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Nu dat het vakantie is, vragen ze
thuis hoe de eerste maanden in
Leuven zijn geweest. Of ik mijn
plan kan trekken. of ik kan vol-
gen in de lessen ...
IK zeg dan maar dat het allemaal
best rneevelt.
In het begin had ik wel wat schrik
dat ik me niet zo erg op m'n gemak
zou voelen. Leuven is toch wat an-
ders dan de middelbare; met die
zestlen- of zeventienduizend "kol-
le~a's". Dat kan al tellen. _
Ja. toen ik naar Leuven kwam.
kende ik wel die enkele mensen
van m'n laatste jaar middelbare.
Het onthaal dat door de oudere
studenten van de fakulteit geor-
geniseerd was. heeft me echter
"BFgohcl·pen~dla~eerste dagen door
te komen. Ik heb er een pak ande-
re mensen leren kennen; 'k had
wel effe moeite om die uit Lim
burg en de Vlaanders te verstaan.
maar als je die met die mensen
genoeg praat. in de Alma of in de
les. dan begint dat wel los te
lopen. Op kot praat je met de an-
dere bewoners; en in de fakbar en
in de andere kafés zie ook weer
een hele joop mensen.
Oh. die kafés ... Leuven verdrinkt
wel in de kafés. 't Waren soms
wel zware avonden. Thuis kreeg
ik al eens naar mijn voeten als
ik na twaalf binnenkwam. Onze ma
en pa zouden ogen opzetten. denk
ik. als ze wisten dat het in Leu-
ven soms dik na twaalf is als ik
naar 't kot ga. 'k Blijf niet al-
tijd zolang aan de toOg hangen;
ze spelen 's avonds ook nog eens
n8 goeie film •.. Enfin. ik vind
dat ze zich thuis gean zorgen
moeten maken; 'k ben tenslotte
achttien. en ze weten dat ik in
Leuven op eigen poten moet
staan.
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beschikbare kursussen van het
eerste trimester gekocht ... Goed
dat onze pa en ma genoeg geld
meegegeven hadden en dat ik nog
wat over had van m'n vakantiejob.
Ik ben toen veertien dagen naar
alle lessen geweest en dan heb
ik een keuze gemaakt. Die prof
ven geschiedenis heeft wel een
goeie kursus. maar ik vind dat
hij nog andere interessante din-
gen te zeggen heeft. en daar

niet. krijg ik nog altijd de no-
ta's van Marieke. Dat vind ik
echt een toffe meid. We gaan
's middags dikwijl een koffie
drinken in het kafetaria. En ze
kan goed koken.

Ik zal z~ deze twee weken niet
zien. want zij en ik moeten thuis
ook nog enkele eindejaarsfeesten
doorspoelen. ~k heb in Leuven al
ferm mijn best gedaan met al die
vieringen: sinterklaas. kerst-
feestje. vroege nieuwjaarsfuif,
dat vat van Lea die verjaarde .•.
Ze hebben me gezegd dat een kof-
fie met citroen een paardenmid-
del is tegen katers. IK zal dat
de eerste week van januari wel
nodi~ hebben. pc1n!! 111..\Iar.~ "dan
moet ik mijn kursussen eens def-
tig openslagen en de nota's van
Marieke in orde brengen voor de
partiële examens.
Ik had eerst geen zin om eraan
mee te doen; ze zijn toch niet
verplicht. Maar daarna dacht ik
dat het toch niet slecht zou
zijn; je weet dan tenminste hoe-
ver je staat; je leert het mon-
deling examensysteem. En Marieke
doet ook mee.
Ik zal in januari wel wat minder
moeten uitgaan. dat ik wat meer
tijd heb om te blokken. We heb-
ben al met een paar mensen afge-
sproken om samen op kot te blok-
ken. En als we een paar dingen
niet goed snappen, kunnen we nog
naar Pol van de tweede kan voor
uitleg. Maar voor statistiek ga
ik zeker bij Marieke blokken;
die kan er wat van ••.

Ja, na zo'n late avond is het
soms moeilijk om op tijd uit bed
te komen voor de les ... brossen.
Maar dat is pas de laatste maand.
De eerste maanden - of was 't al-
leen oktober? .. -zat ik dikwijls
in de les. Die professoren en as-
sistenten hadden me op die verga-
dering in de eerste week ook ferm
schrik aangejaagd. Ik kreeg de in-
druk dat ik absoluut naar alle
lessen moest gaan. want iedereen

stelde zijn vak als hét belang-
rijkste voor. Daarna zegden de
oudere studenten dat je je daar
niet al te veel van moet aantrek-
ken; sommige proffen zeveren ge-
woon hun les vol. en anderen heb-
ben hele goeie kursussen waar
praktisch alles in staat. Ik ben
die week naar de Acco gelopen en
naar de kursusdienst van de stu-
denten en ik heb praktisch alle

blijf ik naartoe gaan.Naar sta-
tistiek moet ik wel blijven gaan.
want met die kursus alleen ben
je niks. Bij twee proffen val je
gewoon in slaap. dus blijf ik
beter in bed liggen. Dan zijn er
nog met een goeie kursus. En die
vier anderen ... ja. daar zal ik
wel eens naar toe gaan als ik zin
heb) als die interessante dingen
te vertellen hebben en ik ben er

"Euh ... je. ma? Jaja, ik zal de
kerstboom wel installeren ..."

