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Tijdens de tweede bijeenkomst
van de afgevaardigden van de
kursusdiensten kwam een te ver-
wachten en boeiende topic op de
proppen: de ku.sussen worden te
duur. de proffen vluchten lang-
zamerhand naar prestigieuze uit-
geverijen. zonder dat de student
betaler hierin enig medezeggings-
schap heeft, Inderdaad. waar het
gros van de proffen vroeger ofwel
geen kursussen uitgaven ofwel
hun kursussen lieten realiseren
door ACCO of de kursusdienst van
de fakulteit. is een wetenschap-
pelijk-niet-gecheckte doch met
het blote oog merkbare tendens
aanwezig:
1. Oe profs geven meer en meer
kursussen uit i.p.v. te 'dikte-
ren' of laten op zijn minst toe
dat de studenten eigen nota's
pol1kopiëren.
2. Oe docenten die reeds een
gepolikopieerde kursus uitgaven
schakelen meer en meer over op
boekvormen. bij doorgaans dure
en op beroepsbeoefenaars-afge-
stemde wetenschappelijke uitge-
verijen. Niet toevallig overigens
dat de wetenschappelijke uitge-
verij van A, :0 recentelijk suc-
cessen oogst. Doch deze sobere
vorm van wetenschappelijke uit-
geverij (de verkoopprijs van
de boeken reikt maximaal 2 à
2.5 meal verder dan de kostprijs)
is de uitzondering op de regel.
ursus-boeken schamen er zich
soms niet voor 4 Bfr. per blad-

·DE KURSUSSEN
zijde te kosten.
3. Bovendien hebben enkel priva-
te drukkerijen en uitgeverijen
(soms in de illegaliteit) er
graten in C~lien ook kursussen
te drukken. Via aanlokkelijke
auteursrechten, dumpingprijzen
bij grote oplagen enz •.. pogen
ze de kursussen uitgegeven door
ACCO en de kursuseien~ten van
de kringen af te remen (bedoeld
wordt dat grote oplagen naar de
privé afvloeien. terwijl de tra-
ditionele met de kleine oplagen
opgescheept blijven). Het zijn
echter de grote oplagen die er
via prijsnivellering voor zorgen
dat ook de kleintjes demokratisch
geprijsd zijn. Gevolg de kleine
stijgen in prijs ...• de privé-on-
dernemingen volgen de nieuwe
marktprijs enz ... Tenslotte be-
taalt de student bij het eind-
punt van de spiraal perperdure
kursussen.

Ziedaar een toestand die.
zo oordelen de verantwoordelij-
ken van de kursusdiensten uit
de diverse fakulteitskringen
althans. niet ongemoeid kan ge-
laten worden. Vermits het recht
op goedkope kursussen een verwor-
ven recht is en mede geholpen
heeft aan een 'beperkte demokra-
tisering' van het onderwijs (uit-
schakeling van financiële bar-
rières) wordt op dit ogenblik
gezocht naar mogelijkheden om
de losbollige profs terug ter

orde te roepen; bovendien moet
een systeem worden uitgedokterd
om ze te verplichten goedkope(re)
kur5u~5~n af te leveren. Alles
n.oe t ecl,t;(r nog worden voorafge-
gaan door speurderswerk. juri-
dische sanctionneringsmiddelen.
een nauwkeurig overzicht van
de kursustoestand. een enquête
naar de primaire behoeften van
de studenten omtrent kurus-
en schoolbenodigdheden enz ...
Wie op- of aanmerkingen. ideeën
heeft in dit verband kan ze
spuien in een brief aan de so-
ciale raad. Bogaardenstraat. 3.
gewoon even langs lopen of
voorstellen richten aan de re-
daktie van dit blad. die alles
doorspeelt. Bovendien wordt
een zeer ernstige oproep ge-
daan aan alle mensen die zich
bijzonder omtrent dit probleem
mochten interesseren. Bepaalde
fakulteitskringen hebben immers
blijkbaar nood aan geïnteres-
seerden. Vooral mensen uit de
kandidaturen die zich maande-
lijks gedurende hun resterende
studententijd wensen bezig te
houden met het probleem snel-
len naar hun SOCiaal-afgevaar-
digde. Oe volgende vergadering
gaat door op 22 februari om
20.00 uur in de Bogaarden-
straat nr. 3: het beheer en
de algeMene beleidsopties
van ACCa worden er besprof.en.

SPORTRA.AD

Tervuurse Vest 101
3030 Heverlee.
Tel 016/233.851
(toestel 1341

In het vooruitzicht van een (e-
ventueel) inter-universitair
schaakkampioenschap. zoeken wij
de nodige mensen om ons te ver-
tegenwoordigen.
Daarom. goed of slecht. expert
of beginneling. het doet er niet
toe: al wie interesse heefc komt
op dinsdag 15 februari naar het
sportcentrum (zaaltje tegenover

En dat dan nog wel onder het mot-
to van milieubescherming.
Van nu af aan vorm ik een komi-
tee ter bescherming van de mili-
eubescherming en ik zeg: klad op
de muren zoveel als je maar lief
is. leef je erop uit. met rood
en blauw. en zwart en geel.
groen. purper. Purperen Josje
spreekt: sla die valse goden
van schijnzuiverheid neer en
doe ze verdrinken in de verf
van je woedende kreatie op die
verafgode muren die er_binnen
550 jaar toch niet meer zullen
zijn.
omt allen vrijdagnacht om 3

uur naar het Stadhuis met verf
en borstels, en gij zult zien
wat gij zult zien.
Ik dank je Josje. dat gij ten-
minste niet zo'n grote lul bent.

Purperen Josje

nvdr: de te~ening met de titel
"maak van uw stad de reinste
van Europa" werd door de Veto-
lay-outploeg ingevoegd, en kwa~
dus niet van de inzender van de
milieu-oproep.

KLAAGLIED OM KROPOTKIN
Oe politieke schaamteloosheid in
België is zo groot geworden dat
ze alle bewust denken heeft~-
verspoeld; 31 maanden nu al wor-
den we geteisterd door een cris-
ten-liberale coalitie die films

de portier) voor een selektie-
proefje of voor gewoon een par-
tijtje schaak te spelen. Ieder-
een is welkom.
Alle verdere inlichtingen krijg
je ter plaatse.

Jean-Pierre Wuytack
voorzitter Sportraad

in beslag neemt, voor 30 mil-
jard oorlogstuig koopt, het on-
derwijs beperkt, kerncentrales
centraal stelt. een hele linker-
oever vervangt door een maan-
landschap, natuurgebieden onder
beton stort, dijken laat verrot-
ten. communisten naar de psychi-
ater stuurt, en naast dit alles
nog de tijd vindt om Lucien van
Impe een gelukstelegram te stu-
ren. indien de Romeinen brood en
spelen niet haaden ingevoerd dan
zouden Leo_en Co het wel gedaan
hebben. en met succes: de cvp-
mentaliteit woekert als een kan-
ker in alle lagen van deze kleur-
loze bevolking. En indien dit
niet naar de complete waanzin
voert dan zal de steeds sterker
opkomende rechtse reactie het
zeker doen. Ik heb het hier niet
over TAK, VMO, KVHV en het hele
flamingantenzootje maar over al-
le partijen, van PVV over BSP

.tot AMADA, een politiek voerend
van geruisloze verrechtsing.
Voorbeeld: het federaliseren van
dit apenland. Als Kropotkin-le-
zer ben ik voorstander van de-
centralisatie en radicale ver-
zwakking van de staatsmacht,

C.lEEt

NIKS GEEN FUIF NIE

INTERDIT AUX

HOMOSEXUELS

Donderdagavond, 3 februari, zou
er in de Cercle een fuif plaats
hebben, ingericht door Politika
en LSWH.
De bedoeling was er een "geïnte-
greerde fuif" van te maken; om-
de t ej' nog altijd een onderscheid
zou t s.aan tussen verbale en
werkelijke aanvaarding van het
fenomeen homosexualiteit. Het
zou dus voor 1 keer niet abnor-
maal zijn. jongens met jongens
en meisjes met meisjes te zien
dansen.
Dachten wij.
Maar wij zijn blijkbaar erg na-
ief, wij.
Wij hebben geen oog voor de wer-
kelijkheid, wij.
Dus, wat bleek; dat een aantal
mensen realistischer waren en
hun -grote ? - ongenoegen kwa-
men spuien bij de beheerders
van de Cercle.
Dezen raakten licht overstuur,
vreesden voor hun postje, en
weigerden de fuif te laten
doorgaan. Ze verwittigden reeds
woensdagavond, 2 februari (dus
de avond v66r de fuif).
Eigenlijk moeten we genuanceerd
zijn; LSWH mocht niet; Politika
weL
Wij zijn wel gek, maar wij pro-
beren minder hypokriet te zijn.
De fuif heeft dus niet plaatsge-
vonden.
En dan hebben we het nog niet
eens gehad over de o~erkingen
die die avond schering en in-
slag waren. Na~elijk dat mensen
die door de "maatschappij" en
de"gevest1gde orde" gepest en
moeilijk aanvaard woiden -:-(ClÉdiüi-:-
tenlandse studenten dus) een
klein beetje meer solidariteit
mochten tonen t.o.v. anderen
die ook niet zo geliefd zijn bij
de "gevestigden".
De fuif zal binnenkort toch door-
gaan, maar niet in de Cercle.

