
r van ~ationale Opvoeding (Nederlandstalige sector),
vast van plan - binnen de tijd die hij daar voor to

rijgt - het onderwijsbestel danig te hervormen.
is zijn beleidsnota (zie Veto nr.7) welke hij nu lang-

zaa~ maar zeKer aan het concretiseren is.
et voor Nieuwjaar liet hij weten dat een werkdocu~ent aangaande d

n open universiteit " ter advies aan de VLIR (·rectorenvorgadering)
as doorgozonden. ~aar dat laton we nu nog oven rusten.

Begi~ december werd het " voorontwerp van wet tot hervorming van het
regime van het toekennen van do acada~isc~e graden n luidruchtig in
pers- en universitair mi!ie~ kenbaar gemaakt en bekritiseerd.

je een wat duidoli1Kere kijk op dit toch belangrijk voorontwerp te
n we hieronder de voornac:'"steartikels van het voorontwerp I!

ntal vragen en bedenkingon daarop afgedrukt.
aca.dernL6chegJtadeJt dente.n per cyclus regelmatig in-

olgenje : gesc~reven is. De universitaire
d var ~aa.t, die toe instellingen organiser~n geen

a de stl.di~n van de studierichtingen die luet leiden
tot een acadc~ische graad.
De (andore) universitaire instel-
lin~e~ - zoals R.U.C.A., L.U.C. -

uitsluiting van el
iscl"egr

roeI"'

s
stollingen - V.J.8., U.L.B., R.U.
Luik, K.U.L., U.C.L. en ~.U.G. -
vonals de examonco~issies van

de Staat voor het J.O.
lle acad~ische gradon toeKc~nen
••• voor zover ••• een bij K.S.-
vast2eleRd g~detd aa.ntat ~tu-

....___

Art. 2 ûnvarrnfndar-d..•, no
de acaderisc~e graden slechts
gekend aan diegenen die aan de on
derstaande voorwaarden voldoen :
- in het bezit zijn van een van
de .toel.o.:tótg~t.Uet6, voorzien bij
art. 5 of •••
- aan h~n studiön de bij art. 3
voorge~c~reven minimumd~ be-
teed hebben
- in het bezit zijn van de getuig
~c.1vU6ten vereist vlg. art.
- gufAagd zijn voor de exam(!)~,
ingericl'lt••• door de universi-
taire instellingen of door d
BXI;.-:,enconrnissievan de Staat.

Art. 3 De minim~tucUed~ is
de volgende :

veto

voor studiên van de 10 cyclus:
3 jaar voor diergeneeskunde e~
voor geneeskunde - niet inbn-
grepen de tandheelkunde
2 jaar voor alle andere rich~.
voor studifl~van de 20 cyclus:
3jaar voor de toegepaste \oJet.,
diergeneeskunde en geneeskun-
de, inc1. tandheelkunde
2 jaar voor de andere richt.



VeJlvo.tg van p. J
Er wordt geen minimum van studie-
duur opgelegd voor het behalen
van diploma's die toegekend wor-
den na aanvullende studiön van de
2 de cyclus.
Oe diploma's, toegekend na studi-
en van de 3 de cyclus, kunnen pas
na ten min~te 1 jaar studie be-
haald worden.

Oe Koning Lan, op advies van de
Hoge Raad, de hierboven voorge-
schreven studieduur ••• wijzigen.

Art. 4 Het toekennen van een be-
paalde graad geschiedt overeen-
komstig een ~eg.tement vastgesteld
door de I.oning, op advies van de
Hoge Raad. Dit reglement duidt in-
zonderheid aan :
- de benaming van de graad
- de lijst v~n de vakken of gedeel
ten van vakken waarover een examen
dient afgelegd te worden
- de getuigschriften, overeenkom-
stig de examens, alsmede de volg-
orde waarin die getuigschriften
moeten behaald worden
De laatste twee items zijn niet
van toepassing op de graad van
doctor.

Art. 41,is zegt dat de Koning een
universitaire instelling a6wij-
king van het hogergenoemd regle-
ment kan toestaan en schetst de
te volgen procedure.

Art. 4ter Een universitaire in-
stelling kan voor elke academi-
sche graad ... een reglement aan-
nemen dat reeds bij K.B. werd
vastgesteld voor é6n of meer an-
dere universitaire instellingen.

Art. 4quater Oe reglementen, ver-
gezeld van de adviezen van de Ho-
ge Raad, worden door de Minister
gepubliceerd.
Art. 34 Het bezit van een getuig-
schrift in de zin van art. 4 (3°),
verleent v~j~te.tling van de over-
eenkomende exar.1ensdie later afge-
legd worden over vakken of gedeel-
ten van vakken waarop dit getuig-
schrift betrekking heeft.
De bevoegde overheden van elke u-
niversitaire instelling kunnen
vrijstelling verlenen van de voor
waarden inzake het bezit van de
voorafgaande getuigschriften, van
de examenvakken, van het aantal
vereiste getuigschriften en van

Je bent nu door het saaie, technische en erg gecompliceerde voorontwerp
heen ••• althans de artikelen die voor ons studenten enigzins van be-
lang kunnen zijn. Al bij al is het nuttig dat je min of meer op de hoog
te bent van het oorspronkelijke werkdocument zodat wanneer er standpun-
ten worden ingenomen of later actie wordt· gevoerd, je duidelijk weet
waarover men het heeft.
e wensen je nog enke. e bemerkingen en vragen voor te schotelen die je

er moeten toe aanzetten kritisch de betreffende artikelen te bekijken.

edio '75 pakte de KOmmK4~~e van Het voorontwerp "Remaekers" is
Recto~en uit met een voorontwerp een vrij goede afdruk van het
van wet tot hervorming van het voorontwerp van de "Rectorencom-
regime van het toekennen van de missie" - een groot deel is trou-
Bcademische graden. wens letterlijk overgenomen -
In de bijgevoegde "memorie van waarin hier en daar enkele funda-
toelichting " kan je lezen dat mentele wijzigingen aangebracht
het de bedoeling was een nog rui- werden. De rode draad in deze ver-

en grotere verantwoordelijk- anderingen is de overheveling van
heid aan de universiteiten inza- bevoegdheid van de unief naar de

I -centrale overheid (of
inister).ogremma's te verle-

toekenning zou geregeld
worden in een reglement, door de
universitaire overheden zelf uit-
gevaardigd, waarin melding gemaakt
wordt van de exar.1envakl.en,de kwa-
lificatie van de graden en het
vereiste aantal getuigschriften.
Tevens was het hen er ook om te
doen het onderscheid tussen wet-
telijke en wetenschappelijke gra-
den weg te werken vermits de rea-
liteit deze situatie niet meer
wettigde.
Via hun voorontwerp zouden de pro
grammabepaling en de examenrege-
ling vrijer worden en wordt de
mogelijkheid gegeven creditele-
menten. De verwijzing naar proe-
ven (jaarlijkse examens) en het
verbod meer dan twee maal per
jaar over eenzelfde vak geöxami-
neerd te worden vervallen zodat
hierdoor de huidige jaarindeling
kan herzien worden.

Tot daar over de geest van het
ontwerp) laten we tot slot nog
enkele bedenkingen bij de arti-
kels ter overweging uitschrijven.

De huidige academioche graad (of
titel) van apotheker, burgerlijk
en landbouwkundig ingenieur, en
van handelsingenieur verd'"ijnt.
De graad van geaggregeerde voor
het H.O. zal wellicht afgeschaft
worden. Dok de doctors in de ge-
nees- of diergeneeskunde moeten
woor het bekomen van deze graad
een doctoraal rroefschrift voor-
leggen en verdedigen.
Welk is het gemiddeld aantal

studenten dat per cyclus moet
~ngeschreven zijn opdat een uni-
versitaire instelling een of an-
dere studierichting kan organise-
ren en er een academische graad
aan vastkoppelen? Houdt dit geen
beknotting in van de (ideologi-
sche) vrijheid van keuze van de

de studieduur en dit aan de kan-
didaten die het bewijs leveren
dat zij met goed gevolg in een
Belg~c.he uMveMUtWr..e wte.t-
ting studiön gedaan hebben die
gelijkwaardig geacht worden.
Deze vrijstellingen worden jaar-
lijks aan de Minister en aan de
Hoge Raad meegedeeld. Zij moeten
op de diploma's vermeld worden.

Art. 36 De examens worden in het
openb~ afgenomen volgens een re-
glement vastgesteld door de bevoeg
de overheden van elke universitai-
re instelling of door de Minister
wat betreft de examencommissies
van de Staat voor het U.O .•
Een student kan Met meeJl dan
tweemaal in eenzelfde instelling
of in verschillende instellingen
ingeschreven worden voor cursus-
sen, practisch. werkzaamheden en
oefeningen, voorbereidend tot een
examen van de 1ste of 2de cyclus.
Eén enkele bijkomende inschrijving
in het J~te j~ van de 1ste cy-
clus is evenwel mogelijk, indien
de student verandert van ~tu.dle-
lUchting ....

studierichting en -plaats?
Wat gebeurt er met de huidige
wetenschappelijke graden) onder
welke regeling vallen de 'gradua-
ten en baccalaureaten' ?
De toelatingsvoorwaarden(titels)

voor het toekennen van de acade-
mische graden werden niet gewij-
zigd) het maturiteitsexamen zal
dus nog een tijd blijven voortbe-
staan, ondanks beloften en plan-
nen voor verandering.
Ingevolge het artikel betreffen-

de de minimumstudieduur zouden de
studies in de rechten, farmacie
en landbou~~etenschappen met één
jaar ingekort worden. Heeft dit
consequenties voor de respectie-
velijke programma's, stages •••1
Of laat het begrip 'minimumstu-
dieduur' de mogelijkheid open
tot een officieel langere studie-
duur?
Wat zal concreet de graad 'licen-
tiaat in de geneeskunde' beteke-
nen) is een doctoraat verplicht
voor een volwaardige opleiding)
quid voor de huisartsen ?
De Koning kan de studieduur wij-
zigen; een minimumgarantie aan
maatschappelijke controle is hier
bij toch wel dringend noodzake-
lijk.
Oe programma's der examens zul-

len niet meer bij wet maar vol-
gens een reglement (door de Ko-
ning) vastgelegd worden ••• we-
derom een teken van toenemende
centralisatie inzake programma's,
waarvoor de universiteiten juist
een zo groot mogelijke autonomi-
teit wensen te behouden.
Wat wordt precies bedoeld met
"getuigschriften" wanneer men het
over vrijstellingen heeft? Wordt

Art. 38 De studenten in een uni-
versitaire instelling ingeschre-
ven met het oog op het behalen
van een academische graad, volgen
de cursussen, practische werkzaam-
heden en oefeningen die door de
instelling worden ingericht.
Akkoorden, gesloten met andere u-
niversitaire instellingen, kunnen
evenwel bepalen dat sommige cur-
sussen in die andeJle wte.tling
moeten gevolgd worden.

