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PSYCHIATRIE EN INTERNERING IN DIENST

VAN DE REPRESSIE

chotten'
lijke IMcht els
misbruiken, dtlt

" hun optreden til
besterrpald.·

t voorkomt een onder2oeksmeet-
1 te bevelen teneinde te weten

of hij je den naen toerekeningsvet-
beer is.·

speecht Or.
ven Cockarill-

veerl1j
is op-

voor een Geneeskunde in Dienst ven
het Volk. Het stelt det het venuit
demokret1sch stendpunt volGtl"9kt
ontoeleetbear is dat de psychietri
aangewend wordt voor de vervolging

ven politieke mi11tenten. Het vrllegt
den ook ean de pSichieters. die het
onderzoek moetan uitvool"9n. om af

•

te zien ven hun opdrecht. Onder-
tussen heeft Prof. Sivedon zich
teruggetrokken en is op 6 februeri
jl. bij vonnis verven~en door Or.

mon.
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HEVERLEE IN DE KOU
Dit artikel werd opgevat in de
tijd dat het kwik diep onder
het nulpunt zakte j toch slaat
de titel niet alleen op die
fysische ervaringen. Wat we
willen aanklagen is het feit
dat er aan deze zijde van de
Leuvense vest een viertal uni-
versitaire lokalen voorzien
zijn voor socio-kulturele ak-
tiviteiten van de studenten,
en dat de akademische over-
heid aan het proberen is ons
die vier lokalen te ontnemen.
Hoe dat precies in elkaar zit
en welke de voorgeschiedenis
is van deze prOblematiek, ver-
neem je in de nu volgende mis-
schien wel wat technische
tekst.

D. univ.I'.itail'•• :pan.i.

De jaren zestig zijn voor de
Belgische universiteiten gou-
den jaren j het onderwijs
moet gedemokratiseerd worden,
iedereen zal hogere studies
kunnen doen j de wetten van
1960 en 1965 strooien met
gulle hand de centen naar de
universiteiten en de ettelij-
ke nieuwe universitaire in-
stellingen. De studentenaan-
tallen stijgen, ze stijgen
zelfs boven de krachten van
een unief ingesloten in een
stad. Eén van de gevolgen
van deze algemene universi-
taire expansie is daarom voor
onze unief dat een aanzien-
lijk deel. van de groep Posi-
tieve Wetenschappen naar het
nabije Heverlee overgebracht
worden. Tegenwoordig staan
de 3 Heverlese Arenberg-kam-
pussen in voor het onderwijs
in de fakulteiten Exakte We-
tenschappen, Toegepaste Weten-
schappen en Landbouwweten-

schappen j deze fakulteiten
hebben samen 3523 studenten
(Akademische Tijdingen nr 7),
dit is 21% van de totale stu-
dentenbevolking van de K.U.
Leuven.

Buiten de noodzakelijke uit-
bouw van audi toria, onder-
zoekslaboratoria e.d. vereist
zo'n volksverhuizing ook een
grondige aanpak van de sociale
infrastruktuur j de wet van
1960 zorgde trouwens- voor de
benodigde gelden. In Heverlee
worden dus enkele peda's uit
de grond gestampt, de univer-
sitaire woonwijk verschijnt
(12 woonblokken met in totaal
660 kamers) en in het midden
daarvan komt Alma 3 (de huidi-
ge citébar) j maar deze laat-
ste is al spoedig te klein,
zodat de huidige eetfabriek
verrijst. De lokalen van de
oude alma worden ter beschik-
king gesteld van de studenten
'van de woonwi.jk voor socio-
kulturele aktiviteiten (er is
o.a. een bar, een pingpongzaal
en een vergaderzaal). In het
nieuwe gebouw van Alma 3 i~
zelfs een zaal voorzien spe-
ciaal voor kulturele aktivi-
teiten zodat er optredens e.d.
kunnen gegeven worden zoals in
Alma 2.

Maar die gouden tijden blijven
niet duren j de wet van 1971
probeert een greep te krijgen
op het beleid van de universi-
teiten, die van 1976 zet defi-
nitief het mes in de toelagen.
De centen en de vierkante me-
ters voor de fakulteiten wor-
den nauwkeurig voorgeschreven,
de ruimtenoden kunnen niet
opgevangen worden door gebrek
aan ~elden.
Achter de schermen begint een
kleine maar daarom niet minder
drieste veldslag om de be-
schikbare ruimten in handen te
krijgen.

Problemen rond .en kafetaria

Voordat je gaat denken dat het
wel erg onnozel is zich op te
winden over een kafetaria,
moet je even het volgende in
overweging nemen. Van de 3523
studenten die hierboven ver-
noemd zijn, volgen alle kandi-
daatsstudenten de lessen, oe-
feningen en praktika op 'kampus
Arenberg 3 (de "nieuwe kampus"
aan de Celestijnenlaan 200).
Als je schat dat gemiddeld 60%
van de studenten van een fa-
kulteit in de kandidaturen
zit, kom je op een minimumaan-
tal van 2100 kandidaatsstuden-
ten voor die kampus. De be-
doelde kampus ligt echter te-
midden van de velden, op meer
dan één kilometer van de
dichtsbijzijnde winkel of
café. De ruimte waarover het
hier gaat is een vrij grote
ruimte waarin een aantal
drankautomaten geplaatst zijn,
maar het is op die karr.pusook
de enige ruimte waar die 2100
studenten kunnen zitten bij
een springuur tussen 2 'lessen,
waar de spoorstudenten hun bo-
terhammen kunnen opeten, of
waar je gewoon eens iets an-
ders kan doen dan blokken.

Toen we op 5 januari jongstle-
den terugkeerden uit de kerst-
vakantie, konden de studenten
die zich naar deze kafetaria
begaven, op de deuren de vol-
gende aankondiging lezen :
"De kafetaria is over~ebracht
naar lokaal N.04". Zomaar,
als nieuwjaarskadeau. Dege-
nen die zich de moeite namen
dit lokaal op te sporen, trof-
fen daar een klein ex-semina-
rielokaal van circa 6m op 10
aan j de zo al zo kleine ruim-
te werd nog aanzienlijk be-
perkt door de aanwezigheid van
een trede met vaste lessenaar.
De drankautomaten hadden er
blijkbaar helemaal geen plaats
meer gevonden, want zij ston-
den in de hall (tevens ves-

tiaire) j helaas was er
slechts één stopkontakt, zodat
ook slechts één drankautomaat
aangesloten was. .,

De officiële versie (Dekanaat
WetenSChappen) was dat het In-
stituut voor Lichamelijke Op-
leiding (ILO) met een nijpend
plaatstekort zit (wat inder-
daad het geval is) en dat men
daarom tot deze verhuis beslo-
ten heeft. NochtRnR wn~rlt. in
dienstnota (30.00)3.2/N.I./1s/
1118, voorgesteld door het
Planbureau van de unief en
goedgekeurd door het Bureau
van de Akademische Raad, deze
ruimte toegewezen aan de fa-
kulteit Toegepaste WetenSChap-
pen (FTW) j tegelijkertijd
wordt de 1e verdieping van
datzelfde gebouw (vroeger te-
kenzalen voor de ingenieurs
van de UCL) toegewezen aan
diezelfde FTW, met dien ver-
stande dat de helft van dat
verdiep tijdelijk ter be-
schikking van het ILO moet ge-
steld worden. Maar er komen
nog lokalen vrij op deze kam-
pus door het wegtrekken van de
Walen naar Ottignies ; één van
de gebouwen van de natuurkunde
komt half vrij j deze ruimten
zullen worden toegewezen aan
het monitoraat van de exakte
wetenschappen dat nu nog te
ver wegligt in Leuven, en daar
maar een tijdelijke bouwver-
gunning heeft ; de rest van
die ruimte gaat weerom naar de
FTW.

Welke zijn dan de plannen van
de FTW met al die nieuwe loka-
len? Volgens verklaringen
van de heer Demev van de PTW
zal het gedeelte van dat hui-
dige natuurkundegebouw dat aan
de PTW zou overgemaakt worden,
ingenomen worden door prof Van

inze van de FTW. De eerste
verdieping van het gebouw waar
zich op de gelijkvloers de be-
dreigde kafetaria bevindt,
wordt, zoals voorzien door het
Planbureau, half toegewezen
aan het ILO ; de andere helft
gaat dan naar prof Buyst van
de FTW, terwijl de vroegere
ruimte van de kafetaria op de
gelijkVloers wordt toe~ewezen
aan prof De Greve.
Nu is het wel zo dat tot voor
kort prof De Greve zijn oefe-
ningen mechanika gaf in die
kafetaria ; hij had hiervoor
immers een grote ruimte nodig.
Het lawaai van de andere kafe-
tariabezoekers bleek geen on-
overkomelijke hinderpaal, men
schermde gewoon een gedeelte
af met gordijnen en klaar was
kees. Maar nu is dit plots
niet meer didaktisch verant-
woord ; de aanwezigheid van
de gewone kafetariabezoekers
werkt storend, dus moeten die
bezoekers er maar wegblijven.
En als de FTW dan toch de gan-
se-kafetaria'tot haar beschik-
king heeft, kunnen ze de ove-
rige ruimte best inrichten als
burelen, ter uitbreiding van
hun kandidatuurcentrum. Voor-
waar een handige metode om
nieuwe lokalen in te palmen.

Als we dus in overweging nemen
dat zowel prof Buy st , Van
Deinze als De Greve ruimtes
ter beschikking zullen krijgen
die voorheen nooit aan de PTW
oebehoorden en dat de ruimte

boven de kafetaria (le verdie-
ping) door de FTW slechts tij-
delijk aan het ILO moet afge-
staan worden en dus na enkele
jaren terugkomt naar de PTW,
dan dringt één konklusie zich
onvermijdelijk op :
De verplaatsing van de kafeta-
ria is niet te wijten aan
plaatsgebrek van het ILO. maal'
we I aan ~ :rpansiedrang van de

Fakulteit Toegepaste Weten-
schappen.

