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STUDENTEN NIET J
Ve l>tudent.en aan deze u.n.ive-uUe.U woltden cUe datutom ntWl de VMÜl'
!!lOgen op be..ide olten l>ta.pen (36.000 ve.JtWe.zen. 06 m.Uilch.<.en .i4 hu een

h.in :to.ta.al., m.Ut 06 meelll. be.U:je de l>chul.d. van hu: We.ten-
Elt .i4 me-u wpJtaD.k. ilcha.ppeUjk Pe-uoneel (W.P. I. tu«
At.. tang, w.i.j c.oe..ten hu:. vJtagen I.lJtUtJt6ch.<.jnUjk .teveel.
laait hu: .i4 goed da.tut. .10g ee.nl. aan I.U.uc.IU.en Ug.t hu: ugen.Ujk aan
ze denken. Ve demolvta.ti.e .i4 :tot.aal.. de deluvten. Vie hebben aUeen oog
Atte ~tudent.en veJth.ie.zen .in hun VOOIthun 6akuUe.U en pltobe.Jten
akuUe.U een pJtuu 06 koölULi.na.tolt daaJl zoveel mogeUjk geld voo«
06 UmMo06d; dezen (06 hun veJt.te- binnen.te Jtijven.
gel1WOOJtc.UgC!ll6)ze.te.len.in de KM.ng- Aan de Rek:t.olt Ugt hu zekell niU:.
Itltad; en ui:t dU OJi.gaan WOItden dan Vat..i4 een bJtave meM. Hij w.U al-
v.i.C!lll>tudent.en gekozen om zU..ting leen da.t de un.i.e.6 goed dIt.ttaU. En
.te hebben .in de Akademûc.he Raad da.t doet h.<.j mU: veel 11.ctJLU:toc.h:t.

h 12 veJt.te.genwoOJtc.UgC!ll6 VOM POil.i.üe-
ve we..teMcha.ppen en 2 VOM Humanel. . • •
Ve Alutdem.i.6c.he Raa.d bu.taa.t uU
v<'" .69.v~d .. van hu Wehn- [edit 0 r I a a IJ
~cha.ppeUjk PC!Il6oneet, viell Uu-
den:ten, zoall> Ileedil gezegd, en EIl (OOII.dtwe.in<.g gu.temd Ie.i..genUjk
oo~ nog de Vekanen van aUe 6akul- dU jtlllJt nog niet I en de buw-
.te.i:ten. Ve Itaa.d WOlldt voollge.zU:en ~.ingen van Ve Somell WÜtnen hu:
doo« P~et ~~ SOI7JClt, Ilek:t.oll. Ook :toch aU..ijd. Hij hee6.t zo een ma-
'aant~u.g z-<'Jn v-<.c.e-Ilek:t.oll SeIlvo.t:te, niell van meMen - en de vellgade-
Algem~en Beheellde.Jt Ve CleAcq, de JUngen - ntlllJt u.jn hand .te ze.tten.
v'!..~C!Il6(P ~O;:A~'!:.~1~~~L~ I t!cwL_ Mi rne.eJ1.t~he:t_ !loed. cUe-P.i.p;t.e ui)~ . o~...........:.ve wo.:AA:.l16 .... ...."pen
en Jan6i1~ (HUJlWte WeteMc.ha.p-
p enI, VeJUt.i.C!Il6, die cWt.ek.teu.Il .i4
van '.t llek:t.o.lUUl.t, denk ik; en
.t.a.ht but. no.t leaht - maalt niet zo
I,di.hwijlll aanwez.i.g - Sch.<.epC!ll6,
llegC!ll.ing~ko~~~.
Ve .taak van de Aka.dem.i.6che Raa.d
IA. R. I .i4 CÛUI e.i..genUjk het be-
~tuuIl en de koöltCÜnLtÛe van de-
ze univC!ll6Ue.U.
En aUe geledingen u.jn da.cuWt
veJt.tegenwoollc.Ugd, d~ ".tout u.t
µOU/(. le mUll.eUIl dtut.6 te. mUll.eUll
du mondu pOl>~iblu" •••
MaM w.i.j ujn niet bUj.
Wij, da.t ujn de viell ~tuden:ten
cUe daalt de andC!llen "veJt.tl!.9eJtWOOIt-
,/;,. "~en •
HU .i4 nu jo.n.u.tVÜ, en w.i.j hebben
viell Raden ac.h.tell de Itug. En wa.t
bUjk.tf
Vat. cUe A. R. helemaal niet WeIlkt
zoal.l> h.<.j zou moe.ten ~ken. tUl.-
i~c.h.<.en .i4 da.t een bee.tje onze 60ut.
1,tt6i1c.h1..en bltengen w.i.j nie.t de goe-
de punten op de a9enda. ~Ul.iIch.<.en

SOm6 vellvelend, all> andeJLe meMen
een idee hebben, maaJt .in '.t belang
van de uMVe.Jt6UU.t zal Piet da.t
wel e6fte ko~e.Jten •
Waa.Jt6CJii.jnUjk zulten een paan:
vOOllbee.tden de hutdebUjken aan
onze Rek.toll Magni6.iaû opvlloUjken.
VU [aa»: zouden eIl Weell een aantal
Ipltu.tige-IEIle.dok:t.oJta.tett wollden
uUgeJtUk:t n.a.v. hu Pa.tMon-
eu.t van de K.U.Leuven. Aan aUe

leden van de A. R. ~d gevltCU1!Jd
Om voolL6te.Uen .te doen. En w.i.j,
OMoze.laaJt6, dachten da.t ze het
meenden. Wij dac.hten een beuje
da.t cUe buUuingen d~ nie.t a.c.h-
teil de ilchvurren cl1eJtden ge.tJto 66en,
.in de "UWtde.lgangen", op hu 8wto
van de A.R., 06 doolt de zgn • .in-
60Jtmete. kon.tak.ten.
Wij cUenden cfu6 twee. voolL6te..Uen
.in, 6Unk gutoUeeJLd me.t hopen
UteJtJLtuwt en een lange b.to!lJta6.i.e
lue o.a. Veto 101. Ivan IlUc.h
en .\lOtllllCh0m6ky. Een gewe.lcUge pe-
dagoog en een plLacht van een taal.-

BL
kuncUge, bUden me.t een glto.te
~che geu.t.
Veze voolL6:te.llen weJtden bij.zondell
u.c.h.tUnnig van de hand gewezen.
Zo ~den de Mgwnen.ten aangehaald
da.t " ••• Chom6fuj at een tluin:ti..g.tal
eltP..dok:t.oJta.ten hee6.t... en boven-
cUen UWt'r./) ch.<.j nU j k .in een ge.k-
kenhu.i4 .zou u.:t:ten... da.t we .toch
niet. aU..ijd meMen - al.I> IlUc.h -
kunnen nemen cUe cü.:t l>001l.t uMVell-
ilUeLt aanvaUen (zoal.l> Flle.i.lle
twee [aan: geledenI ."
EIL We.Jtden vOOIL6.te.tte.n gedaan vooJt
Ionuc.o, SC.hwnac.J1e1l, Valvtendolt6,
Seo.bollg, Mhby, GJtumiaux en GU.-~.
Wij .tazen en dac.lt.ten: "VOOIL6.tet-
.ten", maaJt «t:Lt ze..<.het volgende
ag endapwtt. 'I " ••• e.Jt moet onm.iddel-
tijk hu nod.i.!Je woJtden gedaan
VOOIlhet v46.tleggen op de avond
van 2 6ebJUUVl..i.van een toneelop-
voeJt.tng doo« het 'Thl.a.tIte de la.
Huc.he.t:te' (La Le.çon en La Canta-
.tJt.i.c.eChauvel".

t goed ,-'V'..6.ta.andVl;.. i.r:dv ..............,
.twee ~tukken van Ionuco. Vat. «t16
een be6w~.ing cUe buLten de A. R.
ge:tlt06~en «t16. Ve zovee.t6.te .tIlou-

TE L. !
we.n.6 •
Op de. A. R. weJtd daaJLen.tegen uU.
onze hoek gepltO.tu.teelld, maaJt veel
tlIlItde blUlelt.t cü..t nie.t aan de dijk.
~Iet een "We uen nog wet ••. "
vWI1e.U Piet de EC!Il6te (en de eni-
ge z ekelll dU pun.t tUUUt de volgen-
de vellgadC!ll.ing. Bij cUe uUnocU-
ging VOOIt cUe ve.ltgadC!ll.ing vonden
we een uU:noc.Ug.ing VOOIl een Aka.-
demûc.he zUüng met uUlte..i.k.in
van e.Jtedok:t.oJta.ten aan: R. G. V:J!-
Jtendoll6, VuUiI l>ocJ.oloog en poU-
üc.~ , cü.ltek.teUll en plto 6 aan de
London Sc.hool 06 EconomiC6 ••.
Eug~ne Ieneece, flUlJU toneelllc.Wj
Veil. •• W.•K. HaU, p1t06u~0Jt .in de
~chUkunde aan de un.tvC!ll6UU.t
van W~COnil.in, ~lULutukee ••••

Wij hebben .~ Ileden om niu bUj
.te ujn, en we zullen dU :tonen,
o.a. üjdenil de onde.JUl.li.jilvee.JtÜen-
dtutgile.
En velldell op de Akadem.i.6c.1t1!. Raa.d,

et 06 zondell goe.dketl.lLÓtg van
-Piet de. - -l.att!;c., hete. - Som::;...

dl!. cü.66ide.n:te "veen":

Wij: Eh, wat..i4 e.Jt tUL buwt op de Aka.dem.i.6c.he Raa.d'l
Oe Somell: Vat. leu je wel .in hu vC!ll6ta.g.

