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oordelen, behalve als ze, zoals
de Somer, alles weten. Het experi-
ment in de Passage is een psycho-
sociaal experiment. Het kan beoor-
deeld worden door de fakulteiten
sociale wetenschappen en psycholo-
gie. Die zouden dan een onderzoek
moeten doen, wat wil zeggen dat
ze tenminste kennis zouden moeten
nemen van hoe er in dat huis ge-
leefd, gewerkt en gedacht wordt,
en niet zoals de Somer die, nooit
vervaard voor enig weten ichappe-
lijk onderzoek, hoewel reeds al-
les wetend, zich even het huis la-
ten tonen, een vluchtige glimlach-
nde rondgang door de kamers en

over de verdiepingen, zoals de ko-
ning een fabriek bezoekt, en Fa-
biola een weeshuis -de Somer kan
misschien een verzoek indienen om
voortaan met Fabiola mee te mogen,
dan leveren hun gemeenschappelijke
bezoeken ook nog wetenschappelijk
resultaten op.
In verband met de wetenschappelijk-
eid van het experiment in de Pas-

sage blijkt weer eens de hele on-
zin van de medische situatie in

19i!;. De psychologie heeft
zich sinds Freud ontwikkeld tot
een omvangrijke en ingewikkelde
wetenschap. Anderzijds is de hele
ezondheidszorg in handen van me-

dici. Ook als ze een speCialisa-
tie psychiatrie hebben gevolgd

hoeven die van de wetenschap die
psychologie is niet per se veel
af te weten. Maar de gezondheids-
zorg is een winstgevende sektor,
de medische wereld is machtig
en, uitzonderingen buiten beschou-
wing gelaten, houdt een medikus
mi r van geld dan van zijn stetos-
~IOp. De medische wereld wil de
p!.iy'hfs.:he gezondheidszorg in z ' n
klauwen houl en. Blvoegd of n~et.
Bovendien studeert een klinil h
psycholoog maar vijf jaar, en de
medische wereld is nogal eens ge-
neigd om bevoegdheid en weten-
schappelijk gezag te ontlenen aan
het aantal jaren studie. Hoewel
het vaststaat dat de Batselier
zich de vijandschap van een lobby
binnen de medische fakulteit op
de hals heoft gehaald heeft de So-
mer- hem gezegd dat hij geen ui t-
spr-eex wou r over de "grond
van de zaa ". ij informele ge-
sprekken 11 d, rden heeft hij he
wel degelijk over de "grond van
de zaak" gehad en de Batselier een
klungelaar genoemd. Er zijn zelfs
proffen in de psychologische fa-
kulteit die sceptisch zijn tegen-
over de Batselier zijn experiment,
~aar die toch niet zO ver willen
gaan.

WAAROM BUIGEN OF BUITEN
Over de oorzaker sn de chantage-
poging van de akademische overheid
deelde de persdienst van de KUL
het volgende mede:
1. Cr bestaat een vermoeden dat

in de passage 144 een onwettig
vorm van geneeskunde wordt uit-
geoefend.

2. Het huis aan de Tiense steenweg
144 (d.i. de Passage) voldoet
niet aan de eisen die -o.m.
1n ..hygii.inisch_opzicht- élan .een
verzorgingsinstellinR v.esteld
worden.

3. De BatseUer heeft aan de ekeda-
mische overheid geen toestem-
ming gevraagd om met de Passa-
ge te beginnen.

Dat zijn natuurlijk drie drogrede-
nen. Ten eerste is de Passage een
VZW die totaal losstaat van de u-
niversiteit. Hot is nogal wiedes
dat de Batselier geen toestemming
gevraagd heeft om daar mee te be-
ginnen. Vraagt Tindemans misschien
toestemming aan de okademische 0-

ver'heid om een onbekwame regering
te vomen? Moet hij daarom ont-
slag nemen? Vraagt Coppé toestem-
~il1g aan de AD om in allerlei ra-
den van beheer van banken die de
Zuidafrikaanse apartheidspolitiek
steunen te zetelen? Iedere prof
kan in zijn vrije tijd en buiten
de univenliteit toch zoveel VZW' s
opriChten als hij wil zeker, dat
gebeurt dagelijks .