Natuurlijk heeft een bloeiend
fakulteit het volste recht
binnen de beperkingen van de
wet en van haar financiële
middelen, zoveel mogelijk aan
expansie te doen en elke nut-
teloze ruimte aan te wenden
voor research en onderwijs.
Daarbij komt nog dat de groep
van prof De Greve, die nu in
de kafetaria zou komen, zich
intensief bezighoudt met de
onderwijsproblematiek van de
kandidaturen burgerlijk inge-
nieur en daar zeer goed werk
levert ; deze werkgroep heeft
dus zeker bestaansrecht.
Maar bij haar expansie gaat
de PTW dan uit van het stand-
punt dat de kafetaria een nut
teloze ruimte is ; dit stand-
punt werd trouwens door de de-
kaan van de PTW en de preses
van het VTK op de Groepsraad
Positieve Wetenschappen verde
digè, waarna deze Raad een po
sitief advies uitbracht bij d
Akademische Raad aangaande bo
venvermelde dienstnota. Met
het gekende r
Inderdaad bewijst een poten-
tieel bezoekersaantal van cir
ca 2100 studenten nog altijd
niet dat er dagelijks een aan
tal mensen zitten. Het Plan-
bureau van de unief heeft ech
ter geen ernstig onderzoek ge
daan naar het gebruik van die
kafetaria v66r ze hoge vermelde
dienstnota uitgaf ; zogezegd
werden er steekproeven gehou-
den, maar na lang aandringen
geeft Itterbeke, direkteur va
dit Planbureau, toe: "Ik ben
er eens langsgekomen op een
namiddag, en toen zat er maar
10 man". Van een steekproef
gesproken !

Bij de uitwerking van dit
voorstel heeft het Planbureau
dus in het geheel geen reke-
ning gehouden met degenen die
er het meest bij betrokken wa·
ren: de studenten.

Het is rond deze problematiek
dat er op het moment dat dit
geschreven wordt, op ruim
schaal een-lnformatiepamflet
verspreid wordt in de kringen
Wina, Chemika, Bios, Landbouw
en aan de Alma 3 ; tegelijker
tijd met de pamfletten cirku-
leert een petitie waarin aan
de Akademische Overheid een
realistische tussenoplossing
voorgesteld wordt : de bedoel
de ruimte zou in de lengte in
tweeën gesplitst worden; de
ene helft wordt ingericht als
seminarie lokalen van de FTW,
de andere helft (die dan nog
net groot genoeg is om die

vervolg



funktie te kunnen vervullen)
wordt terug in gebruik genomen
als kafetaria.

Andere aalen

Maar er is meer. In Heverlee
bevinden zich nog 3 universi-
taire lokalen die aangewend
zouden kunnen worden voor so-
cio-kulturele aktiviteiten van
de studenten, namel~Jk het re-
kreatiecentrum van de woonwijk,
de zaal onder Alma 3 en de ex-
toneelzaal van home Terbank.
Reeds in de inleiding werd
verklaard hoe het komt dat het
rekreatiecentrum werd bestemd
voor aktiviteiten van de woon-
wijkbewoners. Het zaaltje van
het rekreatiecentrum wordt
door de woonwijk verhuurd aan
het VTK, de kring van de inge-
nieurs, die het aan een zeer
redelijke prijs onderverhuurt
aan andere groepen. Maar het
is lang niet zeker dat die
prijs zo redelijk gaat blijven
want binnen afzienbare tijd -
loopt het huurkontrakt met het
VTK af en moet dit dus her-
nieuwd worden. De Dienst voor
Studentenvoorzieningen (waar-
onder de woonwijk uiteindelijk
ressorteert) wil echter een
prijsverhoging van liefst 50%
voor de huur van dit zaaltje
doordrukken omdat de mazout-
prijzen zo fel gestegen zijn.
Dit resulteert automatisch in
grotere onkosten bij het in-
richten van aktiviteiten,
waarSChijnlijk zelfs zullen
cen aantal kleinere aktivitei-
ten de prijs niet meer aankun-
nen.

In de inleiding werd ook ver-
meld dat in de huidige Alma 3
een zaal expliciet voorzien
werd voor sociokulturele ak-
tiviteiten van de studenten.
Nochtans wordt deze zaal al
" door de Audio-

van de unief,
en volgens de verklaringen van
de heer Itterbeke van het
Planbureau verdwijnt die
dienst er ook niet de eerste
jaren, alhoewel het lawaai van
de alma een felle hinder be-
gint te vormen. Weerom is
hier geen ernstig vooronder-
zoek naar het gebruik van deze
zaal geweest vöör de toewij-
zing aan de Audio-Visuele
ienst ; zegt Itterbeke : "De
tudenten zullen er waar-

schijnlijk wel geen gebruik
van gemaakt hebben". Deze
"wetenschappelijke" vaststel-
ling werd dan ook nog gedaan
in het prille begin van de so-
ciale uitbouw van de Heverle-
se kam~ussen i toch geldt ze
als en~ge mot~vitatie voor het
wijzigen van de bestemming van
deze zaal.

Tenslotte is er in home Ter-
bank, niet ver van kampus
Arenberg 3 en van Alma 3, een
oude toneelzaal voorhanden.
Deze zaal word t al-mins tens
van in het begin van 1975 niet
eer gebruikt. In september
1975 is er sprake van een
voorstel dat deze zaal zou
verhuurd worden aan toneel~e-
zelschap de Rheynaertgezellen,
die het zouden kunnen onder-
verhuren aan studenten voor
sociokulturele aktivi teitOen:
Op de akademische raad van 12
november verSChijnt plots het
voorstel om deze zaal toe te
wijzen aan Vlabric (VLAams
Brabants Regionaal Informatie
Centrum). Deze Vlabric is een
databank die bijna de volledi-
ge benedenverdieping van home
Terbank inneemt en die recht-
streeks verbonden is met de

universitaire computer in het
Rekencentrum. Dat voorstel
stuit echter op het verzet van
de studentendelegatie in de
Akademische Raad, en daarna
verdwijnt deze zaal uit de ak-
tualiteit. Op het ogenblik
weet niemand, zelfs de direk-
teur van Terbank niet, welke
bestemming de akademische
overheid aan die zaal gaat ge-
ven, maar hij staat nog altijd
leeg. In de beheerraad van
deze Vlabric zetelt een zekere
G. Geens ; als je nu op p 4
van je akademische agenda
vaststelt dat deze heer tevens
in de beheerraad van onze
unief zit, wordt het beeld. al
klaarder. Of troebelder ?
Deze toneelzaal zou gemakke-
lijk kunnen bestemd worden
voor sociokulturele aktivitei-
ten van de studenten. Maar
niet alleen daarvoor. Het ILO
waarvan nu al voldoende bekend
is dat ze met een plaatsgebrek
zitten, heeft al jaren een

leslokaal op de benedenverdie
ping van Home Terbank in ge-
bruik. Waarom zou de toneeJ~
zaal van Terbank dan geen t~J
delijke oplossing kunnen vor-
men voor het lokalentekort va
het ILO? Want dan zou de F
geen lokalen moeten afstaan
aan het ILO en zou ... de kare-i
taria van de nieuwe kampus ge-
red zijn.

Konklusie

Ondertussen zijn enkele dingen
wel overduidelijk geworden.
De vermeende noodzaak om de
kafetaria van de nieuwe kampus
over te hevelen naar een veel
te kleine ruimte is een handi
bedacht fabeltje om de expan-
sie van een sterke fakulteit
te kamoefleren. Bovendien
worden de 3 enige beschikbare
lokalen voor aktiviteiten van
de Heverlese studenten be-
dreigd in hun sociokulturele
funktie. Daar deze beide ten'
densen lijnrecht ingaan tegen
de opvattingen van de studen-
ten over een goede sociale
uitbouw van een universiteit,
moet de akademische overheid,
om haar plannen door te druk-
ken, haar toevlucht nemen tot
metodes die variëren van on-
wetenschappelijk vooronder-
zoek tot manipulaties en ge-
konkelfoes achter de schermen.-_ ~--~__,"'---
Maar de Heverlese student
slaapt op beide oren. Want
hiJ leeft voor de wetenschap.

Jaak Palmans
(Wina)

Po',h" •. ,"'N. kew•. ~ ...
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slechts eenmaal en nooit weerom.

Oe rechtsf8kulteit l88t ons nooit
mat rust. Verleden 8k8demiej88r de
perikelen rond het niet toest88n
V8n schriftelijke voorbereidinf.
dit 8k8demiej88r het uitwerken V8n
een eigen eks8manreglement.w88r be
p88lde hoofdprinciepes V8n het 81-
gemeen universit8ir eks8menregle
ment met de voeten worden getreden
z081s de procedure V8n beroep.M88r
d88rover misschien meer n8 de vol-
gende 8k8demische r88d.
Binnen Ban 8lgemeen scheafgez8kt
k8der horen n8tuurlijk ook r~~~g!-
y~!!!~thuis.W88rover dit verh88l.

In de voorbije m88nd j8nu8ri werd
het definitief lektuuraks8men 8f-
genomen V8n het v8k Ethiak. Dit
temidden V8n de p8rtilels.Trouwens
zo g88t het 81 j8ren.
3 eivolle z81en met 1°k8nners V8n
de rechten en kriminologie vulden
ijverig het multipel choice eks8-
men in.Wel origineel W8t betreft
een v8k 8ls ethiek. vind je niet?
Op een bep88ld moment wordt het
eks8men 8fgebroken."De vr8gen W8-
ren doorgesijpeld".Een nieuw eks8-.
man zou worden ingericht.

Hiertegen rees verzet.Prof. Dhondt
bleef bij zijn st8ndpunt een nie~
eks8men 8f te nemen. dit "om d
goede studenten niet te pen8liseren
t.o.v. de lui88rds die 8lleen de
bekend geworden vr8gen h8dden ge-
studeerd".
Wij begrijpen deze 8rgument8tie
m88r in de redenering ontbreken
enkele sch8kels.Dmwille V8n deze
sch8kels eiste de studenten8fv88r-
diging.n8 r88dpleging V8n de studen
ten: 1. annulering V8~ het eksamen

2. 8nnulering V8n da punten.

W88rom deze hoga eisen ?