MAANDAG 31 JANUARI
-Kultuurraed: 'werkgroepfotOf!r8-

fia, om 20.30 uur.
-~ultuurr88d: werkgroep 'de Kege-

le8r'(volksdensen) in de Munt
om 20.00 uur.

-Bijeenkomst onderwijswerkgroep
Kringreed: 20.00 op Soc.R88d

-K8te & Anno Mc G8rrigle in de
Grote Au18, om 20.30 uur.
(org.: SKAL)

-Genneni8: Brend8 Wootton & Al
Fenn (folk) in de F8kb8r, 80-
eardenstr-. 10 (feestweek Lt,..1)

-·oerdische Avond in Aud. Ves81.
V8n8f 19.30: film+fototentoon-
stelling+lezing.

-L&W: Show+TO in Corso, 20.00
-St8dsschouwburg: 20.00: K.N.S.

met 'Oe H88i' ven V. H81m

week). (20.00)
-Kultuurr8~d: Bellet.

ghesellen~ Wie is beng V8n
Virgini8 Woolf? (20.00)

OON!ERDAG 3 FEBRUARI
-Kultuurr88d: Werkgroep ~re8

om 20.30.
-Projekt8:'Lenny'v8n Bob Fosse,

WOENSDAG 2 FEBRUARI in Aud, Ves81., om 20.00 en
-Kultuurr88d: Kursus ZEEFDRUK 22.15 uur.

om 14.30 in Kultuurr88d. -Feestweek L&W: K8ntus in de
-08g V8n de strijdkultuur: F8kb8r.

ven8f 14.00 pe~nente 8ni- -Pimpel: 21.30: P8ul Massy &Lu
m8tie in de Cercle: standjes, (ex-Paul's Mixture): swing,
optredens V8n o.M.: PROLOOG, blues, jam-session. OINSDAG B FEBRUARI
G.L.T .H, Vuile Mang,Troj88n- -KULTUURRAAD/ 20.30: VERGA!ERING -KULTUURRAAV/ OPEIJ POVIUM .in
se Pe8rd, Lezerop, Kab88l... VAN ALLE MENSEN OIE ENIGSZINS de Gltote+ Kle.ine~, vana6

-Stadsschouwburg: Thé8tre de 18 WENSEN MEE TE WERKEN AAN HET 20.00
Huchette: L8 cant8trice ch8uve OPEN PODIUM VAN KULTUURRAAD. -Kultuurra8d: F1lmforum Heverlee
, L8 leçon, van Ionesco. op Terbenk: Deep End V8n J.

-üoctcres Honoris Caus8, in de VRIJOAG 4 FBBRUARI Skolimovsky.
~nen. -Bots in de Grote Au18 [Orgl: -Etiopische Avond.

-Nacht ven de poilzieen Muziek [)KLJ) -Stadsschouwburg: 20.00: K.V.S.
in de f8kber V8n L&W (Feest- -St8dsschouwburg: De Reynaert- Lente in Rome, S. Teylor.

~--------------------------------------~~ ~1 t.

DINSDAG 1 FEBRUARI
-I'ultuurraad:Filmforum Heverlee

Le Serpent: 20.00 en 22.30, in
TERBANK.

-·ultourraad: werkgroep kre8:
weven in de H.Geeststr. 90

-Pi~el: tot 16 februari: tentoon-
telling: René Kumpen.

: receptie
in de fekb8r: 14.00

MAANDAG 7 FEBRUARI
-Vleemse Leergangen: 20.00

Studentenkeb8ret
-Grote Au18: Steelye Sp8n.
-Kultuurr88d: werkgroep fotogr8fie



- "Ben je voor of tegen kern-
energie ?" Wat vraag je me nu ?
Dat is veel te ingewikkeld.
Trouwens. ik studeer niet voor
ingenieur

arom staat je venster open.
het vriest hoor I" De verwarming
taat te hard. het is hier veel
e warm. Als je de radiator eens

dichtdraaide.

- "Ze hebben het in de U.P. weer
gevonden: ze zetten nu een vas-
tenproject op rond kernenergie.
Ze kunnen nu eens nooit gewoon
doen. En daarbij : wat heeft die
ernenergie nu met ons geloof te
,aKen?

NAAR DE KERN V~ DE ENERGIE
OF DE EXPLOSIE V~ DE KERNENERGIE!

Een vastenproject voor 40 dagen
zo wij dat overleven II!

laterdag: start - 14.30 u~r.

eer-om spreekt men van kern-
energie ? Is er werKelijk ener-
ie tekort ?

- Eeen abc over de werking van
een kerncentrale voor leken in
het vak.
- In kleine groepen kijken wij
wat wij verstaan en formuleren
wij enkele vragen voor het pa-
neel van zondagvoormiddag.
- Avonsbezinning.
- Moeten wij kerncentrales ex-
porteren naar de derde wereld
of is er een andere manier om
deze landen technisch te helpen?
(Getuigenis van mensen die ter
plaatse iets probeerden.)

Zondag: tot ongeveer ~ uur.

orgenbezinning.
- Paul Oe Meester (decaan Toe-
gepaste ~Iet.), Luc Indestege (as-
sistent KUL.ingenieur). Leo La-
grou (prof.Psychologie). Jean-

Pierre Lemmens (ingenieur bij
Traction et Electrici té). Herman
Roelants (prof.Wijsbegeerte).
Ignaas Verpoest (assistent KUL.
ingenieur). en Jozef Vperman
(staflid Dialoog) beantwoorden
vragen die wij in kleine groep
zaterdag voorbereidden.
- Hoe gaan we dit vastenproject
concreet aanpaKken ?
+ wat ga ik doen in mijn eigen

kring en in mijn persoonlijk le-
ven ?
+ een stunt rond energieverspil-

ling aan onze universiteit ?
+ voorstellen voor open-avonden.
11turgi.evieringen. UP-blad
- eucharistievierin_
- avondeten en afscheid.

InLichtingen en inschpijvingen
bij de U.P., Jan StacstPGat 2.
In het U.P.-bLad np. 6 (jan.??)
kan je heel ~t lezen pond dit
the
ACHTERGROND

Oe vasten is een tijd van 'be~e-
ring en gobed'. Oog.1~ oog met
God wil men zijn eigen levens-
wandel omkeren.
Het gaat daarbij o~ een bekering
van onze wereld: wij willen een
betere wereld opbouwen en ons
daarbij laten richten door wat
God over die wereld denkt. In d!e
lijn is het een stevige traditie
tijdens de vasten de problemen
van de derde wereld ter sprake
te brengen. En de situatie in de
derde wereld stelt grote vragen
over de manier waarop wij in het
Westen aan de wereld bouwen.

Als je begint anders te denKen
over de wereld. dan is het goed
dat jo ook iets verandert aan je
, eigen nanier van leven '.
Hiermee'zal je natuurlijk de we-
reld niet veranderen I Maar een
nieuwe levensstijl proberen laat
je zelf ean den lijve ervaren of
je wel meent wat je zegt. En als
je probeert te leven zoals je
denkt en spreeKt. dan hou je dat
verneiuwd denken langer uit .

.,

Het FilmforuM Heverlee is weer
rm op dreef. En hoe!

~e Oalvaux, Friedkin en Bergman
hebben we voor de vierde film van
het nieuwe jaar een spannende,
spektaKulaire. suspensieuze (?)
p•••, sp•• thriller van Henri
Verneuil: LE SERPENT, gebaseerd
op de roman 'Le Treiziè~e Sui-
cide' van Pierre Nord.
Waar gaat het om? Een russisch
oionel kont in FranKrijK terecht
n vraagt prompt een onderhoud
et de amerikaanse ambassade.

Hij geeftmeteen een paar belang-

rijke inlichtingen. maar de
CIA betrouwt het zaakje niet te
best. Een onderzoek kont op gang
en het hele boeltje eindigt met
•.• tja, kom daarvoor zelf maar
kijken. Naar LE SERPENT. van
Henri Verneuil, met (hou je
vast): ~irk Bogarde, Henri Fonda.
Vul Brynner. Philippe Noiret.
Virne Lisi en Michel Bouquet.
Muziek is daarenboven van Ennio
Morricone. Toegang is veertig
frank, en er zijn nog altijd
nementen van 200 F waarmee je
naar 8 films naar keuze kan gaan
zien. Allen

WAAR LINKS RECHTSER IS DAN
RECHTS, ,,
Een titel die je mi.sschien opvalt,
maar dat is dan ook de bedoeling.