Allee. vooruit, d'r is voorlopig
nog wat anders den part1ëels.

HORIZONTAAL-----------
1. Akedemisch ziekenhuis ven de
KULeuven.
2. Redon) ean een ender efsteen.
3. elgemene vergadering (efk)) nem
tot zich.
4. huis ven het fekulteitsbestuur.
5. domoor, onnozeleer) roem.
6. rind) Belgische universiteits-
sted.
7. een der oudste universiteitsge-
bouwen in L@YVQn
6. plein in Leuven) unie ven Are-
bische republieken.
9. gemeente bij Veurne) drinktui-
gen.
10. afpekkenl duizend gulden.
11. zijn verblijfplaets hebben)
voorzetsel.

12. Amerikeense ruimteveertorgeni-
setie, enimale wezens.

VERTIKAAL.---------
1. gratis (letijn)) vaartuig.
2. voegwoord) bespieder.
3. grote bijl, brendrest, Ameri-
keanse vliegtuigmaetscheppij.
4. Leuvense bioskoop I Nederland-
se omroepstichting.
5. en volgendel op 't ogenblikl
Balgiseha vliegtuigmaatsehappij.
6. lend in Aziäl room.
7. brutol meetronend.
6. oude lengtemaetl kwekingen.
9. Revolutioneire Arbeidersligel
ultimo legiol voorzetsel.
10. grand touriSmBl beroemd Vle-
ming in Leuven begreven.

11. en endere. echtgenoteÎ vreemde
munt.
12. een verplichte veste verblijf-
pleats toekennen.

Verder in dit Kerstnummer:
Politike, Doctores honoris ceuse
(2)) Het vliegend scheermes, Weg-
wijzer en Zeefdruk (3), Hep,Film-
forum. Photo, Sportuitslegen (4)
én de Beste Wensen voor het vol-
gend jeer (binnenpegine)
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twee dagen

Vrijdagmorgen (10/12) omstreeks
vier uur kregen de lete kaffee-
bezoekers van Politika het bezoek
van enkele geuniformeerde verte-
genwoordigers van wat in linkse
kringen wel eens het repressie-
apparaat wordt genoemd. Die twee
agenten eisten dat de bar binnen
de tien minuten zou worden geslO-
ten, wegens klachten van de buren
in verband met nachtlawaai.
Deze klacht bleek dit keer wel
ongegrond. Oe muziek stond vrij
zacht, want de mensen van Poli-
tika leren snel. Oe vorige
avond -na de Wetswinkelbenefiet-
waren Walter oeBuck en zijn loch-
te Genteneers afgezakt naar het
pand in de Parkstraat alwaar zij
de aanwezigen animeerden met hun
fanfaremuziek. oa~r er op tuba's
saxofoons en trompetten geen vo-
lumeknop staat, daar de sfeer er
een was van zelden geziene spon-
tane feestvreugde, stoorde nie-
mand BINNEN Politika zich aan
het lawaai. BUITEN stonden de za-
ken weliswaar anders. Enkele bu-
ren bekloegen zich -waarschijn-
lijk terecht- over nachtl8Waai,
en belden de flikken. Vier enorm
arogante pakkemannen kwamen
dreigen "dat het hier dicht moet",
schreven de pas af van de barman

was ik nog sinterklaas
en nu zit ik

geleden

dreigden met sluiting van het
kaffee, boetes voor diezelfde
barman, enzovoort. Toevallig meak-
te niemand aanstalten om weg te
gaan. Wat tben volgde verdient
wel onze aandacht. Twee flikken
kW8men binnen. "Allemeal buiten"
Gijle wilt nie?" (inderdaad)
"Dan zal het hier rap gedaan zijn"
Ze verdwenen, namen de twee agen-
ten mee die buiten hun eigen be-
lachelijk stonden te maken en
verdwenen in hun blauw geSChelp-
te Volvo. Twee minuten later kon
niemend meer in 't kaff~ blij-
ven, wegens traangas dat zich
daar plots verspreidde. Niemend
heeft de flikken een empoule
zien werpen, mear de snelheid
waarmee ze verdwenen en de zeker-
heid die ze hadden betreffende de
tijdsduur waarop 't kaffee zou
leeglopen deden bij een aantal
mensen vregen rijzen.
Dit bleek dus het voorspel te
zijn. Terug naer vrijdegmorgen.
Na het bezoek ven de twee eerste
flikken werd het kaffee ontzet
door een 10-men sterke politie-
mecht. Verschillende mensen ver-
lieten het kaffee onder gedreig,
enderen werden herdhandig buiten-
gesleurd. Oe flikken verdwenen
meer de keffeegangers gingen weer