De vr8gen W8ren niet doorgesijpeld.
Het zijn gewoon dezelfde vr8gen 8ls
het j88r ervoren.Logisch is het d8t
man die probeert door te spelen.Een
prof moet d88r geen reden uit h8len
om verb88sd en verontw88rdigd een
nieuw eks8men in te richten.

Ten tweede werd in twee V8n de 3 z
len het eks8men vroegtijdig belin-
digd.w8t een diskrep8ntie schept ts
de twee soorten eksamens.zij die
tijd genoeg kregen en zij die d8t
niet kregen.Reden om de punten te
8nnuleren.
Een hoofd8rgument ia wel d8t het
een vOlw88rdig en definitief eks8-
men betrof.een geen test of p8rti-
eel.En een definit.ief eks8man g8 je
niet Z0m88r opnieuw inrichten om-
d8t een prof dezelfde vr8gen stelt
8ls het j88r tevoren en tot de
konst8t8tie komt d8t iedereen ts.
de 16 en de 18 op 20 h88lt.

In deze m88tsch8ppij met h88r ty-
pische ik-en-de-rest-k8n-stikken
mant8liteit g88t het om rechten en
plichten.088r hebben wij d8n ook
V8n gebruik gem88kt.

REDAKTIE
Deze week : R

verder nog : Krinp,raad, Sport-
raad, Kultuurraad en werkgroep
Veto.
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3. Merckx: zot of niet zot?
Dez. vre8g is tot88l onbe18ng

rijk. W8t e.sentieel is. is d8t wie
zich politiek verdedigt voor de
rechtbank of weerst8nd biedt bij
politieoptreden. in de toekomst
de k8ns loopt gek te worden bevon-
den en voor onbeperkte tijd te wor-
den geinterneerd.

W8nneer v8nd88g een politiek
kopstuk V8n deze t8ktiek het S18cht
offer wordt. zit de k8ns er dik in
d8t zonder een ernstig protest
V8n de bevolking. en in het bijzon-
der V8n 811en:· die de demokr8tiache
rechten en vrijheden willen g.vrij-
w88rd zien. zulks ver8lgemaend
wordt tot 8lle ideologische 'dis-
sidenten'. In dit gev8l zijn wa
88rdig op weg n88r het systeem V8n
de Sovjet-Unie. W88r politieke dis-
sidenten omwille V8n hun overtui-
ging in psichi8trisch. instellin-
gen worden gestopt. Dankend 88n de
toest8nden 8ld88r. schrijft Prof.
Rig8ux. ondervoorzitter van het
Russell-Tribun88l: "Tussen de mis-
bruiken van de Russische psichi8-
ters die ideologisch. dissid.nten
in de 8s1el.n doen be18nden. en de
politieke psichi8trie V8n de wes-
terse st8ten. b.st88t er mogelijk
een verschil in gr8ed. mft8r n1et in
wezen. "

Prot.stkomitee t.gen
het misbruik van de
ps1chi8trie voor po-
litieke vervolging

N.B. Brochures. wMrin uitvoerig
dit gev8l van misbruik van

psichi8trie wordt uitgelegd. zijn
verkr1jgbMr op de Bogeardanstr88t
3 (30 fr.).
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volleybal

19 u: apolloon - vrg, h
20 u: c.torres-scheut, h
21 u: romanisten-wina,d
22 u: wina-teologie, h

voetbal

19 u: medika-apolloon, d
21 u: vtk-pauskollege, h
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handbal

19 u: bios-salezianen, h
basketbal

20 u: lerkeveld-ekonomika,h
21 u: aploon-johannes 23, d
21 u: vrg-merkator, d
22 u: romanisten-landb., d

volleybal

22 u: germania-terbank, h

voetbal

21 u: apolloon-terbank, h
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volleybal

19 u: farma-psycho, h
20 u: politika-h.geestk., h

voetbal

19 u: ~eologie-bios, h
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handbal
~2 ~_L v_tk~apolloon. h
volleybal

22 u: lerkeveld-salezianen,h

voetbal

21 u: medika-germania, h

tafeltennis

19 u: landbouw-vtk, h
20 u: psycho-ekonomika, h

~!~~!g_g2_f~È!~!!!
volleybal

19 u: torres-teologie, d
20 u: germania-pedak, d
21 u: landbouw-krimi, d
22 u: johannes23-apolloon,d

voetbal

19 u: chemika-teologie, h
21 u: landbouw-bios, h

~!~~~!g_g~_f~È!~!!!