Jo zal het misschien eens met ons
zijn. als we beweren dat het Leu-
vense milieu een opgefokt milieu
is. Oe normale verhoudingen bin-
nen onze stad worden uit hun even-
wicht gebracht door het te grote

ntal studenten. En hetzelfde
kan gezegd worden voor de studen-
ten zelf. We leven inderdaad in
een irreëel wereldje.
Dit alles heeft zijn gevolgen.
Ook voor de "linksen". We kunnen
soms niet ontsnappen aan het o-
verdreven intellectualistisch
sfeertje dat rondwaart in onze
gedachten en levenswijze.
~ar we het nu meer specifiek wil-
len over hebben, is één aspekt
van onze dagelijkse wandelgang:
het kaffee-Ieven. Daarom maken we
eerst een verzameling van enkele
gegevens: daarna wat meer algeme-
ne gevolgtrekkingen, een paar voor-
beelden én een "linkse" konklusie.

Enkele gegevens:
1. Architekturaal-sociologisch be-

keken, was het kaffee een deel
van een gewone huiskamer, waar
mensen elkaar ontmoetten rond de
stoof. Iedere straat. wijk of
buurt kende zulkdanig verschijn-
sel. Langzaam aan echter evolu-
eerde en verplaatste zich dit ge-
beuren naar "verbruikszalen" on-
der invloed van de konsu~ptie-
drang en druk van brouwerijen.
~t. ~E!rP.. ftfll'J_J<.Pmme.r:

ren. Oe ruimte werd
liseerd en gestanda
een verdere fase van ontmenselij-
king kregen we de zgn. "dancing"-
stijl. Oe ruimte werd ingedeeld
in hokjes. Het persoonlijk kon-
takt wordt beperkt tot de eigen
vrienden waarmee men binnenkomt
en in een hoekje gaat zitten. De
rest van de aanwezigen wordt zo-
veel mogelijk genegeerd.
2. De muziek in de kaffee's be-

perkte zich vroeger tot af en
toe eens samen een (eigen) lied-
je zingen of wat piano. Later
doet de radio en de jUke-box z'n
intrede. Van achtergrondsfeer
gaat de muziek meer en meer een
eersterangsrol spelen. Het per-
soonlijK kontakt neemt af. In
een volgende fase doet de oor-
verdovende muziek Zijn intrede.
Aardig wat decibels verhinderen
een normaal gesprek. Het indivi-
du wordt omgeven met een tweede
barrière.
3. Oe plaatselijke drank, nog

zuiver en niet veelsoortig,
moet plaats ruimen voor een alle-
-gaar van chemische, veelsoortige
smaken. Oe invloed van de konsump-
tie en de machtsgreep VBn de
brouwerijen wordt groter. Onder-
meer volgt hieruit dat men ver-
plicht wordt te drinken. De oor-
spronkelijke bedoeling verliest
zienderogen terrein.
4. en de volKs- en buurtkaffee's

verdwijnen en moeten plaats ma-
ken voor grootse ondernemingen.
die meer gekoncentreerd liggen in
het centrum van dorp of stad.

Algemene opmerkingen:
Drank is en blijft één vluchtmid-
del. weg met de dagelijkse proble-
men, weg met de stress van de ont-
menselijKte arbeidsomstandigheden.
Vlucht in een roes en droom.
Een gevolg van drank is aggres-
sief en onpersoonlijK gedrag. Al-
kohol breeKt 6én voor één de kul-
tureel aangeleerde omgangsregels
af.
Oe nood om mensen te ontmoeten en
de eenzaamheid te ontvluchten
wordt niet opgevangen. maar ver-

, sterkt in een nieuwe eenzaamheid
·sarnen".
Kenschetsend is soms het "opge-
schroefd stoere" gedrag dat ten-
toongesteld wordt.
Enkele prozalsche voorbeelden:
-is het je misschien niet opge-
vallen dat een kennis. waar je
soms als eens een tof gesprek
mee hebt gehad. in een kaffe
plots helemaal anders is. Kei-
hard slaat ie je op de schouder
en brult doorheen de muur van
decibels: ... en voor mij ook een
pint ..." Tot daar de zinnige kon-
versatie.
-Je komt een kaffee binnen. Je
gaat aan de toog zitten en be-
stelt. Dat wordt trouwens van
jou verwacht. Aan het andere
eind zit een kerel die aardig
wat opheeft. Twee ..drie vrien-
den brullen het uit als eerstge-
noemde van zijn barkruk valt en
beginnen hem te pesten.
-Het Kaffee zit redelijk vol. Aan
een tafeltje zi.tiemand al heel
de avond met zijn kop naar de
grond te kijKen. "'t Zal zeker
af zijn met zijn lief ..." is de
enige menselijke tegemoetkoming
die men die avond kan opbrengen.

WEL. MIJN LINKSE BROEDERS. spelen
we niet allemaal ergens dat spel-
letje mee? Zijn we dan niet recht-
ser dan rechts •...r
Of is. 1.1nl<,5 ziJn niet.-JIl66r~dan
keI theorieën af te schilderen o-
ver ekonomische en militaire macht
verhoudingen. heren dogmatici?

Of is links zijn soms niet mens-
zijn met zijn medemens?

Of beperkt uw linkS-Zijn zich tot
het romantisch-revolutionairtje
spelen. niet op zater-.zon- en
feestdagen. want"dan gaan we uit."

Of is links soms niet konsekwent-
zijn in zijn daden van alledag?
Betogen en schrijven tegen de ka-
pitalisten, en daarna gaan zuipen
bij diezelfde kapitalisten?

Of is links-zijn soms niet ontmas-
keren van zogenaamde alternatieve
linkse kaffee's?

O.K., we hebben het wat ekstreem
gesteld. want we drinken OOK graa
ons pintje. Maar we hopen dat je
ons wat begrepen hebt.

groetjes van Oe Pimpel

Ruige uit8praken, die beainning en
Peaktie BulLen uitlokken. Laat het
ho~n.
.::::::::::::::::::::::::::;::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .
MILIEU-OPROEP KVHV
Om ovcp plakproblemen (zie VETO
12) te sproken en tot oplos8ing
epvan te komençuordt: op woendag
9 februari om 14 in de grote zaal
van Sociale Raad, hicpovep een
vepgadering belegd.
Iedereen, inzondepheid vel·tegen-
lJool'digeps van kringen en vereni-
gingen, IJOrdt hierop uitgenodigd .



'eest - Week L & W
letteren en Wijsbegeerte heeft
in de week van 31 januari tot 4
februari een pak redenen om een
feest in te richten. Wat ze dan
ook doet ...
Die redenen draaien vooral rond
de Fakbar. De rooie cijfertjes
zijn zo ongeveer uit de boekhou-
ding weggewerkt. wat hoopvolle
perspektieven biedt voor de be-
zoekers in de toekomst: een hoop
dingen zullen gOedkoper georga-
niseerd kunnen worden; prijzen
van drank en dergelijke zullen
tegen inflatieri.tme kunnen ver-
lagen. e.d.
Bovendien krijgen Ge~nia en
Historia. de 2 kringen die tot
dit jaar de Fakbar runden en
subsfdies gaven. weer aanslui-
ting met de andere kringen van
l & W. waaruit men hoopt dat er
nieuwe positieve dingen zullen
groeien.

Dm dit alles in de bloemetjes
te zetten wordt er in die week
primo: aan verlaagde tarieven
geschonken in de Fakbar. en se-
cundo: een heus feestprograrrme
opgezet met:

maandag 31: optreden van Brenda
Wootton (150 kg) & ALL Fenn.
vanaf 2Du in de Fakbar

dinsdag 1: show VAn L & W. in
zaal Corso. gevogd door een
reuze td. Met Germania. His-
toria en NFK

woendag 2: poëaie- en muaiek-
nacht vanaf 20 u in de Fakbar
donderdag 3: kantus vanaf 2Du
in de fakbar

vrijdag 4: vanaf 11u in de Fak-
bar: reseptie voor alle oud-
en nieuw presidiumleden. revu-
sionisten. kulturelen ••• zelfs
proffen.

BRENDA WOOTTON

"Crowdy Crawn". Wegens ziek~e
moest Robert Brenda in 1975
verlaten; Brenda werkte dan met
een aantal muzikanten. tot een
oude vriend Alastair Fenn zich
bij haar voegde en haar vaste
partner vormde in juli 1976.

Brenda ontwikkelde een sterke
individuele stijl van optreden
en houdt ervan alle soorten mu-
ziek te brengen. van gospels.
jazz en blues tot balladen en
traditionalsl zij is tevens de
enige professionele zangeres in
de wereld die in de taal van
"kernewek"(de taal van Corn-
wall) zingt; dit "kernewek" is
momenteel een heropleving be-
zig als kultuur in Cornwall.
Een heleboel liederen van Bren-
da over Cornwall zijn geSChre-
ven door haar grote vriend.
Richard Gendali. student in de
Keltische muziek en kultuur.