Art. 41 De diploma's moeten, al-
vorens wettelijk van kracht te
worden, bekrachtigd worden door
de ~teJl 06 u.jn gemac.h;Ugde.
Overgangsmaatregel.
De Koning c06rdineert de bepalin-
gen van de gec06rdineerde wetten
op het toekennen van academische
graden en het programma van de u-
niversitaire examens, de bepalin-
gen van de wet op de bescherming
van de titels van H.O. m.b.t. de
universitaire titels en de uepalir
gen die voornoemde bepalingen uit
drukkelijk of impliciet zouden ge
wijzigd hebben op het ogenblik
waarop de c06rdinatie wordt ge-
maakt.

de mogelijkheid tot het invoeren
van het "credit systeem" ingebouwd
en wat betekent de term "gelijk-
waardigheid van vakken" ?
De clausule "studiön gevolgd aan
een Belgische universitaire in-
stelling" is beperkend voor de
houders van niet-universitaire
diploma's en voor houders van ge-
lijkwaardige buitenlandse getuig-
schriften!
Een eerstejaarsstudent krijgt

een derde -bijkomende- inschrij-
vingskans indien hij verandert
van studierichting, die behoort
tot een andere groep (bv. van hu-
mane naar positieve wetenschappen
~~ een verflauwing van ç!c~o}l_pr- - t
schakelingsmogelijkheden met zich
meebrengt.
Is het realistisch en haalbaar

te veronderstellen dat voor som-
mige cursussen ••• (van bepaalde
studierichtingen) de studenten
deze in een andere dan hun thuis-
universiteit moeten gaan volgen?
De bekrachtiging van de diploma'

wordt door de Minister en niet
meer door de Homologatiecommissie
waargenomen en het is de vraag of
wel een eerlijke controle dan nog
mogelij k is.
Welk zal de samenstelling, taak

en bevoegdheid van de voorgestel-
de Hoge Raad zijn ?

Voor deze bedenkingen maakten we
dankbaar gebruik van de nota's
van de Heren Naessens, Van den
Branden, Monard en Van Nieuwen-
hoven.

jo libens.

TESISSTUDENTEN-DOPPERS UITGESLOTEN VAN DOP
Oe week tussen Kerstmis en Nieuw-
jaar is, althans voor de thesis-
studenten die aan de dop waren,
bewogen geweest. Deze week werd
immers bekend ge aakt dat die voor·
taan hun werkloosheidsuitkering
op hun buik zouden kunnen schrij-
ven. Ze mochten zelfs al blij zijn
als ze het dopgeld dat ze eventu-
eel tot dusver getrokken hadden
niet zouden moeten terugbetalen.
Tot dusver was iemand, die zijn
weede licentie achter de rug had
n d18; enKel ingeschreven ~l

thesisstudent (student zonder le~
volgen dus), aan z'n thesis ging
erken verplicht zich bij de RVA

als werkzoekende te melden.
Het recht op werkloosheidsuitke-
ringen vervalt immers negen maan-
den na het beöindigen van een stu-
die met volledig leerplan. Aange-
zien een inschrijving zonder les-

volgen geen studie met volledig
leerplan uitmaakt moest je je in-
schrijven bij de dop binnen de ne-
gen maanden die volgden op de twee-
de licentie waarin je wel les had
gevolgd. Je kon dan ook, tot nm
toe,gaan stempelen en je kreeg
dopgeld.
De RVA vraagt zich nu af of zo'n
thesisstudent wel echt beschik-
baar is voor de arbeidsw.arkt en
oordeelt dat dit niet het geval
is. Zo slaagt men er in ongeveer
500 thesis studenten ~!t de werk-
loosheidsstatistieken te schrap-
pen.
Het ~tandpunt van de Sociale Dienst
van de universiteit is het volgen-
de: aangezien het mogelijk is je
thesis te maken terwijl je al werkt
is het ook mogelijk werkzoekend en
werkwillig te zijn terwijl je je

thesis nog maakt. De beslissing
van de RVA kan bijgevolg niet aan-
vaard worden. F.r moet aktie gevoerd
worden om de RVA zijn standpunt te
doen herzien, en de hele prOblema-
tiek van de thesissen moet eens
opnieuw en grondig aan de orde wer-
den gesteld. (Het is immers maar
al te dujdelijk dat in de menswe-
tenschappen bijvoorbeeld bijna nie-
mand zijn thesis af krijgt voor het
einde van zijn tweede licentie.)
Het dopperskomitee heeft deze week
een vergadering rond deze problema-
tiek belegd waarop zo'n kleine 100
menSB~ verschenen zijn. Vglgende
week zal er een nieuwe vergadering
plaat~vinden waarop n~ar aktiemid-
delen gezocht zal worden. Maar op
dat ogenblik zal deze Veto nog bij
de drukker zijn.
In het volgende nummer komt een
grondig artikel over heel deze
problematiek.



In 1977 startte PI" f. Stoven D~ Bateel.ie» (docent aan de afdeling Kri-
minoloqi.e aan de Reahtiefakul.tu-it , maar vooral bekend door zijn werk
voor en met marginalen en door zijn boeken hierover) met een aantal me-
dewerkers met een niew initiatief: Passage 144; een thuis "lJaar ge-
leefd en be-leefd wordt", opgevat vanuit de anti-psychiatrie van de Ne-
derlandse prof. Peerbolte. We Zaten het echter over aan de medewerkers

van de Passage 144 om in deze aflevering (en 4 volgende) uiteen te zet-
ten wat precies de bedoeling en de achtergr~nden zijn van het opzet.
In samenwerking met de Kultuurraad wordt er ook gewerkt aan een reeks
aktiv'teiten in maart ovcr en ten voordele van Passage 144: debatavon-
den ( .m. mot medewerking van prof. Peerbol.te) en (benef iet=l toneel+
vooretel.tinaen,

I. IN DEN BEGINNE •••
Een raadsel, een fenomeen, een de-
t~il - wanneer het in het oog
springt - (cfr. Freud: Inï.e=dinq
tot de psychoanalyse, hfdst. "VER-
SPREKING), een mysterie, ... Passa-
ge 144 •.., worden door de betrok-
ken specialisten, geprikkeld door
nieuwsgierigheid (soms misplaatst)
onder de loep genomen en daarna,
wanneer de verwarring geluwd is,
beschoten met "specialiteitvra-
gen" in de hoop dat het gezwel
(dikwijls samen met het geheel)
in de kiem gesmoord wordt. In het
rijtje van vermelde eigenaardig-
heden zit er misschien één sto-
rend element dat niet thuis hoort
bij de opsorrrning van "verdachte"
synoniemen?
Heel vervelend; ook voor ons. Dik-
wijls wordt ons de vraag gesteld
- eerst schuchter - wat er in de
Passage gebeurt. En daarna, iet-
wat stoutmoediger, hoe de (thera-
peutische) begeleiding er verloopt
Op die vragen zouden wij in alle
eerlijkheid kunnen antwoorden,
dat er "gewoonweg" ge-leefd en
be-leefd wordt. Aangezien deze
antwoorden tot ongenoegen kunnen
sterrrnenen het voor de meesten
slechts negatieve gevoelens zou-
den kunnen opwekken, ligt het in
onze bedoeling niet alleen voor
specialisten, maar óók voor al-
len "die op weg zijn", een dia-
loog te openen.

Passage 144 heeft in zich niets
geheimzinnigs. We zetten ons wel

"tegen~ de "geinstitutionali-
aeerde paychlatrls'--en alles wat
daar ook mee in verband Kan staan.
Wij bieden aldus een alternatief
op dit moment van de "geschiede-
nis". Een keuzemogelijkheid tus-
sen vormen van levens begeleiding
daar waar het verlangd wordt. Het
lir.t niet in onze bedoeling ons

sléchts af te zetten "tegen" en
een alternatief te zijn "voor" -
dit zou geen al te positieve ba-
sis zijn om "Kreativiteit" te
proclameren. Zij kan er slechts
een bodem in vinden, om gevoed
te worden. Haar dynamica bepaalt
zij tenslotte zelf - maar tevens
ook een boodschap te brengen, die
veel verder reikt dan de psychi-
atrie.
Een boodschap die in onze wester-
se cultuur geïncarneerd is door
Christus en die heel de westerse
beschaving, onder welke verschij-
ningsvorm dan ook, beheerst. Het
heeft hier geen zin de geschiede-
nis in al haar aspecten die ze re-
veleert, te willen interpreteren,
maar dat wat ze ons de laatste
decennia aan het licht brengt te
gaan beschouwen. Dit wil niet zeg-
gen dat wij de bijdrage van
koerswijzigingen in de westerse
evolutie verwaarlozen zullen. Wat
"nu" van belang is, is wat er zich
"nu" manifesteert in betrekking
tot het verleden. Het is vanuit on·
ze konkrete situatie veel eerlij-
ker, denken wij, de voorgeschie-
denis van het huidige gebeuren te
benaderen, en dan nog .•.
Wat erg opvalt in deze tijd is de
algemene verwarring. ogenschijn-
lijk op elk terrein. Ekonomie en
politiek prOberen zich te bevrij-
den uit hun eigen netwerk. Oe we-
tenschappen splitsen zich alsmaar
op in meta-, para-, sub- en alle
mogelijke combinatie-wetenschap-
pen. Oe godsdienBten;-~èr waar
ze zich willen verenigen, vallen
uit elkaar en allerlei religieu-
se (aantrekkelijke) sekten dui-
ken op.
En de mens temidden van deze bon-
te ernst?
Hij, heeft angst. Loopt weg. Zoekt

•

een toevlucht. Bij wie of bij wat?
Overal, behalve bij zichzelf. Hij
zorgt voor zijn persoonlijkheid
(Lat.: persona • masker) maar ver-
liest hierdoor zijn identiteit.
Wat vervreemding en tenslotte een
frontale botsing met zijn eigen
bestaansmuur voor gevolg kan heb-
ben. Gelukkig maar!
Het herstellen van de schade is
meestal geen sinecure en kan dik-
wijls dramatische vormen aanne-
men.
In de meeste gevallen is deze
"schok" niet helemaal zonder in-
houd of in het uiterste beschouwd,
zinloos. Integendeel. hij kan een
"begin" betekenen tot de bevrij-
ding van de ketens waarmee wij ge-
bonden zijn aan waarden die bui-
ten ons liggen. Een "bewustzijn"
dat nauw verbonden is met pns
Zelf. Het is nu juist dat "licht-
je" Zelfbewustzijn dat voor d
meesten de steen des aanstoots
kan worden voor de verdere ont-
plooiing van hun bestaan. Dit
steil en rot-sig pad bewandelt
men niet zonder moeite. In se, is
dit de weg tot de genade, méér
nog: het Is een genade!