basketbal

22 u: chemika-torres, h
22 u: h.geestk.-scheut, h
voetbal

21 u: bios-medika, h

~~~~~~!g_g2_f~È!~!!!

volleybal

19 u: merkator-vtk, d
20 u: psycho-ekonomika, d

handbal

20 u: germanla-salezlan., h

voetbal
19 u: romanisten-psycho, h

~2~~~!~!g_g§_f~È!~!!!

'ba.sketbàl
22 u: teologle-pausk., h
22 u: ekonomika-apollonia, h

ALTERNATIEVE WEEK 15-18 MAART
Dit jaar v1ert de ~ademische
overheid met de nodige luis-
ter het 550-jarig bestaan van
onze unief. Op zichzelf kan
je dit wel begrijpen, alhoe-
wel 550 eerder een ongewoon
getal is. Maar ja, feesten
is plezant en vele gelegen-
heden worden hiertoe aange-
grepen. Toch waag ik het bij
deze viering een aantal be-
denkingen te formuleren.
1) het is een viering van
en voor akademici. Het ATP,
het WP en de studenten, al-
hoewel numeriek in de meer-
derheid, komen er weer niet
aan te pas... - -. .

2) 550 jaar is in gegeven in-
flatoire tijden zeker niet
om te vieren, en het li~kt
mij dat de akademische over-
heid nooit gehoord heeft van
de heren De Croo, Humblet
en Geens, en nog minder van
hun wetsvoorstellen.

zo KT:A

*Voor medewerking aan de kre-
abeurs, mensen die kunnen/
willen pietriet vlechten,
boetseren,
macr8llleei!n,
leerbewerking,
schilderen,
emailleren,
kaarsen gieten,
kantklossen,
zeefdrukken,
touwsI%en,
spinne weven,
breien haken,
potten bakken,
houtsnijden,
tekenen,
poppen maken ••••••••••

*Voor medewerk1ng aan het
open podium, mensen d1e
willen/kunnen zingen,
muziek maken, goochelen,
dansen, vertellen, of
misschien nog iets anders,
en die dit aan anderen
willen laten zien.

*mensen die willen meewerken
aan de organisatie van de
onderwijs 3-daagse.

*Iedereen die reeds rond on-
derwijs aan't werken is in
de kringen, 1edereen die aan
onderwijsproblematiek gern-
terresseerd is.

Al deze mensen kunnen kon-
takt opnemen met
Kultuurraad,H.Geeststraat go
of met de algemene studenten-
raad, Bogaardenstraat 3, en
dit v66r 1 maart.

3) Ook stel ik mij de vraag
of er in die 550 jaar wel
voldoende aandacht voor het
onderwijs was. Deze vraag
wordt blijkbaar niet door de
akademische overheid geateld.
Het gevolg hiervan ondervin-
den de studenten dagelijks :
hoorkolleges en niet anders.
4) 550 jaar universiteit .
wordt gevierd, maar welke de
rol van deze universiteit in
onze maatschappij moet zijn
is van weinig belang. Het
feit dat deze unief bestaat
1S blijkbaar voldoende reden
om te vieren.

Zelfs na 550 jaar is onze
unief nog niet volwassen!!!
550 jaar unief zou voor ons
moeten betekenen :
*degelijk en vormend onder-
wijs.
*demokrat1ser1ng van het
onderwijs.

*grat1s onderwijs voor ie-
dereen.

*re~el medebeheer van de
studenten.

*vorming van kreatief den-
kende mensen, in een sobere
opleiding; zonderpretent1e,
in dienst van het volk.

*Opbouw, geen afbraak van de
sociale sektor.

Dat dit alles niet onmiddel-
lijk verwezenlijkbaar si, we-
ten wij ook. Maar bet ogenblik
is gunstig om hieraan te be-
ginnen. Vandaar dat de ASR ee
"3-daagse onderwi jsviering"
wil organiseren. Een 3-daagse
waarin, naast festiviteiten
(open podium, kreabeurs) ook
plaats is voor de onderwijs-
problematiek. Een 3-daagse
waaraan elk van ons moet
meewerken. Een'3-daagse van
en voor studenten.

een eeuw vlaamse studentenbeweging te leuven

Van februari tot april wordt de
550ste verjaring van de Leu-
vense universiteit gevierd,
waarbij het akademisch leven
inds 1425 in beeld gebrach

via een grote historische ten-
ttonstelling en een gedeftkboek.
Uiteraard kan daarin de geor-
ganiseerde studentenbeweging
van de laatste 100 jaar alleen
maar terloops aan bod komen, en
daarom nam de fakulteit van
Wijsbegeerte en Letteren het
initiatief er een afzonder-
lijke tentoonstelling aan te
wijden onder de titel °
"EEN EEUW VLAAMSE STUDENTEN-
BEWEGING TE LEUVEN;"
Die studentenbeweging werd 1n
het verleden -zoals nu- bepaald
door de wisselwerking met de
bredere maatschappelijke stro-
mingen waarbij ze zich aan-
sloot, en waarbinnen ze vaak
Sls een radicale vleugel optrad.
door de verhouding met de
akademische overhe1d, en ten-
slotte ook door de wisselwer-
king tussen de verschillende
strekkingen in de studenten-
wereld. In de tentoonstel-
ling wordt de evolutie van
de Leuvense studentenbeweging

ook+geache t a't vanun- die
drie spannirr;3ofelden: maat-
schappij,relatie met de over-
heid en interne tegenstel-
lingen.
Tot 1914 situeerde de beweging
zich in de opkomende katholieke
Vlaamse beweging, die ijverd~
voor taalwetten, voor een
Vlaamse wetenschap, en voor
een christelijke oplossing van
de sociale problemen. Tussen
de twee wereldoorlogen kwam de
Leuvense studentenbeweging in
het spoor van de Vlaams-natio-
nalistische terecht, waarbij
ze in 1924-25 een ernstig
conflict met besschoppen en
academische overheid uitvocht,
om zich in de cultuurerisis van
de dertiger jaren te or1i!nteren
naar een "nieuwe orde", wat
gepaard ging met een sterke
ideologische versnippering.
Na 1945°kwam geleidelijk een

Vlaams-nationalistische
herleving binnen de studen-
tenwereld tot stand, maar
een steeds sterker wordenoe
ociale bewogenbei
nu een tweed pool, die samen
met de Vlaamse beweging
overheerste. Een poging tot
overbrugging van beide aan-
dachtsvelden vormde het stu-
dentenparlement op het einde
van de jaren vijftig, en van-
af het begin van de jaren
60 kwam het tot een gemeen-
schappelijke Vlaams-demokra-
tisch eisenprogramma in de
kwestie "Leuven Vlaams". Het
sonflict met de bisschoppen
na 13 mei 1966 en de revolte
in januari 1968 waren in de
Leuvense studentenbeweging de
bakens van een stroomversnel-
ling in demokratische, en
later in linkse richting.

De tentoonstelling "Een eeuw
Vlaamse studentenbeweging in
Leuven" wordt geopend op
maandag 16 februari te 17 uur
Men kan ze van dan af tot vri,
dag 22 april 1976 komen bezoe
kenin het faculteitsgebouw
van wijsbegeerte en letteren;
Blijde Inkomststraat 21,Leuve
Openingsuren : •
maandag tot vri jdag :11~0-1
ZATERDAG VOORMIDDAG :10-13
Voor rondleidingen en bezoek
buiten de gewone uren vooraf
contact opnemen met het secre
tariaat van W&L,tel.016/238851
Er 1S een uitvoerig gerllus
treerde katalogus verkrijgb
Die katalogus is zo opgevat
dat hij een historische schet
van de Vlaamse studentenbe-
weging te Leuven biedt.
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Hoe dan ook. bang. bedeesd. water-
schuw. te mager. te dik. met een
voet die niet meewil (nog nietl) of
een arm die het niet doet. met
schijnbaar zelfvertrouwen of met
knikkende knieën. kom. kom naar de
oefenstonde in het pIon. bad van on-
ze unief. waar Mie. Marie en Maaike
je zullen opvan~en en kundig bege-
leiden. Kom die kundige opvangers
eens rustig opnemen, je krijgt er
heus geen komplexen van, er is geen
Adonis en feen Aphrodite bij. en
misschien hebben ze op die avond
ook wal een spiep,elvrees gehad.
toen ze hun bikini'tjes aantrokken.
Alleen •• zij zijn 't gewend ••• Jij

•sschitm hou jll oez.'OO>! niet van jll l1'Oetnog berinnen. Maar daarvoor
sDillgsZbllllZd. JII hllbt jll badbak aan- is wainig vereist: je studenten-
Q8trokksn, jll kiJ~t in dB spillgel kaart en ••• natuurlijk een aanwe-

je a.gt wrWijf'IIZd: nee, hllt - zigheid in het zwembad: 5portkot
.an"~t. M2ar ben je wel alIker (in de kelder) Tervuuraevest 101.
dat hst niet kan? El'bIIêtaan nog al- de donderdagavond ven 18 tot 19 u.
tijd mannen tm vrou.xm ".t een uit- We steken van wal op donderdag 26 ,
«esprokIIn lJOorkllW' 1)001' het ranke februari.
rist, tm vroeg of laat rrrJetjij het
van lSO'n mem of vro"'01 hebben; bij
de andersn die een lJOOlokeW'heb-:
ben 0001' f14nmaal kiJ~en, tt.>ee1'WZl
aien, maak #.i toch peen kans. Etm
smakelijke dikkerd btm jll nu .. n-
IIP'ZaZniet.

Misschien hou je gewoon niet van
water. Misschien geraak je al in
paniek als je je 'blote teen uit-
steekt naar een niet te kleine
plas. Of je bent misschien door
je ouders waterschuw opgevoed. Ei-
genaardig hoeveel belang sommige
ouders hechten aan bijvoorbeeld
het vreemde-talenonderricht. 't
Is natuurlijk praktisch als je
"au secours" kunt roepen als je
in de 5eine ligt. maar ergens den-
ken wij nog altijd dat zwemmen
nbg praktischer is. Elk jaar ver-
drinken er een aantal schippers-
kinderen. Je bent natuurlijk 2een
schipperskind. maar toch •••
Hisschilln hou j. gtllJ)O(mnut van
je spi.geZbe.Zd. Je hebt je bad-
pak aang.trokktm ol je bikini, je
ki,ikt in de sDi-ge Z tm j. rrrJmpBl: t
1XIrtuijfeld: ne_, hst kan nie t;
Maar ben j. wel aeker dat hst nillt
kan? El'bestaan nop altijd memntm
sn vro~ MIlt •• n ooorkllW' 1)001'

stevigh.id, tm hoe jll het ook