•In den bak

DOCTORES
Etk [aan; M.aIl. a.an.tUcU.ng van hd
6ee.6t van O. L. Vlt.OUW-Uc.ht1n.i.6, pa.-
.tJtone.6 van de 1(. U. L., ulOJt.den eae-
doc.tolUJ...ten uUgeltukt aan twe.e
p l!JL6 0nen cLi..e u.c.h 0p we..te.n.6cltap-
pe.Ujk vtak VeltcUe.n.6teL<.jk heb-
ben gemaakt.
Va.nu.U de KM.nqlttUld weJtden volgen-
de luutcUda.ten vooltqe.dltagen:
NOAM CHOMSKY
op de ~ringraad van 12/11
werd besloten Noam Chomsky
voor te dragen els kanidaat.
Vanuit de Akademische Raad
werd gevraagd een kandidaat
met universete betekenis
voor te dragen. Oe Kring-
raad meent dat Chomsky in
die kategorie valt omwille
ven de manier waarop hij
tealkunde wetenschappelijke
autonomie geeft en ze toch
inkadert in een bewuste
maatschappijvisie.
Chomsky is momenteel profes-
sor aan het Massachusetts
Institute of Technology;
hij was de ontwerper van de
transformationeel-generatie-
ve grammatika, die na het
strukturalisme opnieuw ele-
menten uit de traditioneel-
ilosofische benadering op-

nam en expliciteerde. Zijn
verdienste ligt onder meer
in het feit dat hij de eer-
ste was die een wetenschap-
pelijke teorievorming in de
taalkunde introduceerde.
Oe laatste jaren moet worden
gezegd dat zijn werk ook
andere dan normaliter voor
taalkunde geinteresseerden
aanpreekt, ook aan de Leu-
vense universiteit.
Uit bovenstaande moge blij-
ken dat Chomsky ook zuiver
wetenschappelijk gezien een
valabel ~ondldoat is. eQven-
dien heeft een meerderheid
in het departement Linguis-
tiek van de Fakulteit Lette-

HONORIS CAUSA
ren en Wijsbegeerte zich be-
reid verklaard morele steun
te verlenen aan het voorstel.
Als enige bezwaren worden ge-
geven: "(a)dat de toekenning
aan Chomsky (houder van 21
eredoktoraten) rijkelijk te
laat komt" en "eb) dat Leu-
ven te veel zou pretenderen
door zo'n belangrijk man
hiernaartoe te halen." (+)

IVAN ILLICH
Illich is in onze streken
voor het eerst in het nieuws
gekomen door zijn konflikten
met de lokale hiërarchie en
met de Romeinse Curie in de
jaren '60.
Daarna is er periode van
stilte, om dan gekonfron-
teerd te worden met de 11-
lich zoals de meeste mensen
hem kennen, nl. de auteur
van Deschooting Society (z'n

(+) citaat uit het advies van de voorzitter van het
departement Linguistiek aan de dekaan van de fa-
kulteit van Letteren en Wijsbegeerte, 2/12/76

binnen om zich te bereden over
deze tweede provoketie. Oe poli-
tie kwem terug met versterking
en trachtten de deur in te beu-
ken, wet niet lukte. Oe Perkstreet
werd toen ven beide kanten efge-
zet. Ne enkele schermutselingen
werd het keffee met behulp ven
de RIJKSWACHT bestormd. Alle
bezoekers werden bruteal buiten-
geklopt en opgeleidl vier ven de

25 aenwezigen konden een deze
simpetieke behandeling ontsnap-
pen lengs de dekgoot. Ook de
kamers boven Politika, volgens de
stetuten een privé-bar en een vzw
werden 'bezocht' en geledigd.
Oe mensen in Politike hebben ge-
zegd : "Dit moet gedean zijn.
We zeggen neen. Als ze nog komen
roepen we driemeel helt en den
schieten we" Weerven ekte.

kandidaten vanu/1 studenten
beroemste boek). Ook het
denken van Illich is voor
een deel het produkt van de
turbulente zestiger jaren.
Via zijn botsingen met de
kerkelijke hiërarchie boven
hem groeit Illich' denken
naar meer radikale inzich-
ten.
Alleen al de titel van zijn
eerste boek De ontachoting
van de maatschappij. klinkt
als een provokatie, een uit-
daging van de traditionele
waarden, waaronder het hei-
lige huisje onderwijs in z'n
aloude vorm.
Oe positieve kant van "de-
schooling" ziet Illich dan
in de "retooling" van de
maatschappij.
Oe mensen nieuwe wapens en
effektieve wapens geven om
een menswaardig bestaan op
te bouwen.
Het humanisme ven Illich kan
dan ook niet geinterpreteerd
worden in de meer traditio-
nele zin van het woord.
Bij Illich is er spra~e van
een militant, d.w.z. op be-
vrijding gericht humanisme,
dat niet steunt op vooropge-
zette theorieën, maar op de
ervaring, de doorieefdë kon-
frontatie met menselijke el-
lende in Manhattan, Porto
Rico. Latijns Amerika en nog
zoveel regionen meer.
Men kan Illich niet zo ge-
makkelijk een links of
rechts etiket opplakken,
vandaar soms de heel erge
kritiek van beide zijden.
Hij verwerpt het streven om
Latijns Amerika bijvoorbeeld
in die zin te helpen dat het
wordt omgevormd naar het mo-
del van de rijke landen, het-
zij kapitalistiseh, h~tzlj
socialistisch.
Deze rijke landen zijn er
met al hun rijkdom zelf el-
lendig aan toe. In Illich'
visie, krijgt Marx' begrip
vervreemding een bijkomende,
in zekere zin nog tragischer