Deze laatste uitspraak lijkt u
in het beste geval ongeloofwaar-
dig, of in het erste geval leu-
genachtig én nalef. Niettegen-
staande de "kinderlijke" waarde
die men aan nalviteit toeschrijft,
bezit zij de kracht en de ener-
gie om de wonderlijkste ideeën en
melodieën voort te brengen (cfr.
Presocratici. Plato, Copernicus,
G. Bruno, Mozart, Marx, Einstein,
Freud, Reich, enz ... )
Het is dàt bewustzijn en deze na-
iviteit die, door de anderen bij
gebrek aan verbeelding waarSChijn-
lijk, naar de brandstapel gevoerd
worden, op de index geplaatst
worden, in de folterkamer of de
moderne gevangenis de tong uitge-
trokken of in verzachtende om-
standigheden naar een psychiatri-
sche instelling verwezen worden,
~/aar de zogenaamde "duistere" mid-
deleeuwers nog een- licht-je ven
kunnen opsteken.

Aan de waarheid kan men zich kwet-
sen. In het geloof kan men zich-
zelf vergeten.

Pi Engoiss
(wordt vervolgd)

DE SOMERS KERSTBOODSCHAP
als naar goeie traditie had de Rector het begin

van de winter uitgekozen om het Academisch en Wetenschappelijk Personeel
uit te nodigen op zijn eindejaarsreceptie in de Hal19n.
Oe genodigden werden vergast op de klassieke versnaperingen - een wijl
onderbroken voor de Kerstrede van de Rector. We kregen een copie van
deze laatste en laten je hieronder even meesnoepen via een paar uittreK-
sels.
Oe Somer dronk zich nog een laatste glas moed in, want hij zou weer en-
kele krasse woorden de wereld insturen.

De Rector dankte voor de talrijke 4en en ge4aken v~ ~ onze.
opkomst en zei : " ook V004 de. u- me.ut e.envoucUge. handeLingen cüe.
rUv eIL6Uw- komt de. KeIL6tbood.6chap VOM On6 - ~ubje.cten van hun on-
aan al.I! e.en u,i;tnocUg~g tot Gods- deAzoe.k - ge.en enkel p!Loble.em
vned« en Wape.n6.tU.6-ta.nd tu6~e.n de. ~teUen. "
üe.n,taU_en kampen cüe. op de. c.am- " Ve. Aema Ma.teA he.e.ót nog goede.
pu6 ~tJUjd le.veAe.n vOM me.eA v.ieA- helL6enen," vervolgt hij, " en e.en
kimte. mUeIL6, me.eA gel.d en me.eA ~tvr.k ge.heugen, maalt ze. -Ujd;t aan
me.n6en. ... Ve. .iv04en to4en wvu:l fuvttin..6u óó.iuënü.e. (!). E!t. -i.6 9e.en
e.en to4e.n van Babel. - ~ de. hu,u- .ueóde. en ge.en plUI~.(.e. me.eA. Ve.
ge. ~:ta.d h('eII~t de. a.a.nge.naamhud - c.ampu6 b-U.j ót ~til. e.n ILLUIUg - de.
misschien stond er hier wel een hemel. ~taat vol ~t~e.n - en de.
ander woord doch de Rector is o~k ~tolUrlAJ.Ütden u,(;t hu Mde. oo~ten
dokter, zodus ! - van de. gMo.t6:ta.d ujn gell..twd; eA -i.6 ge.en h.Ute.goló
.tu6~en de. 2000 Ac.o.demi.u en navM- ~ hu uch:t, aU.e.e.ne.enwUtUg
~eIL6, de. dtUze.nde. te.chrUu en de. wolken u,(;t hu Wuten cüe. de. pool-
20000 ~:t.ude.nten, cüe. eA al.I! g/Ut- ~teA be.de.kken." Zal 1976 bewij zen
a4bude1L6 (!) komen we.4ken V004 dat de Rector ongelijk had?
e.en cüploma.
Gel.006 en -Ue.6de.,twe.e.el.eme.nten In het tweede deel van zijn rede
van de. KeIL6tbood.6chap cüe. kle.u4 gaat Oe Somer op de actualiteit
en WC14mte.ge.ven, wvu:len do04 de. in - het voorontwerp Ramaekers.

wde.n6chap veJr.dJtongen." " -Oe.me.n6en - die wat buiten di~. Van de. ~.üUe. en de. ILLUIt he.bben
O i ht 0 S i h i ij academische wereld staan - be.glUj- ze. ge.b~--:1.. gA I.. ... om hun mtiUh-
an r c e omer z c - n z n en rUu c.oo,t eA om aai: ~ cüe. ~tu- 'UM.K .UTJW.U('(' •

typische stijl - apart tot elk PdA~'" "",11 - gt AD. teA van tta.t<.onale. opvoe.cüng mUulA..en,.,....._uzen en emp~ van we.- A_ • .J:. t b-D-.tder studierichtingen. e.e.nZ~w-ulg e. ~ en en e.e.n
" Ve. p6!Jchologen," bij wijze van xenscha» ••• I.OO.aIlvan,me.n vM~geA boodschop -te. b4e.n.gen.
voorbeeld, " be.lUjke.n uchzel.6· hoopte. da.t van CÛl.aII.u..ä e.en rue.uw V004 ~ weAden de. urUvelL6Uwen
-Ût de. ~p.(.e.gel.,onileden de. ande.- 3 u,(;tgenocUgd hem b.ij te. ~.ta.a.tl b.ij

p<Vl.t1iÛ.j~, u.naILÓl rUu me.eA zou ge.-
weAkt wo4den, aU.e.en gel.e.e.ód~
ge.l.u.k en vnede, zou aatlgel.e.gd W04-
den.
Ze. u.jn ontgoochel.d omdat hu pa.-
Jt.tlCÜj~ e.en doolhoó gwoJtden -i.6 en
wUi..en de. tempw nu stope»; onze.
hei.li..genbe.el.den veJLn.i.e..Ugen en on·
ze hogeOlUute1L6 van hun g~en
en juwel.en bVLO ven.

deze. .ta.a.k en hem te hel.pen bij de
aóbJt.a.ak van hun e-igen hiu»,
Hu goud en de w.i.VLOok cüe W-tj
nog hebben, mouen w.i.j e.eIL6t0-
vellha.ncügen : onze. ~tude.nten u,(;t
velL6ch.U..tende. IÛch.tUtgen zouden
w.i.j een jCUVl VMe.geA mouen we.g-
~tuI!.en; vOM hemzel.ó vlUlO.gt IUj
een p.t.a.a;t.6 ~ de st» el. den. w.i.j ~-
hUd om vanCÛl.all.u..ä e-<ge.nmaclt:üg
te bepalen hoe. men oplUdt tot
wde.n6chap en hoe. men wUe.n6cha.p
beoe6en.t.
Aan onze aógutudeeAden w.U IUj
de. eAe.täw aónemen l.OO.aIl ze zo
t40.t6 op z.ijn, onze .<.ngeni~,
onze apothekelL6, OtlZe.dokte1L6 -Ût
de geneu-, he.el.- en veAio~k.wtde.
Z.ijn w.i.jze 4aadgeve1L6 - de 4ecto-
4en van de urUvelL6Uwen - w.U
IUj VeAva.ngen dOM een ko04 van
sopnano' s, ten04en en b/U~en van
velL6clUlle.nde urUvelL6Uwen, van
al de urUvelL6.i.ttUAe gel.e.cUngen
en van de cüvelL6e m0.a.:t6cha.ppe,Uj-
ke. gMepen - een kOM da.t IUjzel.ó
zou CÜJUgeAen en oplUden om ee.n
AUe.l.u.ja te. z-Ûtgen teil eIle van
de rn-<.n,U,tellen e.en 4eqtUem op I t
ovVLUjden van de vlÛje urUvelL6.i-
tWe.n. • ••

Va.t ..(..6 dan ook mi.jn bood.6cha.p -
geen boodschap van vneäe, maalt
wel een op!Loe.p tot U aU.en om M-
me.n 6OUdtUJi. On6 ~ en de bwo-
ne1L6 te veAdecUgen - ook deze. cüe

vellvotg: p. 4



veltvolg van p.3
het ~ ~eed6 v~en hebben,
de a6gutu.deeltden.
VU ~ geen 6.:t.JUjdVOOIL 6.tenen,
voo~ plLivilegu 06 voo~ centen -
d.u ~ een 6:.tJUjd VOOIL het voord»
bu.ta.a.n zel6 van onze .ót6.teLUng,
een 6.:t.JUjdopdat het Uch.t Met

zou wolLden uLtgedo06d.
VOOIL U pelL600nUjk en VOOIL UW 6a-
mil.Á.ewen6 .{.k veel leven6vlLwgde
en geluk en veel 6UCCU -<.n. Uw
weltk."
Ook zoveel, mijnheer de Rector.

jo libens

de lactis hominibusque.· ___
Volgend jaar zetten wij geen den-
neboom meer op voor de Kerst- en
·etaJ,iaarsfeesten.*We zullen dan

resoluut kiezen Joor de bloeiende
kerselaar of bottende pereboom.
* In onze tuin stonden de krokus-
en hun gele blaadjes al te koes-

toren in de lente-achtige winter-
zon, v~r 25 december.*En sneeuw,
da-kenne-we-hier-nie(-meer).