T. uit L.

maar wat hier gebeurt is het
omgekeerde: daar Vlaanderen tra-
ditioneel rechtser (lees: crea-
tieflozer, indoctrineerbaarder)
is dan Wallonië, zal de repres-
sie in deze lage gewesten steeds
toenemen.
Ik pleit niet voor navolging
van Andreas. Ulrike, Gudrun e.a.
(al is hun reactie menselijk)
maar voor een grondige culture-
le revolutie.
Dat dit alleen mogelijk is door
h~t _ver,trappelen van de Rooms-
katholieke moraal hoeft niet te
worden onderstreept.
En in het besef dat het morgen
niet beter zal zijn, eindig ik
met een verzuchting van Johan
Anthierens: "het is leerrijk al-
lemaal, maar waar is de wentel-
trap naar een fluwelen verdie-
ping.

Estenbergh Marc
Leuven

nvdr: de brood-en-spelen-menta-
liteit zi~ er dik in bij deze
regerinr,: in nog geen veertien
dagen lijd werd zowel het Lot-
to-spel inpevoArd, als nro,~s-
tiek op wielerwedstrijden toegp-
ll!ten.

lezersbrieven moeten steeds ondertekend zijn, hetzij met volledige
naam en adres, hetzij met initialen, hetzij met pseudoniem. In de
laatste twee gevallen moet de juiste naam en adres wel bekend ge-
maakt worden aan de redaktie. Brieven die hieraan niet voldoen, wor-
den niet opgenomen.

de redaktie houdt zi~h het recht
voor te antwoorden op ingezonden
brieven.

MILIEU-OPROEP
, Bij het ter p rse-gaan-(zoal
men dat pleegt te noemen) was het
gesprek over het Leuvense mili-
eu (zie Veto 12 en 13) nog niet
doorgegaan. Oesondanks kregen
we volgende reaktie reeds binnen
die een heel ander geluid laat
horen dat de KVHV-oproep.

Maak van uw stad de zuiverste
van Europa zeggen ze, terwijl
hun otto's blauwe bijtende wal-
m&n uitspuwen die de lieve ste-
nen ven 's Vlaams zo geliefde
cultuurgoed eanvreten en doen
verrotten tot in de diepste po-
riën. Niet meer schilderen op
die heilige oude muren zeggen
ze. Hou ze proper, steriel, dan
blijft het volk gezond kalm en
ta~. Geef iedereen gelijke kan-
den om zich te uiten "maar niet
zo", wel langs de daartoe geëi-
gende wegen van conformiteit en
ietszeggendheid.
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bereidt«Ons onderwijs

Prof· Leo Wieers was werkzaam op het Centrum voor Studie-advies
sn op het Bureáu voor Universiteitsresearch, beide te Leuven.
Daarna was hij directeur van het Postuniversitair Centrum Limburg
en tevens hoogleraaroiirecteur aan de Economische Hogeschool te
Limburg. Door de jaren heen is hij steeds lid geweest van talrijke
commissies die zich bezig hie~n met allerhande onderwijsproble-
men. Vandaar dat hij wel goed geplaatst is om naar buiten te tre-
den met een bepaalde visie die helemaal niet zo conservatief is.

Onder hogergenoemde titel schreef hij een boeiend artikel dat in
de Spectator van 29 januari ll. verschenen is en dat we hier kort
voor jullie weergeven. Deze tekst is enkel bedoeld als aanzet tot
discussie en betekent helemaal niet dat wij er op alle vlakken
mee akkoord gaan.

Onderwijs det voorbereidt op het
leven zou jonge mensen moeten
helpen in het zich eigen meken
ven een aantel inzichten, houdin-
gen en veardigheden die zij nodig
hebben voor verschillende levens-
sferen in de toekomst.
Die sferen zijn vooral : • verde-
re studie-vorming, beroeps- en
gezinsleven, vrije tijd en het
maatschappelijk leven.'
Onderwijs dat op el deze terrei-
nen wil voorbereiden moet nood-
zakelijkerwijze toekomstgericht
zijn en momenteel merken we dat
het erg traditioneel en ouderwets
is opgevat en onderwezen wordt.
We zullen even ingaan op elk van
de hogergenoemde levenssferen.

1. Voorbereiding op permanente
vorming.

Daartoe is het nodig det jonge
mensen leren leron. Hierbij gaat
het dan om het zelfstandig leren
zien en formuleren van problemen,
het kritisch selecteren van infor
matie en het op een juiste manier
benutten van deze info voor het
uitwerken van verantwoorde oplos-
singen. In dit kader heeft een
omvangrijke kennisoverdracht nog
w.ini~_zin. _ _ _ _ _: _
Meer belang zal moeten gehecht
worden aan het • gebruiken van
naslagwerken. de eigen manier van
redeneren. oefenen in het oplos-
sen van problemen en het maken
van toepassingen, tijd vrijmaken
voor kritische reflexie.'
Het onderwijs zou terug de leer-
gierigheid in de mens moeten be-
vorderen waarbij de leraar een
stimulerende en begeleidende taak
krijgt toebedeeld. Dit vergt een
herziene beroepsopleiding voor
de onderwijsverstrekkers.

Daarbij stelt zich eveneens het
probleem van de keuze van studie-
richting of studieonderwerp.
Daartoe is het nodig dat elkeen .
in elke fase van het-onderwijs
een realistisch inzicht wordt ver
kregen in de eigen c.paciteiten
en in de eisen die de varschil-
lende verdere studiemogelijkheden
stellen. Het hoge aantal misluk-
kingen duidt erop dat er hier
wat mank loopt.

2. Voorbereiding op het beroeps-
leven.

Oe hoge jeugdwerkloosheid stelt
de prangende vraag naer de doel-
matigheid van het onderwijs als
voorbereiding op het beroepSle-
ven. " Onderwijs dat onvoldoende
op het beroepsleven betrokken is
schiet dus tekort als voorberei-
ding op het leven."
Actueel als gespreksthema is ze-
ker het ontbreken van de nodige
arbeidsvreugde en arbeidszin.
En daarin gaat het onderwijs niet
helemaal vrijuit. We merken mear
al te vaak dat er binnen het on-
derwijs weinig.mogelijkheden ge-
boden worden om te leren hoe het
beroepsleven positief kan bena-
derd worden. Evenzeer is het een
courant feit vast te stellen hoe
velen h~n studie-inzet beperken
tot het minimum dat nodig is om
te slagen of om een diploma te
behalen.
Een visie waarbij studeren als
unieke kans tot zelfontplooiing
en als specifieke vorm van dienst
aan de gemeenschap gezien wordt.
ontbreekt omzeggens overal.
Dit vergt een begeleiding in de
keuze van het beroep. aangepast
aan de reële eigen talenten ...
wat tegelijkertijd een moeilijke

niet voor op
schrijft

doch belangrijke en noodzakelijke
opdracht is. Zelden is men nu in
staat de inhoud van de beroepen
te omschrijven. Vandaar dat op
dit moment de beroepskeuze ( wat
toch een belangrijke leyensbeslis
sing kan genoemd worden ) vaak
een sprong in'het duister is.
De geslotenheid van de moderne
beroepswereld ... de snelle e-
yolutie van vraag en aanbod van
afgestudeerden en de voortdurende
wijziging der inhoud van de be-
roepen ••. maken dat de toekom-
stige arbeidsmarkt totaal ondoor-

. zichtig blijft voor jonge mensen.
Met als gevolg dat yraag en aanbod
mekaar zelden in evenwicht houden.
Niet te verwonderen dan dat er ge-
opperd wordt dat er - vanuit maat-
schappelijk standpunt gezien -
veel tijd en geld verspild wordt
aan het vormen van beroepsmensen
waaraan geen behoefte meer bestaat.
En dat er gewezen wordt op de te-
leurstelling en frustratie wanneer
men geen ( of niet-aangepast )
werk vindt.
Is het mogelijk daar wat aan te
doen ?
Misschien wel ... doch het ont-
breekt ons momenteel aan het no-
dige basismateriaal - analytische
beroepsbeschrijvingen. degelijke
'studies over de te verwachten evo-
lutie van der arbeidsmerkt ..• -.
En dan kan je alleen maar achteraf
lapmiddeltjes gebruiken als' werk
lozensteun. herscholingskansen.
het invoeren van een N.C ....•
maar de wortel van het kwaad is in
de grond blijven vaststeken.

3. Voorbereiding op het maatschap-
pelijk leven.

De samenleving wordt alsmaar com-
plexer, de groei van het democra-
tisch bewustzijn eist meer in-
spraak en medezeggingschap .••
maar nu stelt zich de vraag of de
jonge mensen daar voldoende op
worden voorbereidt binnen het hui-
dige onderwijskader. Leren actief
deelnemen aan het maatschappelijk
leven. maatschappelijke opvattin-

stencildienst
-
sociale raad

HET DRINGT WAT MOEILIJK DOOR: DAAROM IN VETJES:
SOCIALE RAAD HEEFT EEN STENCILDIENST, DIE VOOR STUDENTE
AAN GOEDKOOP TARIEF W,3S/recto en 0.40 recto/verso) STENCIL-
WERK VERZORGD.
SOCIALE RAAD IS ECHTER GEEN ACCO! D.W.Z. DAT ER NIET OM
HET EVEN WANNEER KAN GESTENCILD WORDEN, EENVOUDIGWEG OM-
DAT ER HEEL WAT MEER TE DOEN VALT .•.
DAAROM: ER WORDT ALLEEN GESTENCILD VAN MAANDAG TOT EN
MET VRIJDAG, TUSSEN 14 U EN 18u. OM HET EVEN WELK STEN-
CILWERK MOET 24 UUR OP VOORHAND BINNENGEBRACHT WORDEN
(VOOR EEN OPLAGE VAN MEER DAN 5.000 LIEFST VROEGER, OF
TELEFONISCH AFSPREKEN).
EN NOTEER BOVENAAN DE STENCIL: HOEVEEL EXEMPLAREN, OF
ER RECTO OF RECTO/VERSO MOET AFGEDRAAID WORDEN, EN VOOR
WIE HET STENCILWERK IS. EN OOK OF DE STENCILS MOETEN BIJ-
GEHOUDEN WORDEN OF NIET.

het leven»
prof. Wieers

gen en politiek programma's kri-
tisch beoordelen. vaardigheden
opdoen om de eigen gefundeerde
ning naar voor te brengen en te
verdedigen ... dit alles moet een
voornamere plaats krijgen in de
vormings- en opvoedingsperiode.

