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Je hoeft niet met de ogen te
knipperen. Je ziet inderdaad erg
goed: hiernaaot begint een arti-
kel n.a.v. het Egmontpakt.

"En wat betekende dat edito:riaal
in Veto 4 dan?"
Er zijn blijkbaar een aantal men-
en die daarover geotruikeld nij ...

Maar laten !Je duidelijk zijn:
t de vtaam~e kwestie betreft

is de redaktie het - zonder al
te veel diskussie - eene over het
feit dat de Vlaamse strijd eon
sociale en demokratische noodzaak
is. Maar over het belang van d,
VLaam~e taalstrijd en over het
belang van het Egmontpakt kon de

schouwen en omdat zij beide een
groot aandeel hebben in de orga-
nisatie van de Anti-Egmontbeto-
ging in Leuven.
Een andere groep studenten ziet
het belang van het hele rumoer
rond Egmont niet zitten, maar
heeft wel een vieie over de
vtaamse kwestie. De redaktie zag
in Leuven echter geen organisatie
die dit titandpunt: naar buiten
brengt. Maar binnen de redakbie
waren er tsel: individuele perso-
nen die in die 1"ichting denken.
Eén van hen werd gevraagd deze
visie onde1" wooJ"den te brengen.
De de1"de bijdrage wordt dus ge-
publiceerd in opdracht en met de
teun van de redaktie; dit bete-

kent echter niet dat de redaktie
met alle standpunten in het a1"ti-
kel: akkoord hoeft te gaan.
Er zijn LXZarschijnlijk ook een
hoop mensen die de hele vtaam
én Egmontkwestie gene ene moer
kan echel-en; dat zou duo een
blanco-kolom moeten oorden, maar
dat ie ook geen zicht. De onge-
inte1"esseerden in deze mate1"ie
draaien dus de bladzijden maar
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studenten helemaal niet gevonden.
De 1"edaktie had natuurlijk Tinde-
mans kunnen vragen, maar die zou
uiteraard het 1"egeJ"ingsstandPunt
hebben verdedigd en dat heb j
in radio~ tv. kranten en tijd-
ch1"iften kunnen lezen. Er i

dus géén pro-Egmontstandpunt, en
houden het dus vooralsnog bij

de dl"ie ve1"melde visies.
De dr-ie benadeeinqen i.v. m. Eg-
mont werden onafhankelijk van el-
kaar geschreven; ä.u. z , dat de
auteu1"S enkel uerd meegedeeld
wie de ande1"e aangezochte verte-
genuoordi~ers waren en dat hen
iserd gevraagd binnen een bepaa za
aantal lijnen te blijven. De au-
teurs hebben elkaars teksten niet
ooraf gelenen om te vel"mijden

dat in de artikels gereageerd zou
woJ"den op punten in de teksten
van de anderen. Aan de teksten
weJ"d door de redaktie uiteraard
niets gewijzigd of gekorl"igee1"d
(tenzij typfouten in het manu-
cx-ipti}; de teksten uerden enkel

aangepast aan de lay-outvereis-
ten VOO}, Veto.

De redaktie hoopt met deze bij-
dragen tegemoet te komen aan de
!Jensen van een niet-:mbelangri.ik
gedeelte van de otudenten .•

Welke viaieof'
Alo .;fezowat 'l'Ondkijkt in leuu
zijn er menoen die eioh het Eg-

ntpakt aantrekken, maar het af-
wijzen. De redenen van afwijzing
verschillen echte1" nogal van
o1"ganicatie tot organioatie.
het enigszins te beperken opteer-
de de redaktie voor 2 (volgen
ons uiteenlopende) visies, waar-
tUBsen dan nog gradatieo of ver-

]zillen zijn: één standpunt dat
zich meer toelegt op het taalas-
pekt, de taalstrijd, en ~én dat
Egmont afwijst vanuit een breed
neatschappelijk oogpunt. Voor
het eerste otandpunt werd de me-
dewerking van het KVHV gevraagd~
'001"het tueede de Groep Arbeid:"
VS8j zij stemden ermee in, waar-
oor onze dank. Waarom echter de-

ze ttJee en geen andere? Omdat
zij momontcel: de stl·ijd tegen
het Egmontpakt als ~én van hWI

belangrijkste aktiviteiten b~-

•••
1GEEN SPAKE VAN EEN
FEDERALE STRUKTUUR

"Dit gcmeenschapepact voJ"mt een politiek akkoord gesloten tussen d.
CVP-PSC, de BSP-PSB, de Volksunie en het FDF, met het doel bij te dra-
gen tot de pacificatie tussen de gemeenschappen en tot de vereenvoudi-
ging van de etr'dctuur van onze openbare instellingen.
De partijen die tekenen, achten zich moreel verbonden door dit pact en
verbinden zich ertoe het gemeenschappelijk te verwezenlijken, zOlJel
wat de Grondwet, aID wt het tJetgevend en uitvoerend IJCrk betreft. Zij
verbinden zich e1"toe allea in het we1"k te Btellen ~~ tot de vrede on-
der de qemeenoohappen bij te dragen zowel op het nationale als op het
geueotelijke en lokale vlak."

Aldus luiden de eerste twee para-
rafen van het gemeenschapspakt.

Nu is m.i. van enige pacifikatie.
vooral van Franstalige zijde.
geen sprako. Ik hoef o.a. maar ~e
verwijzen naar de resoluties van
het jongste FDF-kongres waar men
stelde dat ~e de uitvoering van
het gemeenschapsakkoord nieuwe
eisen zullen worden geformuleerd

op de u1tbreid1ng ,vnn
de 'frankofonîEf1n Vlaanderen: Uit-
breiding van de faciliteiten voor
de Franstaligen. herziening van
de taalwetgeving en een nieuw ge-
sprek over de Voerstreek. Thans
weten we wat de verbintenis van
het FDF waard was bij de onderte-
kening van het Egmontpakt. En de
Vlaamse politici zullen in de
toekomst zoals altijd verregaande
toegevingen blijven doen. Daaro
is het nu meer dan ooit nodig
"onze" politici op de vingers te
tikken. Zij vertegenwoordigen im-
mers ons.

lanneer we het gemeenschapnakkoord
in zijn geheel aandachtig onder
de loep nemen moeten we aller-
eerst aanstippen dat aan de voor-
waarde voor een federale struk-
tuur geenszins is voldaan. De
grondvoorwaarden immers zijn:
1. de bevoegdheid van een deel-

staat moet zich uitstrekken o-
ver de uitvoerende, wetgevende en
rechterlijke macht.

2. de integritejt (onschendbaar-
heid) van de dee12ebieden (-

grondgebied) .
3. de bevoegdheid ven oen deelge-

bied moet zich naast de kultu-
rele materies ook uitstrekken op
sociaal-ekonomisch vlak.
4. elke deelstaat heeft de volheid

van bevoegdheid.
S. op het niveau van de deelsta-

t~n ~ogen slechts twee rech
orden mogelijk zijn. nl. die van
de deelstaat zelf en die van het
geheel.
6. geen enkele deelstaat mag zich

mengen in de rechtsorde van
een andere.

elnu, aan voorwaarde 1 wordt al
niet voldaan: immers de rechte-
lijke macht blijft in het Eg-
montpakt nationaal georganiseerd.
Bijna alle overige grondvoorwaar-
den wordell in het gemeenschaps-
akkoord genegeerd omdat men de
regional1sering naar twee ge-
meenschappen en naar drie gewes-
ten doorspeelt, hetgeen in het
pakt heel onlogisch wordt uitge-
werkt. Voor de duidelijkheid be-
handel ik het gewest en de ge-
meenschap afzonderlijk. (let op:
de term "gemeenschap" wordt ge-
bruikt voor kulturele een per-
soonsgebonden materies: het be-
grip "qeveet:" is territoriaal.
Aldus het pakt.)

A. HET GEWEST
Het koncept "qeueet:" dient vol- talige inwoners dus bij het
gens de auteurs van het akkoord Brussels gewest. Daarbij komt
territoriaal opgevat te wOI~en nog dat zij van het inschrijvings-
(in tegenstelling tot "gemaen- recht kunnen gebruik maken wat
hap"). Dit kl?pt de facto niet o.a. neerkomt op het feit dat ze

helemaal. Even op een rijtje: kunnen stemmen voor de Brussel-
1. HET BRUSSELSE GEWEST se gewestraad. De Nederlandsta-

bestaat uit: lige inwoners behoren uiteraard
a. de Franstalige inwoners van tot de dito gemeenschap en tot

de 6 randgemeenten met faci- het Vlaamse gewest.
liteiten (Wemmel, Kraainem, We- c. In de gemeenten Dilbeek.
zembeek-Oppem, St-Genesius-Rode, Groot-Bijgaarden, Strombeek-
Linkebeek en Drogenbos). Bever, St--Stevens-Woluwe, Ster-
b. De Franstaligen in de facili- rebeek. Beersel, Alsemberg en in

teitengemeenten behoren tot de wijken 't Voor, Jezus-Eik en
de Franstalige gemeenschap voor Zuun kunnen de Franstalige inwo-
kulturele en persoonsgebonden ners gebruik maken van het in-
materies. schrijvingsrecht. Dat betekent
De twee gemeenschapskommissies dat zij stemmen voor het Brussels
in de 6 gemeenten kunnen beroep gewest en dat zij op edministre-
aantekenen bij het Brusselse ge- tief, gerechtelijk en fiskaal

1 west. "De facto behoren de Frans- venvotg: p. 2
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vlak afhangen van de Brusselse
gewestraad.

Besluit: het Brusselse gewest is
niet enkel een territoriale afba-
kening. het dringt immers ook
binnen in het Vlaamse gewest. Ui-
teraard geldt hetzelfde voor de
Franstalige gemeenschap in het
Vlaamse gewest en in de dito ge-
meenschap.

1. DE NEDERLANDSTALIGE GEMEENSCHAP
Deze omvat alle Nederlandstali-

gen wonende in:
-het Vlaamse gewest met inbegrip

2. HET VLAAMSE GEWEST bestaat uit
Vlaanderen. inbegrepen de zes

randgemeenten met faciliteiten en
de (deel)gemeenten met inschrij-
vingsrecht.

3. HET WAALSE GEWEST bestaat en-
kel uit Walloniä. Daar is geen

enkele moeilijkheid. Het is het
enige gewest waar de integriteit
een feit is.

van de Nederlandstaligen in de
faciliteitengemeenten en in de
gemeenten met inschrijvingsrecht
en dus ook met uitsluiting van

de Franstaligen in die twee
"soorten" gemeenter (de facto).

-het Brusselse gewest.

2. DE FRANSTALIGE GEMEENSCHAP
Deze omvat de Franstaligen wo-

Wanneerje bovenstaande aandach-
tig hebt qeleeen kom je tot het
besluit dat de Franstalige gemeen-
schap optreedt (binnendringt) in
de Vlaamse gemeenschap. Welnu, ik
meen te mogen ste Hen dat dit een
van de grootste bezwaren is tegen
het Egmontakkoord, zoniet het
grootste. Hetgeen in het pakt
wordt voorgesteld is immers geen
federalisme. Men kan hoogstens
van een soort politieke regiona-

nende in:
-het Waalse gewest
-het Brusselse gewest. inbegrepen
de Franstaligen in de zes rand-
gemeenten met inschrijvings-
recht (de facto).

BESLUIT
Lisel'ing spreken. (Opmerking: bij
een politieke regionalisering
moet niet ieder v lak van het
maatschappelijk leven geregiona-
l/ieeerd worden; in een federale
staat moet dat ioel):
En nog een konklusie: Wallonië
blijft hPt enige intakte onder-
deel van de staat. Vlaanderen al-
leen is alweer het kind van de
rekening ••

Piet Schepens

2DE KRUIK GAAT ZOLANG TE WATER TOT ZE BAR

Over één ding zullen we het dan
wel allemaal eens zijn: het Eg-
montverraad dient verworpen te
worden. Onze motivatie klinkt wel
anders dan die van de Odel-bezoe-
ers: wij verwerpen Egmont zowel
15 flaminganten als om socialis-
lsche redenen. Naar de vonn om-

dat dit pakt gesloten is door een
aantal partijleiders. die preten-
deren uit naam van de beide ge-
meenschappen te spreken. Kom nou.
als je weet hoe "intensief" die-
zelfde partijleiders de eerste
betrokkenen. nl. de Brusselse
Vlamingen. gekonsulteerd hebben.
an je meteen de demokratische

façade van Egmont naar waarde
taxeren. "De Vlamingen zijn niet
van gisteren" (BSP). "Gedaan met
geven en toegeven" (VU) .•. het
is in elk geval "Anders" gewor-
den dan de partijen in hun pro-
gram schreven.
De frankofone bourgeoisie van
Brussel en elders wrijft zich on-
dertussen in de handen. Mooier
kon het voor hen niet: naast fa-
ciliteiten in de zes randgemeen-
ten krijgen ze nu ook nog privi-
leges in zeven andere gemeenten
(inschrijvingsrecht). Je kan dat
nu wel allemaa: onbelangrijk vin-
den (mensen van Veurne of van op-
grimbie hebben minder last van
de frankofone arrogantie dan be-
woners van de frontlijn-gemeen-
ten) maar deze privileges voor
franstalige bourgeois zijn symp-
tomen van hun onvolkse en anti-
sociale gedrag. Het is overdui-
delijk dat deze nieuwe facilitei-
ten in geen geval de pacifika-
tie tussen de volkeren in ons
land zal bevorderen. Wie daarop
hoopte zal misschien overtuigd
geworden zijn sinds het FDF-kon-
gres .•. Geen pacifikatie bete-

kent dat de Brusselse bourgeoi-
sie. samen met haar Vlaamse sa-
telliet van het VEV (Vlaams E-
konomisch Verbond) verder de
twee belangrijkste volksgemeen-
chappen tegen mekaar kan uit-

len: op die ~nier stellen ze
geen eisen die het systeem als
dusdanig in vraag stelt. Voor de-
ze taktiek kan ze rekenen op de
Vlaamse burgerij (die het in zo-
wat alle partijen voor 't zeg-
gen heeft) en een aantal Walen.
die zich door de taalverwant-
schap met deze Brusselse elites
identificeert. De dupes: De
Vlaamse gewone man. net zoals
zijn Waalse makker.
Het is immers heel interessant
dat Brussel af en toe op de wip
kan zitten tussen Vlaanderen en
Walloniö (Brussel is derde ge-
west): op die manier kan ze de
Vlamingen op kultureel vlak en
op gebied van tewerkstelling in
administratie e.d. verder onder
de knoet houden. en indien het
linksere Walloniö te verregaan-
de sociaal-ekonomische eisen zou
gaan stellen kan Brussel zijn
bondgenoten zoeken in het konser-
vatievere Vlaanderen. Daarom is
het vanuit Vlaams en progressief
standpunt onaanvaardbaar dat er
een drieledige gewestvonning
komt.
In het "Egmontpakt" heeft men er
trouwens goed voor gezorgd dat
de meeste belangrijke materies
centraal blijven: buitenlandse
zaken (belangen van het hof). de-
fensie. justitie (of dacht je
dat abortus in Walloniä kon ge-
liberaliseerd worden?). sociale
voorzorg en noem maar op. Mooi
federalisme is dat •.•

DAAROM: FEDERALISME MET

ONTVETTING VAN BRUSSEL
Door de drieledige gewestvorming
blijft de centrale macht in Brus-
sel. Op het eerste zic~ lijkt
het onbelangrijk waar die centra-
le macht gehuisvest is. maar de
machtskoncentratie in Brussel
betekent voor tienduizenden Vlaam-
se en Waalse werknemers nog steeds
pendeLarbeid. Eerlijk. tweeledig
federalisme betekent in de eerste
plaats ontvetting van Brussel.
Het wetsvoorstel Phillipart ligt
al jaren in de lades: het is ech-
ter veel belangrijker dan het de-
kreet op de vernederlandsing van
het bedrijfsleven. dat een grote
stap zette op taalgebied. Daar-
door zouden immers alle bedrijven
hun maatschappelijke zetel en
administratie moeten vestigen op
de plaats waar de produktie ge-
beurt: dus in VLaanderen en Wal-
loniiJ.

