meer een gevestigde avant-garde
de gemeenplaatsen die geworden.Namen als die van Ivo
men verneemt wanneer Michiels,Willy Roggeman,Dani~l
men vragen stelt over Roberechts,zijn min of meer be-
de Nederlandse liter- grippen gewordenjhetzelfde geldt
'atuur vandaag.Misschien in mindere mate,voor het werk
heeft men een tijdlang van Mark Insingel en dat van ~
de illusie gekoesterd Claude Van de Berge.Deze auteurs

~~~ dat het anders zou wor- kunnen rekenen op een vast, zi j
~~~Iden,maar neen,het kan het beperkt en zelfs zeer bep-

Van 1 tot 11 november liep in
het bouwcentrum van Antwerpen
de jaarlijkse Boekenbeurs.Elk
jaar is dit één van de grote
hoogtepunten op gebied van de
Nederlandse litteratuur.De vla-
mingen zakken dan met een paar
honderdduizend geinteresseerden
af om deze verzameling van Ned-
erlandse boeken te bezoeken.
Het stijgend aantal bezoekers
bewijst wel dat dit een zinvol
initiatief is,alboewel men wel
eens naar eventuele nieuwe vor-
men zou moeten gaan zoeken.
Het voornaamste gevoel echter
waarmee men deze parade van onze
letterkundige ondergaat is één
van ontgoocheling en ontmoedig-
ing.

aft Martel
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erkt lezerspubliek.
Zelf de po~z1e verkeert
Qp het gebied van kwan-
titeit n1et in een kr1-
sis.Er wordt nog altijd
ontzettend veel po~zie
geschreven,en (helaas,
bijwijlen) gepubliceerd.
Het is dus niet helemaal
juist te beweren dat er
niets gebeurt in de Neder-
landse literatuur.Tegen de
achtergrond van de opge-
schroefde verwachtingen van
de zestiger jaren misschien
wel,maar steeds meer blijkt
hoe zinloos deze eufor1e wel
was.Het antwoord op de vraag:
"wat vermag de literatuur?"
kan niet anders dan beschei-
den.zijn.Eèn geduldig maar
boeiende arbeid,waar slechts
weinigen,de lezers,aan mee-
doen:dat is de werkelijkheid
en een waarde,zelfs op het
maatschappelijke vlak, zelfs
als het zich voordoet als ee
soort spel.Men kan inderdaad
wel het woord, ook letterkun-
dig,aanwenden om tegenstel-
lingen in het huidige bestel
te tonen,en om de mogelijkheid
van een verandering te opper
en,maar schrijven en lezen
kunnen ook aanvaarde vormen
van arbeid, vormen van genot
betekenen,en op die manier
een echt nieuw leven voor-
afbeelden en verwezenlijk-
en.Dit k11ngt misschien am-
bitieus,maar behoort tot de
dagelijkse ervaring van de
echte schrijvers en lezers.

Dit artikel werdi samenge-
steld~aan de hann van een
publikatie in de nieuwe
nr. 605

m.g.

AANDACHT! !!!

Deze week is de socia-
le teledienst enkel op-
en op wo en vr van 9-12u.

van 14-17 u.
Het personeel van de so-
ciale teledienst roept
alle studenten op om sa-
men te gaan betogen op
Do 13 nov. in Brussel te-
gen de plannen Decroo-
Humblet-Geens.



2. De rol van de studenten-
beweging.

Sinds ongeveer 1968 is de
'studentenbeweging zich lang-
zaam van haar eigenlijke taak
in de maatschappij bewust ge-
worden:de kritische,

technische procedeetjes
experimenteren- kordaat
worden afgewezen: zij le-
veren geen enkele tot kri-
tische bewustwording en
onttrekken zich daardoor
aan hun maatschappelijke
rol.

benadering van de maatsch
appij, zowel als geheel
als in haar verscheidene
geledingen. Dit permanent
in vraag stellen van de be
staande structuren heeft
zich, en terecht, niet al
leen beperkt tot het aca -
demiech uitoefenen van kri
tiek, maar mondde logisch
uit in het bekritiseren van
bestaande wantoestanden en
tenslotte van de ganse maat
schappij.