draait of kellrt, vroeg of laat
rrrJet jij het van lSO'n mem of vroUIJ
hebben; bij dB andBrtm, die etm
ooorkeW' hebben 0001' tt.>eemaal kij-
ken sn Un11'rUll aisn, maak ji,i toclt
gesn kans. Een sDrinkhaan bsn ,i.
nu _snmaaZ niet.

Misschien heb je een of ander fy-
siek ~ebrek. een fysieke handicap.
Je hebt geleerd daarmee te leven,
leer er ook mee zwammen. Het wordt
een revelatie. Het water draagt je,
je lichaam leeft nagenoeg zonder
gewicht in een ander. in een gena-
diger medium. J. zult zwemmend ~n-
ders leven. vrijer, in de zomer
kan een zwembad een uitnodiging tot
pret vormen, ontspanning zonder
vrees in een voordien onbekend
medium.

Indien je eerst nog inlichtingen
wanst in te winnen kan je terecht
bij: DanielleVrancken. 5molders-

plein 3. Leuven (tel.23.80.31)
en Marc De Hert. Naemsesteenweg
238. Heverlee (tel. 23.70.04).

TV T

c. Q!~~~!_!~_~!_Y!r~9rg!~g!!!~~9r
Wanneer je opteert voor dienst

in een ziekenhuis. bejaardentehuis
of instelling voor gehandikapten.
dan moet je dienst verrichten die
de helft lenger duurt dan de dienst-
tijd van dienstplichtigen in ak-
tieve dienst in België (momenteel
16.5 maand).

De uitvoeringsbesluiten die meer
biezonderheden verstrekken over de
juiste indaling van de diensten
en het statuut van de personen
die daar zullen werken. moeten nog
verschijnen. Voorlopig is het dus
wachten op de Koninklijke Beslui-
ten die meer klaarheid moeten bren-
gen.

d. Q!~~~~_!~_~!_§99!~!!_~~_~~!~~:
r~!!_§!~~~r

Hier is de diensttijd twee keer zo
lang als de legerdienst. Momenteel
zal deze termijndus 22 maanden be-
dragen.-_ _~_~.-
Oe eerste dag dienst ~.t je door-
brengen bij de Civiele Bescherming
om je administratieve inlijving te
regelen en nadien wordt je overge-
plaatst. ofwel naar de instelling
waarvoor je opteerde. ofwel wordt
een instelling aangeduid. Het soort
werk hangt af van de instelling.
Je wordt in feite als een onbezol-
digde werknemer beschouwd.
ormeal blijf je je diensttijd
volbrengen in de aangewezen instel-
ling. Je kan wel overplaatsing
aanvragen. maar dit wordt niet
al te gemakkelijk ingewilligd.

In VETO-11 en -12 verschenen de
eerste afleveriny,en over gewetens-
bezwaarden. m.N. over statuut en
procedure.

rrr. DIENS'lTERMIJN ALS GEWETENSBE-
ZWAARDE

Wanneer je goedgekeurd wordt. zal
je opr,eroepen worden voor dienst.
Naargelang jR keuze zal je er be-
paalde dienstterm1jnen moeten ver-
vullen:
a. Q~&~~E!~~~_~!!!~!~_g!!~!!

De ongewapende militaire dienst
duurt net zo lang als de gewapende
dienst van de soldaat-milicien. Je
wordt opgeroepen voor de keuring
naar het Klein Kasteeltje, je le-
gerdienst duurt momenteel 11 maan-
den in België en 9 maanden in Duits-
land. Je staat VOlledig onder het
gezag van de militaire overheid.

Je krijgt evenwel nooit iets te ma-
ken met wapens of gevecht sop leiding
Gewoonlijk wordt je ingedeeld bij
de gezondheidsdiensten.

Voor sommigen kan deze dienst als
gewetensbezwaarde in het leger een
moeilijke opdracht zijn. Je moet
je realiseren dat je een vreemde
eend b ent in de bijtl Veel hangt
af van de plaatselijke militaire
overheid of de aanpassing zonder
grote problemen verloopt.

min

Burgerdienst bij de civiele bescher-
ming duurt anderhalve keer zo lang
als legerdienst in België. Momen-
teel is deze diensttijd 16.5 maand.
Je doet je dienst in een of andere
kazerne van de Civiele Bescherming
(Liedekerke. Brasschaat) of bij de
provinciale besturen van de Civie-
le Bescherming. of bij de Centrale
Diensten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Je kan ingezet
worden bij rampen. hulpverlening
aan de bovolking enz ••• Je kan
ook terechtkomen bij de Oienst Gg-
wétensbezwaarden.

OPROEP VAN DE KRIMINOL - KULTUURBEHARTIGINGSRAAD

TrompllteeschaJ ••• hc eI oe
r.ant_J\6.I3.1'de grote

mark'!; ••• de kó~rip.r i f t r Wtler
••• dat moet je ho ren ••••
vlur, want ve r "en. hoi d.m de
Laeoenen op •••VlÜ tp.beurt.
r ••• "}JOUI' , hoor de vrind

die fluistert en vHrtelt
üls je goed lui.stert" dat

ets op til is •••
~e] f's de d iHp::Jt(~kr,lch-

ten van hen die deftige be-
chaafdcn mi jden op ~trn.at

slepen ~ich wangedr-ocht en
met hun parfu~ di~ jP.èop-t
kotsen naar het centrum van
de stad,
ant aaah allemaal willen ze

het nieuws der bazuinblazers
horen ••• zelfs de zakken-
rollers : : :
"at u Ierrt en , krapoel en fijne
heren,
aanhoort mijn nîeuws ter
uwentwege,

want kul tuur van kriminol
organiseert wat fene,
een dl.cht\{uIl.stgagvol ver- en
strofen en ambetante zeden,
op 25 maart in De Pimpel
-d'er is maar ene-
heel den achternoen tot aan
de ochtendstede,
vol goud in de mond en gast
optredens,
met flamencemuziek, zeg,
sta zo niet op m'n tenen,
als ge mec wilt spreke;
dans, spring, tuimel,
bel even,
in de frederieklintstraat
numéro tweintig plus negen
ne keer of drea moal droa
es negen,
en als ze niet komen open-
doen of zwijgen,
ga dan noor de pimpel, hé,
rijschoolstroat vijenveertig,
d'ae oak in le(u)ven,
aven kandidatuur, heel rap,
-boem pattat- stelen"

karel •

ThlS, je doet mee, wel, ont-
hou dan even d.à je maximaal
drie powezietjes Ol tien mi-
nuutJes per beurt krij
toegewezen. Voor de inschrij
Vl.ng teken je je naam +
adres op in een tijdstabel
die in De Pimpel zal om-
hooghangen

Dan krijg je la~er verdere
info en de waar$chijnlijke
bevestigine van je deelna-
me, want wie eerst inschr1jft
zet zich op het beste uur ••
*opcning inschrijvingsperi-
ode: 23 februari om 15u in
De Pl.mpel
*operong poweziegelach: 25
maart om 14u aldaar
*en vergeet ni et: de W1 j'ze

waarop ~e alles na~r voor
brengt en de inhoud van
je zinr.en, bepaal je vrij
en op elgen verantwoorde-
Li.jkhe td•••

•

*geluidsinstallatie aanwe-
zig en over wedstrijdgedoe
is hier geen sprake

*aastoptredens van RENARDO
RECITAL. flamenco

GUSTAAF
DE MEERSMAN, brengt oden
over man - vrouwen mens
- maatschappij verhou-
ding
gratis entree •••

EEN KAFEE WAAR ALLES MOGE-
LIJK IS; ZELFS SPREEKBUIS
VAN DICHTENDE STUDENTEN
:::::: De Pimpel, wat dacht
je!



ANTI-APARTHEIDSWEEK
ZUID-AFRIKA VAN DIALOOG NAAR AGRESSIE

Tijdens de afgelopen jaren konden we met verwondering vast-
stellen hoe het Vorsterregime herhaaldelijk pogingen onder-
nam om de relaties tussen zijn land en zwart Afrika wat op
te peppen. Laten we ons niet vergissen: dit waren uitter-
aard geen blijken van negrofilie en nog minder van poging-
en tot ontspanning van de apartheidspolitiek.
De poging tot dialoog dateert al uit de tijd van Verwoerd
en ging telkens gepaard met voorstellen op ekonomisch vlak:
bilaterale handelsovereenkomsten,douaneprivileges,invester-
'ingen en infrastruktuurwerken.Hier komen we bij de kern van
Zuid-Afrika "uitwaartse politiek " tegenover zwart Afrika -.
Het is inderdaad de nood aan ekonomische expansie en de in-
stanshouding van de apartheeid als ekonomisch fundament van de
Zuidafrikaanse samenleving,die de motor ~s achter Z.-Afrika's
IIPolitiek.Het is ook tegen deze achtergrond dat Zu~d-Afrikats
agressie tegen Angola moet geprojekteerd worden.ln dit geval
verhulde het naakte belang zich niet langer in een diploma-
tisch toegestoken hand,maar transformeerde het zich in een
roekeloze agressie tegen MPLA onder patetisch klinkende
voorwensels van anti-kommunisme en nog meer koude oorlogs-
fraseologie.
Tot dusver had Zuid-Afrika nochtans sukses gekend b~j een
aantal Afrikaanse staten (Ivoorkust,Liberia,Senegal,Gabon,
de toenmalige Portugese kolonies,Malawi,ZaIre en ook Zambia).
En zelfs bij de laatste OAE-konferentie over de Angolese
kwestie kwam een aantal reaktionaire Afrikaanse staten slechts
weifelend over de brug om het gedrag van Zuid-Afrika af te
wijzen.
Herinneren we ons de verklaring van april 1971 van president
Houphouöt-Boigny (ivoorkust) op een perskonferentie voor
zijn reis naar Zuid-Afrika: "Hoe verwerpelijk de Zuidafri-
kaanse apartheid ook is,het blijft een interne kwestie die
met geweld niet kan worden opgelost.Daarom wordt er beter
gedialogeerd,en moeten we pogen met een vreedzame stra-
tegie het systeem te wijzigen."Bekijken we daarbij de recen-
te gebeurtenissen in Angola,dan kunnen we ons de vraae
stellen welke konkrete inhoud schuilgaat achter mooiklinken-
de mo~ele_yer~~wQord~ngen voor de dialoogpolitiek,zowel
als achter de invasie in Angola.

I.Afzet,grondstoffen en
investeringéri..

Ala 'IIOOrmallg. BrllM kolonie wlal Zuld-Alrik. .1 vnj
vroeg _, Mml-.ulonome al.lus t. wrkrljg.n. en dal
maakt.. ondanka de loenemende belastingen van
buitenland.. ('IIOOralBrilM) Inv.t .. rde,.. de opbouw
van _, nallonale Industrie magellj