betekenis.
Daarom is de maatschappij no
dig aan écht radikale veran-
deringen toe. Illich ziet
deze radikale veranderingen
op weg naar een F1~uwe le-
ve n sst ijl (ei eon v-i tJi"à1. ~Gl1-
iety):de maatschappij wordt

ontschoold en van nieuwe op-
bouwwerktuigen voorzien
(herbewerktuigen). Centraal
staat niet de produktie van
welvaart, zelfs niet de pro-
duktie van "welzijn", zoals
men ze nu ziet.
Oe voorstellen zijn te waar-
devol om zomaar naast zich
neer te leggen.

Op de Akad~che Raad van 13/12
jt. UJeltd ovelt deze kancU.do..twt.en
ge.6temd.
Ve ~.tuden.ten hadden weelt loeIlk VOOIt
IU~ gedaan: de twee lutncUdo.t.en
lIJeItd en IUd aan!) enomen : lAA1..t Tt-
u.c.1t bwe 6t, mee.ndede Akad em,i. -
~che Raad dat een wuv~Ue.U.
moe.il..ijk een elte.tUe.t kan ve.Jt.te-
nen aan ümand cLi..e IUd hoog op-
toopt md hd huÁ..tÜge ondw.u.j e ,
Chom~ky ~ at te vaak -i.n de plUi-
zen gevaUen en ujn .theolÛeê.n
we.Jt.den at t~ veltoude.Jt.d bevonden.
W.i.e ujn dan wet de fje.tuklU.gen?
EIt. 10a.6 Itee.d~ ko n.ta.k.t OP!)enomen
met een plto6. MhGy, ge.6peCÁi1-
Li.l!UItd -i.n "gene..t.i.c enqeneeJL.Ótg",
maalt cLi..e konop 2 6ebltu.a.Jt..(. lUet
-i.n Leuven ujn.
Van dacht men aan Ione.6co, de be-
kend e .tonee.tau.tWlt en - theolte;t.(.-
~ , maalt cUe kon men IUd be-
Itwen, l®Lt luj ~ op ItW.
Elt ujn d~ nog tl.tLt pltobtemen om
op 2 6ebltU4lÛ 2 kanMdaa.t doc.to-
1te.6-Iwnow -c.a.u.6a. -i.n de Gltote
Aula. te klÛjqen.

GEZOCHT

2 personen die op woensdag
2.02.77 vrij zijn om een
eredoctoreet in ontvengst
te nemen. Goed betaeld.

Inlichtingen 016/22.03.21
22.04.31
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r._;a.zkti.e houdt 2 ~c.:r. net: r
voor om antwoord te Geven op in-

7 ...,zerebrieven,

ZUID-AFRIKA
H. r -'ir h merktJaardig, het ant-
woord van ALTERNATIEF naLezend
in de voriqe VETO als reaktie op
een artikel aan hen gewijd in VE-
TO van 18/10/76, hoe die mensen
omspringen met woorden als vals
o[ waar. Van al hetgene in het
antwoord staat is sLechts ~én ding
juist, nl. dat in de bedoelde VE-
TO de bet, k. 'nis van het isoord VER-
DINASO op een verkeerde wijze
voluit tussen haakjes stond ge-

hreuen .
We zouden eigenlijk het vedersoord
kunnen aanvatten met een steeds
weerkerende opmerking in derge-
lijke gevallen.
Het meest recente specimen tre[-
[en we aan in HUMO, waar men ook
meent tc moeten antwoorden op een
artikel dat verscheen in HUMO (5/
11/76) en waar de redaktie zijn
rekpl.iek aanvangt als volgt:
"Wij nemen nota van het feit dat
u hier antwoordt op een beschul-
diging die in de door U gewraak-
te brief niet werd uitgesproken" ..