De repressie van de geves-
tigde machten heeft geleid
tot het ontstaan van de zo-
genaamde "kontestatie",die
weliowo.a.rbi-j-vclen--een
bewustwordingsproces heeft in
gang gezet,doch bij gebrek
aan organisatie,ervaring en
rationele aanpak haar doel
niet dadelijk bereikt heeft.
Dit belet echter niet dat
deze kritische funktie van
de studentenbeweging behou-
den blijft en in kritische
politiek moet worden om-
gezet. De enige limiet
waarvoor zij wordt gesteld
is dat ze zelf niet in
staat is deze transforma-
tie te verwezenlijken.
Ze kan echter wel medehel-
pen aan de uitbouw ervan
en zorgen voor de bewust-
making van de individuen.
Hieruit volgt dat de enige
valabele kultuurpolitiek
een kritische kultuurpo-
litiek is. Het heeft geen
zin de door het establish-
ment geproduceerde kultuur
en "kunstenaars te propa-
geren en ze nog meer te
subsidi~ren. De studen-
tenbeweging zou zich dan
immers vernederen tot een
lakei van het systeem dat
zij afwijst en bestrijdt.
Om dezelfde reden moet
het propageren, steunen
en subsidi~ren van "kul-
tuurkransjes"- enige lie-
den die op zichzelf en los
van iedere maatschappelijke
banden, vrijblijvend enkele

Tenslotte moet ook voorbe-
houd worden aangetekend
tegen de zgn. anti-kultuur.
In zoverre zij zich afzet
tegen de door het systeem
geproduceerde kultuurvor-
men, en in deze zin pro-
vocerend werkt, lijkt ze op
het eerste gezicht inder-
daad positief. In zoverre
zij echter alléén dit op
het oog heeft, en in de
praktijk blijkt dit mees-
tal zo te zijn, kan men
niet echt van een alterna-
tieve kultuur spreken.
Immers, zij is dan welis-
waar een alternatief
t.o.v. de in het kapita-
listisch systeem heersende
gekommercialiseerde en ge-
industrialiseerde kultuur,
doch in de mate dat zij
niet wortelt- naar de in-
houd- in de bestaande
maatschappijstrukturen en
deze in vraag stelt respo
aanklaagt, is zij in weze
slechts een voortzetting
van de voor-kapitalisti-
sche kultuurvormen: een
bourgeois-kultuur op
een elite gezicht en als
dusdanig wereldvreemd.

30 Besluit.

Wat volgt hier uit voor de
praktijk, moa.wo welke
politiek dienen wij te vol-
gen?

Als algemene lijn moeten
wij ophouden met het steu-
nen, propageren en subsi-
di~ren van al deze vormen
van kultuur die door het
systeem worden geproduceerd,
die er de onrechtvaardig-
heid en de onmenselijkheid
niet van blootleggen of die
sl·,chts gratuite anti-
kultuur zijn. Onze kul-
tuurpolitiek moet, evenals
de sociale, uni versi taire
en algemene studentenpoli-
tiek, fundamenteel kritisch
zijn t.o.v. het systeem
in al zijn uitingen.
Het ideaal zou zijn uit-
sluitend de anti-kapita-
listische-en anti-bour-
geoiskultuur te steunen en
te programmeren. Wij moeten
echter konstateren dat deze
slechts in geringe mate
bestaat, wat logisch is in
het licht van onze analyse
van kultuur in het kapita-
listische systeem. Hieruit
volgen twee praktische be-
sluiten:

1. Inzoverre er kultuur-
vormen bestaan, die
aan de gestelde eisen
voldoen, dienen ze te
worden aangemoedigd.

2. In zoverre ze nog niet
bestaan, dienen ze te
worden gekre~erd.

Men kan echter niet zomaar
kultuurvormen die aan de
gestelde e1sen voldoen uit
het niets kre~ren. Vooraf
moeten wij onszelf teore-
tisch vormen, zowel wat de
kritiek op de bestaande kul-
tuurvormen betreft, als wat
het bestuderen van de maat-
schappelijke werkelijkheid
betreft, van waaruit de al-
ternatieve kultuur zich
dient te ontwikkelen. Dit
veronderstelt een kultuur-
politiek op lange termijn
die niet onmiddelijk resul-
taten afwerpt.