4. Voorbereiding op het qez :n.

Binnen het onderwijs is er nu
geen plaats noch aandacht voor
vragen rond relatievorming. het
leven in een gezin ( huishouden.
wonen. opvoeding van kinderen .•)
We weten wel dat menige organisa-
tie dienaangaande vorming ver-
strekt. doch het lijkt ons niet
onlogisch ook in het onderwijs
daar de nodige tijd en ruimte
voor uit te trekken.

5. Voorbereiding op vrije tijd.

In de toekomst ( en deze begint
reeds morgen ) zullen we moeten
rekening houden met een voortdu-
rende aangroei van vrije tijd.
Om deze laatste niet tot een·las
te laten uitgroeien. is het
elkeen er degelijk op voor te be
reiden. Inbouw van creatieve be-
zigheden in het onderwijs is een
eerste stap. Van jongsafaan moet
er belangstelling voor alternati
ve tijdsbestedingen gewekt
en moet geleerd worden hoe op ee
positieve manier met zijn vrije
tijd om te springen.

Conclusie :Ons onderwijs is niet
op de toekomst gericht en schied
in vele opzichten tekort in zijn
opgave' voor te bereiden-op het
leven van morgen '. Fundamenteel
is hier het grondig her-denken
van het onderwijs van hoog tot
laag .Waarbij men voor ogen dien
te houden dat - de leertijd t
nomen is en zich over een grote
groep van mensen uitstrekt wat
ruimere vormingskansen inhoudt.

- we nu in een tij
perk leven waarin alles sterk
veranderingen onderhevig is. Zo-
dat het onderwijs noodzakelijker
wijze meer dynamisch moet zijn.

-.1.

OPROEP AAN ALLE FAKULTEITEN
Op aanvraag van de vertegenwoor-
diger van de PLO voor Belgiä. de
heer Naim Khader. aan het Univer-
sitaire Gele Kruis. hebben wij
besloten. in samenwerking met de
fakulteit van Geneeskunde Medika,
in de maand juli studenten ge-
neeskunde en studenten verpleeg-
kunde naar Libanon te sturen om
daar gedurende maanden de gekwet-
sten en zieken :-_vooral ?_aJe~tij-
nen - te gaan verzorgen. Deze
verpleging zal gratis gedaan wor-
den door de studenten.
Het z~l u niet ontgaan dat een
dergelijke actie veel geld kost.
vooral omdat wij van hieruit me-
dische apparatuur en alle ande-
re nuttige zaken zullen medene-
men. om ginder die mensen te hel-
pen.
Wij zijn zo vrij een beroep te

.doen op uw gewaardeerde hulp. en
danken u in naam van de getrof-
fenen van ganser harte.
U kunt storten op banknummmer
551-2221801-85 op naam van het
Universitaire Gele Kruis. met
vermelding Hulp aan Libanon.

Dr. K. Van Damme
voorzitter

E.H. Nys
beheerder

Ch. Rens
sekretaris 3



EN NU IETS ANIl:RS•••

Design is e.n van die modernis-
tische woorden als 'service'.
beauty-case'. 'makelup' en 'pick-
nick' en dergelijke. die interna-
tionaal worden gebruikt. en waar- I
van de betekenis zonder meer dUi-1
delijk placht te zijn. Het begrip
Design echter roept nog steeds j!
vragen op.
Men associeert het woord auto-
matisch met de publiciteit. met
meubelontwerpen. binnenhuisarchi-
tectuur. Mear wat de term in
werkelijkheid allemaal dekt. wat
de achtergrondgeschiedenis en
welke de consekwenties ervan zijn
is voor velen onduidelijk.
Waarom nu stilstaan bij het ge-
bruik van het woord'design'?
Design verraadt een vorm van le-
ven. is de noemer van heel wat
materi~le aspekten van onze
kultuur. Design is de veruiter-
lijking van een levensinstelling.
Zij is de moderne term. waarvan
men vanzelfsprekend aanneemt dat
zij eveAeens een modern en zelfs
progressief gebied bestrijkt.
Normaal gesproken is dat ook ZOI

dit artikel wil echter. buiten
het ontstaan en het gebruik van
design ook de keerzijde van de
medaille belichten.
Historisch gezien dook het woord
zelf pas op in 1969. in pers. ra
dio en T.V. Meteen werd het in-
ternationaal toegepast.
Nochtans moeten we voor het ont-
staan van het begrip een beetje
in de tijd teruggaan. De eerste
'designer'. die tenminste als
dus~anig mag aanzien worden. was
Peter Behrens (2). Hij was artis-
tiek raadgever van de firma AEG
in Duitsland. en o.a. uitvinder
van het Behrens-cursief (nu nog
gebruikt voor de reklameletterl.
Zijn ontwerpen vODr,industrie-
objecten staan sterk onder de
invloed van de vormentaal van de
beeldende kunsten van rond 1900.
We kunnen er een gelijklopende
ontwikkeling waarnemen van de
Jugendstil of Art Nouveau over
de Art-Deko naar het konstrukti-
visme. Hij stichtte een atelier
waarin ook de architecten van het
Bauhaus te Dessau (centrum voor
architectuuretudiel Gropius. Mies
van der Rohe en later ook Le Cor~
busier werkzaam waran.

Design staat in onmiddellijke re-
latie met de probleemstelling van
de Industriële Esthetica. Deze
problematiek van de esthetisch-
verantwoorde industriile vormge-
ving. kwam op rond 1950. en is
eveneens een internationaal
verschijnsel. dat in eerste in-
stantie in West-Europa voedings-
bodem vond. (Disegno industriale.
Industrial Design. Formgebung ••• )
Een .erset congres voor designers
werd gehouden te Parijs in 1953.
Het was vooral gericht op de
problematiek van het ontwerpen
van serie-objekten. maar ook ge-
interesseerd in de problemen van
de architektuur. de dekoratie en
de publiciteit.
, ~

Welke zijn nu de kenmerken van
Design ?
Design vindt haar originaliteit
in haar dienstbaarheid of beschik-
baarheid. De materie is nog enkel
dienst of 'service'. Designobjek-
ten worden gekarakteriseerd door
hun eenvoudige vorm. eerder koele
schoonheid en sobere materialen.
soms echter door' hun nogal futu-
ristische vormgeving. wat snobis-

ch aandoet. Het geliefde ma-

teriaal is staal. inox en glas.
De eenvoud van de vorm en het ma-
teriaal schept de mogelijkheid
tot multipliceren op grote schaal.
Haast alle voorwerpen die ons in
deze hedendaagse tijd omringen
zijn design-objekten: meubelen.
bestek. auto's. komfortprodukten
zoals elektrische toestellen.
radio en T.V •••• en zelfs kunst.
Inderdaad. zelfs kunst is de weg
van de design opgegaan. of omge-
keerd. de design is zelf kunst
geworden.
De oorspronkelijke bedoeling van
Industrial Design -waar intussen
nogal eens van afgeweken wordt-
was voor iedereen aen verant-
woorde moderne leefbare omgeving
te scheppen. Daartoe diende de
hele gebruiks-en verbruikswereld
hervormd te worden: eenvoudig en
handige gebruiksvoorwerpen. lich-
te komfortabele stoelen en buro-
materiaal. hanteerbare radio's (
transistors) ••• kortom objekten
die de gebruiker in hun ban hou-
den door hun sprekende vormen en

en ham verleiden door hun ge-
ringe kostprijs en hun geredu-
ceerd onderhoud. Door het gebruik
van alledaagse. niet-dure mate-
rialen bleven de voorwerpengoe~
Ikoop • De voornaamste faktor
van aantrekkingskracht is echter
dat de Design de heersende trend
van vernieuwing nauw volgt. up-to
date blijft. m.a.w. een psycholo-
gische breuk met het verleden ver
oorzaaktl het verleden waar we
met alle mogelijke moeite van af
willen. en dat we anderzijds door
allerlei 'heimwee-voorwerpen' en
antiek willen tegenwoordig stel-
len I

WOltdt vellvot.gd.