*Als het enigszins meezit. wordt
er aan het RUCA (Rijksuniversi-
tair Centrum Antwerpen) geschie-
denis gemaakt.*Daar werden enige
weken geldden rektorverkiezingen
gehouden. En wie kwam er uit de
bus? Een mevr3U~. De Groodt-Las-
seel, met volstrekte meerderheid.
. Komt er echter een zwaar pro-
bleem bij kijken.*Het RUCA is
een rij.ksinstej·!ing en de defini-
tieve benoeming ligt aldaar in
handen van de minister van Natio-
nale Opvoeding. de ons wel beken-
de socialist J. Ramaekers. Daar-
bij komt - en daar zit 'em de
knoop - dat de kandidate-rektor
katholiek is.*In ons uerpartri»
kratiseerd Belgikske wordt het
moeilijk geslikt dat er iemand
van een andere zuil een zetel be-
zet die eigenlijk bedoeld is voor
een andere zuil.* Ramaekere zit
nu met een ei: moet hij nu de
partijpolitieke belangen laten
primeren op de demokratisohe
apelre&ela. en de kandidate ter-

schuiven ten voordele van
een partijgenoot. zoals hij voor
kele maanden deed bij de rek-

torbenoeming aan de RUG? * Par-
tij lidkaarten zijn verkrijgbaar
op de nationale en regionale se-
kretariaten van c:, 'VI, BSP, PVV
en ra. Altijd prl·.:s!

De afwezigen haédèn wij graag en-
kele zinssneden uit de Nieuwjaarö-
peech van De Somer voorgescho-
teld. * We wisten een kopie van
die toespraak te bemachtigen.
mBar onze deskundige grafoloog
is nog steeds bezig met de ontle-
ding van het handschrift van de
rektor .• De Somer is in zijn
Vr1'jc tijd ook nog geneesheer.
Waren we glad ve~eten.

*

zelf ontslag nemen of ontslagen
oorden, als docent .• Oe kanun-
nik deed geen keuze en UCL-rek-
tor Mgr. MassGUX liet even later
weten dat de ontslagprocedure
vanuit de UCL was ingezet .• De
LBC (katholieke bediendenvakbond)
van de UCL protesteerde tegen het
feit dat de unief zich onvoorwaar
delijk onder~rpt aan een buiten-
taande macht (het episkopaat) en

pikt de aanslag op de vrije me-
ningsuiting niet die ertoe leidt
dat een personeelslid hierom ont-
slagen wordt .• Hoe zit het nu
met de waardpvr-::jheid aan de u-
ni&f?

*Onze nieu~jaarsintenties zijn
dit jaar helemaal in het water
gevallen .• We hadden in dit num-
mer graag een bijdrage afgedrukt
van dr rektor n.a.v. de jaarwen-
de. * Dat bleek onmogeUjk omdat
hij tijdens de Kerstvakantie de
zon ging opzoeken in Egypt •.* Re-
kening houdend met dergelij ~,e en-
voorziene omstandigheden. hadden
we reeds een vel~anger in het
achterhoofd gehouden. de vice-
rektor. Deze werd echter "convo-
yageur" van de rektor en liet
zich dus ook verontschuldigen.
• Geen nood echter. Beiden heb-

ben Veto de ekrkluoievc rechten
verkocht op hun uniek rei over-
slag onder de daverende titel:
"De vlucht naar Eg?T+t:t".

Oe amnestiekwest~i in Vlaande-
ren een zeer oms:;rclen en emotio-
nele aangelegenheid. * De enen
zij n voor. de anderen zij n 'tegen
amnestie .• Tot de een ten be-
hoort o.m. KVHV, die, n.a.v. het
erstfeest, een amneetri- -}(prst-

kaart zond naar de bisschoppen
en de politici van de Vlaamse
meerderheidspartijen. Hierdoor
wenst het verbond nogmaals aan
te dringen op een spoedige inwil'
liging van de amnestie-eis .• Ge-
lukkig is Veto een studentenblad.
anders konden we hier nog een
anti-amnestiekommunikee afdrukk~1
ven de oudstrijdersbond. die tot
de tweede kategorie behoort.

*Als ze maar gelä horen rinkelen.
zijn de geneesheren. en vooral
die van de federatie Wynen. tot
uapenetril.etand bereid .• Nu er
als tussenoplossing in het kon-
flikt artsen-ziekenfondsen (over-
eenkomst i.v.m. erelonen en ta-
rieven) een "ndekeaanpaeeinq met
6,481 is toegestaan, stuurt Wy-
nen z'n leden een bericht dat ze
moeten toehappen.1tBij het horen
van dit bericht sprong de hart-
specialist op de hoek van vreugdE
op. Kan-ie eindelijk z'n bunga-
lo~ af laten maken. * In Leuven
worden ondertussen een hoopje
mensen van den dop qeqooîd .• Die
krijgen nopp

ALMANIAK

onklusie:

Alma werd in 1954 opgericht met
als doel: "het verwezenlijken van
het sociaal- en ekonomisch welzijn
van de studenten in de schoot van
UL." Konkreet: Allll8tracht goed-

kope en goede maaltijden 'e ver-
strekken aan de studenten. Op die
wijze dreagt ze bij tot de dr.mo-
kratisering van het hoger onder-
wijs. Demokratisering betekent dat

"Almaniak" was de titel van de reeks pamfletten die halft.1egvorig aka-
demiejaar verspreid werden rond de problemen (i.c. naar aanleiding van
de prijsverhoging) van de ALma-maaltijden.
Dat deze titel opnieuw verschijnt is een veeg teken. Inderdaad, als je
dit leest, heb je waarschijnlijk in één van de rbstaurants 2 fr m&ér
neergeteld voor een dagschtel dan vóór de Kerstvakantie. om precies
te zijn: vanaf 1 januar:' '78 kost een dagscholel in de universiteits-
restaurants 54 fr.
Waarom deze prijsverhoging?

EEN BORDVOL CI.JFERS
De Alma werkt al jaren met ver- De UCL heeft geen budget voorzien
lies. voor de Alma, tenzij ze uit haar
Op de begroting '78 staen er voor reserves zou putten.
de Alma 172.235.000 fr uitgaven De Alma moet dus op zoek gaan
en 12.U85.000 fr inkomsten inge- naar 5 miljoen. Van de KULeuven
schreven. Dit betekent: een te- zal het niet komen. Het geachte
kort van 51.250.000 fr. Wie gaat kliënteel van de rnstaurants moet
die 51 miljoen betalen? er dus voor opdraaien.
Oe KULeuven komt voor 90\ tussen, Een prijsverhoging van 2 fr per
dit is 46.250.000 frl de UCL zou maaltijd brengt 2.8 miljoen fr
10\ van het deficiet moeten beta- méér in het laadje. Blijft nog
len. dit is 5.000.000 fr (die zoek: 5 - 2.8 • 2,2 miljoen. Er
verdeelsleutel wordt bepaald door zal op aangedrongen worden dat
de verhouding tussen de Neder- ofwel de KULeuven ofwel de UCL
lanstalige en Franstalige studen- zal betalen. Als dat niet gebeurt
ten in Leuven.) hangt er een nieuwe prijsverho-
Wat blijkt? ging in de lucht.

ALMA ALS 1VAN DE COLLEKTlEVE SOCIALE
VOORZIENINOEN

VANSPROOK.JE NAAR REALITEIT
Die demokratiseringsmaatregelen jaar maaltijdprijs
van 1954 (studiebeurzen, sociale 54-65 24 fr
sektor) hebben niet het verhoopte 65-69 26 fr
sukses met zich meegebracht. In- 70 28 fr
tegendeel I 71 30 fr
Oe vertegenwoordiging aan de u- 72 34-39 fr
nief uit de lagere inkomenskles- 73 42 fr
ses loopt terug (in 1966 15\ en 75 46 fr
1n 1977 6\). 76 50 fr
De staatstoelagen zijn immers on- 77 52 fr
toereikend om goedkoop studeren 78 54 fr
mogelijk te maken.
- Oe studiebeurzen blijven achter

op de inex, wat de koopkracht
ven de student aantast. De inko-
mensbarema's op basis waarvan
de beurzen berekend worden.
zijn dit jaar niet geindexeerd.
zodat + 16\ van de studenten
een klëinere studiebeurs krijgt.
of helemaal geen.

- De huisvesting wordt ook niet
goedkoper. daar zorgen de stij-
gende huurprijzen voor.

- En ook de Alma wordt elke jaar
duurder. Kijk maar:

alle bevolkingslagen een gelijke
kans krijgen om hogere studies
aan te vatten, dat er voor nie-
mand finan,:iële of sociale drem-
pels bestaan.
Daarom keert de staat aan elke
unief jaarlijks toelagen uit als
subsidie voor de sociale 8ektor
(Alma. huisvesting. studentendok-
ter, sociale diensten ... )

als we willen dat de
demokratisering gerealiseerd
wordt. moeten we eisen dat de so-
ciale voorzieningen goedkoop
blijven. Daarom ook hebben de
vertegenwoordigers van de Sociale
Raad zich in de Raad van Beheer
van de Alma principieel verzet
teren elke prijsverhoging. Tever-
gee'~.
Een echte demokratisering zal er
pas komen als elke financiële en
sociale drempel is weggewerkt.
als het onderwijs gratis is.

DE .KRISIS. TREFT ONS NIET ALLEEN
Oe regering bespaart niet allean
op de sociale sektor van de uni-
versiteiten. Ook de sociale ver-
worvenheden van de wer. el ie be-
volking worden afgebroken. Bv.
in '77: 14 miljard nieuw. belas-
tingen, verhoging van het rem-
geld (het fameuse Egmontplan)I
voor '78: 25.3 miljard nieuwe be-
lastingen (zie Veto 8).

Onze strijd voor gratis onderwij~
moeten we kaderen in een ruimere

kontokst. namelijk een ééngemaak-
te strijd met de werkende bevol-
king tegen de krisispolitiek van
de regering.
Daarom:
-GEEN PRIJSVERHOGINGEN
-GRATIS ONDERWIJS IN DIENST
VAN DE BEVOLKING

-NEEN AAN DE KRISISPOLITIEK
VAN DE REGERING

werkgroep Alma
Sociale Raad

Op 17 januari e.k. gaat er om
20u een ver~adering door van
de werkrroep Alma; dit op So-
ciale Raad. 's Meiersstraat 5.
Je bent m'ter dan welkom!

Met Nieu~jaarsnacht doolden de in
Leuven geakkrediteerde studenten
doelloos rond, vruchteloos op
zoek naar de studentennieu~jaars-
'uif.• Vorige jaren was er wel er-
gens in of rond Leuven een cen-
traal georganiseerde "rëveil.lon",
opgezet door een aantal kringka-
ees en kroegen .• Dit jaar dus

nikD .• 0 tempora, 0 mores ...