Op korte termijn en dit zou
de opgave voor dit jaar kun-
nen zijn, moet het bewust-
wordingsproces bij de stu-
dentenmassa worden geakti-
veerde Dit kan rechtstreeks
gebeuren door het inrichten
van debat-avonden, een
teach-in over kultuur enz •••
Even belangrijk kunnen ook
de onrechtstreekse vormen
zijn, waarbij de gekommercia-
liseerde kultuur ontmaskerd
wordt. Door de studenten te
konfronteren met deze kultuur
en ze daarbij aansluitend
via een debat met de werke-
lijke beteken1s ervan te kon-
fronteren, komt automatisch
een sensibiliseringsproces
op gang. Hetzelfde kan gedaan
worden met de vedetten en
"kunstenaars" van het sys-
teem, door ze zowel in hun
eigen kader -het podium- als
erbuiten -café-chantant-
naar de zin van hun bezighe-
den te vragen en hun aktivi-
te1ten met de maatschappe-
lijke werkelijkheid te kon-
fronteren.
In dezelfde richt1ng gaat
het uitnodigen van perso-
nen of groepen uit het bui-
tenland die in het ontwik-
kelen van een alternatieve
kultuur, als hierboven ge-
def1n1~erd, verder staan
dan w1j.
Wij moeten ons wel voor ogen
houden dat dit op zichzelf
nog niet wil zeggen dat wij
aan alternatieve kultuur
doen, maar het kan wel d1e-
nen als een tweevoudige ka-
talysator: enerzijds het
verschaffen van een voorbeeH
van hoe het bvb wel zou kun-
nen, en anderzijds als een
faktor van bewustmaking t.o,
v. de gekommerc1aliseerde
kultuur.

Maar ook in de andere fakulteiten
zijn er problemen geweest of te ver
wachten.Het VRG.de psychologen.
landbouw.politika.krim1nologie en
vtk.en last but not least ekonomie
zetten daarop hun eigen prOblemen
uiteen.
Besloten werd dat elke kring een
dossier zou opstellen rond deze on-
derwerpen en een speciale kring raad
zou gehouden worden vóór B december
de dag waarop de akademische raad
over het nieuw eksamenreglement
zich zal beraden.

Daarna werd een korte uiteenzetting
gegeven over het wetsontwerp De era
Humblet-geens.Duidelijk kwam in de
diskussie achteraf naar voren dat
dit ontwerp enerzijos elke mogelijk
heid van vernieuw1nr. en kreativi -
teit aan de universiteiten ontneemt
maar dat anderzijds blnnQn~dQ un~
versiteit daarom nog niet alles on-
schuldig verloopt:
het mes wordt op de keel van de uni
versiteiten gezet vanuit de mini-
steries zodat op lange en voor som-
mige korte termijn er geen sprake
zal zijn om een eigen beleid te
voeren. Alles wordt gedirigeerd van-
uit de ministeries.
Maar zo gelukkig zijn we nu ook nie
met het onderwijsbeleid aan deze
universiteit.Het geld wordt nogal
gespendeerd aan prestigeprojekten
enz. en de konkrele inhoud van het
onderwijs takelt met de dag af •
Het is de taak van de kringraad
deze twee zaken gekoppeld te be -
strijden.

Na enkele strijdkreten geroepen te
hebben. rookten we de vredespijp.
zochten we tevergeefs naar de on-
dergronds begraven strijdbijl van
de kringraad en braken we uit verve
ling dan maar onze wigwams af.
De opperhoofden gingen slapen.
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-t,. ..n'5 ""'Jt:. ty(/ 7' .I(d/J .

.!c(k.?1 E"U" ((:TÁ>'f</>-
'I,/,_ {("'1r/';'l ,-(. ...11"'/,)( (','C

{c.~;: 1"<-1 ,.t. ,;" ~/,o/',-
./J~«I. 1'<-. '(t< 111<''11 ,t:.: ...-t' '/'l")L •

s ;