ALASTAIR NEIL FENN
speelt akoestische en elektri-
sche gitaar. harmonika. banjo.
mandoline en begeleid ook vo-
kaal. Alastair groeide op in
Southamptom. maar leefde het
grootste deel in Cheltenham.
waar hij studeerde voor archi-
tekt. Daar werd ook de groep
"Decameron" gevormd. met Al.
Johnny Coppin. Dave Bell en
Geoff March.
Brenda ontmoette "Decameron"
in '6B. waar Al haar de aller-
eerste nacht begeleidde. In '70
werd "Decameron" professioneel.
en de volgende jaren begeleidde
Al Brenda bij veelvuldige gele-
genheden. zoals op de Norwich
and Cambridge Folk Festivals.
en uiteraard bij de optredens
van Decameron in de "Pipers
Folk Club".
In juli '76 gi.ng nDecarneron"
-ui'teen(alleen om financiële
redenen). zodat Al Brenda's
vaste begeleider werd. Sinds-
dien treden zij samen op voor
radio en tv. in clubs en op
konserten over heel Engeland
en op het kontinent; zij maak-
ten ook enkele LP's) ééntje er-
van werd gemaakt in Cornwall
met kinderen uit vier scholen.

maakte haar naam als zingende
uitbaatster en organisatrice
van de "Pipers Folk Club" in
Cornwall met John The Fish. 9
jaar geleden. Daarna ging ze
de professionele toer op met

,Robert Bartlett in het duo

k IIande

toe Itoms tig

14-2 tot 18-2
Sinds da geboorte van de aggre- dinsdag 15: 10u. auditoria van
gatie is zij altijd een onvol- Parkstraat: Leraarsstatuut en
wassen kindje gebleven. Vertroe- LeraarsperikeLen;
teld. gekoesterd. beklaagd. af en lezing door Walterus en Verste-
toe een verse luier. en ontzet- gen
tend veel geween. vooral '5 nachtS·l.JOensdag16:14u. hall L&W en lees-
Om nog iets te redden van die le- zaal (gelijkvloers): beurs met
rarenopleiding. wordt bij Lette- allerhande Leraarsorganiaaties
ren en Wijsbegeerte sinds jaren (o.a. Onderwijswinkel. Von. Kri-
een "dag van de toe~mstige Le-: tak.UP-werkgroep. WL. Kritisch
raar" georganiseerd. waar infor- Leerkrachten. wvr. MO-Werpl
matie en tips gegeven worden over tijdschriften .•.); regelmatig
ons latere beroep. wordt er uitleg gegeven' en/of

straattoneel over onderwijs op-
voerd; vertoning van onderwi.js-
filmpjes

Oit jaar wilden we met een aan-
tal studenten een volledige week
op het getouw zetten. niet enkel
om vanalles te horen. maar ook
om over een en ander na te den-
ken. om een en ander zelf te doen
en vooral om eens wat andere ge-
zichtspunten en visies te leren
kennen.
Een heleboel studenten werkten
mee aan het programma. en zijn
nu bezig om alle manifestaties op
poten te zetten.
Vanuit deze week willen we ook ko-
men tot een evaluatie van de ag-
gregatieopleiding zoals ze nu is.
in de hoop dat ze eens volwassen
zal worden.

Alle"toekomstige Leraart:" zijn
uiteraard weLkom. SOITIlligezaken
zijn typisch voor Gennaanse of
Romaanse. maar andere zijn voor
iedereen interessant. Maak uw
keuze.maar uit 'hetv
gramme. En nieuws' ideesn
stellen blijven welkom.

jo vermeulenPROGRAMMA
maandag 14: 20u. Bste verd.L&W:

verwelkoming en inleiding op
onderwijsfilms: China's eigen
opvoeding; Opvoeding tot onge-
hoorzaamheid
bespreking in groepjes

le,.aa,.

20u. Bste verd.L&W:
Leraars praten uit de praktijJ: l
korte inleiding met nadien moge-
lijkheid tot kontakt in kleine
groepjes; o.a. VSO. pas afge-
studeerde. technisch onderwijo.
oudere leerkracht. projekton-
derwijs ...

donderdag 17: 10u. bibliothee
L&W (2de verd.): handboeken
bespreken: er wordt een evalu-
atieschema voorgesteld dat dan
ter plaatse getoetst wordt aan
enkele handboeken (in groepjes)

14u. hall. lees-
zaal en waar we maar kunnen:
spelnamiddag: er worden forme-
le moelellen voorgesteld. en
spelen gespeeld (taalkundige.
m~atsctJapp_elijke)

vP'iJdäg-18:-9u~euClft:orlum van
Parkstraat: de ve~houding le-
raar - Lee.rling: boeiende uit-
eenzetting door G. Oe Carte

14u. Bste verd.L&W
en seminarielokalen: bespre-
king aggregatieopleiding

16u. cafetaria:
eptrie" en nababbe Len,

"re-

Vorige week vrijdag startte het ge-
mengd initiatief van de sociale raad
en ISOL dat zich zal buigen over de
problematiek van de Derde \oIereldstu-
denten. Vanuit het mooiklinkend prin-
cipe van rationalisering en besparing
wil men de opvang en de integratie van
deze groep studenten reorganiseren.
Een en ander gaat echter gepaard met
op zijn minst racistische maatregelen
zoals het invoeren van een passen-
systeem om legaal te kunnen verblij-
ven in België.
Om zo'n pasje te kunnen krijgen moet
de Oerde Wereld student dan voldoen
aan een aantal kriteria die vaag en
rekbaar in alle richtingen selektie
op politiek en ideologisch vlak toe-
laten. Deze evolutie zal onze aandacht
verder ophouden. Wie ons wil helpen
voor studiewerk te verzamelen. doku-
mentatie bijeen te brengen enzomeer.
vragen wij zo snel mogelijk op ISOL
of Sociale Raad kontakt op te nemen
met de werkgroep.

•

proJeklonderwlla

Is een nieuwe vorm van onderwijs
waar maatschappelijk relevante
tema's zowel vanuit teoretisch
als praktisch standpunt benaderd
worden.
Projektonderwijs biedt grote kan-
sen tot groepswerk. zelfwerkza
heid en een demokratisch. mondig
onderwijs.
Projektonderwijs is een boeiend
experiment dat voor het ogenblik
toegepast wordt op sociale pedago-
giek in Leuven. Het verdient alle
aandacht. Oaarom wordt er op 3
februari e.k. een projektenbeurs
georganiseerd in het Psychologisch
Instituut (Tiensestraat). van
16.00 tot21.00 uur.
's Avonds. in de zaal van Sparta.
Vlamingenstraat. dansfeest van
sociale pedagogiek.

sympathie voor onderwijsakties -
onderwijs van de wiJ_ op de hand te krijgen. En voor-
is een brochure over het onder- al ook kontakt te maken met
wijsbeleid. samengesteld door scholieren en leerkrachten/ou-
de -Antwerpse Scholierenploeg". ders. die eendere standpunten
die scholieren en leraars vere- t.a.v. de gang van zaken in het
nigt. Ze probeert de akties te- onderwijs innemen. Deze aktie
gen het beleid van De Croo in werd een beetje geruggesteund
eigen kring een tweede adem te door een gestencild dossier.
geven. Eind oktober startte ze Om de zaak wat klaarder te ma-
een handtekeni~genaktie. met de ken bleek een brochure over
bedoeling de publieke opinie - het onderwijsbeleid absoluut

l.. ~ie niet bepaalt overloopt van noodzakeliJittn november

de A.S.G. aan de slag met als
resultaat bovenstaande tit~l.
In de brochure wordt in de eer-
ste hoofdstukken nogal wat aan-
dacht besteed aan de verhouding
onderwijs/maatschappij. ook-en-
vooral zoals die door onze on-
derwijsmakers wordt gezien.
Van daaruit kan het konkrete
onderwijsbeleid bekeken worden:
1. Hoe nieuw is de onderwijs-
vernieuwing (van o.m. Oe Croo)?
2. Wat is er Met d

3

de hand? 3. Waarom dié en geen
andere bezuinigingsmaatregelen?
Richtinggevers van hoé-het-dan-
wel-zou-kunnen. zijn er ook no
te vinden.