*Aan de UCL zit Men opgescheept
met een dieeidcn» .• Sinds 1974
is er een onderz •. f. uitgaande
van het Belgisch epiek: 'ooa+. een
de gang tegen kanunnik
Locht, docent aan het Instituut
voor Familiale en Seksuologische
WetenSChappen. die er eigen idee-
en op nahoudt i.v.m. abortus, ho-

,. t .. hl' 'k ~nJgen noppes. I *moseY.sua t.tet.t,v'lor ulJC ',J ,(Jl'

betirekkinqen, kontracept~:p... • * Het CVP-kongres, dat half decem-
Onze ehar-iema+ieche aart! ti - En de hui earreen die bijscholing ber in het Sportkot doorging.
schop. UgY'. '. ,~enens vond. na gevold hebbf n. mogen er nog 40 fr I laat sporen na.* Zelfs diepe
de recente pu' l1katie door kanun- bijvragen .• ,at ze in die bijsche sporen van autobanden in de
nH, De locht van de brochure "A- ling eens erm verplichte kursus I qrasmat: rond het hoofdgebouw van
bortus. Ethis~h probleem" dat het echaonschr-if c inlassen. dan kun- 't iportinsti tuut. Hopelij •.komt
nu wol LX3llet.1eswas gewoest en nen wij tenminste de Niewjaars- die grasmat weer in de pl« '.•
liet de kanunnik de keuze tussen speech van De Samer lezen. 4 Of het Belgisch sociaal, p 1:-

tiek en ekonomisch leven weer
op het goede pad komt. waarin
de mens centraal staat. valt nog
te bezien .• Het "spoedige moed"
programma. dat op het kongres
werd goedgekeurd, laat door z'n
vaagheid alleszins weinig goed
voorspellen .• Een voorspoedi
1978? Veel Cl 'uragie!
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teerd worden door een juri, samengesteld uit
leden ven de KULeuven en extre-universiteire
kunstcritici. Prof. Heyman, voorzitter van het
departement Archeologie en Kunstwetenschap,
neemt het voorzitterschep weer. Voor de uni-
versiteit zullen Pro. L. Ven Haecht (AP), de
heer J. Venbergen (WP) en de heer Iterbeke N.
(ATP) in de jury zetelen. Als extra-universi-
teire juryleden werden eengezocht: dhr J. Crab,
conservetor stedsmuseum Leuven, een vertegen-
woordiger van Middensten

Binnen de tentoonstellingscyclus "Kunst le- woordiger ven het Ministerie van Middenstand-
den I .U.Leuven" wordt dit jaar de tweede ten- Dienst Kunst, een vertegenwoordiger ven het In-
toonstelling ingericht, gewijd een BEELDHDUW- stituut voor Kunstambachten te Mechelen, en de
KUNST EN KUNSTAMBACHTEN. Zoals vorig jaar, heer J. Walgrave, konservator ven het Sterkx-
toen de schilderkunst aan de beurt was, is het museum te Antwerpen.
de bedoeling kunstenaars uit deze kunstrich-': Deze jury kent ook de prijzen tor. Zoals bij
tingen onder het Akedemisch, Wetenscheppelijk, de schilderkunst worden dit Jaar ook 3 prijzen
Administratief-Technisch personeel en Studen- voorzien naast eervolle vermeldingen.
ten de kans te geven met hun werk naat buiten De tentoonstelling zelf heeft plaats van ZATER-
te treden. DAG 11 TOT VRIJDAG 24 MAART e.k.

Dit jaar dus: beeldhouwkunst en kunstambechten. Het inrichtend komitee is ervan overtuigd dat
Onder kunstambachten wordt o.m. verstaan: we- na het grote succes dat het initietief kende
ven, textielsculptuur, kunstborduurwerk, moza- vorig jaar ( 167 inzendingen van 70 deelnemers)
lek, enz. In de .lijn van de bedoeling van dezë zich ook dit jaar vele leden van de universi-
tentoonstellingscyclus,nl. het stimuleren van taire gemeenschap zullen aangesproken voelen.
~e kun3vearc1J.ghe1d,~loIC!rdL~j~de~selekt1e, ......,_._t1~t.noopt~dat dB_tentool'!l!tel~i!lg~BEELOHOUW,:-_
zeker voor de kunsttekken van di.t jaar, het ec- KUNST EN KUNSTAMBACHTEN" opnieuw meg uitgroei-
cent gelegd op de artistieke waarde ven de in- en tot een boeiende kuns~nlfestatie door en
zendingen. Louter hobby- en knutselwerk komt voor de K.U.Leuven.
derhalve niet in eenmerking. Het inrichtend Komitee:
Wie wenst deel te nemen ken maximum 3 WERKEN Prof. P. OE SOMER, rector
(tenzij het om een eaneensluitende reeks geat) Prof. A. SCHOORS,decean WL
binnenbrengen op het ~eCÄ~ van de 6akul- Prof. C. HEYMAN, voorzitter departement Arche-
t~ W~j~bege~e en Lett~en, Blijde Inkomst- ologle en Kunstwetenschap
straat 21 te Leuven, tussen maandag 20 6ebJLu- Dhr. J. OONNEAUX, student
aJU. en 3 ma.aILt e.k. De werken moeten zo uitge- Dhr. M. H1NDERYCI(X. ATP
rust zijn dat zij zonder verdere voorzieningen Dhr. N. 1TERBEKE, ATP
kunnen opgesteld of opgehengen worden. Zij Dhr. M. SMEYERS, ~?
worden verzekerd gedurende de periode dat ze Dhr. J. VANBERGEN, TWP
ter beschikking gesteld worden. rej. S. VAN Of ,AER, studente
Oe ingezonden werken zullen met het oog op de Dhr. • Wet~, A~P
samenstelling ven de tentoonstelling geselek-

1978 beeldhouwkunst
kunst ambachten

Het jeugdbewegingsleven in Vlaanderen viert
hoogtij. Zingend langs Vlaamse wegen, knus-
jes rond het kampvuur. Een imago waar zij
zelf niet altijd zo gelukkig mee zijn. Een
imago dat ook bij heelwat jongeren weerstan-
den oproept. Jongeren die den ook niet bij de
jeugdbewegingen gaan, en ergens anders meest-
al ook niet terecht kunnen.
Vanuit deze vaststelling is bij ons, zelf
ook jongeren, de idee ontsproten om op een
andere wijze te gaan werken met kinderen, om
te proberen samen met kinderen iets op te
bouwen. Een nieuw initiatief dus, voor onszelf
ook een beetje een uitdeging. Wij willen ven-
uit een kinderetelier, dan ook niet elleen
gaen werken met die kindertjes, mear tegelijk
ook onderzoeken hoe we met die kinderen ean
het werken zijn, we zouden kunnen zeggen:
permenente evaluaties doorvoeren. Met in ons
achterhoofd om die dingen ooit wel eens op
pepier te zetten, kwestie van onze ervaringen
een beetje kenLaer te maken een mogelijk geln-
teresserden. Vanuit onze konkrete werksituatie
(met name ons kinderatelier) willen we dan ook
begeleidingsoproep opzetten, een opleidings-
situatie
begeleidingsgroep opzetten, een opleidingssi-

tuatie voor mensen die elders aan het werk zi
zijn met kinderen, bijvoorbeeld in de bestaen-
de jeugdbewegingen.

Waarom dit artikeltje?
In de eerste plaats om bekendheid te geven
aan ons initiatief. In de tweede pleats om men-
sen te vinden, die interesse mochten hebben
en een helpende hend willen toesteken. Aller-
eerst om het ateli.r te helpen inrichten (het
atelier is in de Bergstraat en dient nog wat
opgeknapt te worden, voor we de kindertjes al-
dear kunnen opvengen). Tevens om, eens het zo-
ver is, mee te gaan werken met de kinderen. '.1_
Wie enkel wil helpen inrichten, is uitereard
welkom.
Hoe kan je jezelf kenbaer maken?
Op volgende kontektadressen:
Nic Sercu en Stefaen Vermeulen, Wagenweg 19
Leuven
Erik Krols, Mechelse straat 157, Leuven
Katrijn Elsemans, D.L.Vrouwstraat 5 Leuven
An Geukens, Pleinstraat 47, Heverlee
Katlijn, Vaartstraat 80, Leuven
En anderen

't Kinderwerkatelier

GEZOCHT!
VAT VLEULELLOOS KLAPPEREN

EN NIEMAND VIE BEGRIJPT WAAROM JE VLIEGEN WIL
EINDELOOS

OM NERGENS EEN EILAND VAN RUST TE VINDEN
WANT IN JOU WERD HET VUUR GEBAARD
EN JE BLIJFT EEN BRANDEND BOS
VAT NIET VERTEREN WIL

VOOR VE
MIVVAGEN VAN VE POEZIE, VIE UIT HUN GEDICH-
TEN WILLEN VOORLEZEN SAMEN MET BEKENDE DICH~

TERS, "m __'I_STUÇ, .,YUJIE ~1LLEN OP1R~t>E
OP DE NACHT VAN OE POElIE OP 15 MAART, OOK
IN 'T STUC (hun gecüchten zullen a6gedJwIU
woJr.denbt een poëu.elvumt)

.<.n.UchUngen: KuUuuNtaad, bt 't stuc
Van Ev~tIt.a.at 2 d

OPVAT LEUVEN OOK VE STEM VAN ONZE DICHTERS

MAG HOREN:
M.<.ddagenvan de poëu.e: el.ke woen6dag van
6ebIt.u.aIUen maaJt-tvan 13. 30h :tot 14. 30h
Nacht van de. poëzü: op wo~dag 15 maaIlt.



20.00 u: AIB studenten
in 't Stuc, kleine vergaderzaal

20.00 u: Kursus Tiem
in't Stuc, grote vergaderzaal

20.00 u en 22.00 u: Film: COUP POUR COUP van

Karmitz

in aud. Vesal. 9I.I2. Org. Politika. 40,-

~ VM 16 TOT20*

Permanente infostand voor AKZA
in 't Stuc. Org. Politika.
Grote kartoenale.

"* DINSDAG 17 "t-

- 20.30 u:Jazz: PHILIP CATHERINE EN HERN

in 't Stuc. Org. Kultuurraad. Inkom: 100,- voor
steunkaarten: 80,-

./

/

/ ,,

1t vffNSDAG I I *"

20.00 u: Basiscyclus: MARXISTISCHE ECONOMIE
in het handelskot. Org. Polek.

20.00 u: MLB vormingsvergadering
in 't Stuc, kleine vergaderzaal

20.00 u: Spreekbeurt en dia's: Prof. PATFOORT
. (zie aktivitips) i.v.m. woningproblemen,

in aud."de Molen" celestijnenlaan, Heverlee.
Org. Werkgroep Technologie.