..;; '....
Of de Batselier OD esn onwettige

uitoefent
de universi-
dRt uit te ma-

n. Tot dusver is het nog altijd
privé-rechtbank van de Or~e van

goneesheren die dat doet. (Oe Bat-
selier wil overigens met de tradi-
ionole psychiatrie en geneeskun-

de geen uitstaans hebben: er wordt
bewust niét aan geneeskunde gedaan
in de Passage: men probeert er el-

kaars problemen te helpen oplossen
door op een vrij gewone manier met
elkaar samen te leven.)
Oe ware oorzaken van de druk die
op de Batselier wordt uitgeüefend
ligt elders. Oe Satselier zet zich
al jaren in om mensen die door de
maatSChappij gemarginaliseerd wor-
den te helpen. Zo heeft hij met ho-
mofielen, druggebruikers, mensen
die onze maatschappij niet meer
aankonden gewerkt. Hij ~eeft d

n wat hij zei evenmin
geschrifte. nooit een blad voo
mond genomen en hij heeft voor~-
durend de maatschappij a Is zIukme-
ker aangewezen, heeft voortdurend
de schijnmoraal en de domheid van
allerlei gezagsdragers aan de kaak
gesteld. Dat heeft hem onbemind ge-
maakt bij allerlei mensen die niet
noodzakelijk hersens, maar wel veel
macht bezitten.
Bovendien heeft de Batsel.ier 2'.ich
door zijn publikaties en door in-
terviews e.d. een zekere reputati
weten te verwerven in heel Vlaan-
deren. 70 heeft hij ook een druk-
ke agenda als spreker overal te
lande. Dat succes heeft "collega's"
de ogen uitgestoken, heeft meege-
holpen om hem bij sommige mensen
gehaat te maken.
Tenslotte is er het machtige
dikaat van de medische fakul
Die hebben liever dat er niet
veel aûn hun gezag en aan de tra-
itionele geneeskunde getornd word.

Zo kan de Satselier er zich op be-
age,

Ig geen ernst1-
oorcen) gebeurd

hij beweert dat in
een bepaalde afdeling van 38 men-
sen in Kortenberg op één week zeven
patiënten zelmoord gepleegd hebben.
Antwoord van de Somer: "Daal' kan
dat , daar i;; het medicch gedekt."

roepen
half j

:at hebben deze hoogste vertegen-
woordigers van de Rooms-Katholie-
ke terreurorganisatie in ons land
dan besloten? Om de Leer zuiver
te houden hebben ze in de Middel-
eeuwen de Kruisvaarders tegen de
Joden aangehetzt - eerste pogroms
tegen de moordenaars van Christus
in Duitsland tijdens de eerste of
tweede Kruistocht. dat zoeken we
tegen de volgende Veto wel eens
op. Hebben de vertegenwoordigers
van deze mooie organisatie ook
niet tienduizenden mensen door hun
Inquisiteurs als ketters op de
brandstapel laten verbrandden?
Hebben ze niet ten minste passief
de veldtochten van Hitier tegen
het kommunistisch gevaar onder-
steund - enkele afzonderlijke
priesters en zelfs bisschoppen
buiten beschouwing gelaten. Zouden
e dan nu hun mooie leer laten be-

derven door slèchts één prof je v
hun eigen universiteit? Met prof-
fen hebben ze immers ervaring. zo-
als blijkt uit het geval GalileI
die heeft later wel gelijk gekre-

ar de paus was toen 00

nog niet onfeilbaar. dat is hij
pas geworden op het eerste Vati
aans concilie - meen ik. opzoe-

ken tegen de volgende Veto. Een
ander prof je. ~eer in de heden-
daagse tijd, is prof. Oe Locht.
die omwille van zijn ideeän over
familie en relaties, binnenkort
de straatstenen mag bekijken.
Bij zich ontboden hebben Hunne E-
minenties hun vertegenwoordiger
en factotum binnen de Raad van 8e-