Veel erg linkse jongens gaan ons
natuurlijk direkt wijzen op de
grote gevaren van een te verre-
gaande autonomie voor Vlaanderen.
Federalisme staat dan gelijk met
CVP-staat. een soort klein Beie-
ren. Dat klopt. maar niet hele-
maal: als de "stammentwisten"
tussen Vlamingen en Walen een-
maal door een eerlijk federalisme
opgelost zijn. kan er een nieuwe
dynamiek ontstaan bij de jonge-
ren. die zich dan met essentiäle-
re problemen kunnen inlaten. Ten-
slotte moet je de zaak ook prin-
cipiäel bekijken: het recht op

CVP-STAAT_"
zelfbestuur der volkeren ls een
demokratisch recht. dat ln de
eerste plaats door socialisten
zou moeten benadrukt worden.
Aanvankelijk waren bepaalde soci-
alisten ook niet ingenomen met
het vrouwenstemrecht: dit beteke
de in den beginnen immers een
versterking van de konservatie-
ven. Maar vanuit principiëel
standpunt kbn je niet anders dan
opkomen voor de rechten van zij
die nog steeds geminoriseerd wor-
den. op welk vlak dan ook. anders
noem je je beter niet "progres-
sief" of "socialistisch".

PROGRESSIEF VERZET TEGEN EOMONT
Tegenover de arrogantie van de
frankofone bourgeoisie te Brus-
sel en gearriveerde Vlaamse sa-
tellietburgerij raakt een mossel-
noch-vis houding kant noch wal:
da~rom roepen wij alle progres-
sieve. kritische mensen op om ra-
dikaal de strijd tegen het Eg-
montpakt aan te vatten.
Misschien ben je niet helemaal
overtuigd? In het kader van deze
bemerkingen rond het "pakt" is
het onmogelijk meteen een klaar-
afgelijnde analyse te geven van
de gevolgen van Egmont. en nog
veel minder van de aangewezen
strategie. Maar wat dat betreft
hoor je nog wel van ons.
Nog één ding: uit wat hier neer-
geschreven werd zou voldoende

moeten blijken dat ons Egmontver-
zet andere wortels heeft dan dat
van "taalkruisvaarders" à la
KVHV of Davidsfonds. Hoe belang-
rijk de taalproblematiek op zich
zelf is. hij is slechts een symp-
toom van strukturele onrechtvaar-
digheid die dieper ligt. Wij zijn
maximalisten. maar dan niet al-
leen op taalkultureel gebied;
een zgn. autonoom Vlaanderen.
waarbij niet aan de bestaande
machtsverhoudingen geraakt wordt.
interesseert ons niet.
WIJ WILLEN GEEN VLAANDEREN A PAPA
IN PLAATS VAN EEN BELGIQUE A PAPA
•

Groep Arbeid
Vlaamse Socia-
listische Beweging
L.Vanderkelenstr. 27
3000 LEUVEN

1ensen die er na de Egmont-betoging te Dilbeek de kranten op nageslagen
hebben zullen in de rand weL gelezen hebben dat el' zich weer eens
"troubles" voorgedaan hebben tussen - a 'als dat dan heet - links en
rechts. Mensen van "Voorpost" en N.S. V. (Nationalistische Studentenver-
eniging" uit Antwerpen) hebben er ~,er eens hun lage lusten kunnen bot-
vieren op progressieve flaminganten en socialisten. Waarbij viel' men-
sen van ARBEID-VSBlichte verwondingen opliepen. Bij dit ~ste stel-
den ook een aantal mensen zich de vraag of wij in feite masochisten
zijn. die het blijkbaar prettig vinden zich op "ulaamee" betogingen te
laten in mekaar rammendoor rechts en uiterst-rechts. Tenslotte para-
deerden te Dilbeek een heel aantal slagvaardige kohartee van VM?, Were
di. Voorpost en alles wat gelaarsd Vlaanderen op straat kan brengen.
En van een aantal "brave" groeperingen als KVHVen consoorten moet je
nu ook niet gaan denken dat die zoiets erg vinden: deze brave mensen
taan er met hun handen in de broekzakken op te kijken hoe rechtse
knuppelknapen socialistische medebetoger8 fysisch aanvallen. Naar het
chijnt bezinnen ze zich op zo 'n ogenblikken over de "K" van KVBV••.

EEN LINKSE OPPOSITIE TEGEN .EGMONT·

3VLAENDI!AEN, DACH EN NACH
"In 't voorbijgaan bemerk ik dat de Staten hun best doen om het IJCUItrou-
wen van volk tot volk te ontwikkelen -onder den vorm van 'vaderlandel.ief-
de'- daar zij legers noodig hebben om de 'machtigen' en hun geld te ve~
dedigen; gl'oothandel en nijvel'heid zijn eigenlijk zeer internationaal,
maar 1)l'"ezen dat de arbeiders drr verschillende landen hdn gemeenschap-
pelijke belangen zullen inz(en. en elkaar heel natuur-l/iijk: ondersteunen.
Zoo U6l'kt alles samen om van dp rassenhaat het kunatmatigste te maken________ 2 _

wat men maar denken kan." (August Vermeylen in "Kritiek der Ylaameche
Beweging", november l895.)
"-'Gij hebt toch UlJbest gedaan, Mijnheer'. antwoordde mij de goede
vroUlJ, -ik zou haar wel omheled hebben. -'Gij hebt uel: eens zoo lang
gepleit als de andere advocaat'.
't Ts war. wij hadden Franech gesproken. De twee betichten hadden mat

vellvol~: p. 3
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open mond onz,-' b'_:Jegingengevolgd, en bij gebrek aan iets anders, be-
oordeeLden zij de pleitrcdenan van hare verdedigers volgens het uur,
gelijk men de metser betaal-t: per schof of de stof meet met de el ."
(Toni Berçmann, "Bmeet: staae , Advocaat", 1.874.)
Uit bovenstaand citaat van Vermey-
len. dat het nationalisme relati-
veert, mag men niet opmaken dat
Vermeylen geen oog zou gehad heb-
ben voor de sociale realiteit die
uit het citaat van Bergmann blijkt.
Vermeylen heeft het zelfs niet o-
ver klassenstrijd, hij "bemerkt
er in 't voorbi~gaan" iets over,
hjj refereert er even naar in een
opstel over de Vlaamse beweging.
Vermeylen was kosmopoliet en ~o-
cialist, en het lijdt geen twij-
fel dat de sociale strijd hem meer
interesseerde dan de Vlaemse strijd.
Hij voelde in zich "geen ziertje
trillen van wat men nu 'vaderLands-
liefde' noemt", schrijft hij in de-
zelfde 'Kritiek'. Waarom schreef
hij dan over de Vlaamse beweging,
Omdat de Vlaamse beweging een nood-
zaak was In zijn tijd, omdet in die
tijd de taal een middel was ter on-
derdrukking van het volk In het Ne-
derlandstalige gedeelte van Belgiö.
Wet geIllustreerd wordt in het ci-
taat ven Bergmann. Het boek van
Bergmann bezit voor ons, neast een
zekere literaire en curiositeits-
waarde, geen enkele relevantie meer.
Grote delen van de 'Kritiek' van
Vermeylen zijn nog aktueel.
In 1895 was de taal een van de din-
gen waarin ons volk onderdrukt werd.
en onderdrukt volk heeft een taal
nodig om zich te ontvoogden, moet
daartoe info~atie kunnen verzame-
len, moet kennis kunnen verwerven,
moet propaganda en agitatie kunnen
voeren, moet, kortom. aan de cul-
tuur kunnen deelnemen. Daarom was
de strijd voor de erkenning van de
volkstaal nodig. Elementaire rech-
ten als onderwijs in de tea 1 van he
kind, rechtsspreak 1n de taal van

.t?et_!'pkl<.rmeen_zov0.e!'~._roesten _in
.aa~R1.moeizaam afgedwongen worden. ekonomische overheersing is. Dat

het gebruik ven het Nederlands is misschien juist, maar dan ver-
voor ons -terecht- een vanzelfspre- ander je daar niks aan door een
kendheid is geworden mag ons niet kulturele of een taalstrijd. Eko-
beletten die strijd en de mensen die nomische overheersing moet je te-
ze gestreden hebben met respect te keer gaan met ekonomische strijd.
gedenken. Kulturele minderwaardigheid be-

ar intusRen is het wel een vanzelf- strijd je door het niveau van je
sprekendheid geworden: in heel Vlaan' kultuur omhoog te trekken, Oe fla-
deren is het Nederlands de enige of- minganten van de laatste jaren heb-
ficiûle en fo~telijke voertaal gewor- ben geen van beide gedaan.
den. Een hier en daar nog rondwande- Oe Vlaamse kultuur heeft zich in
lend relikt van de dagen van la g Iof- 1Aze eeuw zo erg zitten bezighouden
re française verandert daar geen sik, met het zichzelf belangrijk vinden

blijkbaar superieur ten opzichte van
de Nederlandse d~t er geen tijd meer overbleef om
-ultuur an Sich bestaat niet. Kul- werkelijk belangrijke kultuurgoe-
tuur is wat mensen doen en denken. deren te produceren, afgezien dan
Als de mensen rond Brussel, die van een paar uitzonderingen.
oorspronkelijk in het Nederla~ds Oe Vlaamse kunst, jongens, Rubens
-of in een dialekt van het Neder- en Bruegel, en onszelf maar belang-
lands- dachten en leefden, gelei- rijk zitten vinden omdat tenminste
delijk overschakelen op het Frans, drie eeuwen geleden een paar Vla-
dan komt dat omdat dat beter voor mingen een belangrijke bijdrage

tot de Westerse beschaving geleverd
hebben. Intussen zijn we de enigen
die onszelf zo belangrijk vinden.
Rika de Backer schrijft een inlei-
ding in de katalQgus van de grote
Rubenstentoonstelling in Antwerpen.
Ze doet dat in wat zijzelf waar-
schijnlijk plechtstatig en verhe-
ven Nederlands vindt, in werkelijk-
heid een sibillijns mengsel van
Antwex:ps, l8..de eeuws en Katho
lieks·. Om haer cul tureli feit-te on-
derstrepen citeert ze Elsschot,
maar ze citeert hem natuurlij
verkeerd: "tussen droom en daad

keplt meer aan.
Brussel is I'en franstalige stad met
een Nederlandstalig9 minderheid die
misschien nog wat groter is dan de
Tunesische. Marokkaanse, Duitse en
Angelsaksische minderheden die er
óók zijn. Vroeger was Brussel een
Vlar'lMLestad, maar dat is geschiede-
n1 . wie de klok van de geschiedenis
wi~ t~rugdraaien jakkert zich tever-
geefs af. Het nó miskennen op grond
~an hoe het in het verleden was, en
~aar dat verleden terugwillen: dat
is precies de oorspronkelijke bete-
kenis van het woord reaktionair.
Rond Brussel speelt zich af wat zich
altijd en overal afspeelt waar twee
~ulturen elkaar raken. Er is een
sterke wisselwerking. er is wederzij
se be!nvloeding en assimilatie. Het
kan gebeuren dat de ene kultuur zich
uitbreidt ten koste van de andere.
Dat kan alleen als die kultuur supe-
rieur is ten opzichte van de andere,
en rond Brussel is de Franse kultuur

ze is, of omdat ze in de mening
~erkeren dat dat beter voor ze is.
Dan komt dat omdat ze kultuur i~
het Frans aantrekkelijker vinden
dan kultuur in het Nederlands. En
els dat zo is, dan kun je daar met
taalwetten. marsen op Brussel of
zelfs goedendags niks ean verande-
ren.
Er wordt gezegd dat de verfransing

maar de minister van Nederlandse
kultuur in Vlaanderen kan niet le-
zen. Elsschot vervalsen ja. hem
graderen tot fabrikant van vulgai
CVP-slogans. Dat is de manier waar-
op Rika de Nederlandse kultuur be-
drijft. En dan maar verwonderd zijn
dat al wie dicht genoeg bij de taal
grens woont zich zo gauw mogelijk
laat verfransen.
De achteruitgang van het Nederlands
aan de taalgrens hebben de Vlaming-
en alleen aan zichzelf te wijten.
Om die achteruitgang tegen te gaan
is taalstrijd inadequaat. overbodig
en zelfs schadelijk. Het enige wat
baat kan brengen is een Vlaams kul-
tureel leven dat op hetzelfde peil
staat als dat van de ons omringende

nden, -Een eer.ste voorwaarde daar-
toe is dat de kultuur in Vlaanderen
zich eindelijk eens begint bezig
te houden met belangrijker dingen
dan taalstrijd. Een taalstrijd die
afgezien van enkele schermutseling-
en aan de taalgrens, toch al gewon-
nen i~. ~aar, zegt Vermeylen, "wie

langrijk zijn. en voor Rika cen- acht de taak volbracht, wanneer
traal staan, maar het is ondenkbaar eindelijk de Vlamingen in 't
dat Elsschot zoiets banaals geschre'Vlaamsch behee~scht, bestolen en
ven zou .~nnen hebben. Als Rika eventueel zoo wat afgepoft worden?
kon lezen, dan zou ze natuurlijk
weten dat het in dat vers precies
om die praktische bezwaren gaat,

staan wetten in de weg, en mense-
lijke (sic) bezwaren", Nu kunnen
we best aannemen dat mensen be-

A.H. Oe Hond

KRINGRAADCONCLAAF
We hebben die ingelopen op het van onze mogelijkheden om geza-
ringraadconctaa6 van 11 en 12 melijk naar buiten uit te treden.