20 fr voor 24 blz. Info~tie
en bestellingen via: Pax Christi
Vlaanderen. Kleine Beerstraat 20
2000 Antwerpen



informafieavond over de hUidige
oerdistan is een landstree~,

omgeven door Iran, Turkije, Sy-
riê en Irak. Het heeft een op-
pervlekte van 500.000 knf en
ongeveer 16 miljoen inwoners,
vooral boeren en handwerklie-
den.
Tot de vorige eeruw leefden de-
ze Koerden onder hun lokale
leiders in min of meer auto-
nome staatjes.
Hun probleem begon na de eer-
ste wereldoorlog. Hun autono-
mie werd toen erkend, bleef
echter onder druk van de Ira-
kese en Turkse regeringen en
met instemming van de Britten
en de Fransen een papieren for-
mule, waardoor Koerdistan uit-
eindelijk verdeeld werd tussen
Iran, Turkije, Syrië en Irak.
Oe reden hiervoor leg in de
strategisch belengrijke lig-
ing ven dit ean de USSR gren-

zend bergland en in de bodem-
rijkdomrr.en,wearvoor de vier
bovengenoemde regeringen wel
wilden garanderen dat Enge-
land en Frankrijk ervan kon-
den profiteren. Dit werd ook
het begin van de huidige Koer-
dische vrijheidsstrijd.

a de eerste wereldoorlog
po02den de Koerden weer een

DKLJ
t r.etde jongeren aan
demokratie op 't

werK, op school, in de vrije
tijd, thuis en in de hele sa-
~nleving. zodat de meerder-
heid van het volk het voor
het zeggen heeft en niet een
leine groep rijke-winsten-ba-

zen.

OKLJ wil leren van en sa~en-
rken net allen die werken

aan de uitbouw van een recht-
vaardige maatschappij.

OKLJ hecht een bijzondere aan-
dacht aan de gezonde sport en
ontspanning waarin vriendschap,
samenw-rking en solidariteit op
het voorplan staan.

Hoe ie DKLJ ontstaan?
Toen verschillende KLJ-ers en
LJ-groepen in hun werking de

uitbuiting door de grote kapi-
taalsgroepen aaan de kaak stel-
den, de domhouderij op school
doorhadden, solidariteitsakties
organiseerden ~et de volkeren
van de Derde Wereld (o.a. Be-
vrijdingr.aktie '74, Brazil Ex-
port ...), de Dertig Miljard
voor legervliegtuigen aankloe-
gen. vooral de kleine en mid-
delgrote boeren gingen helpen
in het natte najaar '74 en me
hen disk~ssiëerden over hun
problemen ••. botsten zij voor~-
dure~1 op de BB-leiding die
zo'n stro:'lingniet kon toelaten.
BB neent immers op het platte-
land. als kapitalistisch bedrijf.
een voorname plaats in en ge-
br~ikt haar organisaties (KVLV,
andelijke Bilden. KLJ ...) 0
aar produkten en opvattingen
te verkopen. Daarnaast heef
Boerenbond de pretentie de be-
langen van de boeren te verde-
di2en. terwijl ze in feite de

uitzuigt: boeren worden
...-...._.• B8 wordt ....ijker!

eigen republiek op te richten
in IrllOees Koerdistan, die
echter met hulp van de geal-
liëerde strijdkrachten weer
snel bij Iran werd ingelijfd.
Oe onafhankelijkheidsstrijd

duurde voort en in 1958 werd
van de Irakese regering een
erkenning van hun rechten af-
gedwongen.
Dit duurde echter niet lang;

de Pan-arabisChe ideologie
leidde tot een verwerpen van
de Koerdische eisen. Het Ira-
kese leger begon een invasie
in Koerdistan in 1961. Het
verzet hiertegen was zeer fel
en bracht drie opeenvolgende
regeringen ten val.
In maart 1970 werd de rege-
rende Bath-partij gedwongen
de rechten van de Koerden op
autonomie te erkennen in het
zogenaamde "maartverdrag".
Dit duurde weer niet lang
en via samenzweringen en poli-
tieke maneuvers werd een
sfeer gekreëerd, die het de
Bathpartij toeliet het maart-
verdrag unilateraal op te zeg-
gen.
Oe Koerden kregen door de Ira-
kese Bathpartij een nieuwe
zogenaamde "autonomiewet" op-

een dkli-kern en. ~
werking teleuven

tegen de afhankelijkheid
LJ van BB.

6B zag haar macht op het plat-
teland aangevallen en ontsloe
eind '74 via de KLJ-leiding 9
vrijgestelden en verschillende
LJ-groepen. Het werd duide-
lijk dat een zelfstandige or-
ganisatie nodig was om het pro-
gramma waar te maken.
Op 11/04/76 werd OKLJ. los van
68. opgericht.

Om met de bKLJ-Cl'B,
die in Leuven Btudel'Cn:

-aktief deel te namen aan be-
langrijke akties als daar mo-
menteel zijn: Oecroo-Humblet.
anti-apartheidsweek ...
-regelmatig samen te komen
rond de visie van OKLJ ten
aanzien van het programma en
de organisatie ..•

Om OKLJ populair en bekend te
maken onder de studenten ~n
verder op te bouwen.

In het kader van haar werking
heeft OKLJ een singletje met
4 nummers uitgebracht: "boe-
renlied". "en de boer ploegt
niet voorti". "strijdlied te-
gen de grootmachten" en "kom
doe mee". Een plaatje dat door
velen al geäppreciëerd werd.
zowel om de inhoudelijke als
om de musikale kwaliteiten
(100 fr.).

Zij die interesse hebben of
wat meer informatie wensen.
kunnen terecht bij:

J. Boèykens. Drinkwater-
straat 28. Leuven

R. vd CasteeIe. J. Lipsi-
usstraat 36. Leuven

O.K.l.J.

problemen der
gedrongen. Onder bescherming
van het Irakese leger begon
men het gebied door een ak-
tief immigratiebeleid te ver-
arabiseren. Hiertegen rezen
protesten en massaal verzet.
die echter enkel een verhoog-
de militaire repressie ten
gevolge had. Het verzet werd
nu zo hevig. dat de Irakese
regering via landoverdracht
de hulp van Iran moest kopen
om de Koerdische partizanen
te kunnen verslaan. Oeze koop
werd verzegeld in het verdrag
van Algiers in maart 1975.
Het Irakese leger verhoogde
zijn aktiviteiten en begon
een repressieve terreuraktie
tegen de Koerden. Oe leiders
van het verzet werden massaal
gearresteerd en gefolterd of
gedood. men begon op grot
schaal de Koerden te deporte-
ren naar andere delen van I-
rak. voerde een aktief immi-
gratiebeleid om Arabieren,
die zelfs tot in Egypte gere-
kruteerd werden, ertoe te
brengen zich in Koerdistan te
vestigen en blokkeerde alle
voor de Koerden opgezette
sociale voorzieningen als scho-
len en gezondheidscentra.

LE
E~je na.tu.uAvoecUng
Co n.6.tan.t MewUVliltJuutt 8 7

Vag~c.hotel: Maandag eJt vJÜjdag
12.00-14.00 eJt 18.00-20.00

maanden geleden staken de
van verschillende Leu-

.daj.oppeJLl;liJ.:
of~ërïOOgelij k-

n te werken
en een stUdle- en informatiecen-
trum voor Alternatieve Wetenschap-
pen (·wetenschappen die aan de
universiteiten 'nog' geen kans
krijgen) als v.z.w. op te richten.
Oaarbij werd gedacht aan een eet-
huisje voor natuurvoeding om de
materille leefbaarheid van deze
v.z.w. min of meer te waarborgen.
Vlug bleek echter dat·de tijd voor
het stichten van.dit centrum nog
niet volledig rijp was. zodat dit
initiatief voorlopig werd uitge-
steld. Bij een paar mensen bleef
echter de idee bestaan dat men
alvast kon beginnen met het eet-
huisje. als privé-initiatief dan.
en op eigen risiko. in de hoop
dat aldus: 1. iets van het ge-
plande initiatief al waar gemaakt
zou worden. 2. het eventueel zou
kunnen dienen als achtergrond
voor een later op te richten
centrum.
Oe idee bleef niet alleen bestaan.
er werd ook konkreet gestalte
aan gegeven. Het resultaat is de
LELIE. open sinds 16.10.1976.

Iraakse Koerden
En dat is de situatie, zoals
hij momenteel ligt. Oe Koerden
worden onderdrukt en uitgemoord,
omdat hun geboortestreek van
trategisch belang is en er

olie en andere delfstoffen in
de bodem liggen. die zij zelf
niet willen laten exploiteren.
Dit alles gebeurt onder mom van
rassenpoliUek (Sjah van Iran)
en de pan-arabische droom (Sy-
rië en Irak).

Oe Koerdische studenten in
Europa. afdeling België. orga-
niseren rondeze problematie
een infonnatieavond in Leuven.
Deze gaat door op dinsdag 1 fe-
bruari om 19.30u in het audito-
rium Vesalius.
Met name willen zij via deze
weg hun protesten bekend maken
tegen de recente exekutie van
vier vrijheidsstrijders in de
gevangenis van Bagdad, die
ook door de officiële regerings-
organen van de Irakese regerin
zijn toegegeven.
Op het programma van deze avond
taan een film en een fototen-

toonstelling over de huidige
situatie in hun land. en een
debat met aansluitend een di~-
kussie met het publiek.