doctoraat zou krijgen, zoals eerst
door prof. Peters (communicatie-
wetenschappen) was voorgesteld.
Peters had zelfs al "informeel"
kontakt met Fellini gehad. en Fel-
lini had al toegestemd ook. Toen
kwam die brief van de nuntius en
hebben ze maar gauw Elia Kazan ge-
nomen.)
~ervotte brengt zijn boodschap o-
ver, en op de hallen begint het
gesjoemel. Ze kunnen de Batselier
niet zo maar ontslaan. De akad~,i-
sche raad moet er ook buiten ge-
houden worden, juist omdat een
ontslag niet normaal is. Als een
prof een fout maakt kan hij of-
wel een berisping krijgen, die
kan de rektor op eigen initiatie
en eigenmachtig geven, ofwel kan
hij, voor ten hoogste één jaar
geschorst worden, ofwel, maar dan
is het héól, héél erg, kan hij uit
het ambt ontzet worden. In de laat
st
van

Laat ze maar openlijk en onder
volle pUblieke belangstelling pro-
beron hem uit het ambt te onthef-
fen, want een waarschuwing of een
schorsing, do sankties waarmee
normaal begonnen wordt als ee~
prof een fout r.aakt kunnen ze
zich n~ niet meer pe~itteren zon-
der no~ meer van hun oluimen te
laten.
Het geval de Batselier is een ge-
vaarlijk precedent. Als de Batse-
lier, die zich in een zekere po-
pulariteit bij de publieke opinie,
bij de studenten en ook bij het
kademisch en loJetenschappelij"-
porsonoel ka~ ve~heugen zo
kelijk aan de deur gezet k
den, dan is geen prof ~

ische raael er
Zijn vuile neus in steekt. Hand-
langers voor het vuile werkje
zijn gauw gevonden: behalve Ser-
votte ~n de Som9r zelf verlenen
Slampain en van Outrive -de aarts-
vijand van de Batsel1er op het
criminologisCI1_instituut, hun me-
dewerking. Ook weer zonder dat d

demische raad er in gemoeid
ordt stellen de Somer en Slanpain

hun clar.destien onderzoek in. 0
Batselier wordt voor de keuze
plaatst: weggaa~, en dan krijgt
hij nog twee jpar zijn wedde -zon-
der dat de akndemische raad er-
gens van weet; een of andere zw
te kas? -of de passage laten val-
Ion. Oe heren weten dat de pass8-
ge de Batselier erg nauw aan het
hart ligt, en ook dat hij zijn
wedde nodig heeft om het experi~
ment te bekostigen.

MI5.JKIN & ROGOS-JIN

heer van de KULeuven. prof. dr.
H. Servotte. Eigenlijk weten we
niet of Servotte naar hen toe is
moeten gaan, of dat ze hem gebeld
hebben. Wel weet de redaktie van
Veto dat Servotte bepaalde richt-
lijnen in verband met de 8atse-
lier heeft gekregen. (Zoals Veto
bijvoorbeeld ook weet dat de pau-
selijke nuntius himself is tussen-
gekomen opdat niet Federico Felli-
ni, dat stuk kommunist, een ere-

De Batselier was een geslagen man,
oen we hem vrijdagmiddag-opzoch-

ten. Zoals ~sjkin is hij steeds
weer verbaasd over de ploertig-
heden van de Ljebedews en de Ro-
gosjiens -hoewel geen van de bo-
vengeno8ï.de ~iguren van het for-
maat van Rogosjien zij~. Oe Bat-
selier was niet I r geslagen,
hij was ook onze} . ls ik ont-
slag neen, reden: lij, heb ik
tenminste zeker twee jaar die wed-
de. Anders gaan ze proberen me te
ontslaan, dan wordt dat een ge-
rechtszaak, dan krijg ik voorlo-
pig niks meer, en dan moet de Pas-
sage toch opgedoekt worden. We
hebben hem verteld dat hij in geen
geval ontslag zou r.ogen nemen.