20.00 u: Film: ETAT OE ?IEGE, van COSTA GAVRAS
in audit. Vesal. 9I.12, Org. Politika. 40,-

20.00 u: Basiscyclus: MARXISTISCHE ECONOMIE
in het HandelsKot. Org. Polek. (zie keerzijde)

11.00 u: Alternatieve les: ZUID-AFRIKA door
Prof. Oe Jonghe
in aud • Vesal?

20.00 u: Spreekbeurt: Prof. Patfoort: i.v.m.
WONINGPROBLEMEN,
in aud. "Oe Molen", Celestijnenlaan 131, He-
verles. Org. Werkgroep Technologie. (Z.O.Z.)

16.00 u: ZUIDELIJK AFRIKA- GANZEBORO (spel)
in 't Stadspark. Org. Politika.

f ..
f'f

- -

.Jt VRIJDAG 20 •
20.30 u: Pop: ROY HARPER
in 't Stuc. Org. Kultuurraad. 100,- en voor
steunkaarten: 80,- (CJP en TTT: 90,-)

~ ZATERDAG 2 I lIf

20.30 u: Try- Out:Toneel: EEN GROOT 0000
DIER door Provezwaar,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad en Provezwaar.
inkom: nog niet bepaald.



20.30 u: Folk: MARTIN CARTHY. Voorprogramma:
Stoof.
in 't Stuc. Org. Kultuurraad en Germania. 70,-
60,-: CJP en TTT, 50,-: steunkaarten.

20.00 u: Geschiedenis v.h. gewone volk:
VAN FEODALITEIT TOT OE ONTDEKKINGSREIZEN,
in Elcker-Ik, Blijde Inkomststraat 115.

20.00 u: Film: HOEPEL HIER OP , van Jorge
Sanjines,
in audit. Vesalius 91.12. Org. Politika, 40,-

\

* ZllHJP.G 8 *
15.00 u: Poppentheater: Oe wondermantel, door
Hasseltse Tij i ,
in't Kersouwke.30,- 25,-

11.00 u: Zondagmiddagconsert: JOHAN OUYCK, pi-
ano,
in de gotische zaal van het Leuvens stadhuis.

20.00 u: Film: FAT CITY, van John Hutson,
in de Vroenk, Jozef Pierrestraat, Kessel-
La. Org. jeugdhuis "Oe Gram", werkgroep: Fil-
lem Begodt.

tot en met 16 januari

Tentoonstelling: RIK OAZE

in de onthaalzaal van AZ st. Rafaêl.

'* rVlANDAG9 ~

20.00 en 22.00 u: Film: ANTONIO OAS MORT ES

in aud. Vesal. 91.12. Org. Politika. 40,-

"* ZAlERDAG 14 -\t

20.30 u: OKLJ kongres met toneel: ZIJ BEZATEN
ALLES IN GEMEENSCHAP door het TROJAANSE PAARD,
in 't Stuc. Org. OKLJ-Kultuurraad, 100,- en
steunkaarten: 80,-

~ DI NSD,O.G IQ"*
20.00 u en 22.30 u: Film: SATYRICON van FELLI-
NI
in aud. Vesal. Org. Kultuurraad. 50,- en 40,-
voor steunkaarten.

20.30 u: Folk: STAMPEN EN DAGEN
URSUS

in 't Stuc. Org. Oe Pimpel. Inkom: nog niet
bepaald. 20.30 u: Toneel: SIZWE BANS! IS 0000, door BKT

in 't Stuc. Org. Politika. Inkom nog niet be-
paald.EKONOMIE,

20.30 u: Kosmische muziek: EBERHARO WEBER
in 't Stuc. Org. Kultuurraad en BRT 2. Inkom:
100,- en voor steunkaarten: 80,-

16.no u: Lezing in de reeks Techniek en Samen-
leving: OE TEGENCULTUUR ALS REACTIE OP OE TECH-
NOCRATISCHE SAMENLEVING, met C. Oessauer (crim.
instituut, KU Nijmegen)
in aud. "Oe Molen", Celestijnenlaan 131, Hever-
lee. Org. Werkgroep Technologie.

20.00 u: Basiscyclus: MARXISTISCHE ECONOMIE,
in het Handelskot, org. Polek. (zie keerzij-
de.)

12.00 u: Middagkonsert: MARIANNE VERSTEGHEN,
klavecimbel
in facult.gebouw Wijsbegeerte en Letteren.
Org. fac. Wijsb.& Lett.

20.00 u: Debat: i.v.m. Zuid-Afrika,
met lid van Protea
in aud. Vesalius.Org. Politika.

.. InffRD/\G 19 "

20.00 u: Geschiedenis v.h. ~ewone volk:
INOUSTRIELE EN ANDERE



L :~------------------

h~t trojaense Paard

Inhoudelijk sluit het 'stuk:"Zij bezaten alles De schrijver en de regisseur, zij worden mede-
in gemeeoschap" aan met een traditie binnen het spelers. De schrijver noteert en stimuleert
Trojaanse Paard, namelijk het materiaal, de te tijdens de improvisaties, de regisseur speelt
behandelen stof te halen uit de realiteit van in op wat hij ziet.
de ons omringende politieke evenementen. De spelers worden uiteindelijk de echte crea~
Binnen deze traditie is het ook ondenkbaar dat teurs van het gebeuren.
een theaterstuk zou ontspruiten aan het brein Deze werkwijze, waar elke voorbedachtheid, elk
van een of ander geniaal bij God begenadigd au- berekening, elke speculatie wegvalt is uiter-
teur, die dan even zijn visis op deze realiteit aard de moeilijkste waarvoor je kan kiezen.
neerpent. Maar zij is naar mijn mening de grootste garan
Het is integendeel altijd' zo geweest, dat elk t~e voor een populair theater
afgewerkt produkt van het Trojaanse Paard, een Elke speler gaat immers spelen zoals alleen hij
eerlijk resultaat was van een consequent poli- het kan, elk legt duidelijk getuigenis af van
tiek denken en een consequent politiek hande= de klasse waartoe hij behoort, zonder moeilij-
len van een groep mensen. ke studies en veel getheoretiseer. Zo kom je
Dit is uiteraard niet de geme k3 'j~~. tot wat ik denk wat Bertold Brecht met zijn
Dit is uiteraard niet de gemakkelijkste manier "Verfremdungseffekt" heeft willen vertellen.
om tot enig resultaat te komen) en naast de. Uiteraard is "zij bezaten alles in gemeenschap"
vela discussies die flen dergelijke werkwijze een eerste poging. Ook bij het Trojaanse Paard
met zich mee brengen, had men da~ ook een struk-speelden een zekere productiedwang een belang-
tuur- uitgedacht met een 'du1del1j ke takenverGe- rij ke rol.
ling. Dwz. áán waarin mensen informatie verza- Niet in het minst ten aanzien van het ministe-
melden, anderen die die_informatie verwerkten rie, dat een beleidsstruktuur van theater ma-
tot een dramatisch verloop, weer anderen die ken heeft bedacht waar alleen zij die produce-
regisseerden, en uiteraard spelers en technici ren aan hun trekken kunnen koman (wat had je ~O'
en mensen voor het secretariaat enz. anders verwacht binnen het kapitalisme). ~
Dit alles logischerwijze een beetje gebaseerd Nochtans vraagt deze werkmethode van het Tro- I

op zij het dan een enigSZins andere tradi.tie jeenes Paard veel tijd, meer dan hun gegund is.
die wij leerden uit het 19de eeuws theater. Ondanks dit euvel is er een stap gezet, en ik
Met "Zij bezaten alles in gemeenschap" is er hoop uit de grond van m~jn hart dat de kamera-
een duidelijke poging gedaan om ook met de den van het Trojaanse Paard, die steeds aan de
structuur te breken. Wij hebben de spits hebben gestaan van onze avant-garde (po-
acteur, de actrisse, de spelers terug centraal litieke) morgen de spits afbijten van een nieu
geplaatst. Zij zijn de motor van het dramatisch Vlaams popolair theater.
verloop. Hun verhaal, wat zij vertellen, is het
resultaat van hun eigen leven, van hun eigen Uit de documentatiebrochure van het Trojaanse
politieke denken en handelen. Paard,

Jan Decleir

voordracht
Op 21 december jl. werd in 't Stuc een kon-
cert uitgevoerd door Harry Sparnaay. Onder de
titel "Mir.imal Music" werden 2 werken uitge-
voerd waarvan vooral "You'll never be alone a-
nymore" van Karel Goeyvaerts "minimal" is. Het
stuk is een langzame integratie van het indivi-
du (bas-klarinet) in de wereld (sinus-tonen op
band) .
Eenzelfde minimale kunst is het werk van Clau-
de Van de Berge. Reeds 7 boeken schreef hij,
waarin het ik-per~onage zich uit de alledaagse
wereld terugtrekt. doorheen angst en wanhoop
en eenzaamheid gaat, en daarna langzaam, maar
nooit zeker. in een nieuwe wereld geïntegreerd
wordt. Een minimale wereld. waarin alles zui-
ver verschijnt en waar slechts vuur, lucht, wa-
ter, aarde. licht. stenen. stemmen zijn. Eerder
dan een verhaal te schrijven van zo'n tocht.
vormen de boeken van Cl. Van de Berge deze
tocht zelt. Het is een reis in de taal.
Op donderdag 12 januari komt Claude Van de Ber-
~e, die voordrachtkunst doceert. uit zijn werk
voordragen. Deze voordracht gaat door in een
daartoe speciaal uitgekozen kader van grafiek
en muziek. Vanaf 12 januari immers w9rdt een
tentoonstelling gahcuden van het werk van Luc
Coeckelberghs (grafie~) en die avond wordt mu-

zikaal omlijst door muziek van Baudouin Ooster-
lynck.
Schrijven met tilte, tekenen met stilte, zin-
gen met stilte.
De voordracht begint om 20.30u. Vooraf. vanaf
19.3Du is er gelegenheid tot kennismaking met
de 3 kunstenaars, waarbij de tentoongestelde
werken een laagje vernis krijgen.
Dit alles heeft plaats op de zolder van de A-
kademische Boekhandel Cabay,Tiensestraat 82 te
Leuven. De inkomprijs voor de voordracht is 60
fr. Reservaties op het nummer 016/23.69.50 tij-
dens de kantooruren.
De voordracht gebeurt in samenwerking met de
ring Germania. .