november in het rustige Verbiest- Tussendoor vonden we nog wat tijd
centrum te Kessel-Lo. om mekaar wat beter te leren ken-
Met 13 faculteitskringen hebben nen en nûttige,practische info
we daar keihard gewerkt - en het op te doen voor de eigen kring-
relaas daarvan kan je wat verder werking.
lezen - . Belar.grijk daarbij is Al bij al was het een vermoeien-
het feit dat we ons bewust werden de, doch vruchtbare tweedaagse
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de inhoud van de leeropdracht,
de verantwoordelijkheidsgraad
van de functie.
Oe studentenafvaardiging stelde
voor als vierde norm de "didac-
tische kwaliteiten" in aanmer-
king te nemen, waarmee de Raad
instemde (doch wat in de reali-
teit nog niet zo makkelijk zal
zijn). Toch was er een decaan

M.Janssens, voorzitter Groep bespreking aan wijden. die voorstelde de benoeming enl
Humane Wetenschappen, vroeg om Aangaande de 'rectorverkiezin- of bevordering te laten medebe-
meer mogelijkheden voor de 'ag- gen' werd enkel de duur van de palen door de uitslag van de
gregatieopleiding'. Als stud en- hele procedure verkort en werd "beoordelingsförmulieren" - in te
tenvertegenwoordigers zullen we beslist de namen van de peter- vullen door de studenten.
proberen controle te houden over lijsten (. stemgerechtigden die We kijken uit naar de eerste test
de facul tair-voorziene gelden en een bepaalde kandidaat voordra- Bij het vaststellen van de leer-
hun bestemming. gen) vooraf niet meer bekend te opdrachten zal getracht worden
Bij een nota rund de 'studie- maken. de "examenbelasting" daarin kwan-

beurzen' - ingediend door CVP- We hadden nog willen voorstellen titatief te laten meetellen.
volksvertegenwoordiger Monard - dat ook 'studenten' zich kandi- Daarbij werd gevraagd de opdracht
vroe&en we dat de academische 0- daat mochten stellen " I ~!:Ir 't van de "ombudsman" te herwaarde-
verheid - naar het vb. van de gevaar zat er dan in dat vele ren •.. zoniet mogen de studenten
Raad van Beheer van Gent - een proffen op staande voet ontsla- weldra zelf die functie gaan be-
dUidelijk standpunt zou formule- gen zouden worden I kleden en dan zou wel eens elkeen
ren en via de pers bekend maken. Proffen en assistenten worden kunnen geslaagd zijn!
Oe Somer vond dit "momenteel niet voortaan niet meer 'automatisch' Ons voorstel om ter gelegenheid
nodig" aangezien het hele dossier benoemd of bevorderd. van het "Patroonsfeest" (2/2/78)
naar de Kultuurraden werd ver- Men zal zich op volgende drie een colloquium over het "examen-
schoven. Wanneer het daar terug normen baseren, t.w. : systeBJTl"te houden, viel in goe-
acuut wordt zal de Raad er een de wetensc~pelij ke publ'ikaties, de aarde. 'Constructief voorstel'------_3 J

dachten de leden van de Raad, al-
hoewel de toon, waarop de rector
erover sprak, dat niet bevestigde
We weten evenwel nog niet duide-
lijk of dat colloquium ook op 2
februari zal gehouden worden of
op een andere dag.
En omdat Oe Somer het al laat

genoeg vond, werd de rest van de
agenda (ontslagname Bekaert. de
programmahervorming Pedagogie •.)
maar weer naar een volgende keer
verschoven.
We prObeerden in 'extremis' nog

een nota over de "huurprijzen van
universitaire lokalen" te laten
bespreken. Doch dat mocht niet
van de rector. "Oe studenten roe-
pen altijd maar om tijdig de dos-
siers in handen te krijgen en zij
zijn de eersten die te laat met
nota's afkomen," voilà~ daar wis-
ten we het •.. ook het inroepen
van hoogdringendheid omwille van
de gevolgen voor de ASR-begroting
werd niet aanvaard.
Achteraf riep Declercq, Algemeen
Beheerder van de KUL, de studen-
tenafgevaardigden bij zich. Hij

v~votg: p. 4
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vroeg hen zo'n dingen niet meer
op de Raad te brengen maar daar
rechtstreeKs met hem over te on-
derhandelen. Er zou toen afgespro
ken zijn de "oude huurprijzen -

aanwezig zijn en min. 2/3 van de
aanwezigen vOOr is. Dat vraagt
een stukje afstand-doen van de
eigen kringautonomiteit maar laat
ons toe unaniem en krachtiger met
de Kringraad naar buiten te komen
Omdat die kringautonomiteit een
belangrijk iets is, werd afgespro
ken dit voorstel eerst aan de ver
schillende kringbesturen voor te
leggen.
Er was ook instemming met het

advies dat de Kringraadafgevaar-
digden " bij voorkeur praesissen
zouden zijn, zoniet leden van 't
praesidium - verkozen door dit
laatste of door een algemene ver-
gadering."
En dan werd de ASR-herstructu-

rering aangepakt (zie ook Veto-
nummer 20 van vorig jaar).
We stelden ons vragen over "de
representativiteit, de geloof-
waardigheid naar buiten uit, de
bevoegdheidsafbakening tussen en
co~rdinatie van de raden ••• ".
Er bleek nood te zijn aan een
overkoepelend orgaan dat ofwel
enkel mocht tussenkomen wanneer

er meningsverschillen of bevoegd
heidsconflicten tussen de raden
zouden zijn; ofwel
naast het voorgaande ook actief

initiatieven kon nemen, stand-
punten mocht formuleren •••

Beide voorstellen worden nu door

die van voor 1/10/77 _. tot eind
van dit jaar te laten gelden en
in december rond de tafel te gaan
zitten om de prijzen voor volgend
jaar vast te leggen.

enkele leden verder uitgewerkt,
in ee~ eerste ronde in de kringen
besproken en op 2 december aan de
Algemene Vergadering van de Kring
raad voorgelegd. Met de oplossing
die daar gevonden wordt, gaan we
dan terug naar de studenten in
elke kring die er al dan niet hun
vertrouwen aan schenken. Tegen
eind februari moet dit alles ge-
regeld zijn.
Het is nog erger dan in het par-
lement •.• doch dat is de tol die
we moeten betalen voor het demo-
cratische spel I.

ONDERWI..SWERKING
Dit jaar wordt getracht interfa-
cultaire groepjes autonoom te la-
ten werken rond een aantal gemeen
schappelijke onderwijsfacetten.
Deze studiecellen staan zelf in
voor de afbakening van hun pro-
ject, bepalen zelf de frequentie
van hun bijeenkomsten en de ma-
nier van werken. We vragen hen
wel hun 'bevindingen' aan de stu-
dentenmassa kenbaar te maken en
dit bv. via een nota, een brochu-
re, een debat- of discussieavond,
een enquête of een actie.
Een overzicht van de onderwerpen:
- thesissen (semin. & practica)
- aggregaatsopleiding

- creditsysteem
- monitoraatswerking
- werking van de P.O.C.'s
- polyvalent kandidatuuronderwijs
- colloquium 'examensysteem'
- examen- en studiebelasting en

de rol van de ombudsman
- statuut van het vrij onderwijs.

Elkeen die bij een der voorgaande
themagroepen wenst mee te werken
of nog andere voorstellen heeft,
kan naam, adres en onderwerp door
geven aan KAing~, '~ STUC,

Van EVen6.t1ta.at: 20 •
We rekenen op je medewer~ing en
weet dat we alleen samen er wat
aan kunnen veranderen 1

Kringraad.

ALGEMENE VERGADERING KRINGRAAD
21 faculteitskringen vonden het
de moeite vrijdagavond 16 novem-
ber naar het afgelegen Terbank te
konen. Uitgebreid werd er gede-
batteerd over de voorstellen van
het voorbije Week-end. Omdat we
daar nog niet helemaal mee rond
zijn, is dit verslag dan ook niet
volledig.

We spraken af dat verontschuldi-
gingen in het vervolg niet meer
tellen, aangezien elkeen tijdig
voor vervanging kan zorgen.
Bij stemming over interne Kring-

raadaangelegenheden is een gewone
meerderheid voldoende.
Afspraken naar buiten uit kunnen

slechts bindend zijn voor ALLE
kringen indien min. 16 kringen

KUNSTWETENSCHAPPEN:
OMSTREDEN ONTSLAG UIT ONZE FAKULTEIT
Bij het begin van dit academie-

jaar nam Ge~ Beka~, lector
aan het departement Kunatweten-
schap en Archeologie (W. & L.)
en aan de afdeling Architectuur,
ontslag aan de K.U.Leuven.
Voor ons, studenten, bete~.ende
deze ontslagname een groot ver-
lies. Bek.eert is il!lTlersde enige
et een and~e ~jk op ons stu-

diedomein. Doorgaans ziet men de
unstgeschiedenis als een weten-

schap van stijlverschijnselen
die moeten gekatalogiseerd wor-
den. De beschrijvende, estheti-
sche en technologische benade-
ring zijn op zich nuttig en noed
zar.elijk, doch moeten aangevuld
worden met andere benaderings-
wijzen en deze werden ons tot
hiertoe alleen maar door Bekaert
aangeboden. Hij belicht speciaal
de betekenis van de kunst in de
maatschappelijke ontwikkeling,
de kunst als engagement.
Deze zienwijze brengt ook een an
dere ond~j~m~hode mee. Be-
Kaer~ vindt het belangrijk de
positieve kenniselementen te le-
ren verwerken en er wetenschap-
pelijk en kritisch over na te
denken •.• en dit kan maar in de
WVlkc.oUegu.
et staat bovendien vast dat de

Heer Bekaert wel zeker bekwaam
is in zijn val. Dit bewijzen de
aangeboden leeropdrachten in het

buitenland, zijn vele hooggewaar
deerde publikaties en de toeken-
ning van de internationale prijs
voor architectuurkritiek aan hem

En toch wil de K.U.L. hem niet
vastbenoemen als 'docent'.
Reeds 10 jaar is Bekaert assis-
tent, is hij goed genoeg om dat
werk te doen en moet hij w
plichten van een prof vervullen
mear geniet hij niet van de mo-
gelijkhedef. en rechten.
In '74 vroeg hij zijn doktoraat
aan op basis van zijn pubtica-
tiu, wat vereist was om vastbe-
noemd docent te kunnen worden.
Oe doktoraatskommissie ~~~e
hem dit om redenen die hiJ nim-
mer vernomen heeft. Wel is het
duidelijk dat vele proffen zijn
vernieuwende visie en zijn werk-
methode 46k~en. Later is men
gaan inzien dat men zich toen
vergist heeft en dit jaar wenste
men hem adeJzwa,t;.ie met een dokto-
raat toe te kennen - een uitzon-
derlijke benoemingswijze waarbij
geen doktoraat vereist is - doch
de regeringscommissaris vond dit
niet wettelijk en stelde zijn
veto. Men stelde dan voor hem
opnieuw te laten doktoreren op
basis van zijn publikaties, net
als in '74. Er is sindsdien maar
één - minder belangrijke - publi
catie bijgekomen, maar men zou
de doktoraatskommissie anders
samenstellen en dan zou het er
kunnen inzitten dat hij wellicht
wel wetenschappelijk genoeg be-
vonden wordt voor een doktorsti-
tel. Maar als het op zo'n komi-
sche manier moest, hoefde het
voor Bekaert niet meer; en dus
nam hij ontslag.
En wat kan er nu nog gebeuren ?
Langs juridische weg valt er niet
veel hulp meer te verwachten •••
zelfs op mogelijke precedenten
kan men niet terugvallen ••• het
hangt dus volledig af van de wil
van de universitaire overheid om
hem op basis van equivalentie te
benoemen. De Heer Bekaert is niet
van plan nog eens het spelletje
van '74 over te doen aangezien
hij daar geen al te beste erva-
ringen aan over gehouden heeft ••

In Teologie is men druk doende
het recyclage- ofte kringloop-
papier aan onze unief ingang te
laten vinden. Sommige faculteits
kringen hapten reeds toe en ma-
ken verslagen en kringblaadjes
op dat grijze papier ••• doch,
het blad van de teologie-studon-
ten l~eca wordt nog steeds op v.e
woon papier gestencild 1

En KWAM kwam, zag en overwon,
want na veel gepalaber kregen ze
een secretariaatslokaaltje op de
4 de verdieping van het Kremlin.
Maar de telefoon mogen ze niet
gebruiken en de Kwammers houden
zich aan de afspraken.

Hun departementsvoorzitter C~
Heyman (ja, die van het Davids-
fonds) betreurt het dat er geen
reactie kwam van de Vlaamse stu-
denten op het jongste FOF-congres
Waar is de tijd van die sociaal-
Vlaamse strijd naar toe !

Do Biologie-bonzen zullen het
antwoord eveneens schuldig blij
ven. Waarschijnlijk zijn die wat
jaloers geworden op de heerlijke
BIOS-etentjes want ger~geld kan
je hen 's zaterdags in Alma 11
zien eten en horen luidruchtig
praten. Volgende keer neem ik
mijn afluisterapparaat je mee !

Twee weken terug werd Medica we-
derom gedwongen actie te voeren
tegen de nieuwe plannen rond de
hUisartsenopleiding. Wat zal het
worden : studieduurverlenging,
verplichte dure bijscholing of
een toegangsbeperking ••. Oe So-
mer en Wynen zullen het wel zeg-
gen. En dan te bedenken dat de
geneeSkunde-studenten dra weer
examens mogen afleggen 1

Landbo~prof H.Verachtert pleit
sterk voor een reHel tweesemes-
tersysteem; hij draagt het poly-
valent kandidatuuronderwijs niet
zo erg in zijn hart en is er voor
dat de studiebeurzen door studie
leningen vervangen worden - ten-
minste vanaf de 2de kandidatuur.
Wat die man al niet durft zep,gen!

Iets heel anders nu. De V~e
Le~angen hebben wat van hun
mooie pluimpjes verloren en wil-
len daar nu wat aan gaan doen.
Ze contacteerden reeds de stu-

dentenverantwoordelijken van de
faculteitskringen en zullen op-
nieuw proberen wat voeling te
krijgen met het studentenmilieu.
In februari '76 houden ze een
symposium over de " Werkloosheid
onder Academici " • Als ze maar
niet M.Eyskens uitnodigen want
die had laatst in de Grote~Aula

De "fietspadenactie" van de He-
vetLtue IvUngen mondt nu uit in
een brief aan de Leuvense poli-
tici, de Hpverlese decanen en
aan de Rector. Ze vragen o.m.
de aanpassing van de voetgangers
en fietserstunnel onder de Ter-
vuurse Ve t, de herasfaltering
van het fiettipad langs de Kardi-
naal Mercierlaan en het doortrek
ken van het fiet~pad langsheen
de Celestijnenlaan. En dat moet
niet noodzakelij~ in het 'rood',
zoals tussen Tiense en Naamse
Poort 1

Even overwippen naar Gent. Daar
zulien de laatstejaars-~dheet-
kunde dit jaar geen diploma beko-
men. Oe faculteitsraad oordeelde
immers dat de studenten op dit
ogenblik slechts 1/10 van de voor
ziene opleiding krijgen en daarom
vindt zij het niet verantwoord
aan die mensen een diploma toe te
kennen. Of de betrokken studenten
dat zullen apprecieren valt nog
af te wachten. Leuven moet voor-
alsnog geen vrees hebben ••• deer
komen binnenkort 35 stoelen bij
en is het aantal eerstejaars in
tandheelkunde dit jaar gedaald.