Opzet:
Naast de hoop als achtergrond.
startbasis te kunnen dienen voor
een centrum. wil het eethuisje
op zich al een eigen betekenis
vervullen:
I.het wil een ontmoeting~c.~
worden voor mensen die belang-
stelling hebben voor een levens-
wijze terug naar de natuur. met de
vergaande gevolgen die dit met
zich meebrengt in eigen leven en
in de maatschappij.
2. het wil alvast één element van
dit streven naar een natuurlijke
levenswijze konkretiseren: nl. de
natuurvoeding.
3.het wil een bescheiden informa-
tiecentrum worden rond deze t
tiek.

Heb je voorstellen. goede idee~n.
opbouwende kritiek. konkrete plan-
nen. kom even langs. er is altijd
méér mogelijk dan wa n~ kunnen
vermoeden.

I S U NKS SU NKS?

Naar aanleiding van de politie-
ke infobeurs, op 19 november ge-
organiseerd door Elcker-Ik. werd
een brochure samengesteld met
introduktieteksten van alle
deelnemende organisaties.
Het gaat hier om organisaties
die werkzaam zijn in hot leuven-
se. met n~e: Akza. Amnesty In-

ternation. Bevrijdingsfllms.
BPA. CVA. OKLJ. Dopperskomitee,
Ecker-Ik. JAC. Komitee Nieuw Por-
tugal. KPB. Kritak. KVS. MLB-A-
mada. Nieuwe Brug. Oikonde. On-
derwijswinkel. Pioniersverbond.
RAL. Sein. Stichting Léon Lesoil,
VIA. Vrienden van Cuba. Wetswin-
kel. Wereldwinkel, Werkgroep Ar-
beid. Werkgroep Bijzondere Jeugd-
zorg. Werkgroep Jeugd en Gemeen-
te. Werkgroep Marginaliteit.
Een aantal brochures zijn nog
in voorraad en verkrijgbaar te-
gen 20 fr op Elcker-Ik. Blijde
Inkomststraat 115. Leuven.
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DE VRAAG STIJGT:
POLEK BREIDT ZI JN AANBOD UIT.

In vorige Veto's handelden we uit-
voerig over de oorsprong, de be-
doeling en de eerste aktiviteiten
van de nieuwe werkgroep Politieke
Ekonomie (POLEK) in de fakulteit
ekonomie.
Op het einde van december heeft
iedere betrokkene de kans gekre-
gen een eerste evaluatie te maken.

Zowel negatieve als positieve as-
pekten kwamen ter sprake, maar de
overheersende mening was tevreden-
heid, zowel over het aantal bereik-
te mensen, als over de kwaliteit
van de aktiviteiten (2 kursussen).
Op basis van onze evaluatie, stel-'
den we toen het nieuwe programma
voor het komend sereester samen:

I,HERNEMING VAN DE BASISCYCLUS MARXISTISCHE EKONOMIE. .
Omwelle van het sukses van deze konkrete historische situaties:
cyclus in nov./dec. (25 geinteres- 1Be eeuw, einde 1ge eeuw, na de
seerden), en op aanvraag van men- 2de wereldboel.
sen die de trein gemist hadden, Momenteel werken 5 r::ensenaan de
starten we opnieuw deze vogelvlucht .verbetering van de eerste versie,
over de marxistische ekonomische aan de hand van de gemaakte kri-
analyse.. ..t1eken. Op woensdag 9 februari
In 6 avonden. telkens van 20 tot starten we ermee. en verder elkè
22 uur in 't Handelskot. krijg je week op dinsdag of woensdag. naar-
een stevige introduktie in de the- gelang de voorkeur.
oretische begrippen van Das Kapi- De lessen staan open voor ieder-
taL en hun samenhang. Tevens een een. Het is absoluut niet nodig
oriönterend overzicht van latere een crack in ekonomie te zijn:
ontwikkelingen in de literatuur, vorige keer kwam een groot aan-
én voorbeelden van toepassing op tal mensen uit andere fakulteiten.

2, "KRITIEK DER POLITIEKE EKONOMIE"
Deze"gevorderde" cyclus werkt ge-
woon verder rond het boek van Ser-
ge Latouche over de verschillende
ekonomische denkrichtingen. en de
plaats van Marx daarin. Daarna be-

spreekt men eventueel stukken uit
Het Laatkapitalismc van E. Mandel
of/en uit De kLassen in het huidi-
ge kapitaLisme van N. Poulantzas.

3, EEN NIEUWE GROEP: "AKTUALITEIT"
Deze groep is al in januari van
start gegaan. Je kan hier nochtans
steeds bij aansluiten, omdat het
programma niet zo strak doorlopend
is. Elke week bediskussiëert men
samen één specifiek aspekt van de
hedendaagse ekonomische situatie.
aan de hand van een inleiding door
iemand van de groep. die dat spe-

roereld heeft; Elke woens-
dagavond kan je terecht op Schreurs-
vest 63 (2Du) om te luisteren. mee
te praten. aktief voor te bereiden,
- zoals het je jet best ligt.
Momenteel staan op het programma:

3 februari (uitzonderlijk op don-
derdag: werkLoosheid en krisis
in de wereld

9 en 16 februari: twee avonden o-
ver staatsinterventie (konjunk-
tuurpolitiek. sociale toelagen,
bewapeningsuitgaven. enz.)

Verder dankt men aan 1 of 2 avon-
den r~nd akonomische planning.
Ook voor deze groep geldt dat
geen voorkennis vereist is. al-
leen een minimum aan interesse
volstaat om één (en liefst meer)
boeiende avonden mee te maken.

4, Als een soort hoogtepunt van ons eerste suksesvol werkjaar,
organiseren we op woendag 2 maart een GROTE KONFERENT IE

in het.Handelskot. waar Ernest Man-
del (prof. VUB) komt spreken over
het Laatkapitalisme. naar aanlei-
ding van de recente vertaling in
het Nederlands van zijn gelijkna-
mig boek. dat terecht aanzien
wordt als zijn belangrijkste werk.

die een theoretisch fundament zoe-
ken voor hun sociaal engagement.

Polke heeft maar zin zolang er
We hopen met dit aangepast program- behoefte aan bestaat. Wij twij-
ma tegemoet te komen aan de wensen felen daar geen ogenblik aan. en
van een heleboel mensen. die steeds beginnen al stillekes aan de plan-
scherper de nood aan een wetenschap-ning voor volgend jaar.
pelijk verantwoorde kennismaking Zegt het jou eigenlijk ook wel wat
met de marxistische methode aanvoe- Maak wat tijd vrij. probeer het
len: enerzijds ekonomiestudenten eens. 't Loont de moeite. en 't
die het slechts terloops vermeld verplicht tot niks ...
horen als een museumstuk. en an-
derzijds aktievelingen allerhande

guy hendrix

inlichtingen: Jo Algoed. Schreursvest 63. 3030 Heverlee. tel. 22.91.93.

homo • hete,.o
Op donderdag 3 februari organi-
seren de LSWH (Leuvense Studen-
tenWerkgroep Homofilie) en Po-
litika een zogenaamde gelnte-
greerde fuif in de Cercle (CIEE).
Dat gelntegreerd hoeft niets
meer te betekenen dan dat er
niet alleen meisjes met jongens
dansen. maar dat jongens ook met
jongens en meisjes ook met meis-
jes kunnen dansen. als ze daar
zin in hebben.

Met deze gelntegreerde fuiven
hebben we al veel positieve er-
varingen gehad. Voor homo's is

•In
het immers reeds lang vervelend

p voorwerp. geen lukse of weekend-
ding. Bezig voor verre verplaat-
singen het openbaar vervoer. Help
het openbaar vervoer verbeteren
door akties.
• Verlaag de temperatuur in huis.
versterk zodoende je weerstand
tegen verkoudheid. bronchitis. ea.
Verspil niets door verwarming of
verlichting. kleed je iets warmer.
Wollen en ketoenen kledij zijn
bovendien veel gezonder dan 8in-
tetische. Bedenk ook dat het zo·,n
50 miljoen jeren duurt om nieuwe
olie. gas. steenkool te vormen.
• Koop nooit scheikundige rommel
zoals sproeistoffen. insektendo-
ders. gewone was- en afWasproduk-
ten. wel biologisch afbreekbare
middelen. Vermijd spuitbussen~
Hoed je voor kosmetika.
«insektendoders (OOT) zijn wat
men noemt niet-selektieve gif-
stoffen dwz. zij zijn zowel gif-
tig voor een vlieg als voor een
mens. Het is omdat de mens veel
groter is dan ·een vlieg dat het
gif sneller insekten doodt dan
ons. De mens echter stokkeert DDT
in Zijn vet zodat bij ve~gering
vet wordt verbruikt en grote do-
ses DOT in het bloed terecht ko-
men. Bovendien bezitten veel in-
sekten (sprinkhanen bvb) de
wonder-boven-wonder-eigenschep
zich tegen het gif te irrrrunise-
ren en deze immuniteit erfelijk
door te geven. De mens bezit deze
mogelijkheid niet.
Spuitbussen bevatten drijfgasJ
dit gas stijgt in de atmosfeer en
beschadigt de ozonlaag (ozon is
een verbinding van zuurstof : 03)
Deze laag beschermt ons tegen
het grootste gedeelte ven de
ultra-violette straling van de
zon. U-V tast onze huid aan en
blijkt kanker te verwekken.))
• Koop niets in wegwerpverpek-
king. zeker geen plastiek of
alluminium. Deze plastiek is zo-
wel kankerverwekkend als miljeu-
verontreinigend. Help mee om gla~.
papier. blik terug te verwerken.
Spoor aan tot het gebruik van ge-
recikleerd papier. Bezig beide
kanten van je papier. Neem hier-
toe initiatief! De vuilnisdienst
zou niet mogen bestaen.
• Scheid het organisch (groente-
afval enz) van het anorganisch
afval (wat niet verteert). Geef
het organische terug aan de na-
tuur door het te komposteren
en later met de grond te mengen.
Organiseer dit ook in de stad.
«(als de eerste zwaluwen in aan-
tocht zijn. zullen we uitweiden
over (bio-dinarnische) tuinbouw
en tips geven over het aanleggen
van een tuintje en zelf kweken
van groente))
• Word bewust. maak bewust. Sluit
aan bij aktiegroepen. informeer
jezelf. organiseer alle losse in-
dividuen tot één sterke tegen-
macht. Raadpleeg konsumenten-
organisaties.