In het tijdschrift "Ons Erfdeel" verscheen on-
langs (nr. 5, jg.77) een belangrijke recensie
van het werk van Claude Van de Berge. BRT-3
bereidt een uitzending voor gewijd aan ditzelf-
de werk.
Werken van Claude Van de Berge zijn:
De Ontmoetingen; Het Gelaat; De Angst; Stemmen;
Het Licht op de Stenen; De Oever; Ergens zijn.
In opdracht van Galerijk S 65 te Aalst. schreef
hij ~~endien enkele teksten bij etsen van Luc
Claus.
In voorbereiding zijn een nieuwe roman en een
bundel gedichten.

wi~ is Prof.
Patf[][]rt?

Prof. Patfoort is een veelzijdig man. Hij
is als bouwkundige verbonden aan instituten
in Antwerpen, Luik en Wenen. Hij is tevens
ere-voorzitter en mede-stiChter van de "E-
nergofielen", een vereniging die onderzoek
en eksperimenten i.v.m. alternatieve, milieu-
vriendelijke energiebronnen uitvoert en sti-
muleert.
ProF. Patfoort is vooral bekend als ontwer-
per van het "Patfoort Housing System". Dit
bestaat uit een wooneenheid, opgebouwd uit
kompositiemateriaal; dit wordt verkregen
door manuele vezel~indingtechniek. Het is
goedkoop (200Dfr/m ), arbeidsintensief en kan
overal gemaakt worden met beschikbaar afval
en natuurlijk weefsel. Voor de produktie
werd een eenvoudige machine ontworpen, die
kan gemaakt worden voor ongeveer 40.000 fr.
en die aangedreven wordt door mankracht.
Energievoorziening en water zijn overbodig
bij de bouw van deze huizen. Ze kunnen gemak-
kelijk uiteengenomen worden, vergen geen fun-
derin , noch onderhoud en passen zich aan aan
alle sociale en klimatologische eisen.
Professor Patfoort is een vriendelijk en
intrigerend man met originele ideeön over
ekonomie, ontwikkelingshulp, bouwkunde,
zonneenergie enz. .
Op woensdag 11 januari zal hij spreken en
dia's vertonen over: het woningprobleem op
wereldvlak, nood- en rampenwoningen, nieuwe e
traditionele materialen, energetische input
bij de konstruktie van woningen, energip-
voorziening in een woning,thermisch komfort
en bio-klimaat, sociale acceptatie van
nieuwe woonvormen.

D
Dinsdag 10 en voenedaq 11 [anuari.:
basiscyclus Marxistische economie:
Wat zijn "lange golven"? De grota crisis 18-
40. De Russische revolutie, de KP's. Wat is
eigenlijk een sociale revolutie, afschaffing
van het kapitalisme, wat komt er in de plaats.
Discussie over USSR enz.

Dinsdag 17 en uaenedaq 18 januari:
De periode van het laatkapitalisme. Belang
van de technologische revolutie,
Effekten op andere terreinen: staat, uniefs,
multinationals, ideologie, technokratie,ver-
vreemding, dienstensektor.

Wat betreft Literatuur:

Er is geen enkel boek(je) dat deze materie
op dezelfde wijze aanpakt. We kunnen in de
loop van de weken wel de meest nuttige delen
of hoofdstukken of kieine boekjes aanduiden,
waar je iets gelijkaardigs terugvindt, of in-
teressante aanvullingen kan aantreffen. In
principe wordt er niet verwacht dat je re-
gelmatig ter voorbereiding een stukje leest.
De avonden hebben hun volle nut als je alleen
maar komt luisteren. ~eepraten helpt natuur~
lijk om het aktief te begrijpen. En zelf wat
lezen kan je zicht op de zaak alleen maar ver-
beteren uiteraard. We vatten onze inleidingen
zo op dat we de ganse waaier van thema's
rond Marxisme ongeveer bestrijken (i.t.t. vo-
rig jaar waar het allemaal rond Das Kapital
cirkelde), zodat je na de cursus in staat
bent heel wat gevorderde literatuur zonder
moeite te kauwen, omwille van een vertrouwd
heid met de termen, en een globaal overzicht
op het geheel. Zelf lezen is trouwen~ aange~
raden om onze praat te relativeren, thuis te
brengen als één van de vele interpretaties
van het levende marxisme ... ~ Polek, de
o~~~~w.
(deze data zijn niet de6~e6)



DEBAT EN BROCHURE
DE ARBEIDERSBEGING IN DE I9E EEUW

Op 9 december 1976 richtten de Veronr.1'Us'· Hietot-:» "m debat in met
als thema: "De arbeider in de 1ge eeu.J". hoof. w'ns~ hof Van del' vee,
Dr. Deiocerdt: en Dr. Morrmenantuoordden 'P de vol.qen : -;wee vragen:
"Was el' in de 19c eeuw een 'Lompenproletariaat in belgië?" en "Was el'
een revolutionair elan in de Belgische arbeidersbeweging?".
Onlangs verscheen van dit debat een br~chure waarin de voornaamste
standpunten van de sprekers aan bod komen. Ook de vragen uit de zaal
met de daarbij behorende anteoorden van de sprekers werden in dit de-
bat=uereloq opgenomen.

DE BROCHURE: KRITISCHE EVALUATIE
Bij een kritische lezing van de-
ze brochure valt onmiddelijk op
dat je een onderscheid moet ma-
ken tussen de manier waarop de
tekst geschreven is en de inhoud
van de tekst. Om deze zonde tegen
de eenheid van vorm en inhoud te
omzeilen zijn het vormelijk en
inhoudelijk aspekt in deze be-
preking dan ook noodgedwongen

van elkaar gescheiden.
Vormelijk is het verslag een
voorbeeld van hoe het zeker niet
moet. Samengestelde zinnen waar-
van hoofd- en bijzinnen nauwe-
lijks van elkaar te onderschei-
den zijn, of waarvan de kern zoek
is, Zijn schering en inslag. De-
ze inhoudloze zinnen vormen dan
ook nog vaak alinea's die als on-
samenhangende delen bij elkaar
geplaatst zijn. Mogelijke over-
gangen tussen die delen vind je
in het beste geval pas terug na
een tijdje puzzelen. Het resul-
taat is dat de lezer zich meer-
maals heel wat moeite moet ge-
troosten om vanuit het struktuur-
loze geheel tot de kernidee~n
door te dringen. Enkele oefenin-
gen in zinsbouw, duidelijkheid en
logische uiteenzetting zijn voor
de Verontruste Historici dan ook
een "must" indien ze willen dat
deze en volgende brochures doo
een groot aantal studenten wor-
den gelezen.
De fout die gemaakt werd is wel-
licht dat de bandopname letter-
lijk werd weergegeven. Een ge-
schreven tekst is echter nog al-
tijd iets heel anders dan een
gesproken tekst. De eerste dient
namelijk degelijk bewerkt te
worden vooraleer hij leesbaar is.

Inhoudelijk ligt de waarde van
deze brochure vooral in het feit
dat hij interessant diskussie-ma-
teriaal ter beschikking stelt.
Konkreet betekent dit dat bij
een gesprek over deze tekst voor-
al dient worden teruggegrepen
naar de polemiek die gevoerd
werd door prof. Wils en de rest
van het panel.
Prof. Wils is het eens met de an-
dere sprekers wanneer ze beweren
dat de industriäle revolutie een
proletarizering van de bevolkings'
massa inhield. Hij gaat eveneens
akkoord als ze zeggen dat uit de-
ze proletarizering een spontane
reaktie van de arbeiders ont-
sproot, zonder dat deze reaktie
onmiddellijk revolutionair wou
zijn.
Prof. Wils vindt echter dat de-
ze feiten voor een beoordeling
van de 1ge eeuw weinig ter zake
doen. Een diskussie over de 1ge
eeuwse realiteit is voor hem
slechts relevant als je de evolu-
tie van de maatSChappij in die
tijd bekijkt en als je je daar-
bij afvraagt of de toestand
slecht, minder slecht of slech-
ter was dan in de 18e eeuw. Sa-
mengevat komt Zijn betoog dan op
het volgende neer: de ellende in

1ge_eeuw kwam e~ niet doo~ d
industriAle revolutie, ze was er
daarvoor ook al en in veel erge-
re mate. De ellende werQ trou-
wens niet veroorzaakt door de fa-
brieken, maar ze werd veroorzaakt
door een gebrek aan fabrieken.
Prof. Wils zwaait hier dus de lof
van de industriële en technolo-
gische vooruitgang die hij be-
schouwd als het heil van de mens-
heid.

----~
DE OPVATTINGEN VAN PROF. WIL::.:

BESPREKING & KRITIEK
De opvattingen van Prof. Wils, zo-
als die uit het debat naar voor
kOMên, k~nhên he~leid worden tot
de volgende drie onderwerpen:
a. de vooruitgangsgedachte
b. het begrip mythe

a) de voorultgang.gedachte
Prof. Wils ontpopt zich in zijn tische westerling, de Homo Tech-
argumentatie tot de rationalis- nicus die wetenSChap en techniek

c. de ontwikkelingslanden.
De kritiek die hieronder wordt
gegeven is een "beschouwing ach-
teraf" en komt niet uit het de-
bat zelf.

tot de opperste waarden verheft
om de mensheid te humanizeren.
Door zijn kriterium "slecht,
minder slecht of slechter" en
door te verwijzen naar het feit
dat de mensen in 2076 zullen
zeggen dat wij toch maar sukkels
waren, bewijst hij te geloven in
de onbeperkte groeil een groei
die hij overigens definiëert als
een zuiver kwantitatieve groei
van produktie en verbruik.
Niemand zal de positieve aspek-
ten van de industriäle ontwikke-
ling (geneeskunde, onderwijs,
voeding .•• ) ontkennen, maar de
benadering van prof. Wils is op
zijn minst eenZijdig te noemen.
Ten eerste dient de kwantitatie-
ve groei waarop hij zich baseert
in vraag gesteld te worden omdat
niet alles wat technisch mogelijk
is, ook wenselijk is (kernener-
gie bv.).
Verder steunt zijn "Bruto-Natio-

naal-Produkt"-definitie van de .
ontwikkeling op de these dat de
ekonomische groei de enige beoor-
delingsstaf is voor alle vormen
van maatschappelijk leven. De
techniek wordt hierdoor alleen
in zijn efficiäntie-aspekt bena-
derd, zonder de mogelijke des-
truktieve en aliënerende gevol-
gen te erkennen. Prof. Wils dreigt
hiermee het symbool te worden
voor Marcuse's Eendimensionele
Mens.
In de derde plaats verliest hij
door zijn Westerse vooruitgangs-
opvatting het rechtvaardigheids-
begrip te veel uit het oog. Dit
komt duidelijk tot uiting als hij
de ellende in de 1ge eeuw lou-
ter toeschrijft aan het feit dat
er te weinig fabrieken waren. Dr.
Deweerdt antwoordt hierop erg ge-
past door te stellen dat de bur-
gerij bij haar weten nooit hon-
ger heeft gehad.

b) het begriP .mythe.