Bultenlllnda kapitaal en kftow..IIow vormden de buis
'IIOOr_, vlugg. IndU8trtaJi.. ti•.
Vooral In d. zaltiger jaren heeft de Zuldalrlkaan
ekonomla _, anelle groei doorgemaakt. gepaard
gunde mat _, loen.mend. koncenlrati. van kapl-
tul In enk.l. z_ grol. binnen- en bult.nlandse
onderneming.n ..

DR. st.rk •• konomlach •• kapan.ie achepi 'IIOOrZuid-
Afrika een aanlal probl_: het onlbraken van bin-
nenland.. afz.lm.rkt 'IIOOr kontumpl~artlk.len _
hetgeen __,. geld 'IIOOrander. Alrlkaan .. m.rkt-
en - alaook d. st.rk. konkurenliepoailie van d.
VS. West-Eu rop. en Japan op de w.r.ldmarkt.n.
Net zoel. rond 1Il00 In Walt-Europa de grot. onder-
nemingen ~ngen waren om 'IIOOrhun groeien-
de produktl. afz.lg.bieden bullen Europa I. zoeken.
en om grond.loII.n t. roven uil d. kolonl... zo I. nu
ook Zuid-Afrika g~ng.n zijn belangen uil I. breld.n
naar ander. .braakJigg~ Alrikaan.. land.n. Om
aan de dralgend. stagnatie van de afzetmarkt te ent-
k_. probMrt ZuId-Afrika zijn Invloedssf .. r I.
wr1eggen naar d. omringend. landen van Zuidelijk
AII1ka. m.n. Namlbi'. Botswana. laaolho. SWaziland.
Angol.. Mozambique. ZImbabw. (Rhodeal'). Malawi.
ZambUI en Madeguçar.

Een gebied van 3 mllpoan km' en 50 miljoen 1_
ne,. (Zuid-Afrika Inbegrepen).
Enkele çljf.,. geven het ekonomlaçh belang aan
van dit aubkontlnent; In 1870 bedroegen de buiten-
landse IlIYM1erlngen er çlrç. 4.575 miljoen ,.nd.
-- 3.750 miljoen In ZuJcS..Alrikazeil. en 825 mil-
)Mn rwtd In de -'IIe landen. ZuId-Afrika zeil In-
~ 840 miljoen rand In zijn nabuurlanden. Oor-
gelijk. d)fera miken metMn duld.lijk waar In Zuid..
IJk Atrtka het 'earllnlm. flgt. en waar d. .perll.rIeo
te vinden la.

0. afIonomlaçhe relaties 1_ Zuid-Afrika en zijn
nabulRlanden kunnen wrtaaJd word.n In Zuldafrl-
kun. elllpo!'. van machin., tranapor1mlddelen en
konaumptJ.-artikeien. en Import van grondatollen en
~ produkl8n. 0. uitvoer van ZuIdafrikaana
kapitaal konc:entreart zjçh 'IIOOral In de mijnbouw

.n d. en.rgiewlnning. Ten.lotta bestaal .. n niet on-
belangrijk d.. 1 van d. Zuldafrlk.anse Import uit gul-
arbeid.,. van d. nabuurland.n. Om nóg goedkoper
I. kunnen produçar.n.

DR. .konomlSçh. belangen wrpll<:hl.n Zuld-Afrlk.
lot .. n ·ultwaart... politi.k m.1 d. IIuwe1.n hand-
achoen : d•• dlaloog •. ·Deze politl.k van d. dialoog
beoogt onz. afz.lmarktan In Afrika t. behouden .n uil
I. breiden. a'dul dr. G. Jaçoba •• konomlach woord- ITabel 2

_ rd.r van de United Party (15 Jan. 73). IHet Zu~ ....... In de ~ ..... de --:. g. d.
Welk. zijn nu d. straleglaçh. lijnen om deze afzet-
markten I•• behouden en uil I. br.lden. ? landen (1f7V)

Men kan Inderdaad niet ontkennen dat het Voratar-
regime zlçh ult.rmat. Inspanl om de bestaande alto-
nomlaçhe relallee met de landen van Zuidelijk Afrika
I. W,.llIYIgen. Op dil ogenblik la nog aIec:hta 25 .,.
van de lotal. ZuldafrikaanM handel gerIc:ht op de 0Ye-

rlg. landen van Zuidelijk Afrika (tabel 1). Uitbreiding
daarvan la ekonomlach van groot belang 'IIOOr Zuid-
Alrika.

Vanwa., nu dl. domlflOrel'KH ~. "an Zuid-Afrika '1
0. _te landen van Zuidelijk Afrika hebben _,
.konomlaçh. atruktuur dl. nog duidelijk d. aporen
draagt van het kolonl.,. verleden: monokultuur. export
van grondstollen. Import van .Ig~ produkten.. En
net ale all. ander. ontwlkkallngalanden hebben ook
de landen van Zuidelijk Alrlka (uitgezonderd ZuI6-
Afrlk.) I. maken mei _, steeda venJKhtfKWld. ruil-
voet: d. prijzen van hun grondatollen bil,,"" gelijk.
of dalen. terwijl de geTmporteen:le goederen ateeda
duurder worden. M.t h.1 gevolg dal de tekorten op de
betallnglbalana blljwn atiJoen. Hetgeen dan _
g.r.kuper .. rd wordl door Import van kapitaal uit het
bullen land. 0. kl... leka vIc:'-- çlrkel.

Daarbij koml nog dal het Zuld.frlkaanM kapitaal zIçh
aller __ t op de mijnbouw en de -*lila rlc:ht. en
g.. n belang.lelllng h.. 1t 'IIOOr de opbouw van bub-
Indualrleln. 011 laatst. om .11. _tueIe loekomatlg.
konkurentl. d. pee al I. anl)den.

Bovendien zijn d. _I. ZuldalrikaanM Inveatenngen
g.bonden aan hel gebrvlk van ZuldalrikaanM g0e-

deren. Hetg_, met_, wrkteart waarom de handeJa..
balana luaaan Zuld.....frika en zijn buurlanden _, to.-
n.m.nd ow~hol len gunst. van Zuid-Afrika vertoont
(In 1885 bedroeg dil o_hot 11.2 miljoen rand; 130
miljoen rand In 11l88). 0. owrtI~ poeltJe van
Zuid-Afrika kunnen we uil volgende tabel duidelijk
allezen

EKONOIJISCHE OVERHEERSINO I N.mlbl. .n Laaotho 10"RIIod.'. 115"
Swazll.nd 13"

AI In 11188 maakt. Vorat.r h.. 1 duld.,!jk wal hel Zuid- Bolawlna 115"
afrikaan.. .ub-Imperl.'i.m. beoogl .Wlj hor.n lol Zambl. 20"
Afrik.. wij begrijpen Afrika .n nieta kan on. .rvan Mozambique 15"
weerhouden op .,k g.bied d. 1.Id.r van Alrika la Mal... 11"
worden·. Angola ...

Tabel 1

AIr1u: lm!>or1 ...... h ZUIch\',IU In ,_ (In mln "_"

total. Zuid-Alnkaan... kaport.... naar Alrlka

,mport In Zamboa
Import InM.I...
Irnpon In Angol.
mport In Mozambique

onbelcanda Import.... vanUitZUld-Alnu (echanlng)

totale Import InRIIod.i'
gaaçhalta Import In Rhodeel. vanuit Zulch\lriu

2730

aubto""

7IU
5.5
5.5

'11
1011

111.0

•
lOU

11.0

waatKhljnliju Import In de overige Alrlkaanaa landen vanUitZuld-Alrlu 115.0

• 0. l.. rlll"" bijl.g. .an ,••• n •Econotll'., Intelloganee Unit au.".rty Economie RMew
tor AhOcIni •. Zambia .nd M.I.wi. ach.tta d. Rhod .. ilche imporl ... nult Zuid-Alnkaop ., lol
115 " van d. totale Import.

II. Het gevecht om Namibi
en Rhodesil:!

NAAI/BIE »
In het bij Zuid-Afrika Ing.lIjfde NamIbl6 -'rt het
ZuldafrikaanM kapitaal urnen met BrIlM en ",__
rikaan .. nnençlea. om d. llrol. ril*dom UIl mInareJen
.produc:tlef. ta maken~.

Van de 18 ontglnnlngamaatachappljen zijn er 10 Zuid-
afrikaanse. 0. vier grootst. ZuldafrokaanM onctem..
mlngen - Anglo Americ:an CorporaUon (MC). Cher·
ter eon.,lId.led (ZAI'Eng). Roan Selec:tIon Trwt (ZA
Eng) en lonrho (ZAIEng) - behaalden aamen In 1W1
MIl netto winst van 39 miljoen rand. WUIVW'I het groot-
at. deal In Nambi' (80 Of. uil de mijnen. 40 % uit
de vIseerIJ). Tegen hel huidige plunder1Mlpo zal de
bodem van Namlbl' naar ac:haltlng binnen 15 jaar zijn
leeggeroofd. en zull.n d. kuatwaleren zljn Ieegg ..
vlsl En dan z.1 Zuld....frika geen 100 miljoen rand
nIMf aan belastlng.n (per jaar) In haar ac:halklal kun-
nen wegstoppen ..

Maar op dil ogenblik maken diamani (Oran)emund heelt
de grootat. diamantmijn Ier warald). uranium (enkele
tijd geleden heelt man nablj Swakopmund d. grootste
uraniumlagen Ier wer.'d onldekt). koper. lood. zlnk.
en Ijzer.rta nog aleeda de rijkdommen van Namlbll
uil En worden alduadanlg door 0. a-. (gej .,. van de
dlamenl- .n 110 % van de IjzerproduktIe). de Taumeb
Corpor.11on (konlrol .. rt 80 Of. van d. mijnbouw - buI-
len d. diamanl - en bezil d. grootsi. lood- en koper-
mijnen van geh .. 1 Zuidelijk Afrika). en andere broer-
Ij... In razend. vaart onlgonnen.

O/Ielconussies zijn verleend aan Soekof (ZAl. lwM
mIlJonai,. (0. Praez en Onasall; deze I.. tale koçhl
voor 120 miljoen dollar dlamanlrljk. grond. gelegen
tuaMn Walvllbay en Sakopmund). en de maatsc:llap-
pijen Gulf ou Chevron. Shell. BP en f'tIIIIJpe.

De vIaHrll brec:IIl In 1m 80 miljoen twtd op, en la
n. d. mijnbouw de belangrljkate exportHlct04'. E~
een. belangrijk I. d•• xport van ..,..teellprodukten (o.a.
d. huldan van Karekulachapen)

Ook In Namibl. pasl. Zuld....frlka dezelfde taktiek toe
al. _ hierboven reeds vermeld hebben: geen Ind___
Irla van belek.nia lalen ontatun. En de Namlblunse
ekonoml. II Inderdaad ~d op mijnbouw. !end-
bouw. visserij en .nlg loerisme.

Vanwege de d.kolonl .. tle In de voormalige Portu-
g_ kolonlee, .n de reeda grol .... druk van de guertl-
IU!rIJd In de vrlj_1 onwrdedlgde greMgebleden van
Rhod .. l•• n Namiblt. koml dil verblullend ekonomlsc:h
pakket op de h.lllng I. liggen. Eind seplember 74
d. men 'IIOOrom ondeftlandelingen I. beginnen. mat
wrtegenwoordlg.,. van all. beYOlklngagroepen. _
de toekomsl van Namlbl'.

Sommig. groepen alelden zk:h aanalen<l echler dil
voo,.lel. maar de ontnoohl.ring kwam al gauw: V04'-
at.r was ebsoluul niet van plan om Namlbll ~
keUjk t. maken. Dil bl.. k overduidelijk uil de voor-
alel/an".n J.nnl. d. W". d. .Komm~aal
'IIOOrd. Inheemse bevolking In Zuld-Weat Afrika. : het
dorre noordelijk. thuialand Ovamboland zou onafhan-
kelijk moeten worden. .n zlçh moeten wrbInden met
d. Ovambo'a In Angola.
Het aldus wrgrol. Ovambol.nd zou _, bullaratul
moeten vormen legen h.1 onafhankelijka Angola. De
raat van N.mlbl' zou opgedeeld worden In veraehll-
lende zwart. ataalj .. (d. huidig. ~.thulslanden.).ln