Uit een nota van Werkgroep
'Gezonde en Rechtvaardige Voeding
Wereldwinkel Leuven.
pla Koen Heuts
Kortrijksestraat. 69
3200 Kessel-Lo 016/25.21.10

zich slechts op e
nier affektief te

Vorige aflevering hebben wij ken-
nis gamaakt met de werkgroep 'Ge-
zonde en Rechtvaardige Voeding'.
van de Wereldwinkel. Een hervor-
ming van eetgewoonten plaatsen
zij in een bredere kontekst van
algemene mentaliteitsverandering -
zo geven zij ook 'tips over voe-
ding. miljeu en energie in het
kader van een kreatieve sobere
levenshouding'. Enkele daarvan
nemen we letterlijk over ev. met
eigen kommentaar. tussen ()).
• Herwaardeer de basisvoeding en
gebruik enkel de volwaardige pro-
dukten (ongepelde) zoals volkoren-
brood. ongepelde rijst. haver.
rogge gierst. gerst en boekweit.
ongeschilde vruchten en aardap-
pelen (als ze vrij zijn van che-
mische bewaarmiddelen). Zo voor-
kom je vitamine- en eiwitverspil-
11ng.
• Verminder het vleesverbruik •••••
evenzo vis- en eierverbruik •••
Vervang deze door peulvruchten -
125 gr per dag - als linzen. so-
ja. bonen. Hierdoor blijven mil-
joenen ton graan beschikbaar voor
de derde wereld in plaats van te
dienen voor onze slachtdieren.
«wij verdedigen zelfs de idee
dat dagelijks vlees overbodig.
ja schadelijk is : twee maal
weeks is ons inziens toereikend))
• Vernijd industrieel verwerkt
voedsel. koop geen voorverpakte
produkten in plastiek als kaas.
fruit en groenten. Weiger kant-
en-klaar-voedsel. Maak zoveel mo-
gelijk je wintervoorraad met no-
ten. vruchten en groenten. Maak
zelf eens jam. platte kaas. yo-
ghourt. brood. koekjes ea.
• Beperk ~out- en suikerverbruik.
\OoP ongeraffineerde rietsuiker
en volwaardig zeezout. dit bevat
belangrijke nuttige mineralen.
Weiger snoep voor de kinderen,
de witte suiker rooft immers de
kalk- en vitcmine B voorraad van
het lichaam (die men dan bij de
aPoteker moet aanvullen ~) Alter-
natieve snoep is fruit, noten.
krenten·en gedroogde vruchten
zoals vijgen. abrikozen. dadels.
«(bovendie~ is het een idee-fixe
dat eten zonder zout smakeloos
iSJ veelal kent men de echte
smaak niet))
• Vraag koppig onbespoten groen-
ten en fruit. Eet ze rauw (alle
groenten kunt ge rauw eten).
Stoof in een weinig olie. Giet
zeker het kookvocht nooit weg.
het bevat veel vitaminen en mine-
ralen. Eet de vruchten en groen-
ten van het seizoen.
• Koop indien mogelijks recht-
streeks bij de voedselproducent.
Zoek in je omgeving een boer of
tuinder. die geen chemische mid-
delen gebruikt. voor groenten en
melk.
«op de welende handel van 'na-
tuurwinkels'komen we later nog
terug) )
• Ga te voet. overweeg kritisch
eventueel gebruik van privé-
vervoer. De fiets is een gebruiks-

in een min of meer beschermd en
beschermend (bar)milieu. Hete-
ro's appreciäerden het op een
open manier gekonfronteerd te
worden met gedrag. waaröver hen
reeds lang aangeleerd is dat
het ft encars" b.
Bij heel dit opzat. blijven we
de woorden van de Nederlandse
hoogleraar C.J.B.J. Trimbos.
Trimbos had als psychiater reeds
heel wet kontakt gehad met ho-
mofielen. toen hij uitgenodigd
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werd eens mee op stap te gaan
in Amsterdam. Hij dacht dat h~t
ontakt met homofielen in hun

milieu hem niets meer zou doen.
omdat hij er zovelen goed ken-
de. Toen hij in de bars was,
voelde hij zich erg gesjokeerd
toen hij al die mannen Z!g vrij-
en in het donker.
Hetgeen nog maar eens bewijst
dat intellektuele en rationele
aanvaarding nog altijd iets an-
ders us dan gevoelsmatig aan-
vaarden.



Donderdag 20 januari vergaderde
voor 't eerst de "regionale ko-
ordinatie van de Werkgroepen".
een projekt dat tot stand kwam
na vele diskussies in VVS (Ver-
eniging voor Vlaamse Studenten).
Uit 8 verschillende fakulteiten
waren aktie- en studiegroepen aan-
wezig. Voor een eerste bijeenkomst
~ogen we dit een bescheiden suk-
ses noemen.
'aargaat het om?

De aohtc'l'gI'ondvan deze koö'l'dinatie:
de noodzaak van een permanent ge-
struktu'l'6e'l'destudentenbelJeging
die ingaptant is in alle fakul-
teitan.

Je herinnert je waarschijnlijk nog
de lange aktie tegen de maatrege-
len Decroo-Humblet van eind '75.
Gedurende weken funktioneerde een
centraal Leuvens aktiekomitee.
met afgevaardigden uit alle fa-
ulteiten. Toen het aktiekomitee

tie ontbonden werde. was
die eenheid gedaan en er

.wam OOK geen nieuwe eenheid in
de plaats. Vele aktieve mensen
trokken zich terug op het terrein
van hun eigen fakulteit. sorrrnigen
begonnen te blokken. anderen slo-
ten zich aaan bij één of andere
politieke organisatie. hier en
daar werkten kritische groepen
verder rond het thema "Oecroo".
Oe studentenbeweging viel dus
uiteen in kleine groepjes. ze ver-
splinterde. Dit verschijnsel is
niet nieuw. het kenmerkt alle
studentenakties sinds jaren.

Op dit ogenblik ervaart VVS deze
versplintering echter als dubbel
nadelig.
00 aktio Oecroo"Hu::-.blotVlln '7
was nl. slechts de start van een
lange strijd die nog komen moet.
Het verzet tegen een systematische
politiek die erop gericht is de
onderwijs-uitgaven te verminderen.
de prcgr-erme ' s te ver-zwaren en de
selektie te verscherpen wordt een
westie van "lange adem". Om deze
ruciale strijd te winnen. hebben

we een veel eterkere etudentienbe-
ging nodig. Daarmee bedoelen we:

-een studentenbeweging die bete'l'
ingepland is in de fakultciten:
om meer mensen te sensibilizeren
rond de algemene onderwijsproble-
matiek. moeten we aanknopen bij
scheve toestanden in de eigen fa-
kulteit. aanknopen bij de inhoud
van het eigen onderwijs (we den-
ken bv. aan studiegroepen die d.
m.v. kursuskritiek bewijzen hoe
on-maatschappelijk het traditio-
neel onderwijs dikwijls is):

n studentenbeweging waarvan de
al'.tivistentheoretisch beter ge-
schoold Zijn: onze argumentatie
over sociale selektie. nu~erus
clausus. enz. is dikwijls onvol-
doende overtuigend, we moeten on-
ze ideeën aanscherpen. onze dos-
sierkennis verruimen;
-een studentenbeweging. waarvan de
akties beter voo'l'be'l'eidzijn met
onderling overleg tussen alle
fakulteiten,
-een studentenbeweging die niet al-
leen gestalte krijgt bij akties.
maar permanent uerkzaam is. een
studentenbeweging met een blij-
vende struktuu'l'.