5~==============================~_J

bewust te doen aanvaarden. Op
dat ogenblik treedt de trucage
op. De mythe is geboren. Ze wordt
als het ware van bovenaf opge-
legd en de argumenten ertegen wor·
den niet meer beluisterd. Telkens
als een projekt beantwoordt aan
de behoeften van een groep die
de maatschappij beheerst, stelt
men alles in het werk om het in
een mythe te veranderen.
Hetzel·'de gebeurde in de 18e-1ge
eeuw. Het projekt "kwantitatieve
groei" bleek meer kans op slagen
te hebben als het werd ingeplant
op het kollektieve onbewuste van
de massa. De resultaten van dit
soort manipulatie-politiek zijn
verbijsterend: na 200 jaar mythe
is de onbeperkte groei een evi-
dentie geworden die blijkbaar
niet meer in vraag kan gesteld
worden. Prof. Wils is daar een
voorbeeld van.

c)de ontwikkelIng.landen

Volgens prof. Wils is heel onze
kijk op de historische ontwikke-
ling subjektief beinvloed door
een massa mythen. Hierin schuilt
wellicht een erg grote waarheid,
~ar het tragische voor deze his-
toricus is wel dat hij zelf ge-
vangen zit in één der grootste
mythes van onze tijd, nl. de my-
the van de vooruitgang als onbe-
perkte groei (cfr. punt a.).
De "onbeperkte groei" is een pro-
jekt dat door de kapitalistische
maatschappij in stand dient ge-
houden te worden indien ze wil o-
verleven. Projekten als zodanig
hebben echter weinig vat op de

maken deel uit van de
wetenschap en kunnen als' dusda-
nig naar voor komen als bewuste
aktiviteiten. Daarom zal een be-
paalde belangengroep er steeds
naar streven om een projekt on-

Prof. Wils verg, lijkt de toe-
stand van de ontwikkelingslanden
met de situatie van het 1ge eeuw-
se Europa. In India bijvoorbeeld
is er ellende omdat er niet vol-
doende fabrieken zijn. De bevol-
king is er immers danzij de tech-
nologische vooruitgang flink ge-
stegen, en tot op dit ogenblik
heeft men de industrie nog niet
voldoende kunnen uitbouwen om ie-
dereen werk te geven.
Wils maakt hier echter een veral-
gemening die niet opgaat voor al-
le ontwikkelingslanden. Er zijn
immers verschillende Derde-We-
reldlanden die de industriäle re-
volutie doormaken zonder dat de
bevolking hierdoor in een ellen-
dige toestand terecht komt. M.a.
w. de inspanning die de opbouw
van de industrie vereist, is in
die landen evenredig over alle
bevolkingslagen verdeeld zodat
ze niet de ene laag rijk maakt
terwijl ze de andere laat verhon-
geren. .
In de tweede.plaats wil prof. Wils
de ontwikkelingslanden trakteren

op een ontwikkelingsvisie zoals
ze in zijn westerse optiek geldtl
m.a.w. een ontwikkeling in de zin
van kwantitatieve groei van pro-
duktie en verbruik.
Verder is de ondsrontwikkeling
vaak niet te wijten aan de inter'
ne problemen, maar is ze het ge-
volg van de westerse koloniali-
satie. De armoede in v~le Afri-
kaanse landen bijvoorbeeld is
voor een groot deel het gevolg
van de slavenhandel. Gdurende 3
eeuwen werden uit Afrika immers
werkkrachten geäksporteerd naar
het pas gekolonialiseerde Ameri-
ka. Zo werden niet alleen de le-
vende krachten aan Afrika ont-
trokken, maar werd ook de Afri-
kaanse ekonomie tot regressie
veroordeeld. Rechtstreeks gebeur·
de dit als gevolg van het ver-
dwijnen van arbeidskrachten I on-
rechtstreeks was er de jacht op
slaven die de mensen afhield
van landbouw en nijverheid ten
voordele van oorlog en vernie-
tigin~.

tot be.lult
Tot besluit en als afronding van
de kritiek op prof. Wils geven
we hier de premissen die ~araudy
vooropstelt (in Tijdschrift voor
d':pl vmt.ie , november 1977, P .169) :
1. De ontwikkeling van de indus-

triêle maatSChappijen heeft
zich voltrokken door de eksploi-
tatie van de wereldhulpbronnen.

2. Door hun eigen "model" op te
dringen hebben de koloniale

mogendheden de Derde Wereld afge-
leid van een eigen authentieke
ontwikkeling en hebben zij de
kultuur van die wereld gedeSinte-
greerd.
3. Het ontwikkelingstype van de

industriäle landen leidt de
mensheid naar het slop.

L.
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KVS-BROCHURE:- VOORSPOED VOOR WIE - MOED VAN WIE?
aanleiding van het evp-do~u-
"Voorspoed door moed" en het

ongres hierover op 17-18 decem-
ber jl., werd een brochure s~cn-
gesteld door de Kristenen voor het
Socialisme. Hierin wordt het doku'
ent van de cVP op alle punten
ritisch ontleed, door het aan-

brengen van veel achtergrondinfor-

ma~1e me~ c1jfermateriaal
er vple vraagtekens gepl
ter het partijprogramma v
derens grootste partij.
De brochure (111 p.) kost 75 fr
en is verkrijgbaar op het s
tariaat van KvS. Maria-Theresia-
straat 93 te Leuven, of bij Kri-
tak. Justus Lipsiusstraat 57 te
Leuven.

[ WeGWIJZER>u I1
A,V,O,

informatie en akties. uitgaan-
de van oen voor de meerderheid
van de studenten representatief

Oe totstandkc~ing en uitvoerln
va~ het Egr.ontakkoord wordt door
de voorstanders beschouwd als de
"meest ingrijpcnde hervorming van
ons staatsbestel sinds 1830". De
goed~euring van dit Pakt kon ech-
ter slechts onder partij tucht be-

orgaan.

Daarom werd besloten tot de op-
ric~ting van de "Aktiegroepering
Vlaamee Opbouw-KULeuven" (A.V.D.)
met als doelstellingen:
1. een ongebonden, onafhankel1j-

en representatieve groepe-
ring te zijn van de studenten-
KULeuven, en dit bij middel van
alle fakultoiten en studentc~-
ringonl de A.V.D. zal de studen-

teng~;~enschap vertegenwoordigen
in het Fgmontkomitee-KULeuven,
naast de andere aangesloten ver-
nigingen.

2. het 19montakkoord objektief en
ernstig te ontleden op he

stuk van de positieve voorstel-
r vooral van de tekorten

n. De A.V.D. zal de
se gemeenschap on-

anvaardbare en gevaarlijke voor-
stellen bestrijden

A.V.O.
aversebaan 17 Heverlee
016/23.84.16
bank:431-0050231-52

van het op-
studenten

Vereni-

en

identifice-
vereni-

vor-

d

ve

ITEKA-SPEC IAAL
sprex met. .. Mgr. A. Oae-

G. Oan-

bete

r van 76 blz. kan ver
ger worden door storting van 50
op gironUmMer 000-114S81~-~1 van
Oe Broec~ Jan. Brabançonnestraat 95
3800 Leuven. Verdere inlichtingen:
oo~ op dit adres.

ITEKA

uGESCHIEDENIS VAN HET GEWONE VOLKu
ier wordt nader ingegaan op d

schiedenis van ons ei-
zijn arbeiders-

.27.3::1- vrag

r-

n

worden
ts ach-
rVIaan

vS
SESSIE: WIJ-ONZE SAMENLEVING-ONZE WERELD

In samenwerking met een aantal
organisatie. werkt ITEeO een
reeks werknamiddagen in rond het
thema: "wij-onze samenleVing-onze
wereld".
Met deze wer~n
zij zich tot mensen uit Vlaams-
Brabant en Brussel. die zich op
plaatselijk vlak. samen r.~tande-
ren. inzetten voor de Derde We-
reld en/of voor de verbetering
van de eigen sa~cnleving. Er wordt
hierbij gedacht aan plaatselijke
werkgroepen Broederlijk Oelen/
elzijnszorg, missiekringen. zie-
kenzorgkernen, socio-kulturele
verenigingen, aktiegroepen. werk-
groepen binnen het onderwijs e.a.
Oe bedoeling is: het inzicht in
het raderwerk van de samenleving,
mst haar kansen en beperkingen.
te verruimen. Teneinde het enga-
gement te (her-)r.otiveren en zo
nodig te (her-)ori~nteren.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt
vanuit de ervaringen van de deel-
nemers. Hiertoe worden zoveel mo-
gelijk persoonlijke verwerking en

Op 4 nov~ber 1977
gedaan in de zaak Vrij
Het betrof

nen.
proces en
en, heeft

UABORTUS VRIJ-DE VROU
I~ het kader van de akties voor
de legalisering van

op 4 maart een n
gi~g door onder het ~tto "Abor-
tus vrij-de vrouw beslist". Ter

groepswerk ingelast. Daarnaast
wordt er gezorgd voor de inbren
van deskundigen en van hen die in-
teressante ervaringen hebben.
Er wordt tevens aandacht gescho~-
ken aan de gebruikte technieken.
zodat de deelnemers deze op hun
beurt kunnen gebruiken in hun
plaatselijke werking.
~et wordt op prijs gesteld indien
de deelnc~~rs alle na~iddagen vol
gen.
Deze gaan door in het parochiecen-
trun O.L.Vrouw van H~nswijc
wijckstr. Mechelen) op de zaterd~-
gen 28 januari. 4. 11, 18 en ~S
februari. tel~ens va~ 14 tot 18u.
Deelnameprijs: 100 fr.
Inschrijvirgen voor 15 jan4ari
(met opgave van naam. volledig
dres en voreniging waarin men a~-
tiof is) aan Iteco, Oude Houtlei
19 9000 Gent (091/23.2B.9~)
I~lichtingen bij Iteco, Broeder-
lijk Oelen-Welzijns7.org VI
Brabant (015/2'.65.05) en Ber
Van Thienen (02/~11.64.30).
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Werkgroep Bijzondere
Jeugdzor

BESLISTu MANIFESTATIES
ondersteuning
orden handt

or.der het pI
baar is op he
het 4-
9000 Gent.
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