grool blank geblaêCdalnle1 allMn lWMderde YM de
lotale oppervlakt. zou beslaan (-veIIjk de "Iua
In Zuld-Alrlka). maar waar ook .11e mijnen. Induslrieln.
goed. landbouwgronden ••. d. liggen. Deze zwart. mI-
nlstaatj.. zouden een lederall. kunnen vormen. ol de
blank •• taal zou aanllultlng kunnen zoeken bij Zuid-
Afrika.

liet dit pI.n hoopt ~ .......

In .... Id.., Ie .... n :
- hel wil Ovamboland. met al zijn SWAJ'O.ftlllitanlen.
kwijl

- het wil zijn Int.rnallonaal praatlge opvijzelen. door
d. Illegal. bez.ltlng van Namlbll ac:hljnbaar op
g-

- hel wil lol overeenatammlng komen met de VN. en
leg.Ujkertljd de kontrol. houden _ de Namlblac:he
dlamanl- en uraniummijnen.

vervolg blZ~



•
J8IIIIIIervoorVorster.mur hetziet.r nl.tnur uit
datzIJnber.keningenzullenuitkomen.Zowel'SNn Me
Brld.. VN-kommiuriavoorNemlbll.alshetInt.m.-
tionaeJ V.rbond van VriJ. V.Icv.ren/l1lnl1.n (IVW).
_en h., Zuld.lrlk .. ns. vooral., van d. hand, O.
woord_rd.rvan hetIVVVt.Bruss.1verklaard.:.0.
~r.kk....kunn....all..n posill.ver.sultatenhebben
all de echteverteg....woordig.rsvan h.tvolkdeel"..
men. O. SWAPO lad. enig.echt.v.rteg.nwoordlg.r
van h.tNamibIsch.volk.0. hoofd.nvend. verachll-
Iend •• temm....ziJnnietmeerdan politiek.marlon.t-

'.Natuurlijkkwam d. belangrIJkIt.reactl.vanhet
SWAPO zelf.SWAPO welg.rtleder.onderhandeling.
zolanghaar1.ldersInPr.torl.ofoph.tberucht.Rob-
beneilandgevang.nbliJven.BovendienzalSWAPO d.
eangekondlgdeverkIezing....voorh.tschIJnparlement
vanOvambolandboycotten..En ten.Iott.IaSWAPO
vIerkantteg.nled.r.pogingom Namlbllop t.delen.
DergeliJk.alellingnamelut aan duldellJkh.ldnl.ta

I draallde Zuldafrlkunsepropaganda-
machineweerop voll.toerenom d. bullenlandsepu-
bliek.opInIeInslupI.eussen.OfzIJnernog men.en
dieIata .la,-"lIjki-zjenInd. binnen-en buiten-
landsepolitiekvanhetaparth.'dHeglm.?

Niette verwonderendalmen hetreQiemvan Saleabury
met hand....tandblJl10ndom de doorde UNO ge-
troff....ekonomisch. boycott. omz.llen.

.... r.-leonmiddelijkna d. eenzIJdig.onalhanke-
IIlkheldsverldaringvanSrnlth(11nov, 11185)werdende
ekonomisch. bandenm.t Zuid-Afrikaaangehaald.,Zo
nam de ImportvankapitaalgoederenuilZuid-AfrikaIn

e mat.toe.0. exportvanRhod..iach. goederen
Zuid-Afrikaontwikkeltzichheelwat moeizamer

vanweg.d. konkurr....tI. mald.Zuidafrikaane.Indus-
trie..MaarnietteminI.Rhod .. 11 lochd. belangrijkIt.
handelaDattnorvan Zuid-Afrika.

blque.zull.nvrlend.IIJkwordenoverg.haaldom de
randal.hunmunteenh.idI.aanvaard.n.(...)ErI.al
..n .Recourc.. PI.nningCoun.II.(..n IOOrtInvaa-
Iterlng.-planbur..u) voor ZuidelijkAfrika.dal on-
derzoekmoetdoen.en all.landenInZuld.IIJkAfrika
moel adviseren.om zo ..n dubbel.vesliglngvan
bepuld.Indualrie6ntevoorkomen.Dilzou nam.IIJk
lotonnodig.hogeulIgavenkunnenlaldenen ..n on-
nodig.konkurr.nll.lussenbepaaldeland.nkunnen
aanwakkeren.LIdstatenva.nd. EkonomischaG.m..n-
schapkunn.n.Ikaaraanvullen.Bijvoorbeeldzou d.
RepubliekZuld-AlrlkamachIn...chemisch.produk-
tenen elektronischeapparalenkunnenmaken.lerwlJI
TranskeiJuteproduceert,Swazilandaulker.Botawana
vI...enLesothowaler•.
Maar net toen Zuid-Afrika
zich nog kon overleveren
aan dergelijke optimis-
tische en gedurfde be-
spiege11ngen, kwamen de
ontwikkelingen in Angola
roet in het eten gooien.
Bij de nadering van de
onafhankelijkheid bracht

'LA imeers zi jn imperia-
listische tegenstanders
FNLA en UNITA beslissende
klappen toe. Uitteraard
kon Z.-Afrika vanaf dat
ogenblik niet passief
blijven toezien op het
verlies van zijn bondgeno-
ten.en het oprukken van
de progredsieve krachten
in Angol~. Een definitieve
overwinru.ng van MPLA zou
al te nefaste gevolgen
hebben : de progressieve
landen Tanzani~,Mozambique
en Angola zouden aan slag-
kracht en weerbaarheid
winnen, Zambia en Rhodesia
zouden verder onder druk
komen van interne en ex-
terne progressieve krachte
het wingewest Naoibia zou
zich door Angola gerugge-
steund voelen in de onaf-
hankelijkheidsstrijd tegen
Zuid-Afrika, en wat zou er
resten van de vroeger zo
veelbelovende as Zuid-Afrika
Zambia-Zal:re ?
Bij deze perspektieven
are'igelllle~ekofiomiëChe drèf';"
men en belangen van Z-Afrika
in het gedrang te komen,
wat onmiddellijk repercusw
sies zou hebben op de inte~
ne ekonomische situat1e.
aar wat meer is, de nood

aan expansie van Z-Afrika's
zijde is zo nauw verbonden
met de apartheidspolitiek
zelf, dat ook meteen
hier de politieke proble-
men overhans zullen toe-
nemen.
Het 'zijn deze ekonomische
belangen en de onvermij-
delijke politieke impli-
katies erbij die Z-Afrika
in het avontuur van de
agressie tegen Angola ge-
stort hebben. Daarbij
rekenden ze in Angola op
hun partners Unita en
FNLA, die echter al hun
geloofwaardigheid ver-
brasten door deze allian-
t1e.
Uiteindelijk is de invasie
slechts op,korte termijn
suksesvol gebleven. De
zuidafrikaanse troepen
worden nu door MPLA terug-
gedreven. Ook heeft Zuid-
Afrika zich misrekend in
in de openlijke onder-
steuning door de VS en
West-Eropa

We dienenons echt..._I voorogentehoudendal
VOf1IIer.ondankl allediplomatiekgenadder- hetweze
In AbIdJanofInLoeaaka- nlelber.ldIs om fund..

veranderingendoorte_ren.

III."South Africa's dream'"
en de geopoli tieke rol ..
Angola In de openl1Jke onder-

E6n vande Wra~e vruchtenvan de apartheldspoll-steuning door de VS en
la hetgrootgebrekaan koopkrachlopde.Igenbln- West-Europa voor deze

nen1andse markt.Daardoorla daZuIdafrikaanseIndus-krui stocht. Ofschoon het
trlagedwongenom InhetbuitenlandnaarmarkIent. natuurlijk tot een afkeu-
zoek ..... Hetgeendan uitlooplop een bijnaklassiekering gekomen is : misschien
koIoMl.verhouding:Zuid-Afrika_rt kapllaal.n In-kon Z-Afrika' h 1 t
dustriogoeclerenuilen Inv..leertInmiJnbouw-enInIra- . 1n un paas

tuurprojekten.Inruil scha"hetzichgrond.tollen,een VU11 karwaf doen.
landbouwprodukten....gutarbelde,.aan. Het 1S nu duideli jk dat
Ineen artikeluit.AfrlcaSouth.(feb.1ge8)-komtdit'Zuid-At:ri~la ,het ware gelaat
duidelijk lOl uiung i .003 ekonomiOGheen politieke van Z1 Jn l.ll twaart5B poll-
doel In ZuidelijkAfrikala helmoblliser.nvan all.ti ek" onthuld heeft. Het

IJkeen m....selIJk.hulpbronnenaan d. Tafel-zal trouwens VOor di t land
berg (bijKaapstad)lotde oevervand. Kongo-r,...ler.van langsom moeilijker
(...) LandenalaRhod..il.Malawi•.Angola.Mozam- worden de politiek van de

fluwelen handschoen toe te

r JABULA

1mmers tot de bouwstenen van
de apartheid, de geraffineer-
de onderdrukkingsstruktuur
waarvan de zwarten binnen en

Op donderdag 26 februari '76 buiten Zu~d-Afr1ka het slacht-
treedt de Zuidafrikaanee zwar- offer zijn.
te muziekgroep JABULA op,in Belgi~ heeft vele bind~ngen
ALMA II VAn Evenstraat,Leuven. met ZU1d-Afr1ka. Eén daarvan
Jabula is een groep Zuidafri- is het Belgisch6Zuidafrikaans
kaanse musici die in Engeland kultureel akkoord (getekend
een goede pers kregen na hun 1 juni 1954).
eerste elpee (Virgin RecordS) Het huidig akkoord voorziet
en een reeks succesvolle optre- o.a.in :
dens kenden.De groep musici emi- - samenwerking op wetenschap-

pelijk gebied: µitwissel
reerde naar London,omwille van van ~rofessoren en studen-

de apartheid,die de muzikale ten (blank natuurlijk)
ontplooiing en vooral erkenning - uitwisseling van kulturele
van de individuele mensen on- groepen: schilders, schrij
mogelijk maakt e i Dit wekt zeker vers,zang-en muziek~oepen
geen verwondering a]s men weet en uitgebre1de kulturele
dat hun muziek over onderdruk- manitestaties.
king en bevrijdine gaat en dat - verspreiding van boeken,
die wordt gepresenteerd in een tijdschriften, films en
vlot Afrikaans jazzrit~e.De le- allerlei propagandauitingen
d~~ van Jabu~a (beteken~ 'geluk'Het lijkt onbegrijpelijk dat
z1Jn profess10nele menser. dergelijk rascistisch kultu-
Inspirator en leider Ju11~ reel akkoord nog steeds van
Seho~~ane ~~hula begon za jn kracht is. Aan deze gepermi-.
Carr1€re ?1J de.Molombo Jazz- teerde politieke propaganda
men 10 ZU1d-Afr1ka, e1nd 60-er van Zuid-Afrika moeten we in
jaren. De andere groepsleden Vlaanderen een einde kunnen
ve:-toelden o s a , bij. ~e manhat- stellen.
ten. Brother< ('N~~1J ook Het optreden van Jabula kadert
myr-iam makebn ) , b~J de Do~lu.r in een alternatief kultureel
Brand Band (me ; memand mi.nde r' festi val dat i.n de st8dsfeest
d~, Gato Bar-hi.e re }, De kompo- zw van'Mechelen gekoncen-
s1t1es vloe1en u1t.de pen van treerd is. Jabula wil ook in
Bahula ~n Ranku (g1taar, en Leuven een ruim publiek berei-
percuss1e). Voor de typ1sche ken en wijzen op de imperia-
Afro-sound zorgen verder: listische en onderdrukkende