Ik voelde me een beetje belab-
berd in mijn schoenen met die
dikke zolen wanneer ik naar
haar fijne laarzen keek. lJlijn
arm leunde achteloos op de
plank die aan de muur beves-
tigd was en die diende om met
flair op te leunen en je pint
op te zetten. Maar mijn pint
houd ik ~f" ...oonlijk in mijn
hand. Zij niet. Haar pint van
een ~lnnker model stond op
het plankje stil te lonk"'n
nnAr de mijne. 2en schuchter
"Ipel van tWf.'E>objecten. Schol,
z~i ik pn kf~k hAar in de 0-
:;'?n.Di> kl<>.uwtjNIvan mijn
kijkpr~ er~pen zich vast aan
.vat ik zag ,
Iris, wat ben jij een mooie
vrouw.
Zoals blijkbaar overal de ge-
woontp is, stond ook daar de
mu~iek te luid. En ik vertel-
de, iets te luid om prettig
te klinken en af en toe blik-
te ik haar aan, en keek naar
de mensen die kV/amen en gin-
gen. Het volk rondom, vaag
p.ezang, trok mijn aandacht die
ik niet wilde verspreiden.
lijf nog wat, dacht ik en ik

veranderde van steunbeen, ter-
wijl ik naar mijn grote schoe-
n"'n kf"ek pn een blik \'laagdeop
dt~ fijne laRr~jes.
Evt>n Il:oestik diep ademhalen,
f>r zat ints in mi jn k er-L, r.let
licht oplTotrokken w=nkbr-auwen
luisterde ik nRRr hRAr monu.
HIlFIrdonker= har=n hadden iet.
~np?~~ionrprds. Ik verp,cnoegdP
Ir.'" prop d?t d-:?t1ijnp nol" zIVar-
tf>r IVllrf'n.2n ik lachte. En ik
(1ronk. Dn ik had iets Vlillen
7"'.o:"("l .I~t ik niet durfde.
I~e('k zij mij "rAe;f-ndaan? Ik
nist hpt niet, ik \'Ierthet
niet. Ik rookte no~ een sigR-
rt en "ij ,.,il(lper ook c=n •
.ijn kl-=ir:1'vriendje~ df' luci-
fprtjp~ hielpen mij galant tI'
7.ijn. Z..hil~ld haar siearE't
tussen twpp ep."trpkte vinger""
zoals 7.1" alleen maar daar en
toen ?OU kunnen doen hebben.
Doe het nog, doe het nog dui-
zend~aal. En mijn pint in mijn
hand, een sigaret in de andere
stondik daar. Net als was ik
de eerste keer op aarde. I

-raf c.

Wij moeten ons echter
steeds voor ogen houden dat
de kultuurpolitiek welis-
waar een faktor van bewust-
making en bewustwording kan
en zelfs moet zijn, maar
niet rechtstreeks politise-
rend kan werken. Dit kan

alleen door akties op an-
dere terreinen, waarop
politieke studentenbewe-
gingen werkzaam zijn. Maar
'de bewustmak1ng die w1j met
de kultuur kunnen verwezen-
lijken betekent een belang-
rijke steun voor hen. Op
dezelfde wijze kunnen de tra
ditionele werkgroepen, voor-
al op gebied van zang, foto-
grafie en toneel zinvol
dienstverlenen aan de 1ni-

tiatieven die elders geno-
men worden. Daar het om
praktische redenen nog niet
mogelijk is de kultuurpo-
litiek in één klap te ver-
anderen, kan door deze
dienstverlening organisch
de mogelijkheid geschapen
worden om dit in de toe-
komst te doen.

.•
DOOR

Maar oaee t Wat wogen die benen
zuaa»! We11<evervloekingen werden
geui t naar de schepper del' mense-
lijke natuur voor tal van onmis-
kenbare onoolsmaktheden, En dan
nog maal' geZl.Jegen over die toe-
vallige voorbijganger, die je net
niet kon ontwijken, dat stOI7flle ,.
verkeerslicht dat op be8chamend
rood oversloeg, en die vervloekte
8tenen en kuilen die er teveel wa-
ren ...
En de student(in), hij (zij) liep
voort!