Kwatongen beweren dat de doop in
Landbouw dit jaar allesbehalve
was ••• maar' de gustibus et •••
non disputandum est' !.Oe ~.tude..n:U.n Kun.6t:wden6cltap,

Alr.c.heologie en lofuA.üwtogie (KWAM) 4 _
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KATHEATER
PINOKKIO

Pinokkio:
ZatertJag 3 december, 14.30 u. .rg, Kultuur-
raad. 30,-)

Na een aantal stukken voor volwassenen ge-
maakt en gespeeld te hebben, hadden de spelere
van het Katheater erg veel zin een stuk voor
kinderen te maken. Maar dan een stuk waarbij
voor de kinderen erg veel te zien valt.
Eerst dachten ze nog zelf een verhaal to
schrijven, maar tenslotte kozen ze toch voor
Pinokkio, omdat in dat boek alles zat wat ze
wilden gebruiken.
Want wie Pinokkio gelezen heeft, weet dat er
ntzet.tend veel in_gebeurt. Verdr

kk.o dingon.
"Do prachtige, exentrieke verteltrant van de
schrijver Collodi. weet het Katheater over te
brengen in al even ongewone als adembenemende
moois taferelen. Oe humor en de ironie van
Collodi worden uitstekend overgeplaatst naar
de scène. De meest onmogelijke fantasieën van
de schrijver worden op een verbluffende. ont-
stellende wijze uitgebeeld.
Het Katheater dat een stevige reputatie geniet
als expressief avant-gardetheater. weet metee
de juiste toets te treffen: voortdurend wordt
met veel behendigheid en feeling naar de kin-
deren toegespeeld en worden de kinderen in het
gebeuren betrokken, zonder dat dit uitloopt 0

een goedbedoelde puinhoop.
" Een heel andere Pinokkio dan we gewoon zijn.
schreef Tilly Stuckens in De Standaard. Een
mooier sinterklaasgeschenk is ondenkbaar."
En een unanieme Nederlandse pers bestempelde
dit stuk als één van de beste kinderstukken
die de laatste jaren ver~chenen zijn.

THEATER GARROUSEL
"niet voor ktnderzn"

Dinsdag 29 en Woensdag 30 november in 't Stuc
" Niet voor kinderen" door Carrousel uit Am-
sterdam.

De Nederlandse pers begroette " Niet voor
kinderen· als een "kleinoodje" in het huidige
toneelrepertoire,zeker niet in de laatste plaat
door de vorm van de voorstelling. Daarbij dient
opgemerkt dat Carrousel bij deze produktie be·
geleid is door Helmert Woudenberg van het .
Amsterdams Werktheater en zijn invloed en daar-
mee die van 't werktheater is duidelijk aan-
wezig.L-enals bij hun leermeester is er bij
Carr' u3el een enorme zorg besteed aan het inle-
ven in de te spelen f.iguren,waardoor er consta
"echte" kinderen over het toneel hobbelen,zon-
der dat die slecht gemaakte typetjes worden.
Verder worden toneeltaal,toneelbewegingen en
toneelreak.ties vervangen door gewone spreek-
taal,gewone bewegingen en gewone reakties.

ërdccr+er- -authentiek en' tof--toneelontstaat.-'
Een absolute aanrader voor toneelfans.

" Carrousel speelt voor grote mensen. Ditmaal.
Carrousel speelt voornamelijk voor kinderen
(Ko de Kat en Mimée Twee).
Toen de groep besloot dit seizoen ook een avond-
programma te maken en we zochten naar een the-
ma kwam,gek genoeg, "Het Kind" weer op de 'prop-
pen.Eigenlijk niet zo gek.
Ons werk,ons ambacht is spelen, een bezigheid
waar een kind zich ook de hele dag mee bezig
houdt.
Het leek voor de hand liggend:"spelen" en je

Van het begin af aan probeerden we verbanden
te zoeken tussen spel van een kind en de "echte"
grote wereld van de grote mensen.
Associatief improviserend vanuit "spel".kwamen
wij tenslotte tot "Niet voor Kinderen".
We spelen kinderen die spelen.Te zien is.dat
spel nooit op zich zelf staat;dat spel volgens
de spelregels vaak gebaat is met een valsspe-
ler;dat spel volgens de fantasie een werkelijk-
heid is en niet tegenover elkaar hoeft te staan.
Dat spel vaak menens is;dat een kind ook maar
een mens is.
Carrousel maakt stukken op basis van improvi-
saties vanuit zelfbedachte thema's en situatie~.
De voorstelling bestaat uit een serie niet te
lange scênes waarin spelletjes spelen centraal
staat: fantasie en werkelijkheid op een meestal
onbevangen manier door elkaar geknutseld.En

dat levert even aandoenlijke taferelen op als
venijnige acties van een kollektief kleine et-
tertjes.Opvallend is het gevoel waarmee deze
groep jonge acteurs kinderen uitbeelden en ge-
nuanceerde trekjes geven.

"vrijdag
"Op 7 december opvoering van "Vrijdag" van Hugo

Claus.org.: Genmaanse.

In het gekende stuk :"Vrijdag" van Hugo Claus,
laat de auteur weer eens een brok doodgewoon
alledaags leven zien.Verpakt in een speciale
taal - geen A.B.N. maar ook. geen echt dialekt.
en met een toch vera!'~ende spanning. tiet gaat
hier over 4 personnages:man, vrouw,dochter
en buurman uit een arbeidersmilieu.waarvan
hier een stuk uit hun leven geprojekteerd
wordt.
Het spel begint wanneer Georges Vermeersch -
onverwacht en dus te vroeg - terugkeert uit
de gevangenis. Hij' werd veroordeeld wegens än-
cestueuze handelingen met zijn dochter Chris-
tiane~Tijdens zijn gevangenschap heeft zijn
vrouw Jeanne het aangelegd met de ongehuwde
buunman Erik,en uit hun verhouding is een kind
geboren.Nu laat de auteur de gedragingen zien
van de betrokken personages,en in het derde
bedrijf,in flash-back,wat er gebeurde tussen
vader en dochter. Het zijn eigenlijk primitie-
ve mensen of eerder nog primairen die anders
redeneren dan normale mensen. Zij zijn niet gek
Zij reageren alleen anders,maar toch zijn zij
echt. Georges Vermeersch moet gedurende zijn
gevangenschap wel iets of wat geestelijk ge-
schokt geworden zijn.Jeanne,zijn echtgenote
is eerder de vrouw die zonder man niet kan le-
ven.De dochter is als haar moeder maar provo-
ceert meer. terwijl de buurman Erik een profi-
teur is.een man die neemt wat hij krijgen kan,
maar ook schijnbaar wel voor de gevolgen wil
instaan.
Wij hebben hier slechts getracht de vier per-
sonages die Claus op het toneel zet te schet-
sen.Om te weten wat er verder gebeurt in het
stuk moet de toeschouwer zelf maar komen kij-
ken.Het loont wel de moeite. Zowel de regie
als de spel kwaliteit van de acteurs zijn meer
dan behoorlijk. Theater podium mag van nu af
wel degelijk meer op de professionele toer
gaan.
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dinsdag l'
20.30 u: THEATER CARROUSEL [Amsterdam):"NIET
VOOR KINDEREN",
in Ot Stuc. Org. Kultuurraad. (60.- 80,-)

20.00 u en 22.'15 u: Filmforum Heverlee: 001'-
TER PULOER ZAAIT PAPAVERS".
in Studentenhome Ter Bank [Celestijnenlaan).
Org. K...ltuurraad en de Heverleese Kringen.

20.00 u: Vergadering: Transendentale medita-
tie,
in 't Stuc.

20.00 u: Vormi,gsvergadering AIB,
in 't stuc.

20.00 u: Vlaams studenten zangfeest met JEF
ELBERS, koor en verbondsfanfare,
in de Grote AUla.Org. KVHV.

20.30 u: ROCK-Jazz: CAMELEON,
in de jazz zolder van de Blauwe Schuit. Org.
Oe Blauwe Schuit.

20.00 u: Basiscursus Marxistische economie,
in handelskot, 10k. 02.04. Org. Polek.
9.00 u ~,n14.00 u: Jeugdtonee I: IVAN OE VRO-
LIJKE FLUITSPELER,
in de stadsschouwburg.
20.00 u:1 Film en Debat: "Wallraf in Bildzeitung,
in aud. ~ [camp. Soc. wet.) m.M.V. de cineast.
Org. De Andere film, Leuven.

donderdag. vriJdag L
J.OO u: Debat: ONDERWIJS,

iO Oe Valk. Org. SkaI.

20.30 u: Toneel: DE KLEINE PRINS, van A. de
Saint-Exupéry. door Oe Reynaertghesellen,
in Reynaert Teater Malpertuus. 100,-.

20.00 u: Vergadering AIB,
in 't Stuc.
20.00 u: FREE PODIUM VRG,

. in ° t Stuc.

20.30 u: Toneel: OE KLEINE PRINS, van A. de
Saint-Exupéry, door de Reynaertghesellen,
in Reynaert Teater Malpertuus. 100,-.

VAN vandaag tot en met dinsdag 6:
Filmbespreking rond Ingmar Bergman, o.l.v.
J. De Vi9scher ,
in De Bron, Koetsweg 122 te Kessel-Lo.

20.00 u: DE:STRANGERS;
in de stadsschouwburg •

20.00 t

maandag l.&
20.00 u: Film: Shirins bruiloft, van H. San-
ders,
in Aud. Ves. Org. Iso1 en Bevrijdingsfilms,
[30,-)
Kindennusical: HELP I IK WIN EEN MILJOH.,
in 't Stuc. Org. SkaI.

20.00 u: Vormingsvergadering: Oe Nieuwe
Brug,
in 't Stuc.
20.00 u: Vergaderinn : Transendentale medi-
tatie,
in Ot Stuc.
20.00 u: Vergadering: 11 11 11

10.00 u tot 16.00u: Tentoonstelling: Vis- .
sersleven in werk van P. Van Humbeeck en M.
Piron,
in Provinci~6l MUgeum, MeChelse stw. 108,

20.00 u: Inleidende le9 in het Marxisme:
"Twee tegengestelde wereldbeschouwingen",
1n 't Stuc. Org. De Nieuwe Brug.

woensdag iO
20.30 u: THEATER CARROUSEL [Amsterdam):"NIET
VOOR KINDEREN",
in 't Stuc. Org. Kultuurraad. [60,- 80,-)

20.15 u: toneel: SIZWE BANSI IS DOOD, door B.
.T. [Dirk Buyse en Ronnie Comnisnaris) van

Athol Fugard.
in 't Kersouwke.

20.00 u: Konferentiedabat: Oe theorie van de
3 werelden en de strategie van de wereldrevolutie,
in de Valk. Org. Amada.

14.00 u: Seminarie: Schumacher (Brits econo-
mist),
in recreatiecentrum Arenberg (Alma 111). Org.
Werkgr. Technologie.

20.00 u: Basiscursus Marxistische economie,
in handelskot,lok 02. 04. Org. Polek.

20.00 u: Oebat: Vlaanderen na het Egmontakkoord
m.m.v. Schiltz, Oaels e,a.
in de Grote Aula. Org. VNSU.

20.00 u: Debat: Hoe potent is de vlaamse leeuw,
m.M.V. Jos Oe Brabander, Pol Van Caneghem,
in klein aud. Oe Valk. Ora ~orkgroep
20.00 u: Debat: Onderwijs,
in de Valk. Org. SkaI.

zondag 't
11.00 u: LE PAUVRE MATELOT van Oarius Mil-
haud door het instrumentaal Solistenensemble
van het K.M.C. Brussel o.l.v. Ronaid Zollman
in de gotische zaal van het stadhuis Leuven.

20.00 u: Toneel: BLOEMEN VOOR OOROTHY, door
on. Leuv. Toneel,
in de stadsschouwburg van Leuven.



-SJANTANT met Mlch Verbeien Kwar
bestaande uit Johan Verminnen. Jean Blaute.
Raymond Van Het Groenewoud. Firmin Timr.
en Mich Verbelen (5?).
in Auditorium K aan de Celestijnenlaan. Org.
VTK.( 60.- 70.-) op de dag zelf: 80.- 90.-)

zaterdag 3 maandag 5

20.30 u: "Normen en beleving" met P. Nijs en
E. Roosens.
in de Valk. 10k. 00.11. Org. Med. Centr. vr
studenten.

donderdag a

20.30 u: BRT CONCERT: ATMOSFEERMUZIEK MET
GAVIN BRYARS. CHRISTOPHER HOBBS EN JON WHI-
TE.
in 't Stuc. Org. Kultuurraad en de BRT.

20.00 u: Mime en clownavond: LONOON MIME
THEATER met de mime-clown NOLA RAE.
in de Vlaamse Leergangen (theaterzaal). Org.
KVHV.

20.30 u: "Feiten en toestanden" (inform.avond.
i.v.m. studenten en sexualiteit) met W. Ou-
man en A. Geeraert.
in de valk.lok. 00.11. Org. med.centr.vr.
studenten.

20.00u: Oe Tindemans-stichting voor Europa.
door Prof. H. Brugmans.
in de kleine Aula. Org. Europakring.

14.30 u: Toneel voor kinderen: KATHEATER:
PINOKKIO.
in't Stuc. Org. Kultuurraad. (30,-)

20.00 u en 22.15 u: Film: FREAKS van Tod
Browning.
in 't Stuc. Org. Kultuurraad.(40.- 60.-)

20.00 u: Inleidende les in het Marxisme: Oe
idealistische levensbeshouwing,
in 't Stuc. Org. Oe Nieuwe Brug.

Vanaf Vandaag tot en met donderdag 8:
Kerstcursus expressie: speelse methodieken
voor opvoedend personeel.
in Kessel-La. Org. Stichting Lodewijk de
Raet.

dinsdag'

20.30 u: Folk:VIN GARBUTT,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad.(40,- 60.-)

20.00 u en 22.15 u: Filmforum Heverl~e: VI~-
CENT FRANCOlS PAUL ET LES AUTRES,
in Studentenhome Ter Bank ( Celestijrisnlaan)
Org. Kultuurraad en de Heverleese kringen.
(40.-)

20.00 u: JOHN CALE.
in de Grote Aula. Org. SkaI. (150.- 1'70,-)

}

20.00 u: Solistenconcert door de kand1daet-
laureaten instrumenten en zang van he'tLam'
mensinstituut.
in de concertzaal van het Lemmensinstituut.
(100 - 70.-)

20.30 u: Jazz: IMPULSE,
in de jazz zolder van de Blauwe Schuit. Org.
de Blauwe Schuit.

20.00 u: Konferentie: OE SITUATIE IN DE OUI-
TSE BONOSREPUBLIEK. met sprekers uit Duitsland,
in de Valk. Org. Stichting Leon LesoH.