PAARSE GEWADEN
Wat horen we daar? Is dat nie' sor. Blijkt uit dat interview
het ruisen van Paarse Gewaden? Is immers niet dat deze sommige hei-
dat niet de Heilige Geur van wie- lige waarheden van onze Moeder de
rook? Heilige Kerk aan zijn laarzen
Jaja, zij zijn het, Hunne Eminen- lapt. Heeft deze afvallige niet
ties de Vlaamse Bisschoppen, de met een gebrek aan ernst gespro-
"inrichtende"macht van de KULeu- ken over seks, een goedkope vorm
ven. Hebben zij niet in het we- van ontspanning die echter slech
reldse blad HUMO een interview ge' genoten mag worden nadat de pries· Oe redaktie wijst er nadrukkelijk op dat al hetgeen in dit nu~er
lezen met de 8atselier? ter van God de daartoe benodigde verschijnt over de zaak. St. de Batsel1er. enkel en alleen onder
Dat hebben ze. en hun gezalfd ge- organen gezegend heeft? Heeft hij de verantwoordelijkheid van de redaktie valt en dat prof. St. de

ed is geschokt geworden door niet weer een~ moraal en gezag 8atselier op geen enkele wijze kan verantwoordelijk gesteld worden
'3or.rnigeuitspraken van de profes- door de r ..., gesleurd? 2 voor de hier gepubliceerde teksten. IJ
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Ve.'I.vo(.gvan r.2
35 fr was hier de nag Inpr-Ljs, ti
jaar geleden. Daarna is de prijs
gestegen. Maar in die tijd wao
ik volledig ingespeeld or herne-

De pr ijzen zijn
'10 fl'.

l ;;nel get:teg

nu kosten.
helft.

de l.aatie te :..

s minder dan de

., jam'. Nu zit u aan

70 en soms 75 fr.

Waal'van hangt dat !l.[:'

Oat hangt af van het feit of het
om een première gaat of om een re-
prise. Chaplin is 70 fr. HAROLD

AUD is 70. A SPACE ODYSSEE is
• r~ar die duu~t ook 2 uur en een

I' nog andere [aktoren VOOl' die Pl' ij::s+-4;?,,~ng(Jn?
Oe uitrusting van de zaal zit er kostten: nu heb ik prakti'sch geen
ook tussen. Maar vooral de prijs en .e.e i ,M meer die Onder de 40%
van de films is voor mij één van ko~ : zelfs een Chaplin niet. die
de grootste faktoren. Vroeger had betalen we no~ 40%.
ik films die mij niet meer dan 40%

half. Omdat het een reprise was kor,
ik die aan 75 fr zetten. anders
was dis .11• volgens de .engte van
de film. JIJS de speelduur.

11 film altijd bepaald op bacic van pel'eentag

Ja. met een minimumgarantie die
men alti,',dmoet betalen. en een
supplement. Het supplement is even-
tueel te betalen al ~Rn de mini-
mumgarantie overtre n. echt.

THIEVES LIKE U
Nu het probleem ':n r,nUlJlm. Hoe ::iet

Dat hangt ervan a . l bedoelt 16mm.
We kunnen ons atvragen : wàt Ü let
doel van die 16mm-voorstellinfen.
Als je een man hebt zoals hier een
beet: e verder ... van Bevrijdings-
fil~: ... Wel. dat vind ik gewoon

die waarborgen zijn totaal verschil
lend: dat schommelt van enkele ui-
duizenden tot enkele honderddui-
zenden.

, ..enfi lminitiatievan.

verantwoord: die man brengt gewoon
die marginale films. d'.e anders ge-
woon niet te zien zi,'n: jie brengt
alternatieve. politie e ilms uit.
die normaal in een kommerciêel cir-
cuit niet kunnen lopen.

Zo'n ;'';~...r. zouden niet gaan in de Studio:
Die kan H. geen \>!eekprogrammeren. gewoon verantwoord Ls wat hij doet.
Tegen dal enre heb ik het absoluut Wat bv. Robbe Oe Hert doet. vind ij(
niet; ani in. ': is geen kwestie VeT! verantwoord.
tegen of r, maar ik vind dat hel