Zo is het niet waar dat wij zou-
den geschreven hebben dat het ci-
taat uit de brie[ van Brugmans,
zijn houdinq t.o.v. Altel?1atief
zou typeren. '"17. hebben wij ge-
zegd dat" . z~jn houding t.o.v.
het ~olidarisme typeert. Wij ci-
teren nogmaals pro]', Bruqmans:
". -:-: H. geloof dat U een fout hebt
gemaakt door een zo uitvoerig
dossier te wijden aan het solida-
risme ... In de feitelijke prak-
tijk is het een soort 'edel-fas-
cisme', dat principiëel moet wor-
den afgewezen, totaal en onvoor-
waardelijk" .
avel'igens betire ft: het niet een
dissidente stcllingn«me van de
rektor van het Europaeel.leqe . In
een antwoord op deze brie[,

hrec ft: Vic Van 8ranteghem, lei-
der van Altcl?1atiof: "Het spreekt
vanzelf dat we in ons zoeken naar
een derde weg tussen het liberaal-

kapitalisme en het diktatoriale
communi ~e eerst het solidarisme
aandoen, omdat we daar onze ba-
sisideeën ... terugvinden."
Wanneer Alte1?1atie[ nu beweert
dat wat zij noemt "de sociale
l~er van de kerk als edel-fascis-
me bestempeLen wat goedkoop is",
dan moet Alte1?1atief koneekuent:
aijn en besluiten dat dit ook
qel.dt: voor Brougmarts.

Veorts zijn we er volledig mee
kkoord dat de pauselijke ency-
liek~n Rerum Novarum en Quadra-

gesimo Anno opgesteld werden met
weinig sociaalvoelendheid in het
heo[d. Trouwens Joris Van Severen
heeft er zich ook op gebaseerd:
"Finallement • ses idées (van Van
Severen, nvdr) se rattachent,
aussi ... à un certain catholi-
cisme, inspiré par les théories
corporatives de la Tour de Pin
et par l'encyclique Quadragesi-
mo Anno. dont la date coincide
avec celle de la création du Ver-
dinaso" •(Cl SP-dl,kume1ttnr.715-
715/26 mart. ' 6).
Het t.eqenoi» rqeet.elde hebben wij
nooit beuei r i. f.,'atwij wel ge-

hreuen hebb. ,n ':s dat het soli-
dar-ieme in België voor tbouud op
Van Sevcren. En inderdaad, Van
Severen was de eerste c'm er hier
mee uit te pakken. Niemand be-
weert het tegenovergesteLde, ook
niet autoriteiten op dit gebied,
zoals E. Verhoeyen, auteur van
bovenstaand CRISF-dossiel'.
Waaro" dp band niet gelegd wordt
met d4 .V.V. (Katholieke Vlaam-
e Volkspar';ij) is due vrij dui-

delijk. Het is best mogelijk dat
deze partij oot eens verwezen
heeft .n zich gesteund.wist dQor
bedoelde encyclieken, d~ch zulk
betekent weinig ... Ook de kriste-
lijke vakbonden beroepen er zich
jaarlijks op ... ver van ze te
gaan 'I, l>S-;jten voor "edel=fae-
eietcn", ,lQtBrugmans ook niet
zou d, /'1.

Verder wordt nogal lichtr.in-
nig omqetipronqen met de mo-
tieven die AKZA incpi reerden
om niet aan de meeting deel
te nemen. Het is best mogeLijk
dat AKZA in een brief aan Al-
tetmat ief gezegd heeft dat:
zijzelf niet meespeelde met
de nochtanc "interessante for-
mule". Doch het ie geenszin
noodzakelijk dat wat AKZA aan
Al termat ie] schrijft, de wer-
kelijke reden ia voor AKZA.

AKZA heeft beqin november vrij
uitgebreid zijn standpunt L'e-
gestuurd aan de pers; feit
waarvan ook Altel?1atief op de
hoogte is, die nu niet moet
doen alsof zijn neus bloedt.
Uit de persmededeling drukken
we volgende passage af:
"Onze ervaring met dergelijke
groots opgezette debatten heeft
uitgewezen dat ze tot de vrij
zinloze vrijetijdsbesteding be-
horen. Wij zijn evengoed als on-
ze tegenstanders in staat om
het publiek om de oren te slin-
geren met cijfermateriaal, om
pikante anekdotes aan te halen
of een principiële diskussie
aan te gaan. Helaas haalt dit
gewoonlijk weinig uit voor een
publiek van apartheidsfans en
kan ook de onwetende of nieuws-
gierige hier weinig informatie
komen halen. Vanuit een bekom-
mernis om werkeli~k de opinie
over Zuid-Afrika te sensibili-
zeren hechten wij er meer be-
lang aan zelf info-avonden te
geven of in te spelen op de

EEN SAAIE BOEL?
Waarde Vetolezer,
gij die levendig geinteresseerd
zijt in de studentenbeweging, in
haar reilen en zeilen, vindt gij
niet dat er een schreeuwende noo
is, hier in leuven, aan aktivi-
teit, aan verandering? Aan leven
buiten het ons opgedrongen pad e
buiten strakke ideologische om-
kadering.
Voelt gij ook niet hoe het de
laatste jaren bergaf gaat met on
studentenbestaan? We worden meer
en meer ingeschakeld in het gro-
te raderwerk. Verliezen onze
ziel en strijdbaarheid. Meer en
meer stof, steeds meer verbrok-
keling en isolatie. Energie en
ideeën gaan verloren, fantasie
en inspiratie verdwijnen. Moe-
der, waar gaan we naar toe?
Naar de dieperik? Neen.
Naar de O.l.Vrouwstraat 4, waar
een embryonale groep mensen al
een tijd lang de grote slag
voorbereiden. Er ko~t een Alge-
meen Studententijdschrift, of
wat ook de uiteindelijke naam
moge zijn.
emen we ons lot dus in handen.