(1) Design: van designer. signum.
typisch franglais.
P.Behrens: 01666 Hamburg- +

1940 Berlijn. architekt. schil
der en grafl~us. ontwerper
voor kunsthandwerk en schrij-
ver.

(2)

beeft
ende
siddert,

studenten
Het Studentensekre-
tariaat h~eft-weer
wat opbeurend nieuws
voor U in petto.
Ook al zijn we nog
maar februari. daar
zijn ze zeer voor-
uitziend, en brengen
u in exklusiviteit:

INSCHRIIVINGEN VOOR DE EXA~NPE-
RIODE VAN JULI,

Om het al/lemaal:
Om het allemaal klaar en duide-
lijk te stellen. moet er onder-
scheid gemaakt worden tussen 2
soorten inschrijvingen) enerzijds
van diegenen die REEDS EXAMENGELD
betaaLd hebben (deze inschrijvin-
gen gebeuren door de jaarafgevaar-
digden). en anderzijds diegenen
die NOG GEEN EX~NGELD hebben
neel'geteLd.

In het eerste geval moet elke
jaarafgevaardigde zich naar de
Hallen spoeden, waar hij/zij een
lijst krijgt van al die mensen
van het jaar die reeds examengeld
h~bben betaald. Bij deze gelUk-
kigen haalt de jaarverantwoorde-
lijke de studentenkaarten op en
laat de studenten een steekkaart
invullen.
Dit alles wordt door de jaarver-
antwoordelijke ingezameld en
deze begeeft zich op één van de
hieronder vermelde dagen - in
de VOORMIDDAG - naar het Studen-
·tensekretariaat. waar men - zo
verzekerde men ons - al die kaar-
.ten in geen tijd verwerkt. zodat
de jaarverantwoordelijke de stu-
dentenkaarten diezelfde voormid-
dag weer mee meepakken en terug-
geven aan de studenten.

In het tweede geval: nl. de stu-
denten die nog géén examengeld
hebben betaald. moeten deze stu-
denten zélf met hun studenten-
kaart naar de Hallen gaan. op
één van de vermelde dagen, maar
enkel in de NAMIDOAG.

Nog dit:
Alle studenten. uitgezonderd de-
ze die ingeschreven zijn zondel'
Lessen voLgen, moeten het getuig-
schirft van hun l'adiogl'afisch
ondel'zoek voegen bij hun aan-
vraag tot inschrijving. De stu-
denten voor de eerste maal in-
geschreven, moeten eveneens het
getuigschrift van geneeskundig
ondel'zoek voorleggen.

En voor we u de data verklappen.
nog even noteren dat de steek-
kaarten. die u moet afgeven.
duidelijk moeten ingevuld zijn.
nl. naam, voornaam, qeboortie+
pLaats. plus studiejaar (en e-
ventueel: keuzevakken).

Hier gaan we:
maandaq 7 Tmal't
-Fakulteit der Godgeleerdheid
-Hoger Instituut voor Godsdienst-

wetenschappen
-Hoger Instituut voor Wijsbe-

geerte
dinsdag 8 rmal't
-Fakulteit der Rechtsgeleerd-

heid) (Kriminologie)
-Fakulteit van het Kerkelijk

Recht
woensdag 9 rmaz>t
-Departement Ekonomie
-Departement Toegepaste Eko-

nomie: kandidaturen
donderdaq 10 rmaz>t
-Departement Toegepaste Eko-

nomie: licenties en
aggregaties

-Instituut voor Actuariële
Wetenschappen

-Instituut voor Studie der
Ontwikkelingslanden

vl'ijdag 11 Tmal't
-Fakulteit der Sociale Weten-

schappen
maandag 14 [anuam:
-Fakulteit der Geneeskunde
-School voor Tandheelkunde
-School voor-Arfsenijbereid--

kunde
-School voor Maatschappelij-

ke Gezondheidszorg
-Instituut voor Familiale en

Sexuologische Weten-
schappen

dinsdag 15 maal't
-Instituut voor Lichamelijke

Opleiding
woensdag 16 rmarl
-Fakulteit der Wijsbegeerte

en Letteren: kandida-
turen

donderdaq 17 maaz>t
-Fakulteit der Wijsbegeerte

en Letteren: licenties
en aggregaties

-Instituut voor Archeologie
en Kunstwetenschap

-Instituut voor Oriëntalistiek
-Instituut voor Middeleeuwse

Studies
vl'ijdag 18 Tmal't
-Fakulteit der Psychologie en

Pedagogische Wetenschap-
pen; afd. Psychologie

.'maandag 21 Tmal't
-Fêkülteit der Psychologie en

Pedagogische Wetenschap-
pen) afd. Pedagogie

dinsdag 22 maal't
-Fakulteit der Wetenschappen:

kandidaturen
woensdag 23 rmaz>t
-Fakulteit der Wetenschappen:

licenties en aggregaties
donderdaq 24 rmaz>t
-Fakulteit der Toegepaste We-

tenschappen
vl'ijdag 25 maal't
-Interfakultair Instituut voor

Stedebouw en Ruimtelij-
ke Ordening

-Fakulteit der Landbouwweten-
schappen.

En dat de jaarafgevaardigden
zich nu naar de Hallen reppen
om de lijsten van de studenten
die examengeld betaald hebben.
op te halen .•.



een avondje

het
Vl"ijdagavond~ 4 [ebruari. Ll.. ~ !JaS h€t ZOVe7' .
Met bandopnemer; twee bandies , !Jat papier en een hoop vragen ..•
stapten we de groene deur van het KVHV-secretariaat in de Krakenstraat
binnen. De KVHV-jongans hadden steeds gedacht het een om een grap ging
... ze ve~chtten on8 eigenLijk niet ... maal' we ~~chten toch binnen.
Drank en koekjes werden bijgehaaU ... !Je konden beqinnen .
TWee grote vragen - wat houden de initia Zen van het Zetterwoord KVHV
in en de kritiek op de ASR en op de studentenvertegenwoordiging in het
algemeen - zouden ons tot Zaat in de avond bezig houden.
Uit heet het interoiou ( met Eric~ sooi , Jean, Ludo, Peter en Lea '"
en de hond ) blijkt duidelijk dat het KVHV nog steedn een groot 1Jan-
trouwen koestert ten opzichte van de ASR en de mensen die erin werken
. " maar dit kán L1Cggel.Jerktuorden door regelmatige pel'soonUjke con-
tacten. Nu, de rest lees je L1Cl hieronder !

K.V.H.V. - kan je het even hebben over julZie katholiek karakter?

Je moet dat zien in zijn histo-
risch perspectief. Heel vroeger
was Leuven en haar unief sterk
katholiek gelnspireerd.Nu is dit
alles veel minder duidelijk uit-
gesproken. Voor ons betekent die
K. nu dat we open staan voor al-
le personen en voor alle aspec-

ten van het leven ... met daarbij
speciale aandacht voor mensen en
dingen die niet zo dadelijk aan
bod komen binnen het huidig maat-
schappelijk kader en denken.
Ook voor de toekomst willen we
ons bewust christelijk opstellen
binnen de studentenbeweging.

Is dit een belijdend christen-zijn dat jullie voorstaan ?

Niet zo ergl het is eerder een
ideologische achtergrond ••• een
bron van inspiratie '" een ho-

rizon. Onze werking is duidelijk
gebaseerd op christelijke prin-
cipes en op eenzelfde visie.

En de basis ... hoe komt die K. bij hen over?

Die komt bij de basis niet zo erg
sterk over te meer omdat wij zelf
andere prioriteiten in onze wer-
king leggen. Bv. werken we nu
nogal rond de Vlaamse eisen en
rond de studentenproblematlek" .
Bij de werving van nieuwe leden
leggen we niet bewust de nadruk
op de K .... we gaan ervan uit

dat de mensen weten wat er ach-
ter dit initiaal schuil gaat.
Voor ons is het enigste bezwaar
tegen die ~. dat sommigen denken
dat we ' klerikaal' zijn .••
doch in de evolutie die we door-
maakten hebben we steeds geageerd
tegen het klerikalisme.

Terloops ~at is jullie standpunt ten opzichte van abortus ?

Officiöel hebben we nog geen af-
gerond standpunt daaromtrent
maar het lijkt erop dat we " er
tegen " zijn. alhoewel we er ons
van bewust zijn dat er moet reke-
ning gehouden worden met de vele

deelaspecten en facetten .., het
is een complex probleem waar je
niet zomaar kortweg voor of tegen
bent maar waar je het binnen zijn
ganse context moet zien.

Beschouwen de leerlingen uit het M.O. die naar Leuven komen die K.
niet als !Jat folkloristisch ?

Misschien wel ... of toch niet,
maar het blijft ook in de toe-
komst een eigen waarde van het
verbond. We moeten ons niet meer
schamen voor ons Christen-zijn

(wat wel het geval was in de 60'
jaren toen het verbond de linkse
toer opging en menigeen de K.
verloochenden ).

Gaat men nu niet terug ~at die linkse kant uit binnen het K.V.H.V. ?
Je mag dat zo niet stellen. Het
is verkeerd hier in termen van
links of rechts te praten. Op
bepaald vlak is men '~rogressief'
(links) •.• dan weer benadrukt
men het ' individuele karakter '
(rechts) •.. je kunt' nog moei-
lijk iemand een allesomvattend
etiket opplakken. Maar ja '"
je kan dat beschouwen als een
uiting van 'versterkte polari-
satie '. En dit laatste wil het
verbond Juist niet '" we wensen

de mensen niet meer op voorhand
in vakjes te duwen. Voor ons I is
het belangrijk elk argument af-
zonderlijk op. zijn waarde af te
wegen ••• met in het achterhoofd
steeds die christelijke visie.
Wij willen ons noch links noch
rechts opstellen ... we staan o-
pen voor elkeen maar als wij hier
over links praten dan verstaan we
daar duidalijk onder ' marxisten,
leninisten •.• maolsten ..• trots
kisten '.