Maal' de filmvoo},,~teUingell van de studenten;
Die studentenvoorstellingen vind
ik gm~on opportunistisch. Dat is

ni2e woord dat ik kan

SA1YRICON passeert. Welke redenen.
behalve opportunistische. zijn er
te vinden om SATYRICON te program-
meren in Leuven? Die film wordt
elk jaar in de zalen van Leuven
hornomen - niet bij mij: maar dat
heeft geen belang. Die loopt min-
stens één keer per jaar in Leuven.
Elk jaar wordt ONE FLEW OVER THE
CUCKOO'S NEST gedraaid. wordt THE
GRAOUATE gedraaid. worden de Berg-

id in Leuven. Wat draait

koord: die
om die ouwere klassieKers
En die films waarvoor ze de kans
niet krijgen - d.w.z. die door de
Leuvense bioskopen niet zijn ge-
kontrakteerd - dat men daar de 16-
mm-versie voor passeert: dat vind
ik normaal. Maar anderzijds voor
die films die toch opnieuw in de
bios kopen lopen. daarvoor heeft hm
toch geen zin. Vind u het dan kul-

tureel zo verantwoord om in om-
standigheden. die op projektie-
en klankgebied ~e wensen overlaten.
bv. een SA1YRICON voor te schote-
len? Dat noemt men dan een kultu-
reel beleid van de studentenvorR-
nigingen! Hpt is juist oprortunis-
tisch - ik wil het woord "piraAt"

niet gebruiken - dat een paar
sen geld in hun zakken steken
een onfaire manier: ze hebben
geInvesteerd. ze hebben'geen t
te betalen. ze riskeren bovendien
niks - hoeveel kost zo'n 1Emm-fil
500 tot 2000 fr? ..

Er moeten nu
ten films: lSI

1 takoen aan de aiad betaald ixn-den, ,
an de bruto-omzet: Dat ie einde ,januar" ,

l' .ituden-

ve hebben bu, een bi-ie]: van Ekonomika. Die
pl'o,'Îektel'gn die bij het Smalj'ilmvo}'deelhui
verdeelhui» of ze die bepaalde film konden kl'i,j~.1
de dat ;;e u de toelating maeet: vl'agen. Toen heb
daar' mk« mee te maken had,
Ik héb daar niks mee te r I.en; ik
kan de toelating niet g~ r. ~~ar-
om zou i k die kunnen gever, .a:
hangt gewoon af van de verdeler.
Het is de verdeler die besli~
w~ar en wanneer een film draa<~.
Op het moment dat bv. SATYRII '" p:e-
passeerd is - in de veronderstel-
ling dat ik die Onder kontrakt zou
hebben - had ik enkel mijn kontrakt
bij de 35mm-verdeler voor die film

Daarvan heb ik nooit iets geweten.
ee maar. ik neem aan dat ze be-

paalde films spelen. films die je
praktisch niet meer in roulatie
krijgt. Dàbr heb ik niks tegen.
D~t is verantwoord. daar ben ik
mee akkoord. Als ge dié reden hebt
dat de kopij niet meer bestaat op
3!,mm. laar noem ze mij eens op;
dat zi 'n films "laar ze ook niks
aan verdienen. t1aar ik neem niet
dan dat ze SATYRICON of HAROLD ANO

En komt u el'tw:sen~'

Hoe: er tussen?

Beetaas el' geen kontrole tu~:r.en de •
Oe 35mm-verdeelhuizen verkopen de
rechten voor de 1e~-kopij aan de
16mm-verdeelhuizen op bepaalde
voorwaarden. Daarin is o.m. be-
paald dat de 1E~-verdeelhu1zen aan
de 35mm-verdeler vragen of een be-
pa6ld~ film. die 9P 10mm~formaat

epaaide iokal1te.it ~wordt; ge

Zou het geen opla~wing zijn de titel
pen, voor een langere termi,in bekend
tref!;;

MAUD draaien. of een AIu,
FIT It gaat gewoon niet op.
Ten ar Ifsre.wij hebben ons ook te
houden aan de kommerciüle kontrak-
ten. Als een andere zaal in Leuven
bv. AMERICAN GRAFFITI.heëft. kan
ik die hier ook niet op 16rrrnge-
ven. Oàt kan niet. Maar het pro-
leem tussen 35mm-vortoningen in

cinema's en 16mm-voorstellingen
jaar organisaties bestaat niet en-
kel in Leuven; 't Is overal.

afgezegd en schadevergoeding ge-
eist omdat die film al gespeeld
was in Leuven. Dat is alles wat ik
kan doen. Die schadevergoeding kan
ik niet aan de studentenvereniging
vragen. maar aan de 35mm-verdeler.
jmdat mijn kontrakt niet gerespek-
teerd is. Ik kan nooit een film
verbieden; 't enige wat ik kan do
is zeggen: ik speel die film niet
meer.