20.00 u: Vormingsvergadering AIB studenten,
in ft Stuc.

woensdag ~

(40.-)

20.30 u: Toneel: THEATER PODIUM: VRIJDAG
van Hugo Claus.
in 't Stuc. Org. Germanle.

20.00 u: Universiteitscaneert: Montserrat.
Alavedra, Clara Bonaldi en Luciano Sgrizzi,
in de Grote Aula.

20.00 u: Marxistische vormingscyclus: HET
HISTORISCH MATERIALISME,
in 't Stuc.

20.00 u: Toneel: LES MAINS SALES, met Paul
Guers, Yves Marie Maurin,
in de stadsschouwburg van Leuven.

20.15 u: Toneel: SIZWE BANSI IS 0000, van
Athol Fugard, door BKT (Dirk Buyse en Ron-

• nie Commissaris).
in 't Kersouwke.

Vormingsvergadering

van

CENT, FRANCOIS,

vrildag 9 zondag 11

21.00 u: KAFFEE SJANTANT
met Ludo Koninckx en Co. ,in 't Stuc. (2ratis)

15.00 u: Poppentheater: "Zororo. de gemasker-
de ~;wibus", door 't Ajuintje uit Aalst,
in 't Kersouwke, Hallengang.

20.00 u: toneel: Ik een beetje meer dan jij,
door Jao Bethencourt. met Lex Goudsmit, Syl-
via Oe Leur en Willy Van Heesvelde.
in de stadsschouwburg van Leuven.

zaterdag 'fo

20.00 u: Operette:"Als de lentebloesems
bloeien", Robert Stolz, door Kon. Gl1debon-
den Antwerpen,
in de stadsschouwburg van Leuven.

20.00 u: Film:"Aguirre" Org. Kultuurr.
"Oe dubbele dag",Org. Isol,Bevr.

-films
in 't tue.



Als je met Vin Garbutt praat zou je nooit
denken dat hij in staat is om krachtige
songs te schrijven. Hij spreekt echter veel
duidelijker in zijn liedjes dan in een ge-
woon gesprek. Hij is een groot humorist die
een gezonde lach én een stevige pint waar-
deert.
Vin heeft enkele uitgesproken interessepun-
ten:hij schrijft over het bewaren van de na-
tuur en het erfgoed (The Valley of Tees en
The Streets of Staithes): Verder schrijft
hij nog over het geweld in de wereld; naar
aanleiding van de problemen in Ulster
schreef hij Mr Gunman.
April 1969 vertrekt hij op buskervakantie
(busker: straatzanger) naar Frankrijk, Span-
je en Gibraltar. Sinds die dag heeft hij
steeds zijn boterham verdiend met folk-mu-
ziek. Na zijn terugkeer kreeg hij een plaats
in The Fettlers.
arbutt is een fantastisch muzikant. Met

groot ge~ak speelt hij gitaar, piccolo en tin
~histle. "Er moet iets gebeuren om mij lied-
jes te doen schrijven", zegt hij,"ik kan toch
niet schrijven over de windmolens in mijn
hoofd".
Hij komponeerde eveneens een ruim aantal reels

FILM
in 't stuc

5 december Filmprojektie: ~ Freaks" van Tod
Browning.
projektie om 20 en 22.30uur. in 't Stuc.

Het vehaal speelt zich af in een circus. Oe
artiesten zijn in twee kampen verdeeld en
misprijzen elkaar.Enerzijds het kamp van de
"normaal gevermde mensen" met de traditionele
trapezisten,paardrijders enz •.• en anderzijds
de "lilliputters",die uiteraard de attraktie
zijn van het cirkus.In dit wereldje probeert
een van de "dwergjes" het hof te maken aan
een mooie koorddanseres,die natuurlijk prompt
weigert ••. tot op de dag dat ze verneemt dat
"haer dwergje" een grote erfenis heeft gekre-
gen.Hierop volgt een gruwelijk verhaal van
liefde en wraak waar de protegonisten een sur-
realistisch aandoende bevolking zijn van al-
lerlei mismaakte,misvormde of verminkte licha-
men.Ondanks deze bijna onuithoudbare show van
gruwel en lelijkheid is FREAKS toch de film-
geschiedenis ingegaan als een meesterwerk van
poätische en tedere fresko's.

konserfen
GAVIN BRYARS,CHRI-
E.

Dit Engels trio speelt geen jazz,geen klassiek,
geen pop! Wel rustige atmosfeermuziek.
Het programme dat Bryar's groep vertolkt mag
representatief worden geacht voor de nieuwe
stromingen in de aftuele Britse muziek.Bryars
wil met al dan niet konventionele instrumen-
ten (pieno's - gitaren -allerlei perkussiein-
strumenten,enz •.• ) voornamelijK een muzikale
s-feer opbouwen wa-erbij de rust en de muzikale
fijngevoeligneid in sterke mate aanwezig zijn.
Dit ensemble was reeds vorig jaar te gast in
Antwerpen tijdens het Internationaal festival
van de nieuwe muziek (12 tot 15 mei 1976).
Zij traden ook op in de konsertreeks "24 uur
kommunikatie" in de Hall van het Paleis voor
Schone Kunsten.
Zij spelen uitsluitend eigen kampasities in
het konsert van B december.Wij zijn opnieuw
zeer benieuwd om de kwasi-sentimentele.voor-
namelijk op sfeerschepping gerichte melodische
en harmonische pseudo-eenvoud in het werk van
Bryars-White-Hobbs te horen.

7 december in de Beursschouwbur8 te Brussel
8 december in 't :tuc te Leuven.

12 december: AGUIRRE der Zorn Gottes.
Filmprojekties om 20 en 22.30uur in 't Stuc.

In een kinderboek maakte Werner Herzag voor
het eerst kennis met de naam Don Lope de Aguir-
re,eeh Spaanse Edelman die deel uitmaakte van
Pizarre's expeditie en die,in de film,ten on-
der gaat op zoek naar een fabuleus rijk,Eldo-
rado.
Aguirre der Zorn Gottes lijkt ogenschijnlijk
een minutieus opgebouwde historische rekonstru-
ktie.Niets is echter minder waar.Aguirre,die
naar de Spaanse koning schreef om hem van al
zijn rechten vervallen te verklaren,heeft noch
Eldorado,noch roem bereikt,enkel de hel.Een
groene hel:het verraderlijke water van de
stroom en de vijandelijke dichtheid van het
oerwoud.In de hel begint Herzogs film.
Oe film verbaast vanaf de eerste beelden.Hij
is opgebouwd als een spektakulair klassiek
werk met een rechtlijnige afwikkeling.Het
neemt je langzaam maar zeker in zijn greep e~
laat je niet meer los tot het eindbeeld.en
zelfs daarna.Want de betovering die ervan uit-
gaat,blijft vocrtleven zelfs na afloop van de
laatste sekwens,de achtergelaten conquistador
op het vlot in het eindeloze groen.
Zoals Herzag filmt,kun je als toeschouwer ~iet
rustig en vanop afstand toekijken.Herzog trekt
dan ook nooit een mooi afgebakende grens tus-
sen het reäle en het irreäle.Elk van zijn films
is een reis doorheen het ingebeelde.

Gavin Bryare, hristopher Hobbs

en John White.

garbutt•vin
en hornpipes.Zijn laatste liedjes hebben aan-
getoond dat hij soms verrassend poätisch kan
zijn. Zijn Keltische afkomst is duidelijk
merkbaar zowel in zijn lyriek als in zijn me-
lodieän •
Vin Garbutt is één van die artiesten die je
niet alleen gehoord moet hebben,maar tevens
gezien. Hij behoord ongetwijield tot de beste
live-artiesten van de huidige tolKwereld.
Op de vraag waarom hij zich niet enkel toe-
spitst op zijn eigen nummers zegt hij:"omdat
ik van traditionele muziek hou".

Opgelet op dinsdag 13 december optreden van
de Franse folkartiest PIERRE BENSUSAN.Een op-
treden om niet te missen! ! !

met Ludo Koninckx en o.

De Andere Film !.euven stelt voor:
Vermand, en onder een valse naam. Hans Esser,
drong de bekende Ouitse journalist GOnther
Walraffo (zie reportage HUMO), binnen de re-
daktie van net sensatiedagblad BILO, om op di
manier van binnenuit een beeld te krijgen van
de methodes die dergelijke pers erop nahoudt:
het vervalsen van interviews,bijwerken van de
werkelij kheid, doorzwijgen, vervormen, verdraa"-
en, verkrachten ••.
Een deel van de aktiviteiten van Walraff werd
onder het mom van een reportage over Bi-ld ver
fHmd door JOrg Preiherr. In deze film getuig
Walraff o.m. hoe hij uiteindelijk zelf bijna
de sensatiebloedhond Hans Esser werd, in het
verstikkende milieu van de Bild-redaktie.Ver-
der zien we hem een reportage maken over een
vrouwelijke karateka,werklozen,tuinkabouters
Deze film werd reeds uitgezonden door de Ned-
erlandse en Zweedse televisie en hoewel aan-
gekondi8d, plotseling terug8etrokken door de
BRT;in Duitsland werd hij verboden.
Oe vertoning gaat door op dinsdag 29 november
om 20u. in het auditorium Sociale Wetenschap-
pen 1 (AP 1) (naast 't Stuc).Er is een inlei-
ding voorzien door JOrg Freiherr,en achteraf
volgt er een debat met prof. Boone en,onder
voorbehoud,Herman Oe Coninck (HUMD) en Luk
Leysen (WOR)
We vertonen een Duitstalige versie (er is geen
andere),Nederlands ingesproken.

° GOnther Walraff schreef o.m. ongewenste re-
portages,Het gewone kapitalisme,Bild.

CREACT '77: JONGERENwIRK, 'n onervarenheid,
maar toch 'n charme.
------------------- ----------------------,
"Oe methode waarop we tewerk zouden gaan werd
als volgt bepaald: elk jaar zouden er een
aantal prijzen uitgeschreven worden. In de
hoop dit jaar voor jaar verder te kunnen uit-
breiden. Deze prijzen zouden uitgereilt wor-
den te samen met andere festiviteiten,ge
paard gaande met een "hescheppen van het: dorp
in een mystieke sfeer".We begonnen bescheiden
met een prijs voor schilderkunst,poäzie en
podiummuziek.Ooor een te stugge houding van het
Maaseikse stadsbestuur en ongeveer alle cul-
turele verenigingen,werd het ons onmogelijk ge-
maakt aan de geplande uitwerking die aandacht
te gegen die ze verdiende.
Oe organisatie werd tenslotte hoofdzakelijk
verricht door een jeugdclub en enkele enthou-
siaste jongeren die een roddelcampagne in de
stad moesten trotseren.
et veel verlies is de eerste Creact-dag door-

gegaan. Maar eindelijk hebben zich bekwame
sponsors en gezaghebbende figuren achter het
project geschaard zodat we de toekomst met
meer vetrouwen kunnen tegemoet gaan. Oe moei-
lijkste stap is gezet.
Wat de prijs voor schilderkunst betreft: deze
haalde verweg de meeste inzendingen en haalde
een hoog peil. Zij omvat ongeveer alle genres
die op dit ogenblik in de schilderkunst aan
bod komen.
Bij een bezoek aan de tentoonstelling zullen
wij in een aparte folder hierop terugkomen."
(~~~organisatoren van Creact)-



WAPENHANDEL:
TUSSEN WOORD' EN DAAD
In februari van dit jaar ~erd het Komitee tegen de Wapenhandel opge-
richt; Veto nr. 19 en 21 van vorige jaargang bracht hier~ver informa-
tie. Ondertussen zal je de affiche ~l bekend zijn; en mogelijkheden
om aan de ueet: te komen waar:JVer het al-lemaal: qaati, IJl 'roen er voortdu-
rend geboden (o.m. een info-week door Elcker-Ick-Leuven . û~ aktie
blijft doorgaan; zouel: op nationaal als op regionaal vï.ak,
En ook op fakultair gebied. Vooral de fakulteitskring Theologie laat
an zich spreken, Onderstaand artikel komt van daas-ui»,
Vanuit de studenten en enkele proffen uit Theologie ~rd nl. tijdens de
vakantie een "Open bx-ie]" naar de regering gestuurd. De studenten Vroe-
gen aan de fakul-teit8l'aad deze "open brief" te ondertekenen. Hoe daarop
gereageerd ~rd~ geeft het artikel ~ear. De redaktie verkoos dit arti-
kel op te nemen omdat het enerzijds een vlijmscherpe veroordeling in-
houdt van de hypokri8ie die tussen ~ord en daad staat~ en anderzijds
omdat het noqmaal.e duideli:ik maakt wat de betekenis i8 van de aktie
tegen de wapenhandel.

it artikel is ontstaan op een
vot kookpunt gebracht idealisme
ermengd met 50\ onmacht, in een
uurvaste schotel van hypokrisie
n inkonsekwentie, nl. deze van
e fakulteit.

Vorige ITEKA (1) eindigde ik:
"We laten het trouwens niet los
en zullen op de fakulteitsraad
aandringen op een (tweede) seri-
euze verklaring of motie over
deze problemen."

teitsraad:

HET OFFICIEEL VERSLAG...
Officiciëel verslag van de fakul-

"De raad neemt kennis van het
dossier dat terzake werd voorbe-
reid. Bij de bespreking bleek
dat men zich zeker verheugde dat
de studenten zich voor deze zaak
inzetten. Men betwijfelde het al-
leen maar of die vorm van het
voorstel wel aangepast was aan
de omstandigheden. Vooreerst
wijst men erop dat het publice-
ren van de motie op dit ogenblik
weinig meer effekt zou hebben dan
wat bij de vorige aktie op 't ei~
de van het akademiejaar reeds be-
reikt werd. Daarnaast vindt men

dat een meer diepgaand onderzoek
meer in overeenstemming zou zijn
met de akademische aard van de
vergadering I zo zou meer aandacht
moeten besteed worden aan de kom-
plexiteit van het probleem en de
positieve elementen die reeds aa~
wezig zijn. Daarom stelt men voor
dat de afdeling moraaltheologie
zo mogelijk een of ander elerr.ent
op haar programma zou nemen, ter-
wijl dit jaar reeds in het pro-
seminarie noraaltheologie deze
problematiek zou kunnen uitge-
diept worden. De studentenverte-
genwoordigers aanvaarden deze
regeling. "

OPDE KEPER BESCHOUWD
dit eerder sober en

ennis genomen van dit .verslag
spijt het mij ten zeerste dat
professoren zich niet inzetten
voor deze zaak en blijkbaar de
aktualiteit niet volgen. Evenmin
als tegenover wapenhandel en ont-
wikkelingssamenwerking de (over-
grote meerderheid der) professo-
ren het niet nodig vonden.hun
standpunt te bepalen, laat staan
bekend te maken tegenover: neu-
tronenbom, Zuid-Afrika, folterin-
gen, martelingen, uitbuiting,
toenemend geweld, opkomend nieuw-
fascisme, Berufsverbote, statuut
van het Katholiek onderwijs en
ga zo nog maar een paar lijnen
door. Met deze kwestie wil de fa-
kulteitsraad liever niet te maken
hebben. Toch is het duideh'jk dat
geen atandPunt innemen~ opteren
is voor het be8taande~ passief
meewerken is aan het instandhou-
den van dit onrecht, deze uitbui-
ting en onderdrukking. In een veI'"
ntwoordel1jkheidsmoraal z.ijn wij

ook verantwoordel.ijk voor wat we
.niet doen, of nalaten te doen.
Tevens is het ook duidelijk dat
de fakulteit Theologie naast het
episkopaat in Vlaanderen een van
de instanties is die een enorme
.invloed kan uitoefenen op de
kristenen en de wijze van kris-
ten-Zijn. Het enige waarmee onze
(gefrustreerde?!) celibatairen
nog durven of willen naar buiten
komen is seksuele moraal. (Oaar-
~ee sust men zijn eigen geweten
op dat gebied en kwetst men zijn
politieke vrienden niet.)

n wat de tekst van het verslag
angaat.