Laten we unief en maatschappij
serieus bekijk~n, d.w.z. niet

lokale initiatieven waarop we
uitgenodigd worden en waar
ruimte is voor behoorlijke in-
formatie, diskussie en konfron-
tatie. Daar waar het eveneens
mogelijk is de onwetende, na-
ieve of bevooroordeelde te be-
reiken ... Een dergelijk initi-
atief heeft ook te Leuven
plaats gehad, en niet onsuk-
sesvol kunnen we zeggen.
Wij geloven dat we het recht
hebben onze konkluzies uit er-
varingen te trekken en deze
toe te passen." (De Nieuwe
19/11/76).
Trouwens de reden, zoals hij
in VETO staat afgedroukt, werd
op het ogenblik dat het arti-
kel geschreven werd ons zo te-
lefonisch meegedeeld door een
vertegenwoordiger van AKZA.

Tot daal' enkele losse opmer-
kingen op de nonsens van Alter-
nat-ief'.
Dat de polemiek nu gesloten we-

Studenten (kringen, organisaties)
kunnen voor allerlei aktiviteiten
de beschikking krijgen over uni-
versitaire lokalen. Voor de prijs
van 300 fr. per lokaal, kunnen za-
len voor een avond afgehuurd wor-
den (Grote Aula: 1.200 fr, Kleine
Aula: 875 fr), indien deze tijdig
worden aangevraagd.
Oe aanvraag gebeurt langs de ASR

je dat je ook bij OIKONOE (Bogaardenstraat 3) en dit zo
ROIENST zinvol kan maken vroeg mogelijk (minstens 5 werkda-

gen voor een aktiviteit).
Stelsel verzorgingsins*ellingen :

16.5 maanden. Oe drie vergaderzalen op de Bo-
gaardenstraat 3 worden gratis ter

Heb je interesse voor wat Oikondebeschkking gesteld voor studenten-
doet. vraag dan meer informatie aktiviteiten. Enige voorwaarde is
op het sekretariaat. dat het lokaal na gebruik in orde
Oikonde wordt gebracht. Aanvraag hiervoor
Ruelensvest 127. Heverlee-3030 kan altijd gebeuren, op de Bogaar-
Tel. 016/22.96.13 denstraat 3.

UWEGWI-JZER )
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OIKONOE
• I .. LEUVEN

Andere IS

zoekt ook
samen ean

Schrijven

Zeefdruk is een manier van druk-
ken waarbij men een scherm in
stof gebruikt (zeef) Deze zeef
is verstopt op bepaalde plaatsen
Wanneer men de kleur (verf) over
de zeef strijkt. dringt deze door
de niet verstopte delen en zet
zich neer op het te drukken op-
pervlak.
Ongeveer 2000 jaar geleden ge-
bruikten de Chinezen plakpapier
om de zeef te verstoppen. Nu
gebruikt men vooral emulsies die
verhard worden door de invloed
van het licht.
In tegenstelling met andere druk-
procédés (offset of helio) dient
men bij zeefdruk geen kapitalen

ze.
de redaktie

louter met theoretische konstruk-
ties, niet door onszelf op te
blazen met mooie leuzen, maar
door op speelse wijze de hele
situatie in vraag te stellen, en
ons erbij.
Daarvoor zijn nodig kreatieve men-
sen van alle slag en fakulteiten,
dichters en dromers, scherpe cri-
tici en ballondoorprikkers, ekono-
misten en idealisten, denkers en
doeners, fantasten en tekenaars,
saters en satiristen, filosofen
en vrijheidsstrijders, dialektie-
kers en levensgenieters .•• en voor-
al typers (die uiteraard onbezol-
digd worden; aarzel dus niet).
,et doel moet zijn: deugdelijk
leesvoer. nl. ontspannend, ver-
rijkend en bevrijdend.
Geen geleuter meer. Niet langer
getalmd.
Spoed u dus naar O.L.Vrouwstraat
4 (omgeving Oude Markt). Allen
die wensen mee te werken, grondig
of tussendoor eens, zijn er wel-
kom.

Brouw' ne W-' ti+: D1:'!drr"kB(lstO"n

Een goeie Jt.a.ad: .toop'.\ nacha om
4u. een.6 b.innen .Ut PoLUika.. I

de lLeda.k..Ue

te investeren in de machines en
het materiaal. Het laat perso-
nen en groepen toe affiches te
ontwerpen met weinig kosten en
zonder hulp van derden.
Zeefdruk geeft de mogelijkheid
zich uit te drukken los van
machten of ideologische of
ekonomische druk die het monopo-
lie bezitten over de informatie.