Kunnen we het even hebben over jullie Vlaams karakter ?

Algemeen kunnen we stellen dat
we een studentenvereniging zijn
binnen de Vlaamse beweging ..•
waarbij we ons 'apolitiek (. niet
partijgebonden) , bewegen op een
aantal terreinen van het studen-

tenleven en dit steeds vanuit een
Vlaamse-nationale visie.
Uit ons dossier rond de Vlaamse
zaak blijkt duidelijk onze voor-
keur voor ' federalisme met twee
in ons land '

uit

1S
Is het nog nodig de Vlamingen bevuet: te maken van hun zaak •., of
ligt het groot probleem niet eerder in Brussel ?

Toch, toch ... we moeten onze
mensen tijdens hun studie oog la-
ten hebben voor de noden - taal,
politiek, sociaal en economisch -
van hun Vlaamse volk .•. zodat ze
eenmaal afgestudeerd kunnen blij-
ven voortwerken tijdens hun be-
roepsleven aan de Vlaamse zaak.
En inderdaadBrusa.l is een zwaar
probleem maar ook daar werkt een
afdeling van het K.V.H.V .... je

zou ze als onze 'frontstrijders'
kunnen beschouwen .
Doch Brussel mogen we zijn eigen
probleem niet laten oplossen •••
want dan het franstalig cachet
zeker overheersen. Wij moeten van
uit Vlaanderen meezoeken naar een
degelijke oplossing en uitweg.
(vb. onze stunt voor enkele dagen
te Schaarbeek tegen de herbenoe-
ming van Nols als burgemeester)

Betekent federalisme met twee ook econ. autarchie of onafhankelijkhe

koers kunnen voeren, zonder daa
bij Walloniö noodzakelijk te moe
ten schaden. Nu is het vaak zo
dat de twee landsgedeelten van
mekaar niet veel kunnen verdra-
gen .•• wordt er wat in Vlaande-
ren gepland of gerealiseerd, dan
moet daarvoor in Wallonië een
tegenproject komen •.. men zoekt
gewoon om het geld op te krijgen
en dat is gewoon een totaal ver-
keerde mentaliteit en manier van
werken.

Dit is onmogelijk ... gans de
Europese economie begint zich nu
op mekaar af te stemmen ... we
zullen gewis economische banden
met Wallonië onderhouden.
Wat van meer belang is is dat we
zelf een deel van de beslissings-

. macht in handen nemen om deze be-
ter voor ons Vlaamse volk te la-
ten dienen. Als Vlaamse gemeen-
schap moeten we eigenhandig op
het ganse systeem kunnen ingrij-
pen .•• desnoods moet Vlaanderen
ee~ eigen politieke en economische

zoU het doorvoeren van het federalisme met tuee !Jat kunnen veranderen
. aan het politieke beleid en beetiel i in België?

Dat is nu niet te voorspellen.
maar toch zal waarschijnlijk elke
partij meer waarde krijgen in
haar eigen gebied. Nu is de BSP
in Vlaanderen de 'lakei' van het
machtige PSB-blok in Wallonië en
de PSC het zwakke broertje van de
CVP ••• maar dan zal de BSP in
Vlaanderen veel sterker staan en
beter kunnen ageren als eigen
groep. Doch weer eens, het zijn
de vakbonden als grote machts- zijn en daaraan is het moeilijk
lobby's die heelwat gevaarlijker iets tegen te doen.

Is el' contact met andere federalistische studentengroepen ?

Jazeker, bv. in Zwitserland,Oos-
tenrijk. Duitsland, Nederland en
Oost-België. We informeren mekaar
wederzijds, wisselen onderling
sprekers uit, houden persoonlijke
contacten en pogen tot een betere
Europese samenwerking te komen.

In elk geval we leren veel van
mekaar en gaan er zeker op vooruit
Ie blijven zoeken naar een beter
Europa der Volkeren waarbij Sta-
ten maar geoorloofd zijn voor zo-
ver ze ten dienste staan van het
volk.

Is het: K. V.H. V. al over de periode heen van 11 Walen buiten 11 ?

We hebben toendertijd geijverd
voor overplaatsing van de frans-
talige instellingen naar Wallonië
en we hebben telkens dUidelijk
laten aanvoelen dat er in Vlaan-
deren geen plaats is voor een UCL
Dat is nu grotendeels g~reali-

seerd ••. maar we hebben niets
tegen de persoon van de Walen,
trouwens we zoeken contact met
de Waalse kant doch momenteel
hebben we de gechikte beweging
of contactpersonen nog niet ge-
vonden.

Denk je dat de overheveling Van de ueL globaal genomen een goede
zaak is g~eest ?

Wij denken van wel. maar de KUL
heeft met haar voeten laten spe-
len. Misschien heeft het wel de
prestigepolitiek en de uitstra-
lingskracht wat geschaad .•. maar
dat is toch wel niet het belang-
r1j~ste. De s1tuot1e W08 echter
zo niet langer draagbaar •.. stel
je voor ••. 40000 studenten in
één stad dat jaegt de studenten
ook op kosten en •., de'daarbij
komt nog dat de bedreiging van,

Kan het K.V.H.V. ergens bijdragen tot het oplossen van'de Vlaamse zaak?

Als jongerenvereniging hebben we .liederen op cantussen .•. ). Oe
daarin zeker nog een taak te ver- jeugd mag zijn eigen volk niet
vullen. al was het maar bv. door verloochenen. ze moet ervan be-

'
Id'e jeugd wakker te houden voor de wust zijn te behoren tot een
~amse kwestie ( bv. door onze Vlaamse VOlks~.~e~n~s~c~h~a~p~.~.~.__~. __

een Franstalige 'corridor' niet
ondenkbaar was.
De splitsing is echter nog niet
volledig doorgevoerd ... en het
staat nu al vast dat heel wat
franstaligen liever in Leuven
willen blijven wonQn,
En wij hebben daar in se niets
op tegen op voorwaarde dat ze
zich aanpassen .•. maar dat ze
hun stempel blijven drukken op
Leuven of Vlaanderen dat kunnen
we toch niet meer blijven dUldensll



I1 suiu« zijn ook een Hooqetudentenverbond, wat houdt dat concreet in ?

Je meg geen weardeoordeel steken
in die term; je moet hem nemen
voor wet hij is. Historisch is
dit uit een misverstend gegroeid.
Men noemde de mensen in het M.O.
toen 'studenten' en om hen te
onderscheiden van de universi-
teitsgengers werd voor deze laat-
ste de term ' hoogstudenten ' in-
gevoerd. Die naam is nu zo inge-

burgerd en we vinden er geen na-
delen aan ... zodat hij nog wel
een tijdje zal blijven voortbe-
staan. Misschien dat we ons te
sterk richten naar studenten en
hun problemen en wet minder op de
arbeidsproblematiek •.. maer det
hangt nu eenmeal af van waer je
je prioriteiten in legt.

Hoe staat het met de K.V.H.V.-werking te Gent?

Die ligt stil op dit moment. We
volgen nu de pleatselijke situe-
tie deer en praten regelmatig met
elkaar •.• doch het ken best det
binnenkort beslist wordt Gent on-
der supervisie te stellen van

Hoe zit het met ju!lie finantiëLe situatie ?

Vanuit het Bestuur voor Jeugd-
vorming te Brussel werden we ge-
dwongen ons sterk nationeal te
structureren .•• vandear de uit-
bouw ven o.m. een nationeel se-
cretarieat (te Leuven) doch we
laten de efdelingen autonoom blij
ven voortwerken. Voor subsidies
zijn we eengewezen op het B.J.V.

Leuven ••• en dat het misschien
gaat uitdraaien op het stopzetten
van de werking in Gent.
Maar over dit elles kunnen we nu
nog niet meer zeggen.

en voor Leuven op de F.K. van de
vrije verenigingen van de ASR.
Voor de rest hebben we inkomsten
uit onze verkoopdienst, werving
van (ere)leden, culturele ectivi-
teiten ••• maar aen partijen wil-
len we ons niet binden, al is dat
soms moeilijk vol te houden zo je
in een precaire toestand zit.

Heeft dat woordje ' verbond ' een speciaLe betekenis voor julLie ?

Het is zeker wet anders dan een
studentenfront of -comité ••• en
misschien betekent het meer dan
een 'vereniging'. Alhoewel we ook
neer buiten uit treden, willen we
tevens de interne groepsrelaties
bevorderen. Die interne samenhang

wordt versterkt door het werken ,in
kleine groepjes ( actie- en werk-
groepen, bv. rond politiek, stu-
dentenproblematiek ... ) Oaerom
dat we de interne info-doorstro-
ming specieel willen verzorgen.

De manier van Ledenwerving krijgt de laatste jaren nogaL kritiek te
sLikken ? Hoe staan juLLie daar tegenover ?