"Een nieuw dokument zou weinig
neer effekt hebben dan vorige
ktie". Het gaat ons niet om

veel meer effekt dan vorige ak-
ie. wel om verscheidene keren

hetzelfde effekt. Of meent dit
o zo wet~nschC':lPPl3l1j_1\ge'Zel,schap
daf riioteenbriefje' van Theolo-
gie de regering nu plots zal
doen wat ze al twintig jaar wei-
gert? Zalig de armen van geest .•.
Het is wel frappant dat proffen
ons komen leren, bewijzen, laten
aanvoelen dat Jezus van Nazareth
dag in dag uit opkwa, voor ge-
rechtigheid. hiervoor gevestigde
waarden op de kop zette en dit
met zijn leven moest bekopen;
proffen die zichzelf priester
(blijven) noemen, volgeling. die-
naar van Christus Jezus en dus
van de minste van onze broeders.
Dat die proffen het al veel te
veel vinden dat hun naam twee-
maal op 4 maand in verband zou
worden gebracht met een protest
tegen wapenhandel. (Of hoe klein-
zerig de geestelijke elHu In
het kristendom geworden i .1
"Niet akademisch niveau, een
diepgaander onderzoek is wense-
lijk. "
"Het is spijtig dat studenten zo
iets simplistisch willen voor-
leggen." (21
"Elke K.W.B.-afdeling kan zo'n
dokument uitgeven." (21
Hoera voor die K.W.B.-gr~ep; zij
doen meer dan de hooggeZeerde
heren van de fakuZteitsmad The-
oloqie .
Waarop wacht deze laatste trou-
wens (al jaren •.. l om eens een
deftig dokument uit te geven?
Dat dan (hopelijk) wel weten-
schappelijk is en (nog hopelij-
ker) n..g steeds leesbaar is voor
die t • w. I.-afdeling. Onze dier-
bare pro"'essoren laten echter
liever het werk over aan studen-
tjes, die men toch nooit ernstig
moet nemen. Er is trouwens de
wet der negativiteit die zegt
dat afbreken gemakkelijker is
dan opbouwen.

"Aan de komplexiteit moet meer
aandacht besteed worden."
Zelfs in de samenvattende motie

staat: "Wij beseffen de complexi-
teit van de economische toestand
en de moeilijkheid een consensus
te vinden onder partijen ~, t
verschillende strekking." ..."Oaar·
enboven moet er een studiekommis-
sie opgericht worden die
de omschakelingsmogelijkheden
van de Belgische wapenindustrie
ernstig onderzoekt.
In de "Open Brief" wordt dit nog
duidelijker uitgewerkt (Ik
schreef al hoe ernstig studenten
genomen worden). Wij vragen niet
beter dan dat er een ,serieuze
studie ove~ ekonomisch mogelijk-
of onmogelijkheden gemaakt wordt.
Immers, zolang die studie (die
men nu weigert te maken) er niet
is, zullen mensen met een menta-
liteit als sommige moraaltheolo-
gen steeds elk initiatief terza-
ke de grond inboren door te
schermen met komplexiteit, ekono-
mische en technische moeilijkhe-
den .•• Dat de omschakeling juist
door specialisten moet bestudeerd
worden. benadrukken wij ook; wij
hebben niet de pretentie dit aan
te kunnen. Daarom blijven wij op
het niveau van protest tegen de
huidige situatie.

unnen wij geen ekonomiSCh-tech-
nisch plan uitwerken, dan kan er
toch dit over gezegd worden: om-
8chakeling is geen onoplosbaar
probleem ALS man WIL.
Elk ekonomisch systeem is voort-
durend in omschakeling of het
gaat kapot. Vergelijk de handels-
ekonomie in het Romeinse Rijk
met nu. de landbouw in de Middel-
eeuwen, met 100 jaar geleden, met
nu ••. Oe mensen die op de stoom-
,tram_~erkte!), 9ELchayf"t_eu!,s._ge
stokers zijn verdwenen. Op' een
bepaald .moment zijn zij omgescha-
keld. Het duidelijkste voorbeeld
ligt bij de hand: in BelgiH zelf
dienen heel de textielsektor en
grote delen van de metaalsektor
omgeschakeld te worden. Hier gaat
het om honderdduizend arbeids-
plaatsen. Waarom kan dit niet in
de wapenindustrie, die veel min-
der arbeidsplaatsen omvat?
+ omdat de wapenindustrie ~nst

maakt. En de winst in de mora&
van multinationals (ook al wor-
den zij pastoraal begeleid) is
belangrijker dan mensenlevens.

+ Omdat de wapenhandel een poli-
tieke funktie vervult die door
geen andere ekonomie zo goed
kan vervuld worden; scheppen
van afhankelijkheidsrelatie;
onderdrukking en uitbuiting
van massa mensen.

_ n tech-
nisch-juridische term en past
niet in een protestmotie".(2)

Maar dat het juist de typische
onderdrukkingswapens zijn (gewe-
ren, machinegeweren, pistolen)
die België hoofdzakelijk produ-
ceert, dat in Zuid-Afrika, Nami-
bi~, Rhodesië, Argentinië, Chili
en zovele andere landen door die
wapens mensen onderdrukt worden
gehouden of uitgemoord worden is
een technieoh-iiuridieohe reali-
teit.
atuurlijk zijn er ook de klas-

sieke argumenten die nergens op
slaan: de positieve elementen.
Salt-besprekingen •.• ; beter oor-
log vermijden door internationa-
le verdragen en ekonomische sa-
menwerking, dat België de wapen-
wedloop niet zal stopzetten en
ander gezwam.
Voor de zoveelste keer: het gaat
niet om de Belgische defenSie;
niet om de NATO; niet om bespre-
kingen voor beperking van atoom-
wapens; niet over het feit dat
er altijd oorlog geweest is;
niet over het wederzijdse af-
schrikkingseffekt; niet over al-
les wat men er nog wil bijsleu-
ren. Het gaat in de eerste
plaats "om de echandulek op d.
naam van België, zijnde de wa-
penleveringen aan de voZkover-
drukkere, uit te vieeen, Nul ll"
(3) •
Het is het kenmerk van het onvol-
wassen geweten steeds naar de an-
deren te verwijzen. steeds de
echte prOblemen te ontwijken of
te negeren op welke manier dan
ook. Als we onder het mom van le-
ren leven met de zonde, oog heb-
ben voor de agressie bij de mens
een schandelijk,. misdadige (sic)
,wapenhandel_moeten laten door-
gaan, dan kan elie mOraal voor
mij de pot op.
Iedereen die met zo'n argumenta-
tie, waarvan je een bloemlezing
gehad hebt, nalaat te reageren
tegen deze praktijken, is mede-
plichtig aan de dood van velen en
aan de uitbuiting en onderdruk-
king van nog meer mensen.

Tot slot.
Ogenschijnlijk is het voorstel
van de fakulteitsraad redelijk;
echter:
"de afdeling moraal theologie zou
zo moge Zijk een of ander element
op haar agenda nemen, terwijl dit
jaar reeds in een prc8eminaM
moraal deze problematiek zou kun-
nen uitgediept worden."
zou: voorwaardelijke wijze.
zo moge Zijk: wegens 2 opruststel-
lingen, nog doctorerende nieuwko-
mers, enz. is dit NIET mogelijk.
een of ander element: zodat er
nog genoeg onbesproken kan blij-
ven om een voorbehoud te maken
wanneer er een voorstel voor open
lijke stellingname komt.
~n een proseminarie zou kunnen:
ik heb nog geen aankondiging van
een dergelijk seminarie gezien.
nfin, we zijn nog maar november.

1 (één) lichtplint : enige prOffen
ondertekenden liet 11 november-ma-
nifest (4) dat terloops in de
professorenzaal was gelegd. Dank
aan deze mensen .•

Luk Oe R.

(1) ITEKA is het blad van de kring Katechetika en Theologie. In het
bedoelde nummer werd de "open brief" gepubliceerd (waarvan in Ve-

to 1 jg. 4 p. 4 melding werd gemaakt) en werd erop gewezen dat deze
motie voorgelegd zou worden aan de fakulteitsraad van oktober.

(2) uitspraak van prof. Ghoos van de fakulteit Theologie in een semi-
narie.

(3) Oon Helder Camara te Antwerpen in november '76.

(4) Openbaar verspreide motie van het Komitee over de wapenhandel, n.
a.v. de herdenking van de Wapenstilstand op 11 november.C' ,.L- ~ S---- ·~~---------------------------- __~



Donderdag 10 november. Na een week
regen en wind. is het vandaag prima

er. Precies op tijd. Met het gevolg
dat er weer honderden studenten/innen
op post waren om naar Antwerpen te
lopen of te stappen. Om 16.00 vertrek-
ken boven op de Keizersberg 98 mensen
met het verbod te lopen. Na vijf ki-
lometer is er al duidelijke afschei-
ding tussen de wandelaars en de snel-
wandelaars die een rekordtijd op het
oog hebben. Twee uur later worden de
lopers losgelaten. Het hele kaffee
stinkt naar Algipan en van die din-
gen. Je beseft meteen: dit is ernstl
Voor de meesten tenminste.
'ij gauw - met de wagen - naar Meche-
len. waar de inschrijvingen al lang
bezig zijn. Voordat de stappers hier
vertrekken. is de kopgroep van de
snelwandelaars uit Leuven al lang

'aar is de tijd dat we vol ver-
chting. maar toch ook een beet-

je ongerust. uitkeken naar de
erste inschrijvingen voor de
rkgroepen. Ongerust omdat we

helemaal niet konden voorspellen
of er wal voldoende mensen geln-
teresseerd zouden zijn in mime
of kleibawerking of salondansen
of andere denkbare aktiviteiten.
Ongerust ook omdat we nog een
serieuze wedloop tegen de tijd
moesten leveren voor het gebruiks-
klaar maken van de ateliers. Het
was een sprong in het onbekende.

u mogen we heel wat geruster
zijn: het werd. zonder overdrij-
ving een succes (soms leek het
zelfs meer op een overrompeling
••.!).
Oe huidige 20 werkgroepen zitten
voor het eerste semester ·stuc
voor stuc· vol. Dat betekent dat
er momenteel 582 mensen op de
een of andere manier aktief zijn.
Omdat de vraag groter was dan de
oorspronkelijke mogelijkheden.
werden in de mate van het moge-
lijke extra kursussen ingelegd:
zo startte er een tweede kursus
salondansen. weven. spinnen en

lverven. toneel. Bovendien
rdt er nu ook goochel les gege-

ven door de goochelaar dia op de
pening van 't Stuc de aanwezi-
en met zijn kunsten kwam verma-

ken.
Desondanks moest er nog een hela
reeks mensen naar huis gestuurd

LEUVEN ANTWERPEN

worden met de troost dat ze vol-
ge~d semester wel mee kunnen doen
want dan starten praktisch alle
werkgroepen opnieuw. Sommige
werkgroepen zijn zelfs nu al bij-
na volzet voor het tweede semes-
ter.

Het is een hele belevenis om 's
avonds door 't Stuc te lopen:
het gonst er van de aktiviteit.
Op dinsdagavond bijvoorbeeld komt
werkgroep film bijeen. werkgroep
klei werkt de potjes van de vori-
ge dag af. de spinnewielen draai-
en. er wordt getimmerd aan weef-
ramen in het werkatelier, dit
tot ergernis van de werkgroep
muziek en relax die aan de over-
zijde van de gang tot ontspan-
ning tracht te komen, er zit wel
steeds iemand in de donkere ka-
mer. Ondertussen gaan er nog en-
kele vergaderingen door. zitten
er mensen in de bar en is er wel
een of andere produktie aan de
gang in de animatiezaal_ Ook de
werkgroepen buiten 't Stuc draai-
en volle bak: in de zaal van Home
Vesalius gaan er twee danslessen
na elkaar door. en in Heverlee
leven de primitieve dansers zich
uit op het ritme van tamtammu-
ziek.

Je kan je, bij zo'n gamma aan
aktiviteiten, wel voorstellen
dat alles niet steeds van een
leien dakje loopt. Er gebeuren
vaak onverwachte dingen waar-
door het boeltje in het honderd

*
de lactis hominibusque.

Rechtzetting. * Het uitlopertje
van de s-taking van de gewetenBbe-
warden aan de Kl/Leuven was geen
eigen initiatief van de Perso-
neelsdienst Maar kwam er door Oe vraag naar recyc~agepapier
hst Pl"Otrincia1.e Bestuur van Bra- heb je liever kringlooppapier?)
bant dat zich administratief be- blijft stijgen.*In Leuven denkt
zighoudt met de tewerkgestelde men dan steeds aan dat grijs ge-
gcwetensbezwaarden.*Het Laatste fabriceerd 8tenci~papier. Maar
lparagraafje van het bedoelde ·ho- dat is slechts recyclage in twee-
lminibusque· blijft echter gelden. de graad. * W voorbeeld van

Kan lopen: net voor de les zee+-
druk hebben de loodgieters_ de
waterafloop van het lokaal afge-
koppeld zodat de les niet kan
doorgaan; of de goochelaar komt
met z'n groep op een dag bijeen
zonder eraan te denken dat alle
lokalen kunnen volzitten; of de
deur van de Vesaliuszaal is op
slot en noch de concierge, noch
de sleutel zijn te vinden ..• Er-
ger is natuurlijk dat een lera-
res een week voor de start van
een kursus forfait geeft, of het
feit dat een leraar op het ogen-
blik van zijn eerste les nog met
vakantie is .••
Je kan dat allemaal geen kinder-
ziekten noemen: zulke dingen zul-
len wel nooit helemaal te vermij-
den zijn.

Zoals gezegd beginnen de werk-
groepen na de Kerstvakantie op-
nieuw. We raden iedereen, die
iets wil volgen, aan zich voo~6
op het kantoor van Kultuurraad
in te schrijven: een aantal kur-
sussen kunnen immers maar een
beperkt aantal mensen opnemen.
Het is noch voor jou, noch voor
ons plezierig dat we bij de aan-
vang van de eerste les het te-
veel aan gelnteresseerden met
een kluitje in het riet moeten
sturen; maar als we tevoren weten
dat er zo'n grote belangstelling
is voor een kursus, kunnen we
altijd proberen een nieuwe groep
te laten starten.

kringloop in eerste graad: het
artikel over de Wapenhandel werd
getypt op de binnenkant van open-
gesneden gebruikte briefoms~agen
op de redaktie b1nnengeleverd.