Om al deze redenen heeft Kultuur-
raad een infrastruktuur uitge-
bouwd die het toelaat fQ~Qg~~-
fisch te zeven. Begin janua-
;i-züllen dan ook lessen starten
die iedereen in staat moeten
stellen op zeer korte termijn
te leren zeven.



Een van de meest dankbare vruch-
ten.niet alleen kwa opbrengst
m8ar ook kwa samenstelling en
voedingswaarde. is de zoete pom-
poen.Deze vrucht afkomstig uit
het verre oosten past zich gemak-
kelijk aan in ons klim8at.de
kweek verloopt als volgt:men
zaait in mei enkele zaden bij
mekaar met een tussenruimte van
1.5m op een grond die een zekere
hoeveelheid humus bevat.voor de
rest stelt die geen bezondere ei-
sen.De oogst gebeurt dan vanaf
september.deze vruchten kan men
dan een hele tijd bewaren.
Belangrijk is ook te vermelden
dat de zoete pompoen-een gene-
zende kracht bezit voor mensen

'.

die lijden aan suikerziekte.
Men k8n er heerlijke gerechten
mee samenstellen waarvan er hier
enkele volgen:
Pompoensoep.
-benodigdheden
1/2 kg uien.2soeplepels olie
2tassen fijne pompoenmoes.2l

water 4soeplepels tam8ri.100g
geraspte gruyere en gehakte pe-
terselie.
-bereiding.
Uien goudgeel stoven in de olie

het pompoenmoes en het water toe-
voegen.en laten koken tot het gaar
is.Maak de soep fijn en kruid ze
met tamari en bind ze met het
meel dat vooraf gebroken werd in

wat koud water.Gehekte peterselie
toevoegen en met de geraspte kaas
bestrooien voor het opdienen.
Frieten van pompoen.
Benodigdheden:
1/2 kg verse pompoen. zeezout.
Bereiding:
Snij de pom~n in frieten.die u
goed afdroogt en in een kokende
frituur bakt.Laat de frieten uit
lekken van zodra ze een mooi gou-
den kleur hebben.
Beignets van pompoen:
Benodigdheden:
1/2 kg verse pompoen.beignetdeeg.
Bereiding:
Snij plakken pompoen van ongeveer
1/2 cm dikte en draai ze in het
beignetdeeg.Bek ze in een kokende
frituur.Breng de beignets op smaak
met zeezout of tamari net voor het
opdienen.

Een vrolijk kerst•••••

uit: Lima nieuws nrs 15 en 26.

1. m8ak een kleine elastische
deegbol met meel (volwaardig
meel. dat spreekt vanzelf). en
koud water. laat dit drie dagen
rusten op een koele plaats (16 -
18°C) tot het een zure smaak
krijgt (pH +4.6). het eerste de-
sem is klaar.
2. neem 25 gr van het desem. los
dit op in 300 cc koud water. voeg
er 500 gr volwaardig meel aan
toe en kneed het deeg. laat dit
ongeveer 12 uur rusten (17°C en
4.6 pH).

vergeet niet een handvol deeg
te bewaren op een koele plaats
(+5°C) voor de volgende bakbeurt.
3~ m8ak het deeg in dezelfde ver-
houdingen als in 2•• zonder de
volgende hoeveelheden te over-
schrijden: 1 kg deeg. 3 liter
lauw water (+ 20°). 5 kg deeg.
voeg ongeraffineerd zeezout toe.
kneed het deeg gedurende 10 ~
20 minuten. bol de broden of
vorm ze in metalen vormen voor
3/4 gevuld en vooraf ingesmeerd
met plantaardig vet. laat de bro-
Oen rusten bij een temperatuur
van 25-28° m8ks •• tot ze hun
volume verdubbeld hebben (3 d 6
uur). nu gaan ze de oven in:
1 uur en 250°.
smakelijk en sukses.

Een tijdje geleden hebben we be-
loofd het recept te geven van
brood met natuurdesem. Hier volgt
het dan. een avontuurlijk ekspe-
riment voor tijdens de kerstva-
kantiel

ilmf()rum
Welja. het eerste trimester zal
bij het verschijnen van dit Veto-
nummer ongeveer voorbij zijn. en
daardoor natuurlijk ook de eerste
reeks filmvoorstellingen van het
filmforum in Heverlee. Hoog tijd
dus voor een nabeschouwing over
dat eerste trimester en enige
informatie voor het tweede deel
van de voorstellingen.
Wat het eerste trimester betreft.
mogen we zeker van een sukses
gewagen. Er werden ongeveer 250
abonnementen verkocht (waarvan
het leeuwenaandeel op rekening
van het VTK mag gezet). en ver-
der waren er per avond nog on-
geveer een honderdtwintig losse
tickets te verkopen. Hoogtepunt
was zeker de eerste voorstelling:
'Easy Rider'.
Het is dus duidelijk een'stimu-
lans om verder te gaan. En dat
doen we dan ook. In januari start
de tweede reeks:
Rendez-vous à Bray (Delvaux)
The French Connection (Friedkin)
Glimlach van een zomernacht (Berg-

men)
Le Serpent (Verneuil)
Deep End (Skolimovski)
De tuin van de Finzi Continis

(Bessani)