Werden vooraan de s"tappel·s·,acht.tr-
haald,achteraan liep de bezemwagen
vol. Doch het einde del' lijdensweg
kwam in 't verschiet en de e~l'ste
vermoeide stappers of lopers meld.
den zich aan: kapot. met of zonder
blaren, erekketenend, haast zielto
gend en voorul dorstig.
Een massa verpleegsters en verzor
gers ontvingen, wat er aan mens over
bleef, met open handen, heelden de
pijnlijkste wonden en naakten de stram
me spieren soepel.
Waarop een gezellige dronk in het
cafetaria deze geslaagde 8° maraton
besloot .... ,als je tenmin8te geen re-
kening houdt met de dagenlange
stramme en stijve benen, de pijnlijke
souvenirs van een onvergetelijke
gebeurtenis I !
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1. lOPERS VANUIT lEUVEN

Aantal inschrijvingen: 42

1. Dany Oaly Apolloon 2.50
2. Pirre Wuytack VTK 3.10
3. Bart Van Reusel Apolloon 3.12
4. Toon Claes Medika 3.12
5. J.l. Claessen UCl 3.16
6. Francis Weyn UIA 3.18
7. Jan Van lint VTK 3.19
8. Erik Verlinden landbouw 3.23
9. Jan Officiers Apolloon 3.26
10. Mark Van Goethem landb. 3.26

5

KLASSEMENT
1. VTK
2.. Apolloon
3. landbouw

328 punten
272 punten
212 punten
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2; STAPPERS VANUIT LEUVEN

Aantal inschrijvingen : 85

1. François Leconte VRG
2. benny Van Bruwaene VTK
3. mark Van Aerde Kine
4. Jan Detroyer Wina
5. WERNER Vanpaemel Wina

5.06
5.09
5.13
5.14
5.14

6. luc Goidts VTK
7. luc Schoups VTK
8. Peter Leroy VTK
9. Patrik Lenvain Rechten
10. Dirk Oe Mayer VTK

5.19
5.20
5.22
5.28
5.32

KLASSEMENT
1. VTk
2. APOLLOON
3. VRG

446 punten
172 punten
154 punten

196 pUl')ten
82 punten
54 punten

3. LOPERS VANUIT MECHELEN

80 Deelnemers

1. Erik Stevens Ekonomica 59.26
2. Karl Boeykens TEW UFSIA 1u01
3. Andrê Sarens TEW UFSIA 1u01
4. Leo Vercammen Rechten 1u01
5. Filip Mairyau UCL 1u04
6. P. Van Oen Sauel Apolloon 1u04
7. No JANSENS UIA 1u05
8. Andrê Schippers Antwerpen 1u05
9. Peter Oewinter UIA 1u06
10. J.P. Vermaelen Apolloon 1u08

KLASSEMENT
1. ÄpoLLooN
2. UIA
3. VRG

~STAPPERS VANUIT MECHELEN

1. Benny Janssens UIA 1u58
2. Willy VAN Meenen POL/SOC 1u59
3. Mark Janssens Medica 2U02
4. Dirk Sollie Romaanse 2u06
5. Michel Oe Bisschop Kine 2u12
6. luc Van Meenen St Xaverius2u12
7. ludo Diels UIA 2u13
8. Erik Van den Bon Kine 2u13
9. Jozef Vereycken Wisk. 2u14
10. Hilde Oe Clerck Kine 2u14

6

ITSL,.

:..:.. ~

~ ---
KLASSEMENT

1. UIA
2. ILO
3. Psycho

370 punten
111 punten
35 punten

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. VTK
2. Apolloon
3. UIA
4. VRG
5. lANDBOUW"
6. WINA
7. MEDIKA
8. PARNAS
9. UCl
10. PSYCHO
11. POL EN SOC
12. RUCA

822
751
724
252
212
167
146
84
74
35
34
32

I AANDAê'-HTI!! Isport kalender

t gedaan, of ze k~jk
en alweer uit hoe ze de goegemeente voor nog wat partic1pat
ieve (slik!) kultuur kunnen strikken! Hou UW kinderen binnen!