*Eén ernstige mededeling.*Zoals
elk jaar wordt er ook dit akade-
miejaar door de stad Leuven een
stadtaks op de koten gelnt. Oit
gebeurt rond februari. Oit be-
draagt 600 fr. * Studenten die
echter beursgerecht~ zijn, krij-

voorbij. Om 19.00 starten de zingen-
de stappers. ~ier gaat het duidelijk
om gezondheidswandelaars. Bravo.
Iets later komt de koploper uit Leu-
ven langs. Een moordend tempo heeft
die kerel. Al bijna tien minuten
voorsprong op zijn achtervolgers.
Om 20.00 vertrekt dan de laatste en
grootste groep: de lopers uit Meche-
len. Ook hier is het grote ernst:
drie man zullen in Antwerpen aanko-
men vOOr 21.00 uur. Doe het maar
eensl
Gauw naar Antwerpen. Onderweg nog
even stoppen om bekenden aan te
moedigen. Vanaf half negen beginnen
de snelsten aan te komen. Herrie als
men zijn spullen niet gauw vindt.
En het is weer voorbij. ~lor dit
jaar.

In de meeste gevallen wordt er
ursusgeld.gevraagd_ .czolen

Ministerie van Kultuur finan~
eel nog niet tussen wil komen.
moet Kultuurraad met haar eigen
beperkte middelen proberen de
leraars te betalen); enkele
werkgroepen kunnen gratis gevolgd
worden. Het zou dan ook weer niet
mogen gebeuren dat mensen die
zich wél op voorhand hebben in-
geschreven, gewoon niet komen
opdagen zonder verwittiging: on-
dertussen werden anderen hier-
door doorgestuurd.

We willen nog even herhalen dat
de ateliers buiten de kursusles-
uren voor iedere belangstellende
openstaan; men moet wel een
steunkaart van Kultuurraad (200
fr) hebben om er gebruik van te
kunnen maken.

Dit overzichtje gaf je wellicht
een idee van de problem' n die er
dagelijks rijzen i.v.m. de werk-
groepen van Kultuurraad.
Alles bijeen lijkt de opzet ons
een positief resultaat op te le-
veren en spoort de belangstellin
ons aan om in dezelfde richting
verder te werken.
Heb je sugges ti e' , pos iti eve Of
negatieve kritieken, laat het dan
weten: we kunnen er alleen maar
van leren.

verantwoordelijken
werkgroepen

Kultuurraad

gen 400 fr terug als ze een aan-
vraag met bewijs inleveren bij
de stadsdienst. Voor peda's zor-
gen de residenten normaal voor
deze formaliteit: voor koten ne-
men meesta~ de kotbazen dit voor
hun rekening. maar kijk het voor
alle zekerheid maar eens na.*
Maar gemeenschapshuizers knopen
dit berichtje best in hun uren
of zakdoeken.

*



10 JAAR NA DE -STUDENTENREVOLTE:
•...ERNATIONAAL GEBEUREN

Een tijdje geleden heeft men vanuit Sociale Raad het voorstel gedaan
aan de "Verontl'Uste Historici"~ een progressieve groep binnen Geschie-
de nis~ om enkeZe aspekten van de studentenrevoltes rond '68 te bestu-
deren en daarover enkele artikels te sohrijven voor Veto. Dit is dan
het eerste artikel. Progressieve werkgroepen in andere fakulteiten die
zich met deze kwestie willen bezig houden~ kunnen elke woensdag kontakt
opnemen met Sociale Raad.

Studentenrevoltes vinden we rond
'68 terug in een groot aantal
landen, o.a. in de V.S., FranK-
rijk, Duitsland, Italiö, Spanje,
TSjechoslovakije, Egypte ... en
look in Belgiö. Gedurende de jaren
'60 gist het ook in latijns-Ameri-
ka: Brazilië, Ecuador (waar de

GEMEENSCHAPPELWKEKENMERKEN
De Studenten vinden meestal de
aanleiding voor hun mistevreden-
heid in een konkrete studenten-
problematiek, waaraan ze in de
beginfase ook het meeste belang
hechton. In Spanje en Tojechoslo-
vakije reageren ze tegen het au-
toritaire karakter van de studen-
tenorganisaties; inspraak in het
onderwijs wordt praktisch overal
geGisd. In Frankrijk, Duitsland
en Tsjechoslovakije zijn de stu-
denten mistevreden over de ge-
brekkige studievoorzieningen. In
de Verenigde Staten laat een en-
quête over het jaar 1964/65 op
venveel universiteiten akties
zien tegen Vietnam (welke men het
meest vindt in universiteiten van
een hoger niveau, zoals Berkeley)
als tegen campus-aangelegenheden.

a verloop van tijd radikaliseren
de studenten. In de Verenigde Sta-
ten hebben we vooral de Vietnam-
der.onstraties (We gaan hier niet
in op de hippie-bewegingen en al

daarmee samenhangt). Die de-
traties vinden we DO~ d

liseren de studenten
- na een reeks studentena~-

Sorbonne en de unief
van Nanterre (een rompuniversi-
teit in een voorstad van Parijs)
gesloten worden. Op 6 en 10 mei
leveren ze een bloedige barrika-
denslag met de politie die heel
Frankrijk in opschudding brengt.
Een reeks protestmanifestaties
volgen. Jonge arbeiders bezetten
hun fabrieken en roepen de alge-
mene staking uit. Do kranten- en
radioredakties nemen de bericht-

er al 10 miljoen stakers. Stil-
aan krijgen de vakbonden de be-
weging opnieuw onder kontrole. Op
aandringen van de regering onder-
handelen de werkgevers met de bon'
den. Er worden enkele toegevingen
gedaan. De Gaulle tempert de re-
volutie met succes door eerst een
referendum, dan algemene verkie-
zingen aan te kondigen. Verder
vindt er een burgeroorlogachtige
obilisatie plaats van het leger
en de gendarmerie.

In Duitsland is de studentenop-
posi ti.e eveneens maatschappij kri-
tisch gericht. Tramtarieven, ope-
ningsuren van warenhuizen, debat-
ten over de atomaire bewapening
van het leger houdt hen bezig,
maar tevens de Derde Wereld, o.a.
Algerije, Kongo en vooral Vièt-
nam. Maar terwijl hun hulp aan
DDR-studenten en vluchtelingen,
en hun protesten in verband met
de Hongaarse opstand, Suez, en
de bouw van de 8erlijnse muur in
1961 welwillend werden getole-

tegen politieke aktiviteit
verband met Tjombé, Vietnam
de Shaj van Perziê. Vooral de

aktles rond de Shaj en de daarop'
volgende repressie, doet de stu-
denten radikaliseren. (2)
In hun kritiek op de maatschap-
pij grijpen de studenten veelal
terug naar de ideeBn van de
"3 M-en"; Marx-Mao-Marcuse. Deze
verklaren wat er scheef loopt
met de maatschappij en waarom de
arbeidersklasse (tijdelijk) ge-
integreerd werd. Oe studenten
breken meestal met de "ortodoxe"

geving in eigen hand. De commu- communistische partijen en le-
nisten en de vakbonden zijn over- veren felle kritiek op het voor-
rompeld en proberen de fabrieken beeld van de USSR. Is het dan
van de studenten te isoleren. Op verwonderlijk dat de Franse Com-
21 mei staakt de helft van de 15 munistische Partij hen bestem-
miljoen arbeiders; op 27 mei zij n pel 031 "bourgeois-avonturiers"?

RESULTATEN?
Hebben de studentenakties resul- tot ma Ile stakingen hebben ge-
taten gekend? leid, wijst dit op de tegenstel-
Op de universiteiten krijgen de ling die er is tussen het syndi-
studenten soms wel inspraak. In kaal bewustzijn bij de arbeiders
de verkiezingsuitslagen konsta- en hun politiek bewustzijn. (3)
teren we op korte termijn een
verschuiving naar rechts. Dat
toont aan dat de radikale stu-
dentenbevolking blijkbaar geen
gehoor vond bij de massa van de
bevolking, die overigens meer
dan eens negatief reageerde op
de studentenbeweging. In Frank-
rijk, waar de studentenakties

Op langere termijn zien we het
ontstaan van (nog kleine) radi-
kale linkse groeperingen. die op
buitenparlementair vlak al enige
invloed laten gelden. In België
zijn zowel AMADA (Alle Macht aan
de Arbeiders) als RAL (Revoluti-
onaire Arbeiders Liga) voor een
groot deel het produkt van '68(41

VERKLARINGEN
Tenslotte rest ons nog dit feno- Verder kunnen we aanstippen dat
meen ergens te verklaren. Waarom de hetze van de Koude Oorlog ge-
hebben net in de [aren ' tJO de luwd was, en dat daardoor één
studentenrevoltes zo massaal van de hinderpalen voor het kri-
~!~at5 gehad? tiscMe denken (gedeeltelijk) 0-
De zgn. "demok.ratisering van het
onderwijs" - veroorzaakt door de
stijgende vraag naar kaderperoo-
neel in de industrie (5) - werd
niet voldoende opgevangen aan de
universiteit (i.v.m. studievoor-
zieningen ...) (6). Ook werd nu
uit andere lagen - vooral de mid-

erekruteerd (7).

verwonnen was.
Oe konsumptiomaatschappij, opge-
bouwd door de generatie die de
ellende van de 2de Wereldoorlog
nog gekend heeft, kwam op een
hoogtepunt. Oe studentengenera-
tie, die W.D.II niet meegemaakt
had, kon de versplilingen nog
moeilijk ac~er&n.

studenten de militaire junta hel-
pen omvel~erpen in 1966), Argen-
tinia, Columbia, Mexico en Vene-
zuela.
Laten we nu proberen om - vooral
in de rijke kapitalistische lan-
den - enkele gemeenschappelijke
k.enmerk.ennaar voor te helen.(1)

Een probleem blijft nog de rol
van de destalinisatie. Deze werd
ingezet door Kroutchov die de
personencultus en een reeks ex-
cessen uit de dertiger jaren aan-
kloeg. De destalinisatie werd
slechts bescheiden doorgevoerd
omdat Kroutchovs regime nog te
veel op de "verworvenheden" van
Stalin steunde en ook omwille
van de troebelen in Polen en Hon-
garije in 1956, juist als gevolg
van die destalinisatie (8). Het
is goed mogeli,'k dat ze nog ge-
volgen had voor .a. Tsjechoslo-
vakije in de j.,ren 'ljO.
De destalinisatie was ook één van
de redenen voor de konflikten
met China, hoewel Ruslands bui-
tenlandse politiek wellicht meer
gewicht in de schaal legde (9).
Hier raken we een komplex pro-
bleem aan. China beschuldigde
Rusland ervan juist te ver te
gaan in de destalinisatie. Oe
breuk China-Rusland had het ont-
staan tot gevolg van een reeks
maoistische partijen. Rond '68

ijgen-dezo meer-invloed,
er ontstaan er andere) o.a. om-
dat China meer revolutionair
dacht dan Rusland (dus ook hier
zet men zich af tegen het Rus-
sische voorbeeld). Wellicht be-
vorderde de Kulturele Revolutie
ook sympathie voor China.
De afkeer van het Russische voor-
beeld was, zoals gezegd, vrij
algemeen in het studentenm.1lieu.

In tegenstelling tot de maoïsten
- die China's ideologie volgden
- bekritiseerden de andere stu-
denten doorgaans vooral het sta-
linistische element in het Sov-
jetsysteem. Oe afkeer daarvan
kan gestimuleerd zijn door de
onthullingen van Kroutchov over
Stalin (10). Toch menen wij dat
de destalinisatie niet de belang-
rijkste faktor ter verklaring is.
Vergeten we niet dat de burger-
lijke ideologie altijd gebruik
maakt van wantoestanden in de
haar vijandeHjke regimes. Ver-
der ontstonden bewegingen (of ze
wonnen aan invloedl die autonoom
kritiek leverden op de stalinis-
tische bureaukratie (o.a. Trots-
kisten; de Franse studentenlei-
der Cohn-8endit (11) ) en die
het stalinisme aZs sus teem aan-
vielen.

Een laatste verklaringselement
zien we in de Vietnam-oorlog. De-
ze gaf- de Amerikaanse studenten
voortdurend aanleiding tot ver-
zet. Door de hegemonie van de
Verenigde Staten na de 2de We-
reldoorlog en haar "kulturele
uitstraling" die daarmee ge-
paard ging, werd dit een belang-
rijk. th~~ van alle studentenak-
ties (12).

Verontruste Historici

(1) De meeste informatie haalden seerden "Mijnwerkersmacht". Eind
we uit P. Vardy~ OPSTAND DER 1970 werd de Studentenvakbond

STUDENTEN. WAAROM? - WAARTEGEN? herdoopt in MLB (Marxistisch Le-
DE STUDENT IN EEN CONFLICTSITUA- ninistische Beweging). In 1971
TIE VAN ONZE TIJD. -werd Amada opgericht voor de ar-
(2) zie ook VETO jg.4~ nr.3~ p.4 beiders, terwijl MLB als studen-
(3) In de syndikaten zijn aktie- tenorganisatie bleef doorgaan.

ve militanten dikwijls gemak- De RAL vormt de Belgische afde-
kelij k in staat om een massa ar- ling van de Vierde (Trotskist!-
beiders te mobiliseren (bv. voor schel Internationale en kent een
een staking). Ook E. Handel in langere voorgeSChiedenis. Ze ont-
het boek H~ LAATKAPITALISME stond effektief in mei 1971 door
wijst erop dat een proletarisch
klassebewustzijn slechts kollek-
tief kan verworven worden (p.408)
Stippen we verder ook de invloed
van de verkiezingspropaganda aan.
(4) M. mheys~ PRESSIEGROEPEN (in

Het Open Venster~ jg. 1973-
19''4~ nr. 5, ). tiet ontstaan van
Amada (en ook van Ral) is daar
vrij oppervlakkig behandeld. Hoe
Amada (en haar voorlopers) ideo-
logisch evolueért, vind je in de
brochure van Amada. ZELFKRITIEK
VAN DE RECHTS-OPPORTUNISTIESE
ANTI-PARTIJ-ORGANISATIE "DE VONK"
Eerst iets over het ontstaan van
Amada . Naar aanleiding van
de strijd voor Leuven-Vlaams
kwam het binnen KVHV tot een po-
lar1sBt1e. De recMtse kliek
gooide de linkse en progressieve
leden eruit. Deze richtten SVB
(Studentenvakbond) op, die kon-
takt zocht met de arbeidersklas-
se. Oe grote Limburgse mijnsta-
king in het voorjaar van 1970
leidde tot een verdere radikali-
sering; Revolutionaire studenten
en voorhoede-arbei~ organi-