Och, deer is altijd el reactie op
gekomen ••. doch op de postkaert
die ze bij hun thuis krijgen is
duidelijk vermeld det ze twee
maenden tijd krijgen om hun geld
terug te bekomen (200 fr.) indien
ze niet lid wensen te worden •
Wij wensen een zo ruim mogelijke
basis te bereiken en dit kan maer
via de post, wil men het practisch
haalbaar houden.
Het systeem geeft ons momenteel

~8schien kunnen we juLlie systeem ook eens ~oorstellen voor de Veto~
maar kunnen we het nu hebben over de A.S.R. ?
JulLie zijn momenteel aan het werken rond de inspraakmogelijkheden en
dit op academisch vlak en tevens binnen de autonome studentenraden !
Ja, we zijn daarrond bezig in de tenvertegenwoo;diging duidelijk
werkgroep studentenproblematiek. beter gestructureerd zien en te-
We onderzoeken teksten, discus- vens efficiänter zien werken.
siären onderling en zoeken naar
nieuwe modellen. We trachten nu
eerst ne te gaan hoe de mensen
gekozen worden, welke macht ze
hebben ••• We willen de studen-

niet de minste gewetenswroeging.
Daarbij krijgt men toch waar voor
zijn geld of niet soms. Maar het
blijft een punt waarop wij veel
en regelmatig reectie krijgen
en dat men gaarne aangrijpt om
onze organisatie dood te verven.
Het getuigt van weinig kritische
houding een vereniging tot niets
te herleiden omwille van zijn ma-
nier van ledenwerving.

Eerst gaen we de organen waerin
we zelf zitten aanpakken en den
kunnen we later de acedemische
structuur onder de loepe nemen.

In ' Ons Leven ' hebben jullie aan de ASR reeds heeL wat blz. gewijd.
Vooral ne~atieve reacties ... maar een concreet opbouwend voorstel
hebben we nog niet gevonden !

Ik decht toch dat er bij de kri-
tiek telkens een voorstel ven hoe
het wel ~ou kunnen gefo~uleerd
wes. Maar we werken nog ean een
globaal voorstel uit dat we bin-

nenkort aan het grote publiek
hopen voor te stellen. In Ons
Leven werd ankal ~areegeerd op
frappante concrete voorbeelden
van mistoestenden.

Kun je dat nieuwe globale modeL of voorstel even toelichten ?

We doen dat liefst niet omdat we
nog niat in een beslissend stadi-
um zitten .•• er moeten nog een
aantel mensen hun eigen inbreng
over hebben. Maar als het klaar
komt, treden we er dit jaar nog
mee naar buiten mear hoe det we-
ten we nog niet.
naar om even op die kritiek terug
te komen. Het is normael dat els
een studantenbeweging iet of wet
kritisch is, dat je dan de facet-
ten eanpekt wear het duidelijk
menk lcopt. Bv. de criterie ter

erkenning yan de vrije verenigin-
gen •.• we hebbendie punt voor
punt onderzocht, bekritiseerd en
onze maning deerover neergeschre-
ven in ons bIed. We zijn er by.
tegan det de ASR bepaelt welke de
" inhoud " van een Yereniging moet
zijn, wil ze erkend kunnen worden.

En al zitten we zelf ook wel in de
f.K. ven de vrije verenigingen,
den wil dit nog niet zeggen dat
we deerom geen kritiek mogen uit-
brengen.

Akkoord~ maar in de F.K.K. ui.ten jullie zelden kritiek ... wel via
pamfletten achteraf en via jullie blad. Daarbij~ als je kritiek.hebt
op de criteria moet je voorstellen doen bij de F.K.K. die advies uit-
brengt aan de F.K./ASR . Trouwens de criteria moeten door de R.v.S.

116 gl 'edgekeurd worden.

Het blijft een edministratief or-
gaan det weinig mogelijkheden o-
penhoudt voor reecties .
Trouwens wet je daar zegt getuigt
van een erg paternalistische hou-
ding} er zijn nu heel wat werkende
verenigingen uitgesloten die niet
mee kunnen praten over een eventu-
ele wijziging. En als je een eer-

Het probleem zit ook voor een deel bij de 'kringen'. Er is te weinig
overLeg tussen de basis en de kringen en tussen de kringvertegenwoor-
digers onderling. En er wordt op dit ogenbLik gewerkt rond voorstellen
die de fouten trachten te vermijden. Maar neem nu de F.K. van de ASR
die is ~presentatief in die zin dat er uit eLk van de 5 raden 2 verte-
genwoordigers zitten die het standpunt van hun 'raad' moeten verdedigen.
ELk raad verwacht van zijn Leden dat ze op de hoogte zijn van wat hun
achterban denkt ... men zoekt binnen de eigen raad naar een globaal
standpunt ••. en dan komen deze van de 5 raden bijeen op de F.K./ASR .

lijke herstructurerin~wenst, den
moet je ook inspraak geven een de
verenigi~gen die nu niets te zeg-
gen hebben. De mensen van de FKK
beschouw ik els een soort ambte-
naren en els je die teveel macht
geat geven, instel leer je sowieso
de bureeucratie.

Toch lijkt het mij onlogisch det
1 persoon een ganse kring verte-
genwoordigt. Als de verhouding in
de kring 60 voor,en 40 tegen is,
hoe ken dan dit • proportioneel
standpunt • eenduidig op een raad
een bod komen? Je merkt nu toch

ook wel det er in de coördinatie-
vergadering (a f.K./ASR) ,veak te-
genstrijdige standpunten uit de
verschillende reden komen en toch
werkt men met vertegenwoordigers
uit dezelfde kringen. Dat is toch
ergens onlogisch !

Akkoord daarin~ doch het probleem ligt bij de kringen en hun verte-
genwoordigers ... of bij het systeem zelf •.. neen bij de kringen die
hun vertegllnwoordigers in de 5 raden eenzelfde standpunt moeten laten
innemen ofWel moet je het werkingsterrein van elke raad zo sterk gaan
afbakenen dat je geen overLappingen meer krijgt tussen de raden.

Je vertrekt dan vanuit een ideaal dige systeem zeer sterk de indi-
..• elkeen heeft ook nog zijn ei- viduele mening van de vertegen-
gen mening. Nu bevordert het hui- woordigers.

Vanuit de ASR kan je de kringen geen andere structuur opdringen ..•
zoiets moet komen van de basis en dat gebeurt nu juist niet .

En waerom trekt men eerst de struc
turen uit mekaar en tracht men ze

naderhend terug bijeen te krijgen
om te kunnen coörineren ?

'Dat is historisch gegroeid. Vroeger was er een studentenparlement.
Doch na een aantal maanden moest dat losgelaten worden ... en vandaar
de opsplitsing in afzonderlijke raden.

Meer ondertussen blijft het grote
twistpunt voor ons de ' represen-
tativiteit ' ven de Sociale Reed

en ven de Kultuurraad .•• niet zo
erg die van de Kringread.

Waarom niet die van de Kringraad ?

Omdat de preeses ( die meestal zijn
kring in de Kringraad vertegenwoor-
digt ) verkozen is ( en hopelijk op
een democratische menier ) door een
meerderheid yen mensen ven de kring
Terwijl die anderen in de ploeg
zitten maar niet in eigen persoon
verkozen zijn. Ze nemen die functie
uit eigen inzet en engagement ean.

Oe structuur' is echter zo' ingewik'-
keld det de basis niet meer klaar
ziet en heer vertegenwoordigers
niet meer ken volgen.
Trouwens is het een structuur die
enorm· centreliserend " werkt.
Een masse studenten wordt door een
twintigtel afgeveardigden vertegen
woordi&d. zelfs willens nillens.

Rep~sllntativiteit bestaat maar zolang je gelooft in vertegenwoordigin
en dat is normaal als het centraliserend werkt naar de spits toe .

- Op dit moment zijn we ons ervan bewust meer en meer in discussie t
treden waarbij erg persoonlijke uitspraken de bovenhand halen . -

Het essentiöle ven de democratie
ligt volgens mij toch in de info-

en de doorstroming erven en daar
ontstaan de huidige moeilijkheden.

Die informatieoverdracht behoort wezenlijk tot de taak van de verte-
genwoordigers ( via het fac.blad~ ad valvas-berichten~ mondeling of
op A.V. of bestuursvergaderingen) en daar wordt er weinig initiatief
genomen. De gewone student wenst vaak andere informatie dan deze die
wij hem kunnen en moeten geven.

De vertegenwoordigers in hun kring
worden meestel ook gekozen voor
heel endere zeken dan weervoor ze
later bevoegdheid zullen krijgen.
Ze zetten zich vnl. in voor fac.
werking.

.
Mear jij geat telkens uit van het
stendpunt • hoe kunnen we de hui-
dige structuur gezonder maken "
maar nooit • kunnen we de bestaen-
"de structuur niet helemael veren-
deren ".

Toch is de Kringraad bezig met een globale herziening - zoals uit de
ontwerptekst van haar voorzitter blijkt - en de Sociale Raad zal deze
weldra ook gaan bespreken.

Ken dat voorstel van de Kringraed- de endere reden er niet n,ee ak-
voorzitter doorgedrukt worden els koord zijn?

Dat moet uitgediscussi~D.rd worden en dat kan erg veel tijd vergen. Je
moet daarvoor in eerste instantie de medewerking van de kringen hebben.

sterk centraliserend werkt.
Het wordt dringend tijd de vraag
naar hervorming publiek te stel-
len ••. maer ean wie?

~aar je zit met een enorme desin-
teresse ven de studenten en dat
ken voor een groot deel te wijten
zijn aan de " mechteloosheid "die
ze nu erve ren omdat het geheel nu

Jullie analvse pakt uit tegen de rode bolwerken van Sociale Raad en
KuLtuurraad; de Kringraad noemen jullie gevaarlijk-verveLend-neutraaL.