Hoe gaan we zover geraken?
'Jehebben deze moeilijkheden gron-
di.gbediskussiëerd en naar oplos-
singen gezocht.
Oe oplossing is niet het organi-
seren van één of ander soort "per-
manent akt1ekomitee". In 't verle-
den is dit in Leuven al geprobeerd.
aar de ervaring wees uit dat der-
elijke aktiekomitees snel leeg-

EERSTE BIJEENKOMST VAN DE KOÖR-

DINATlE DER FAKULTEIRE WERK-
GROEPEN WAS EEN SUKSES!

bloeden wanneer er geen aktie is.
Op die manier verliest het woord
"aktiekomitee" alle betekenis.
Bij de massa van de studenten ko-
en zulke komitees. die voortdu-
rend oproepen tot aktie. nogal
ongeloofwaardig over. Strukturen
die heel geschikt zijn om aktie
te voeren. blijken m.a.w. helemaal
niet geschikt om een blijvende
werking op te bouwen.
Welke oplossing stellen LJe dan LJel
VOO'l'?

't Probleem is dat we niet ven
vandaag op morgen een stevige stu-
dentenorganizetie met een massa-
kerakter uit de grond kunnen stam-
pen. We kunnen vandaag slechts de
eerste stappen zetten, de visie
die we hier verdedigen is dus een
lange-termijn-visie. die geduldig
werk vraagt I
Het komt erop aan vandaag '!'eed
datgene bij elkaar te brengen !Jat
leeft in de fakulteitml. En wan-
neer we zoeken naar "leven" in de
fakulteiten. belanden we dadelijk
bij de talloze kritische werkgroe-
pen. Het zijn deze groepen die
overeind blijven. wanneer grote
akties voorbij zijn. 't zijn deze
groepen die werkelijk politizerend
basiswerk verrichten op het ter-
rein van de fakulteit. het zijn de-
ze groepen die nieuwe mensen uit
de dagelijkse sleur van ~ursus-
lopen halen!

VVS stelt zich dus konsekwent tot
doel: basisgroepen stimuleren.
blijvende kontakten tot stand bren-
gen tussen de verschillende werk-
groepen •.• mear vooral: met de
verschillende aktieve groepjes ge-
zameZijke ppojckten aanpakken. een
gezamelijke strategie uitdenken.

ndere woorden. daar waar Op
dit ogenblik verdeeldheid is. wil-
len we de éénheid van alle aktieve
studenten tot stand brengen. want
de vijand is ook één: het burger-
lijk onderwijs en de onderwijspo-
litiek van burgerlijke regeringen!
Onze bekommernis om de werkgroepen.
die op eerste gezich misschien o-
verdreven lijken kan. is dus nie
uit de lucht gegrepen: ze kadert
in de opbouw van een permanente
studentenorganisatie op lange ter-
mijn.
(n.b. Wanneer we spreken over werk-
groepen. den~en we uiteraard niet
alleen aan studiegroepen; ook al-
lerlei aktiegroepen. praatgroepje
e.d. horen er bij.)

Belangrljk is dat we de werkgroepen
op dit ogenblik willen bijeenbren-
gen zonder een voo'l'opgesteld poli-
tiek pZatfo~. We vragen dus niet
of een groep akkoord gaat met be-
paalde principes. vooraleer hij
ingeschakeld wordt in de regionale
koördinatie. Oe regionale koördina-
tie is dus onafhankelijk van "de
Tendens" (CVA. RAL/SJW. Arbeid) die
VVS nu organiseert. In de koördina-
tie werken mensen van heel uiteen-
lopende politie~e pluimage meel

Uiteraard zeI de koördinetie van
de werkgroepen niet vanzelf leiden
tot een sterke massale studenten-
beweging. Slechts tijdens grot
akties komt de grote groep van de
studentenbevolking in beweging. Oe
funktie van de regionale koördina-
tie is eigenlijk: de meest aktieve
en bewuste mensen (die gewoonlijk
de aktie vooruittrekken) nu al bij
elkaar brengen. én garanderen dat
ze bij elkaar blijven wanneer de
aktie voorbij is. Oe opbouw van 'de
regionale koördinatie is dus slecht&
én stap van de vele stappen die

we gaan zetten.
nvcLt: hot. veÎlhoudt z«h de. Regf.o-.
nale. "oo~ t:«,v. de. hu,û;U-
ge. 4tuden.teJll,tIwk..tu.uIt. de. A.S. R. t

Kunst door leden van de K.U.Leuven

Binnen de K.U.Leuven is een ini-
tiatief ontstaan om een drie-
jaarlijkse cyclus in te richten
van tentoonstellingen. gewijd
aan het artistieke werk van le-
den van de universitaire gemeen-
schap. Het is de bedoeling aan
beginnende of reeds gevorderde
kunstenaars onder het akademisch.
wetenschappelijk. edministratief-
technisch personeel en studenten
de kans te geven met hun werk
naar 'buiten te treden.
Om het jaar zal één van de vol-

gende diSCiplines aan de beurt
zijn: 1977: schilderkunst.

1978: beeldhouwkunst.
1979: grafie

Dit jaar komt de SCHILDERKUNST
dus ean de beurt. Onder schil-
derkunst worden erkend: LJerken
die in het vlak met kleur (olie-
vcrf. paDtel, gouache, aquareZ.
nz.) zijn uitgeLJO'l'kten geell

multipel zijn (d.LJ.z. originel~.
niet vermenigvuldigde verken},

Wie wenst deel te nemen aan de
tentoonstelling. wordt geacht
maximum 3 werken in te leveren
op het sekretariaat van de Fa-
kulteit Wijsbegeerte en Lette-
ren. Blijde Inkomststraat 21
te Leuven. uite'l'lijk op 28 fe-
bruarë 19?? .

Nadien zullen deze werken met
hot oog op de tentoonstelling
geselekteerd worden door een se-
lektiekomitee dat geleid wordt
door het departement Kunstwe-
tenschap en waarin alle deelne-
mende geledingen van de K.U.Leu-
ven vertegenwoordigd zijn.

Oe voorselektie wordt achteraf
onderworpen aan het oordeel van
en jury. die samengesteld is

uit leden van het Hoger Kunst-
onderwijs in Vlaanderen. Deze
jury kent ook prijzen toe. Oe
.prijzen en de besterrrningervan
bedoelen de kunstenaars in hun
kunstrichting te stimuleren en
hun hobby te helpen bevorderen.

Oe tentoonstelling zelf heeft
plaats van 14 tot 27 maart in
het FakulteitegeboU'.J van Wij"-
begee'l'te en Lette'l'cn.

HET EERSTE PROJEKT VAN DE KOÖRDINATIE: MEEWERKEN AAN DE
ONDERWIJSVEERTIENDAAGSE
Oe komende maand staan de vol-
gende punten op de agenda van
de k06rdinatie van de werk2roe-
pen:
-stimuleren van de bas1.swerk-
groepen in fakulteiten waar de-
ze nog ontbreken; uitwisseling
van ervaringen en ideeën tus-
sen diverse werkgroepen:
-met alle werkgroepen een geza-
melijke bijdrage ZevC'l'en aan
de onderLJijsvee'l'tiendaagse die
door de A.S.R. in maart georv.a-
niseerd wordtl
We gaan ose , een DAG VAN DE
MSRKGROEPEN orgeniseren. Diver-
se werkgroepen kunnen bv. een
alternatief leosencircuit orga-
nizeren in andere fakulteiten
(Polek stelde bv. voor lessen
"politieke ekonomie" te geven
in alle fakulteiten waar ~en
geInteresseerd is).

In het kader van de onderwijs-
veertiendaagse starten we nu
al studiewerk rond 3 thema's:
-de recentste evolut1.es in de
onderwijspolitiek van de re-
gering,
-hoe ervaren wij het onderwij
aan de K.U.L.? Welke band on-
derwi.js - samenleving
-wat met het studentenmedebe-
heer? Elk jaar worden tien-
tallen studenten verkozen om

in allerlei korrrnissiesen fa-
kulteitsraden te zetelen. Wat
doen ze er? Wat levert het
allemaal op?

Op donderdag 20/01 hebben we
de volgende afspraken gemaakt:
-Oe eerstvolgende koördinatie
van de werkgroepen" gaat door
op woensda~ 2 februari. 2Du
op
Iedere geInteresseerde stu-
dent is welkom. Wanneer je
vindt dat het leven in fakul-
teit nogal saei is. en je
wilt een of andere werking
starten .•ben je dubbel welkom.

-Ondertussen gaan 3 mensen het
laatste rapport van de Natio-
nale Raad voor Wetenschapsbe-
leid bestuderen (en andere
teksten) .
Alle werkgroepen gaan een
tekst maken over de inhoud
van het onderwijs in hun fa-
kulteit. Enkele mensen gaan
daaruit een aantal gemeen-
schappeliJke punten di.stil-
leren.

-Er wordt een sekretariaat
van de koördinetie opgeze~.
belast met het rondsturen van
verslagen. enz.
ekretariaat: Sch'l'Cu'l'Gvest63,

Heve'l'Zce, tel. 22.92.93;
kontaktpe'l'80on: Jo Algoed

VVS-Leuven •
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