7 ~

de fusie van "Part i Walion des
Travailleurs", "Union de la Gau-
che", de kleine groep van "Revo-
lutionaire Socialisten van Vlaan'
deren" en de "Socialistische
Jonge Wacht" (afgescheiden van
de Socialistische Partij)
(5) Van de nauwe band indust~ie-

universiteit waren de raji

bewust. Zie daarover o.a. 13 ~~,
veertiendaags informatieblad van
SVB), 2de jg.~ nr; 4-5~ 2 dec. 68.
(6) zie daarover o.a. de brochure

van E. ~bndel over het NEG-
KAPITALISME.
(7) Het belang hiervan voor Span-

je, zie P. Vardy, o.c. p.14.
"Door de industl'iaZisering io er
de laatste vijf Hen jaar echter
een middenlaag aan de universi-
teiten aar/gekomen die in I.ltaat
is het qeneracieconi't.ict: soci-
aal-historisch te reflekteren e'l
politiek te akscvercn," Elders
wijst hij echter het generatie-
konflikt als de (algemene) oor-

vVtvotg: v, g



VeJlvotg vaJt p. 7
zaek van de studentenopstand na-
drukkelijk ven de hand. We wil-
len er ook op wijzen dat het
"generatiekonflikt" helemaal niet
zo pejoratief moet bekeken worden
(6) WERELDGESCHIEDENIS, deel X,

p.11
(9) Ibid., p. 162-163.
(10) In SEMINAR ALTHUSSER. De

rxistische filosofie en
haar vcr.houding tot Spinaza en
Hegel, Bacnelard en Lacan (werk-
uitgave SUN). Hier wordt het be-
lang van de destalinisatie als
oorzaak van een andere oriftnta-

tie van de arbeidersbeweging be-
klemtoond.
(11) Dartie l: & Gabt-ie l: cohn-Ben-

die, LE GAUCHISME. REMEDE A
LA MALADIl::SENILE DU COMMUNISME,
vanaf p. 164.
(12) Speelden irrationele ele-

menten ook een rol? Wij me-
nen dat die niet te scheiden zijn
van de zgn. bewuste motivatie.
In hoeverre die kunnen verklaren
waarom de massa van de studenten
toen zo vlug aktief te krijgen
was, is ook voor ons nog niet
duidelijk .•

de "cU. hornlnlbu.que(lI)
Voor twee weken zag AZma II er punt ook op de agenda. * Het
's middags iets vrolijker uit dan ging erom of deze taks ook niet
anders.*BZoemen en kaarsjes op verhoogd moest worden, wat -oef!-
de tafels.*Een .initiatief van niet gebeurde. * Het grote din-
tudenten Ingen~eurs, die daarmee kussiepunt was echter of die
probeerden de (wat men wel eens taks nu per bed of per persoon
noeMt) eetfabriek een aangenamer moet geheven worden. * Want éón
cachet ~e geven.*Miss~hien een bed kan door ~e (of meer) por-
uggest:~ voor het Ko~tee ter sonen '~esLapen" worden; of één
Verfraa~~ng .van*de Werkp1.aatsen? persoon kan ook in een tuee-pcr-:

soanebed 1iggen. * Het werd: per
En de stad Leuven zal binnenkort bed.*Wie durft nu nog beweren
verfraaid worden met een heus dat er op een gemeenteraad alleen
Kultureel ûentirio», *Oat zal onder· maar over geld gesproken wordt?
ge~racht worden in het oude Gast- Men wil duidelijk af en toe ook
hu~s aan de Brusselsestraat.*Oe eens op de existentinle toer
kosten voor.restauratie en aanpas' gaan. *
sen zullen ~n eerste fase (en er
orden 10 fasen voorzien) 24 mil- De naman Studentenarchief en

joen bedragen. * We gunnen de NOn De Goeyse moeten je nu wel
Leuvenaars hun Kultureel Centrum bekend in de oren klinken.*VOOr
van ganser harte, maar dan moet 2 jaar hadden we al eens eon ge-
de gemeenteraad het geld niet be- sprek mat de konservator van dit
ginnen af te pingelen via de ver- unieke archie~ in BalgiA, ondor-
hoging van de stadtaks VOO!' huis- gebracht in de Grote Bib. Toen
uil op studentenkoten; op 24 ok- liet Dr. De Goeyse al verstaan
tober jl. werd deze stadtaks van dat de 20.000 jr subsidie per'
100 fr op 200 fr gebracht. *Ja- jaar vanwege de Akademieche Ouctr:
maar, jamearl Oe regering zingt heid nog niet eens voldoende was
dat zo in geldnood zit. de pro- om enkele booken te kopen. ar-
vincieo herhalen dat liedje. de chiefmateriaal te laten inbinden
gemeenten zingen in koor deze1.]'- of oen typmachi.ne te laten her-
de je~emiade. HRt wordt 6én offi- stellen. 1t Na 2 jaar bedreagt
ciêel symfonisch orkest. * Maar die subsidio nog altijd 20.000 jr ..
de gelJOne-man. de- touäere van de) * In de Ha
tudenten r.oeten toch altijd maar nog altijd niet gehoord van stij-

de entreekaartjer betalen! qende Leveneduurte of inflatie.
lf zekerst? *

Indi.enje in 't vervolg nog over
de A.S.R. denkt, spreekt of De flikken van Leuven knijpen al
chrijft. gelieve dan steeds re- wel eens een oogje toe als fiet-
ening te houden met volgende ge- sers onreglemontair over de open-
tandaardiseerde ui~Akkingen: bare Leuvense wegen rijden. 1t
"de A.S.R. is rood". "de sleutel- Waarvoor onze dank, en hou het

ities in de A.S.R. zijn in zo, jongens! * Maar Chaberti , die
handen van ral en amada". "de A. blijkbaar oog heeft voor de mid-
S.R. zet andersdenkenden een hak". denatand, heeft verordent dat per
"de A.S.R. is gesust met de in- 1 januari 78 ALLE (oude en nieuwe.
spraakorganen", "de A.S.R. is wrakken en koers-)velo's uitge-
korrupt" en dergelijke meer.*Ge- rust moeten zijn met refLektoren
lijklui.dendevooroordelen en in- op de pedalen en op de stuu~stang.
inuatiea worden steeds in dank 1tKortom. per 1 januari worden

ook de Leuvense openbare ueqen
bevolkt met VUU1'torens op 2 L'ie-
Len, * Mijnhee~ de Ministe~. mo-
gen we al die reflektoren aChter-
wege laten en onzo fiets helemaal
schi Lderen mat fluorescerende

*Sekretaris van de Akademische
Raad spelen, is ook niet altijd
om to lachen.1tOp de laatste A.R.
werden een aantal namen voorge-
steld die in aanmerking konden
omen voor een erc-doktoraat. De

verwarring steeg ten top toen er
andidaat-kunstenaars werden
voorgesteld.1tDe heer Vernicrs.
sek.retaris en verslaggever, loopt
nog steeds alle leden van de A.R.
~l.OM uiteindelijk te weten t
omen of het nu Hitchcock, Fclli-

ni, Borçman, Paeebinder of Ku-
brick is geworden. * Eén zaak
staat vast: het heeft in alle ge-
val iets met de. cinema te maken.

*Op de reeds vermelde gemeente-
raadszitting. kwam bovenvermeld

verf?

*En die regel geldt voor iedereen.
* Ook vice-rektor Servotte zal
dus zijn fietske moeten laten aan
passen bij zijn fietsenmaker. *
Maar waarom moeten alleen de fiet
aen gerej1ekteerd wordon en niet
de bumpers en moto~koffer8 van
de auto 'a? * Als Setroot-te en De
Somer in 't vorvolg na afloop
van eon Akademische Raad nog eens
tegen elkaar willen koersrijden.
zullen we alleen maar de fiets
met Servotte in hot duiater onl-
waren. maar niet De Somer in zijn
BMW.*En dat is niet eerl'ijk! .
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DE ZALENKWESTIE: É~N GROTE WARBOEL
Het protest tegen de verhoging
van de huurprijzen voor univorsi-
taire lokalen heeft uiteindelijk
toch enig resultaat bereikt.
Wat zeker is, is dat tot 'het ein-
de van 1977 de oorspronkelijk
voorgestelde verhoging niet door-
gaat.
De verwarring zit 'em echter bij
welke tarieven nu wél toegopast
zullen wordon tot 1 januari 76.
Via eon gesprek met Algemeon Be-
heor G. Oeclercq meenden we dat
hot voorstel van de Raad van Stu'
dentenvoorzieningen zou toege-
past worden. In de wandelgangen
van de Akademische Raad werd
naar verluidt voorgesteld om de
oude prijzen (die dus algemeen
golden tot pn met vorig akade-
miejaar) te handhaven. Op de Be-
wakingsdienst van de KUL {waar-
langs de zaalaanvragen gebeuren)
kon men officiëel nog niks mee-
dolen; daar wacht men op een of-
ficiAle bevestiging vanwege de
Beheerraad.
Wij weten dus ook niks.
Daarom werd afgesproken met de
Bewakingsdienst om vooralsnog
geen zalen te betalon tot de
zaak volledig is opgeklaard. Hou
de geldbeugol dus bij je, maar
laat hem nog maar dicht.
Wo willen hier ook nog even her-
halen dat elke kring. organisa-
tie of studentongroep er best
aandoet zalen aan to vragen via
de A.S.R .• We hebben immers al
vornomen dat een aantal organi-
saties die rechtstreeks met de

A.S.R.
POLEK: PROGRAMMA BASISCYCLUS MARXISTISCHE EKONOMIE

Op volgende data worden in de basiscyclus volgonde
29/30 novembor: Sociale gevolgen kapita

van de kapitalistische logika: periodi
ekon~~sch-e -.groeLtoenemsnde .- -prodUktio. Klessenstri
proletarisering, uitbreiding solute en relatieve
van de kapitalistische produk- de on elle konkrete ellende
tiewijze ten koste van oudere die dat meebrengt: verpaupe-
vonnen van prodUktie, oigen- ring. kolonialisme. dwang en
belang en prestatiemotief. repressio. Eerste arbeiders-
pragmatisme. ontwikkeling van organisaties. Kommunistisch

dde natuurwetenschappen. onder- Manifest. De Eersto Internati-
wijs. enz. Maar... onale.

6/7 docember: voortdurend opdui- 13/14 december: Monopolisering.
kende tegenstellingen die op bankkapitaal. trusts. Kapi-
elk ogenblik hot verworvene taalsuitvoer. imperialisme,
weer dreigen teniet te doen. kolonialisme. Einde 190• be-
Basis van deze tegenstell ing: gin 200 eeuw: sociael-demokra-
konkurrentie. stijgendo orga- tie. Eerste Wereldoorlog.
nische semonstelling van het

Bewakingsdienst voor zalen onder-
handelden, reeds verhoogde ta-
rieven hebben betaald. Dit ge-
beurde door onwetendheid en de
Bewakingsdienst treft geen schuld
omdat zij ook maar een uitvoe-
rend orgaan is. Maar dergelijke
vergissingen kunnen venneden wor-
den als de aanvragen via de A.
S.R. gebeuren. Bijkomond voor-
dool is den trouwens dat de ak-
tiviteit die je opzet. automa-
tisch opgenomen wordt in de Akti-
vitips.
En wat per 1 januari 1976?
Algemeen Boheerder Oeclercq stel-
de voor om samen met studenten-
vertegenwoordigers de prijz~n
bespreken; dit zou in de loop van
december gebeuren.
Als we tégen prijsverhogingen
pleiten. is het uiteraard best
stevig gedokumenteerd te zijn.
Eén van de argumenten tot prijs-
verhoging was immers de stijging
van energiekosten, en we hebben
reeds vastgesteld en geschreven
dat er aan de unief aardig wat
ernergle verkwist wordt. Oaaro
werd er vanuit Kringraad voorge-
steld dat elke kring eens een wit·
of zwartboek(je) aanlegt over de
energieversoilling in haar fakul-
toit. Normaal gezien moet di
een flink dossiertje kunnen wor-
den dat stevig onderhandelings-
materieal kan zijn.
We doen, in het voordeel van de
studenten. een beroep op ieder-
een om hieraan mee te werken.

WERKGROEP TECHNOLOGIE
Polek

Op woensdag 30 november om 14u organisoert de Werkgroep Technologio i
het Rekreetiecentrum bij Alma IIl eon gespreksnamiddag over
E.F. SCHUMACHER

HET DIJLEPAARD

Schumacher werd geboren in Bre-
men. Zoals zijn vader werd hij
hoogleraar aan de Columbia-uni-
vorsiteit in de U.S.A .. Later
studoerde hij filosofie en soci-
ologie in Duitsland. Hij vlucht-
te voor de nazi's naar Engeland.
waar hij landarbeidor werd. Van
1950 tot 1970 was hij ekonomisch
adviseur bij de National Coal
Board in Engeland.
Na '70 trok hij zich terug on
publiceerde hij zijn beroemde

boek: "Small is Beautiful" en en-
kele kleinere artikols. inspira-
tiebronnen voor vele zoekende men
sen.
In do zomer van dit jaar ovorleed
hij ean eon hartaanval in Zwit-
serland op S7-jarige leeftijd.
Hij werkte oan een volgend bo
"Small is Possible".
Op de gespreksnemiddag zullen de
ideeën van Schumacher ovor klein-
schaligheid en decentralisatie
besprokon worden.

Werkp.roep Technologie

In een volgende Veto komen we uit-
gebreider terug op "Het Dijle-
paard". Nu even vennelden dat het
eerste nU!Tf11erbegin december ver-
schijnt; eon los nummer kost 15
fr (abonnement: 150 fr of oteun-:
min. 250 fr); redaktieadres: Blij-
de Inkomststraat 115 LEUVEN.In het buro van de Kringraad op vullende studiemogelijkheden aan

't STUC (Van Evenstraat 20) lig- de Y.ULeuven ter inzage.

g:~;:~~;r!. rpO~~..::~ o~:r~e~- ~~!hi~nge~~te~e~i~:~bjr:i=:~e!:- I If~i~i:fl:"~:::'::~~~~1~ff:~~f~r~~t~tt~~fiii~~~i~fi~iii~i1i~.' .J # ···~:Y.::I::I: . . .
ook voor het bui.tenland =, toe- vrijblijvend en gratis terecht :::';".;.'.... N :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.·.·.:.·.·.·.·.·.·.:.·.·.·.:.:.:.:.:.:

1.agen en kredieten en ook over op de Dienst voor Studie-adviea :~abonn""""
al.ie otudier-ichtrinqen en de aan- Muntatraat 24 (Ue verdieping).' :~:kost 200 fr - met steunkaart ven
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ • ~ ~Kultuurraad: 150 fr - los: 10 fr ~

Omdat samonwerki.ng met de pas opge-
richte stadskrant "De Moeial" niet
mogelijk was. besloten de mensen
uit buurtwerk. aktiegroepen. op-
bouwwerk en jeugdklubs van Leuven
zelf een stadskrant "Het Dijle-
paard" uit te geven: dit plan be-
stond trouwens reeds vele maanden.