Mhlongo (vocals), Eley (te- tendens die de apartheid ver-
noren aopr-aan saxen~, Mothle tegenwoordigt.
(bas.g1taar, akoest1k bas en De politieke eisen die verder
back1ng vocals) en Gr~am door de inrichters zullen ge-
r.organ (drumej pe rkussd e}, formuleerd worden zijn:
Zowel de elpee als hun op- _ neen aan het kultureel ak-
treden besluit met "Le" ue koord Belg1S Zuid Afrika
be free~l. We h?p'en dat _ enngrata eat op naar ZU1d Afr],.
Jabula 1n· Bel'g1~ è.e belang- - k -- - __~ _ ~ --
stelhng krijgt die ze ver- - stop handel en investeringen
dienen omwille van hun goed met Zuid-Afrika
zi ttende UlUziek en het kader - steun aan de Zuid-Afrikaanse
waarin zij steeds hun optre- bevrijdingsbeweging ANC en
dens naar voren bren~en. haar multiraciale vakbeweging

SACTU

anti-apartheidsweek

Kader van dit optreden I
ANTI-APARTHEIDSWEEK 22-27·feb.
Aktie rond Zuid-Afrika is
momenteel zeker niet wille-
keur1g, nu de imperizlistische
trekken van de apartheids-
struktuur zich openlijk mani-
festeren, conferator de agres-
sie tegen Angola. Hpt is nodig

dat alle banden met d1t
imperialistisch en agres-
sief regiem verbroken worden,
zowel op ekonomisch als op
polit1ek gebied. Ze behoren

- neen aan de zuidafrikaans

haar multiraciale vakbewe-
ging SACTU

- neen aan de Zuid-Afrikaanse
agreSS1e 1n Angola.

De eventuele winst bij dit op-
treden gaat naar SACTU.

WIJ REKENEN OP UW SYMPATHY-
BETUIGING. KOM NAAR JABULA.

de inrichters : kultuurraad,
wereldwinkel,akza en boa.

passen. Dat weet men in
Zuid-Afrika maar al te goe~
De inmenging in Angola van-
daag kan morgen andere
omliggende landen treffen.
Vandaar dat Zuid-Afrika
nu meer dan ooit toe is
aan een doorgedreven m111-
tariseringen repressie :
het defensiebudget St1jgt
duizelingwekkend, de diens~
plicht voor reservisten
wordt verlengd, meer en meer
miliciens worden onder de
wapens geroepen. De Nato-
landen en Frankrijk geven
hierbij Z.-Afrika het volle
pond : ze voorzien het van
strategische wapens, geven
gul licenties voor de uit-
bouw van de Zuidafrikaanse
wapenindustrie en helpen
Zuid-Afrika bij het maken
van nukleaire wapens.
Zullen we nog lang moeten
wachten eer de Nato en
Zuid-Afrika met een ZATO
of iets dergelijks voor de
dag komen ????

Naar aanleiding van de studie-
dag: Studeren'als gehandikap-
te op 15 november 1975 gehou-
den, wordt door de Werkgroep
Gejandikapte Studenten een
brochure rond dit thema uitge-
geven. Hierin vindt U onder
andere : een sociologische
benader1ng van het gehandi-
~aptenbeleid in Belgi~, de
financi~le voorzieningen
voor minderval1den in het
Hoger Onderwijs, aangepast
wonen, toegankelijkheid van
scholen, ervaringen van stu-
derenden en hun leraars ••

Deze brochure kan verkregen
worden door storting van 75
frank op Bankrekening
431-0370271-89 van de Dienst
voor Studie-Advies , Muntstr.
24, 3000 Leuven, met vermel-
ding 'Studeren als gehandikap-
te'AKZA.
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* Optreden Leuvens Universitair
Koor in de Grote aula om 20.15
fakbar (W&L) :kaartavond

* ISOL: pint jes en fruitsap aan
10fr.

* Kul.tuurraad: Werkgroep Ballet
en Lichamelijke ekspressie in
het oud gebouw van het sport-
ot.

Werk8l"0ep de ke-
gelaar (volksdans)in de munt.

* Om 20 uur regionaal komitee
tegen de misbruik van de
psychiatrie voor politieke
vervolgingen op soc.raad.

* Sport a Studenten Werking:
20u. :dansen
20u. :Jazz
21u. :turnen

Elcker-Ik:20u.Avond over po-
litiek en vorming m.m.v. Toon
v.de Velde.De kr1sis en zijn

u1twegen* Mobilisatie voor proces tegen
Dr.Merckx in Antwerpen om 9u.
bussen vanuit Leuven inschr.
mogelijk op sociale raad.

* Sticht.Leon Lesoil:Het over-
gangsprogramma,perspektieven
op korte en middel.lange ter-
mijn op soc:raad.

* so1.idariteitsdag met de poli-
tieke gevangenen uit Maroko
en tunesi~. .~
Chilecnse film: "Ik was,ik ben
ik ben geweest."in aud.vesa-
l.ius om 20 en 22u.
Tentoonstell.ing en informatie

* Kultuurrnad: Werkgroep Ball.et
en Lichafue1.ijkeekspressie
in oud gebouw sportkot.

* Feest eerstejaars door UP:
zie verder in het blad.
Cyclo-cross:org.:Landbou
en sportraad.* Dia-voorstell.ing Schotland
en Amerika met moderne mu-
ziek.

* A.I.B.-vormingsvergadering:
eigen werking en kontakten.

* Sporta Studenten Werking:
19.30u.:schaatsen

Cabaret: Paul van Vliet

Kultuurraad :Werk.groep toneel
in de sluisstraat,77

Leuvens universit
koor in mie trees.
lsol-bar: Indonesian contact-
dinner by Riny
Sporta Studenten Werking:

- 9.Vlp.1'1l"l~'

.."

19u • :Turnen
19.30u.: Wandel.en
20.40u.: Karaté

* Kultuurraad:werkgroep foto-
grafie in H.Geeststr.90
Anti-apartheidsweek:
film om 20u. in jeugdklub
Jeko, "The last grave in
Dimbeza"
ISOL.:begin van Internationaal
schaak- en VQgelpikkamnioen-
schap in Isolbar.

St~iio:14 en 18u.:Let it be
met de Beatl.es
16 en 20u.:dokter pulder
zaait papavers.
22u.: Shampoo
24u.: Canterbury tales
film v.Pasol.ini•

l.o... iun:18.30 en 20.30u. :duive
doet al met L.de Funes
22.45u.:Borsalino
zat. ,zon.,woe.: 14.3Ou
2 Walt Disney's

Vita:20 en 22u.:Hoofdzaak iS
1.iefde
18 en 24u.:Profumo d
Donna

a~: vanaf 14 tot 20.30u.:
De pink panther is teru

po~:van vrij. tot maan. 14-
20.30u.:Brannigan!
van dins. tot don. 14-
20u.:De laatste tango te

arijn .•
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EERSTEJAARSFEEST

1.NAL~IDDAGAKTIVITEITEN.
Stand 1 : stadspark,

koordtrekken,zeklopen,
met hoefijzers naar een
pin gooien, een bal door
een autoband sjotten.

Stand 2 : Hooverple1n,
et de mikrowagen wordt

er hier aan volksdansen
gedaan.

Stand 3 : Ladeuzeple1n
Grote plekaten met pa-
pier erop zijn hier aan-
gebracht. Met verf en
stiften kan hierop naar
hartelust getekend wor-
en. Met de groep

schien eerst een thema
afspreken.

Stand 4 : Parochiecentrum,
Hier worden de boterham-
men gesmeerd voor 's
avonds.

Stand 5 : Einde Bond,
et behulp van sandwich-

mannen proberen we de
mensen enkele~te stellen.
De antwoorden op deze
sandw1chmannen verzame-
len we in telegramstijl.

Stand 6 : Stat1on,
e borstelen het plein,

poetsen verkeerssigna-
l.en en -borden, wassen
de voorruiten van de
bussen en van andere
stoppende auto's

Stand 7 : Galeri

FOTOGRAFIE
Stand 8 : Inno,

Hier wordt er gezon-
gen, samen met enkele
gitaristen en proberen
we ook wat aan bewust-
mekeing te doen ivm
de rol van grootwaren-
huizen.

Stand 9 : winkelst.Diestse,
dmv AARDAPPELSTAART doos-
je voortbewegen,sinaas-
appel langs hals door-
geven,met de handen op

- de rug 1n appels'bijten
Stand 10: Fochplein.,

Soep koken en schoenen
poetsen

Stana·-11':parking to Valk
Steltlopen, piramide bou-
wen,Haasje over,Romein-
se wagen

Stand 12: Pomp"EI Parma"

3.AVONDFEEST :
Eten-opruimen
oment van rust

Zangstonde-volksdans-
Pree podium-Apoteose-
Vrije dans.

De 'Werkgroep Fotografie'
bl.ijft tot eind februari el-
ke vrijdagavond om 20.3Ou in
de doka, H.Geeststraat 90,
samenkomen. Onderwerp van
deze bijeenkomsten is meest-
al het ontwikkelen en afdruk-
ken vanJp.to.'_s._Hier:
er tevens ge~ksperimenteerd
om nieuwe effekten bij af-
drukken te krijgen.
aar de afdruk is slechts

een tweede stap naar een goe-
de foto. Daarnaast is de op-
name zeker even belangri jk..
Daarom wordt er vanaf maart
estart met een nieuwe cy-

clus van lessen. Deze zul-
len zich dus meer specifi-
eren in het 'trekken' van
de foto's. Daarvoor wordt er
beroep gedaan op een bevoeg-
de leraar : Piet VRANCICX,
beroepsfotograaf. Hij stu-
deerde aan de st. Lukas te
Brussel .Al, fotografie, was
gastdocent in Engeland, geeft
nu les in groep T en is tc~
vens medewerker van het Be-
stuur van Jeugdvorming (mi-
nisterie van kultuur)

2.BEGIJNHOFVIERING
Kontrast : spel-ernst :
'laar houdt het spel op en
begint de ernst.
"Vertrouwen \Vemekaar nog
als het niet meer om te
lachen is"
Hoever durven we samen
konsekwent en solidair
de weg te l!a8n".

Deze lessencyclus zal vooral
praktijk-gericht zijn, geen
hoogdravende theoretische
uiteenzettingen, maar wel
zeer konkrete wenken.

Verder is het
ling om, ~ver
deze lessen, een vaste .kern
van geïnteresseerden te krij-
en, zodat we volgend ekade-

miejaar reeds vanaf de eer-
ste maanden ser1eus .kunnen
gaan werken.
Deze cycl.usbestaat uit 6
lessen van elk 2 uur. De
eerste zal doorgaan op maan-
dag 1 maart, .20.30u in de
H. Geeststraat 90. Vervolgens
op vri jdag 5, maandag 8,
15, 22, en 29 maart, telkens
om half negen op hetzelfde
adres (Kul.tuurraad)
Okee, we zien je dus op 1
maart om half negen. Als het
mogelijk is, verwittig ons
dan eventjes (de koffie
staat klaar), tel. 23.76.73