Als in een duistere spiegel
(Bergman)

The effect of gemma-rayons on the
m8n-in-the-moon-marigolds

(Paul Newman)
Prinsessan (Ake Falck)
Alexandre Ie Bienheureux (Yves

Robert)
Marjoe (Howard Smith
11 ne suffit plus de prier

(Aldo Fancia)
L'Invitation (Claude Goretta)
Fritz the Cat (Ralph Bakshy)
Fat City (John Huston)

VALHELM HOOFDZAAK, , ,

Voil~. Vijftien films. die ge-
spreid liggen van januari tot
mei. rekening houdend met examens.
De toegangsprijs blijft 40 frank.
maar de abonnementen zijn licht
gewijzigd. Een abonnement kost
nu 200 frank. en met dat abonne-
ment kan je acht films naar keuze
gaan bekijken. (Iedereen vindt
tussen die vijftien allicht acht
films naar zijn zin).
Abonnementen zijn vanaf 6 januari
te verkrijgen op het sekretariaat
van je kring. op Kultuurraad. in
praatk8ffee 'Oe Pimpel' of aan de
ingang van de zaal: TERBANK. Ce-
lestijnenlaan 70. Heverlee. waar
de films gedraaid worden.

ph()t
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sportuitslagen
VOETBAL HEREN

Roman.i.6.ten - TOMU 7 - 8
Po~ - Ä~enb~9 0-5
MeIlha.tolt - Scheu,t 7- 3
H.G~kottege-KeizeJthbeJtg 5-0
SalUÜ1nen- LandboULo 0-3
GeIlman..ia-(II.óta 5-7
Pau.6kottege - LeIlkeve.td 7-4
Pedak - TOMU 0-6
VTK- Apotloon 5-0
R~en - PoUtika 5-1
/(Jt.(m,(. - Scheu,t 0- 5
,(eIlha.tolt - H.Geutkotlege 2-3

VOETBAL VNIES

8io4 - W.óta 5-0
Apolloon - Pedak 5-0

BASKET HEREN

B.w4 - Pau.6lwllege 50-64
LeIlkeve.td - Ch~ 41-52
K~zeJt4beJtg - Pedak 31-32
TOItItu - MeIlkatolt 35-29
VRG - FaJtma 46-39
GeIt1IIaYt.ia.- H. Geutkollege

BASKET VAMES

VTK - Apolloon 0-3
FaJtma - Chem{ka '-0
W.óta - Roma.n.i.6ten 2 - 7
VRG - Apottoon 2-1

HANVBAL HEREN
FaJtmct - HeIlha.tolt 20- 0
Ro~.ten- Pedak 74-78 VTK - Medlka 28-25

TAFELTENNIS HEREN
VOLLEYBAL HEREN

Saleu.anen - GeIt1IIaYt.ia. 0 - 2
ApotlotUa. - Pau.6kottege 2-0
FaJtmct - Teil Bank 0-2
Pedak - R~.ten 2 - 7
Scheu,t - I~ 0-2
PoUtika - H.Geu.tkottege 0-2
VTK - Medlka 0-2
LeIlkeveld - Teil Bank 0-2
VRG - P4ycho 2 - 0

VOLLEYBAL VAJ.IES

Roma.n.i.6.ten - 8io4 0-5
LeIlkeve.td - Teil Bank 7-4
FaJtma - MeIlha.tolt 5-0
GeIlmcttUa. - (1I.óta 5-0
GeIt1IIaYt.ia.- Pov..ü.ka 5-0
W.óta - Teol.og.i..e 7- 3
P4ycho - Chem.i..ka 3-2
Landbouw - VRG 5-0
VTK - Apolloon 5-0
Ekonom.<.ka - Iled.i..ka. 0-5

TAFELTENNIS VAJ.tES
Landbouw - GeIlma.n.Ut 0-2Ww - Pe.dak O-~
Toltltu - FaJtma 0-2
ApollotUa. - PoUü.ka 2-0
(1I.óta - Landbowo 2-0
Joha..nnu 23 - R~ten 2-0

Redaktieraad zoals altijd samengesteld uit de vertegenwoordigers
van Sociale raad. Kringraad. Sportraad. ISOL en Kultuurraad. Met
dank aan Kultuurraad voor de lay-out en adressering. aan Acco
voor de druk. aan de Beschutte Werkplaatsen voor het plooien en
aan de post v~ de verzending. Tot volgend jaar
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