SUtd.6 de e.vt.4te week van het aka.de-
m.i..e.jaaJt. we.Jtd je wekeU.jlu een VETO
.Ut de blL4 9eblUlc.h-t.
Nu ook we.eVl nwnmVl 6.
Wi..j wUte.n je ec.h-tVl vll.ltWUti.gen
dat deze VETO cJ...i.e.nbtdoet VOOIt.
vee.Jt.ti..e.n dag en •
VU omdat we met de 20 nwmre.Jt6 van
cLU blad het he.1.e jaaJL (06 ten-
mUt6.te het gllOo.t6te deel. e.Jt.van I
wUte.n co Vellen • 1ncU.e.n we. e.1.Il.e
ule.ek zouden uUkomen, zou het
l..o.a;tJ>.te nwmte.Jt. lLIl.ed.6 e..ótd 6e.b1U.l4-
M. ve.Jt6cJûjne.n. Om tocJl e.en 6p1lei..-
dUtg tot mei.. .te hebben, zu.Ue.n e.Jt.
dtL4 wel. enk e.1.e ke.Jt.eJl VETO' 6 VOOlt.

vee.Jt.Uen dagen uUIl.omen, zoal..6
dtL4 cLU nunrne.Jt..
Wi..j tIUlc.h-te.n dan ook de aJLti.ke.1.6
ln de kalende.Jt. aan deze. tange.lLll.
peM.cde aan .te pat. 6en.
VIL4: ni..e...t ongedul.cügi VETO 1 kM.jg
je IlOM 21 nove.mbe.Jt..

de It.eci.akü.e.

redaktieraad: vnjdag 17u.op
sociale raad; ASR, Sociale
Raad, Kultuurraad, Sportraad,
Kr1ngraad, 1s01•••••
Lay-out:op een zilveren pres
entblaadje aangeboden door
werkgroep VETO; t'1S weer een
soepje geworden ••••••••••••••

KALENDER: competitie van de
sportraad •

VOLLEY DAMES :
12-11 om 20u: medica-chemika

BASKET HEREN
12-11 om 19u

om 20u
vtk-wina
lerkeveld-sa-
lesianen.
mercator-bios13-11 om 22u

BASKET DAMES
13-11 om 22U: psycho-politika

VOETBAL HEREN
12-11 om 19u : appoloon-mediki

om 21u : economica-farma
13-11 om 21u : pauscollege-

germam.a,

LIBL

*******Het Gezinsleven kwijnt ...
Ondergang dreigt! I



SOL HAPfENING*ISOL HAPPENIN~
.~·.~4.4~.4.~.4*****4*.

CVIES * MOVIES *
Novemher 16, ~unday
at 8.30 p.m. in the ~udi-
t01re V~sale, Van Evenstr.
20
THE APrALC03A with Marlon
Brando.
A man ....ants to start a ne\'!
life, but there are a lot
of unexpected barriers •••
25 frs. for ISOL and CIEE
members
30 frs. for non-members

This movie 'f-!illbe shown,
spoken in French, ....ith Dutch
subtitles.
Translations of the title :
- De Sierra VAn de dood
- Mateo, l'ho~me de la Sierra

On Novpmber 19, there are a
6t of tree "pintjes" for you
o drink at the ISOL-bar! On
one condition, though : the
130L-membership card is the
key to th~ beer on that nite!
id you become an ISOL-memoer

yet? Do you still have to re-
ne....your membership? Then
hurry up, man! Come to the
bar any nite you ....ant to and
ask the bartender to rene....
your membèrship.
Cr in tho secrotariat, open
from Monday until Friday from
?OO p.m. 'til 5.0Op.m.
And remember : the bar is open
every nite from 8 p.m. until
1 a.m.
THE ISOL-BAR AIN'T FAR!!!
~.: oh,yeah ••• and in case

you can't make it home
on November 19, ....e have
an extra bed for you.
Ha!

LING:.:EDEDELING.:.1EDEDELINGMEDE

Pol~t~ek Alternatief vraagt
vrijw~ll~gers voor adminis-
trat~ef werk;
Adres: P.A. T~enseVest 19