Voor Kringreed is det vrij duide-
lijk I dat orgeen kan min of meer
representatief genoemd worden.
Maar de Sociele Raad is een open
orgaen det mogelijkheid biedt tot

indringing van (linkse) vrije ve-
renigingen. Deze laetste hebben
immers geen eigen orgeen om hun
politieke mening naar buiten te J
brengen. En nu had ik persoonl~



I1 de indruk dat ze vorig jaar tracht-
ten de sociaal-afgevaardigden vast
te krijgen om in pe Sociale Raad
hun standpunt te verdedigen. Zo
kunnen ze bij gebrek aan andere
mogelijkheden op die manier het
la~en naar zich toe halen in die

Je kan bv. een vergadering van
studenten uit alle fac. bijeen-
roepen om over een aantal globale
voorstellen te praten.
Of je rich begin volgend jaar een
grondwettelijke vergadering in -
een soort studentenparlement met
mensen uit alle fac. - die de
nieuwe structuur van inspraak uit-
werken om deze tegen het einde van
volgend jaar te realiseren.

tegenwoordigen '. Oat kan loch
niet.
Hoe willen jullie dat er controle
is op de bestaande werking. Wie
gaat er praten over die globale
hervorming zoals je wenst door te
voeren ••• enkel de mensen die er
nu op een of andere manier mee te
maken hebben .
Als jullie de basis willen laten
meebeslissen dan zal dat moeilijk
gaan omdat de basis " niet op de
hoogte is van de huidige struc-
tuur en van haar problemen omwille
van een groot gebrek la~ inf~rma-
tie. Oaarom moet er eerst een in-
foronde plaatsvinden bij de krin-
gen.

goede ,nanier om een herziening van de ASR te be-

raad.
Wat wij voorstaan is dat degenen
die hun fac. naar buitenuit verte-
genwaardigen" verkozen" worden.
net zoals dat voor de praesissen
gebeurt. Want nu stellen jullie
het voor als een structuur die
zich als 'het' vertegen"'OJordigE'ld
orgaan naar boven en naar buiten
ziet ... maar je weet helemaal
niet 'Ol en wie die mensen ver-

Tot daar een "",'ergavevan de belangY'ijk::te ~tukken uit een inte~l)ie!J
met het X.V.H.V .. Toch bleven er nog heel !Jat vragen open !Jaarop we
toch graag een anusoord hadden qekreqen, Bi,i gebrek aan bandjeo en ua-
gens het gevorderde uur ( 2 uur·in de nacht) moe:;t dit voor een vol-
gende afspraak behouden uorden, Zo kan het dut: beet: dat ,je hierop nog
een vervolg zult krijgen. Wij hopen dat het ergen:: ol)erY.LJa1TIbi,i jouJ
beste Veto-lezer. Laat je reacties op dit artikel maal' toeatl'omen !Kennen jullie een

I1 discu8siëren ?

F =n
voorstelling van Michel Ora-
choursof over Bolivië (in
kader van de Semana Boliviana)

-Cite Bar (aan Alma 111). 20u:
toneelvoorstellin8 "Straks
is allanp, voorbij" van Serd
de Ley & Mireille Cottenjé
(or8' Apolloon)

aktivitips MAANOAG 21 FEBRUAPT
-Aud.Vesalius 01.12. 20u: ope-

ninf van het "Western Festi-
val" met Rio Labo van H.Hawks
(org. Projekta)

-Soci~le Raad. 20u: vormin8sver-
eaderin8 Nieuwe Bru8

-Grote Aula. 20.30u: optreden van
Kevin Coyne. Roland & Blues-

workshop (org. SKAL)

~AAtJOJlG14 FE3P.UARI
-CIEE: openiny van rle"~emana 00-

liviana"; elke ~ac van 12u to
~t,u: tentoonstell!118 n.et info-
st, ncls en dokwrentet1e cv(Ir
Dolivië
7~.~Oy'~nbat over rolivi~
met Sevf!ro Torn;!; Dravo (mijn-
~~erker en l!d van de Synrlika-
Ie Federatie der m!jnwqrkers)
(or8. IOC. CVA. CIEE. CITM.

• I\r,L.Po 11tika)
-Socialp. Raad. 20u: AICBMene

vergaderine van POLE~

de nieuwe huurwetten (org.
~etswinkel)

-Hanrlelskot 10k.11. 20u: kursus
"kritiek der politieke ekono-
mie" (arr..Polek)

-Aud.Vesalius 91.12. 20u: &ilm
van Jor8e Sanjines (in kader
van de Semana Boliviana) DONDEROAG 17 FEBRUARI

-Sociale Raad. 20u: koördinatie-
vergadering van de Studenten-
veertiendaa8se "universiteit
tussen haner en aambeeld" (org.
ASR)

-CIEE. 21u: fiesta Latino-Ameri-
ca na (afsluitin8 van de Sema-
na Bolivia~a)

OINSOAG 22 FEBRUARI
-Sociale Raad. 20u: werkgroep

Acco
-Handelskot 10k.11. 20u: kur-

sus "kritiek der politieke e-
konomie"(org. Polek)

-Aud. Vesalius 01.12. 20u: "Wes-
ternfestival" met Once Upon
a Time in the West van S.Le-
one (are. Projekta)

.JOENSOAG 16 FEBRUARI
-Sociale Raad. 14u: vergaderi~g

over plakken en schilderen
in Leuven(initiatief: KVHV)

-Sociale Raad. 20u: regionale
k06rdinatievergadering VVS

-llandelskot \'.0·.02. ?Ou: kur-
'3I1S "marxistische ekoromie"
(are. Polek)

DINSQAG 15 FEBRUARI
I1 -Oa Valk. 91.0G. 20lJ: les over

rr== schreven in vorig hoofdstuk (nu niets aan doen ). Oaar dan 2 à 3 I1
jaJ Veto gaat dat gans boek niet dagen van drinken. Die dan nog
publiceren). wijn ziet. zal he~ zo haten dat
Plinius en Solinus zeggen dat er hij er nooit meer zal van willen
eon zwarte steen. is •.met blozende drlnken. Plief zegt oo!<.dat men
aderkens, die Dionysius heet, en zwaluwen moet nemen en die totaal
die de eigenschap heeft dat hij, opbranden tot as. Dit starpen en
wanneer men hem in het water legt. met iets wat ik niet kan lezen in
volkomen de smaak van wijn krijgt wijn mengen. Die daar van drinkt
en dat hij die er van drinkt zo- zal niet dronken worden,
veel mag drinken als hij wil maar Ook ~o~rus raadt deze remedie aan.
dat hij er niet dronken van wordt. Aristoteles en Avlcenna geven de
De doktoors zeggen dat om dronken reden aan waarom dat een dronkaard
te worden, men voor men drinkt ho- als hij 1 ding ziet, denkt dat hij
nig en andere zoete dingen moet er 2 ziet. Ari en Avi geven een
eten. En dat hij die dronken is, aantal redenen voor dit verschijn-
en dan begint te kotsen, het een sel. Maar ik zal er maar één aan-
en het ander dat in honig gesapt halen van elk,
is moet eten en dan is em direct Oe eerste ver~laring komt van Ari.
genezen. Dat is omdat honig belet Oeze zegt dat door de onmatige hit
dat de dampen tot de hersenen klim' te van de dampen van de wijn die
men, naar het hoofd stijgen. de kleine
Drufius. de zoon van keizer Tibe- aderen - optice genaamd - zo te-
rius, had een dokter wiens genees- keer gaan dat zij er toe in staat
middelen wonderlijk waren om Oru- zijn de ogen minder goed te doen
fius niet zat te laten worden. functioneren. Zo beginnen die ze-
Al dronk die meer dan iemand an- nuwen te bewegen en denkt de dron-
de I'S in die tijd; want die zoop kaard dat hij dingen ziet bewegen
wat af. Hij werd echter niet zat en daaron denkt hij dat 1 ding
en verloor de rede niet. Wat iede- dubbel i
reen wel verbaasde. Avicenna gee't een andere reden.
Maar het kwam uit : voordat hij zeggende dat de dampen des wijns.
begon te drinken at hij 5 of 6 die in de hersenen klimmen van hi
bittere amandelen. Deze hebben de die gesronken heeft. vochtig zijn
kracht en de eigenschap dat ze de en daardoor de kleine zenuwen en
wijn beletten te werken (of zo- spieren die naar de ogen 'streKken'
iets ). verdikken door de vochtigheid.
Oe revaring leert dat als er geen Het ene 008 meer dan het andere en
amandelen werden gegeten, en hij dus het ene oog hoger dan het an-
dronk als vroeger. hij even poe- der. Oaardoor komt het dat de
peloere werd als iemand anders. zienlijke stralen niet recht van
Ook Plinius bevestigt deze eigen- beide ogen stralen. noch door een
schap van amandelen, Alsook dat rechte lijn '" hetwelk de oorzaa
rapen eten voor het drinken de is dat we de dinges dubbel zien .
dronkenschap belet . D t k t db' . d ..
Hij zegt ook dat de kolen tijdens eze e s !Jer tJz~n er Vl'tJ "