3200 Kessel-Lo
016/ 23 63 26

**** *.,.**
ISOL ONE DAYS' TRIP
* *** *.,**
We have space for exactly
38 of our members to join us

on a trip to ~ouillon, a ....on-
derful place in the South of
the Belgian Ardennes, very
close to the French border.
This one days' trip ....ill take
place on Saturday, November
22nd.
Price for members : 170 Bfr.
Price for non-members : 190f.
The first Crusaders left the
city of Bouillon, led by
Geoffrey duke of Bouillon
who's castle is still to beo
seen and to be visited ....ith
the torture chambers and all.
Don't miss this occasion tG
see a very beautiful and spe-
cial part of Belgium!
,Iewill leave Leuven ear-Ly in
the morning and drive to Na-
men, ....e'll have coffee in
Marche, then drive throueh
the beautiful countrysidé of
'\ochefort, Tellin, Transinne,
~aliseul, the Semois river
and ....e'll visit Bouillon by
noon.
Iie '11 come back through Vres-
se, Gedinne, Beautaing, Di-
nant and everybody gets the
chance to have a last drink
at the ISOL-bar, back in Leu-
ven.
~~~~~~~r: places are limited
ou can sign up at the ISOL

bar or at the secretariat :
B02a~rdenstraat 8.

DELINGMEDEDELINGMEDEDELINGME

Geef je een teedeetje
Eender waar, eender wanneer
IJj,jetdisco-bar
""Cupido in Action"
Dan hebt u steeds

volle Satisfaction •

Deze disco-bar, met of zonder
disc~jockey is te huur bij
Dani~l Deckers, NaamsBstraat
53 , 3000 Leuven;

THE TltKIAJ1 0 F fELtfltM I··r.}
(Joseph Sargent - 1974 - VSA)

Je moet het de Amerikanen toch nage-
ven: als ze een film rneken. doen ze
het ook vakkundig. zodat je zelfs
geboeid kan zitten kijken naar een
onnozel verhaaltje.
Het eerste kan men zeker zeggen van
THE TAKING OF PELHAM 1 2 3. een vlot
gedraaide prent over de kaping van
een metrotrein in New Vork. In deze
zin is het idee van de film niet zo
origineel: kapingen halen nog steeds
krantenkoppen. en is een terne waar
spanning inherent aan iSI het nieu-
we is dat het ditmaal om een under-
ground gaat.
Door films over kapingen van vlieg-
tuigen (AIRPORT. SKYJACKEO) kon men
in het verleden kennis maken met de
handel en wandel van luchhavensJ de-
deze keer is dan een metronet aan
de orde: een rnestodontenonderne-
ming. technisch op en top. met men-
sen die in Amerikaanse avonturen-
films bij voorkeur gekarakteri-
seerd worden op een humoristische
manier. met af en toe een emotione-
le uitbarsting. en een overvloed
aan schuttingswoorden (de vertaler
schrikt er af en toe wel voor te-
rug om korrekt te vertalen en dan
krijg je zoiets als -ik snij je
strot over- voor -1'11 blast of your
pipi-??1)
Kort: THE TAKING OF PELHAM 1 2 3 is
een goed-afgewerkte. doorsnee Ameri-
kaanse avonturenfilm. met -the
good- (gouden hart in r\lWebast) en
-the bad- (bandieten wet weinig of
geen skrupules pf emoties).
Maar ••• wedden dat er binnenkort oen
krantenbericht te vinden zal zijn
-4 mennen houden 20 gijzelaars on-
der dwang in New Yorkse metro-. Het
zou in alle geval niet de eerste
keer zijn dat een filmterne inspira-
tie geeft voor een realiteit •••

FRANKENSTEIN JUNIOR
el Brooks

Ergens is het fout de films
van Mel Brooks steeds maar
te karakteriseren als "paro-
die" "satire" en dies meer.
(Dit geldt dus ook·voor de
bespreking van BLAZING SADDL
ES) In de eerste plaats zijn
weemoedige films, vol van
hSt heimwee van MEL BROOKS
naar de vooroorlogse films,
de grote dagen van Hollywood
met zwart-wit films, grote
sterren met smachtende blik-
ken, toen een afscheidsscène
nog ure n kon duren, de held
en er nog uren over konden
doen om te creperen, met veel
tranen en overgevoeligheid.Of
tout court: de tijd waarin al
les nog niet zo open en bloot
gezegd en getoond werd als nu.
MEL BROOKS vervalt daarom niet
zelf in oversentimentaliteit,
hij kan er voldoende afstand
van nemen, en lichtjes spot-
tend, zoals zijn afscheidssc
ène zelf. Maar het verklaart
wel de zwart-witproduktie, de
typische muziek en actee~Vljze
in FRANKENSTEIN JUNIOR.

Parodie ~s er dan meer spec~-
fiek op de films die rond het
thema "Frankenstein" al ge -
maakt werden (en niet op het
thema zelT, want dat is in se
niet zomaar een produkt van ee
een blauwe maandag van een
tweederangsauteur) • Clichés .
worden op hun kop gezet, de
verwachtingen van het publiek
constant doorbroken, en door
sausd met soms schitterende
en bijtende spot op het onder
werp "seks". Al b~j al is het
een film die je zeker niet
mag missen, en niet alleen
omdat die Britse komiek-met-
visogen (Marty Feldman) erin
meespeelt (en dan nog goed) •
Over het verhaal zelf tenslot
te kunnen we kort zijn: Fr.
Junior wordt erfgenaam van de
oude graaf Von Frankenstein
(met wiens experimenten hij o-
verigens geen uitstaans wil
hebben) vertrekt naar het pas
verworven kasteel, en ja•• het
bloed kruipt waar het niet
gaan kan, en op zijn beurt be-
gint hij met de experimenten
die mOQten leiden tot de crea-
tie van de homunculus. En dan
beginnen de problemen pas.

CHINATO
Roman Polanski

Een spannende thriller ~e
zich afspeelt in het Amerika
v66r wereldoorlog twee. In
de eerste plaats kan je je
dus al aan een sfeerschep -
ping van de dertiger jaren
verwachten. En die is pracht
ig, zonder al het gezochte
en commerci~le gedoe wat je
bijvvoorbeeld in THE GREAT
GATSBYaantrof. Geen film
dus die gemaakt is omdat er
toevallig een nostalgische
trend bestaat (en die in ze
kere zin trouwens tegen die
trend ingaat) • Het verhaal
begint tamelijk eenvoudig ,
maar na verloop komen de on
verwachte, bizarre gebeurte-
nissen -die bijna elke film
van Polanski kenmerken - bo-
ven. Kort komt het hierop
neer: Een privédetective, ge
specialiseerd in het ontman
telen van huwelijken, wordt
via een opdracht betrokken
in de enscenering van een
moord. Hij voelt zich gebrui
kt, en gaat zelf op onderzoe
k uit. Hij loopt echter vast
tegen de muur van onrecht in
de Amerikaanse samenleving
(toen al) gesumboliseerd in
het beelà van de wijk CHINAT
OVIN • J emoet nu van Polanak
i geen maatschappijkritiek
verwachten •• Het speelt er
w~l even door, maar hoofd -
zaak is het altijd weerkeren
de motief in Polanski's film
en: de angst van de individu
ele mens, de angst waarin de
mensen pas echt handelen en
zich tonen zoals ze zijn (bv
ROSEMARY' S BABY, WRAT) ,maar
in CHINATOWN dan meer a.nape),
end op de machteloosheid die
~en wezenlijke component van
ale angst blijkt te zijn.
•. _....... ~11:"', ..... I
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LUK, weekend

OVEL1BER

modern ballet
lich~elijke expressie, 21-23u
in oud gebouw eportkot

samenkomst van het koor te
in pabochiecentrum

OV

algecene vergadering
H.Geestatraat

VTK: TK-sjantant, alrna II
samenkomaf "begeleiders van

eerstejaars" te 20u parochiecentr
H.Geestcollege, naamsestraat,

uziek en bezinning
'e Schuit: Vin Garbutt

ur
: mo

elijke expressie om 21u-23u 1n
portkot
ering met Gent, vert

20 HOVE,ffiER

LUK, repetitie, 20u

OVErlEER

FORUM
14 tot 20.30
China.tovm
23
evaarlijke seksspelen

VITA
18 en 22 mourir a madrid

• ft 20 en 24 all tl".evla)!: boys

peur SUl' la ville

tot 1
bekend)

Schipper,
.~tellen
stemmen

T
he volem

redaktieraad op sociale raad ~~
om 1l7uur I j

paroc

17u soci

olog1e: '::Den

.1'. als je een affisje wilt
C die aanspreekt, dB;lkc
e- j de Landbouwkr-Lng, Zij

vol kleur, en ~
je terecht bi ~
doen het met

I

ZEEFDRUKZEEFDRUKZEEFDRUKZEEFDRUKZEEFD'

pr1jzen:
6,5 8,5

4,3 6,3 8,3
4 6 8

lkleur 2kleuren 3kleuren

bestelt ze wel.liefst een week op 1

nckeler