• vertaald en op het einde nog V1'l.,'-
de maal tijd gegeten, voor dronken- _.3 t" Ut' . kteIUerJ!Jan nnJn ,~ar 'tn't geraa
schap behouden. Of ze maken nuch- hier bijna op en ik zie mijn pen
ter zoals saffraan dat doet, .. h'" .,
Nog andere remedies werden gevon- en nn

d
·Jdn bSCb~~Jl)e1'l.ng8ma8J1.ene

ree 8 u e".
den, die ik voor het gemak van de Alhoewel !Je nog net de intelli-
vertaler achterwege laat, .
Nog eentje. om te besluiten dan I gente ~~~rk'tng kunnen plaa~sen
Pli i d' ij end.. p acorcn dat wat goed 1.S voorn us we erom men menge w n .., V'
t k d i '('k k k !JlJ~J ~ .et opgaat voor 1.eux

me ou e e eren 1, an er 00, Tempt:: f Pils: 711

~~------------------------------------~==:4dU

gebot nocf}t~ltlUII falldlttmattcm ban dq:lJp bIel",
gl}m.~ mtlefill A"j1111,lu 3amlntftJltbiltboo1btoitl
m.an!JlJt l)Iuc biltl ne bomµtn bt.wt)lI" bi, Uit lJooft
dllnntat bccltpn abatIli gd)ttttll <'poet bit na bt 00. .
gm Iltakrn' lJmlmtl mbt lolg1ptJ 111 fulcka: bot!J!)tn/1
b~rrrt bc funlljckt cuett ntbe gl)ttflal bint IJctocun
atbt onttldkn ItJclkt bt 001folkt UJbilt tgnlt bebµmCl
kaats flmllJtul blmcltt ~ fut uermrrt :Obttrlur.,
bolt b'olgant btIJ gl)tfjclJtS a1bua btrtom IUolbt 1alb, I
IMtckt bolt bat gtJllepnm fin be btclbm banDt btngl)tn
rnr gtfad)lt ge\JOlllndJt/ontfilngi)t: !Dilllt olrllicllm IJrr.I
rortm bort bllndlm bilt etll banrk boblJdls I ren man.
fhn obmnus bat bebm:omngt atlo futJl)t oabtouges I

borhel) 1.1 barfc bal gtfit!Jrc boa fdjijl:t11 t\llet blllgm'
boOI mi: IJIjdIJclt!)ct fdbt dek ma fat JI1ogl)cn \Jn:fo"'1
km bt, ;pltm bU1!Jtr op b'oorl)fd)ttlltggcnbe albt bit I
bmutmlDt I)CIn follbtU1mOI bamI gou tp barlJpbtu
l'4rtm liet . .A~IWIIIJI gaft maanbaetromrl fClJgmbc:
bolt be bompm bts ItJDns Intmilt balTrnm rümmen
biltlbc gmt blrbzonclimlsJ\lOdJ!lrlJ 3pnl mbebaanml
bt depn }!'IUJwm mbefpmm blclla be cogm #lrrdIatl
bttbIdIol bOOl beft IJoctmcl}tllbt I mbt batanm rnn:t
ban bm iIlabrnn I b'tat I)oogl)tt bttbtbm ;JIllbe I b·an.
brt lttgl)tt: ~ilCt \Jiln eemer bolt bt flntljfdlt fluImI
mtt {l1Jdtjrt.tllJck ud)t \).)11 lJcpbt be oogl)m til f"'lj.
IlCII/nodJbrutmartd}tehnttl brr meld! ooJfatdit~1
bilt be lJctlbtlt btt fitltllfcka bUlgl)tn tott1dt ooll!Jt mr
bpronbn: !Jam: :llblls I):r flltlpd bllblJtf bllldll bnt gh
meJJlIm flll tWH bctlbm boaJ eet allmt orufiltlglJrnbt:
<:nbe tot flltllnmugt }Pllbn: opmlot I!JP g!Jttft tfrlbe
tJ'tntptl bolt .Anilou!tJ !l!Jt!JlJtben !)o1bl1t.

Cap. XVIII.
S4mmi~ lmi>l&m .... Jm .~n It tÛtn 'fJnlttrJm ,mJl._ UIt.,,, J,~ tIm b_*_u Jmrch~,

___3=_ I 0 lol }of I G H E frg!Jm bolttl'trn:qJtm 3P1t
(uk at luccr met oft fll fdm: 3111t) boolOe
!Ddclit b:n !Dljnlln wat milJUtrml en!Jot
betl boU IJ!' g!Jtblondlm fp;btft qutlllJrlit

-- , cffcttf mrt m !Jaft/tn!Jtt boolg .. lbcc ..p.
btt1µtlt. Pli";~lntbts.lmxs frggmfbo1ttrt anmflurrtm
tlmt 18 lJlofmbt abakms I)tblJatbt I gl)tbmcn DINI]-
ft"'. bit be tp®atfcf}ap !Jttft I bilt tnbtm ~ IJlt ltJata
1J!Jt1tpt 181 battet bolaJmat fanatrft banbm !DUn g1Jc..

( Ob-,1--. -batbt

. lboabt IS Imbt bilt btglJtÏttbteb.ut bac!Diltrt bltnrlim I
fill fo bed aa !Jp ItJIl J mrt b.lOlIcllm en fallnogol!Dct.
bm. ~t JOrbtc1Jnol frggl)rnl bilt cm bzonrktJl re ltJ0l'
bal 11IClllllOetmmol blU1ckt l!JomcfJ albe .mber fom I
btn!Jm eren: ai bamteIl bal jJrnnl bit b;onrktlIIS, o\Jcts
gr\Jcnbr, billl ern (ollPt tn I):Jmcf}gtlDtPel bot eten nlbt
boll lID(,rflom gOltlm }Dlt follÎ om bill lJCt !)omel) !Jdct
bolt ne bomptll rot be !JfriTtllttllller en dlmmol.D'~Ji'"
btSllrpfers T,.,...fonclJilbbc eenen J'ltbal)nl mtell5

, ntcbtctlJtt mOllbrtlbe wan om IJcm biln blo11r110Ifdµp
re lJcl1larm I I)ot md bilIl)o meer \lIbn8 blartcll biltt ct.r
lUe" mmfclJ bau3pnttl t!Jbl: IuclIIr IJDgmd • .tIlt ilnbl't

l
·

re !Jo\Jcn 1IIIIltJ1lJnamm bl0Julctlt re wolbal/ nodj be
[rbmt re \Jerllcfm: wan: ban ccnprgclllUI bo:ltJonbctt
WiltJ • .tnan: tcn1aettlm WIIlIIlClI biltlJP gewoon mas
m l)lJ torm bll11dtm qltolm'bij f of ftjTt bmrt o1nto1nbc.
lell re eren I tlJrldlt rtaClJr enbe tpgl)mfclJilp lJMlt bmi
!Dlln bal gettl re onttlellen: !D,ter \Jo1nb cqJtnmtlt flllJ
bat lldItIu wert II)m1 bmantllbc brnmlbbellJan beft

llnun: atltolnbrlm Ct etm.·cnbc !Jtln bonlbrbnndlnl ge.I

j
lllrk Irbolat fo ltJnt I)pbrondtnl gdiJek b'o1Jlbert. ~at
b ~manbtlm befe cPgt)cllfr1JdllljdJlItll t(ntJt afflOnctrt
P11111 ... , mbt fcvt allölbat IJtt t.lpm·«m \Joo,·t brUldtfl
br bzoncllnlfct)olp !Jeltt.l)p fcmoork bat bekoolot bOOJl
b'erm grgtttll ban b,oncl;m(cl)oIp bcfctjtDnt Imbr nae
grgetflt bat fp nUc!Jtrtm makm: ,nbt infgdlJer i)tt (of.
tram !Tntomm,ltJttCtlldbc. Detl ;:mbrt tatltbtat wo;.
bmbn: grbonbtnlntîdt ad)rn:latr;mbt falbtt ililtatlo,
een frggtJm,tJilll PbNIM \ln:tJatlt: OP fl'llbt/batJltat \Jetl
!DIllUl rttmmbtlll cautum·l'IIrt01 gemm!Jt/ban falJllatl
bart ban bom b/tnulm tltJct oft bpt b.lgnl be gene bit
ban: 1I.1nb)lIukat fal fdl bat !Dijn alfo I).ttO!l bilt !JIIClI
IIIntlntanmm filllulUcn bmldtol. I.)P(epbtoock bilt.,
men be fluo11u1llt nemen meer mbt bit bn:lJranbm tot
bal CP tor Pll!\Jn: lP. ban falmotfe tlamptlt mbt mOlgf
mrr .(Ullirl;C lilW!)II mbt bit !larf l1i111l!lllldim (111/CII
filllllet bzonctltll ItIoJbm : befe mndnt ItJrtbt gtttpab
nttJlrrtTt booJ HJI'I'W, o(onutck biln ~tTPllcn. .Ani1, tit.
uU babe btd 31lT1bettJlaalJllud!t1tl nlbt .A~tCmn.1 IJU
(tilt IJotdI \Jan b~ btttlnl. OI)clJOIbe rtbcn, macretn bat
fOIm bzoncliilat/ alsl]p ma btncII fiet/l)cm buJtekt bat
bpn: nuu (act: mbe bOtwd bilt(c allWtpbt bal trocntnlP .. - - 9bc.
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ENKELE LESSEN ()01 I S ~IJNS INVLOED
TE BEPERKEN EN WAARa-1 ME DINGEN
VOOR DROOKAARDS ER OR IE SCH I JNEN ,

Sommigen zeggen dat er recepten
bestaan ( ik weet niet of dat zo
is ) waardoor wijn niet zulk een
kwalijke invloed heeft zoals be-
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uven heeft zIJn tijd begrepen. MÓJ!cVlaanderen Leuven
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