,- en de 16fT7r.-t:erdeeZlzui::en?
gevraagd, vrij is voor die plaats.
Smalfilm bv. is daar korrekt in.
die vraagt dat. Dat is veel gezon-
der. Maar in Louven komen we al-
tijd tot botsingen. c~at hier al-
lo hernemingen gel<ontraktoerd zijn

bioskopen. Dat 1s de on1-
·'liiö~ dunl<.-~ik.

Zo-
n bl1-

liggen alle reprises van waard
voor Leuven vast. Maar de data
kan je niet vastleggen.

Een
met

THERE 'S NOBUSINESS LIKE FILMBUSINESS
ter;' Rekening houdend
11tituaarde",

u

'1',1g: z.:at i:: film 1). r' zl..1 uit
»ciële acpekt , maar ook met de "

Hernemingen legt men nooit vast
op voorhand. Met hernemingen wordt
meer geimpI~viseerd. Volgens mij

Men kan de handelswaarde van een
film niet uitsluiten. Maar als ik
het voor een bepaalde film heb.
,dan wil ik die ook zo 1 '1oge-
lijk in mijn zaal hebben. z-moer
dat ik dat bereken... 'o:r lij is
film een instrument om aan h t pu-
bliek iets moois te brengen; dat
",..,loi " is natuurlijk zeer .ul,iek-
~i In mijn programmatie tracht

ik gewoon die films te brengen
die ik de moeito waard vind. dio
verantwoord zijn. buiten dat kon-
trakt dat me rp,'.cht ook ander
films te nemen... laar ik doe fUn
voor mijn plez!. rr '.nalle geval.
dat kan ik wel zeeeen. Daarmoe
ben ik misschien nop gelukkiR ook

e maar ... de 16mm ...

8

10 jaar "Studio" was volgens de re- op en top gekommercialiseerde windeieren gelegd. en dat gunnen film. dan moeten wij konstateren
ie van Veto een voldoende reden filmwereld.die wij echter moeilijk wij hem. Inmiddels is hij uitbater dat zijn programmatie hier weinig

om enige aandacht te besteden aan kunnen pruimen. Zoals ... : geworden van 2 zalen in Louvain-Ia- sporen van draagt. Geen eksperimen
fenomeen. Het is nl. z .da: Als je naar de Studio gaat dan kun Neuve (waarvan één kompleks 3 zaal· ten meer.geen alternatieve films.

an niemand cntkennen.det <nd:1 je ticket jes kopen.Diegene die tjes telt) .ven 2 zalen in Leuven alleen nog zekere kassuksessen.
tiaar ontstaan in oktober 1967 de achter de kassa zit of je ticket- en vier zalen elders in 't Vlaamse Zelfs met· zijn twee zalen nu te
Studio erin geslaagd is om van de je scheurt zijn.jpbisten. D.w.z. lar 1. .aar helaas blijkt sukses Leuven is er geen plaats voor een
film één der meest populaire ont- dat deze mensen vergoed worden ee,n ,antal nafaste gevolgen te heb- alternatieve fllmprogrammatie.
spanningsmogelijkheden voor de Leu- voor de door hen geleverde pres- ben bij uitbaters.De progrummatie Voor hem telt enkel nog de jach
vense student te maken. Dat zij dit taties. Rastelli betaalt zijn boert zienderogen achteruit. ~n er op premieres en grote namen.di
~~t te doen door het invoeren van mensen nog geen 6D.-.terwijl hot heeft een aksent verschuiving tenkoste van de gehele prosram-

betere.zij het dan nog Kommor- aft! !.Iejobistentarief ~instens plaats van kwaliteit- en waardevol- matie. Oe Studio is niet langer
~äle film.in Leuven verdient veel 1 • netto bedroeg vorig jaar. Ie films.naar kommercieel zekere die zaal waar je op ene vrije
ardering.Fllms die vroeger hole- De ti 'gangsprijzen zij op 10 jaar produkties. Ra! 111 vormt hi~rop avond naar toe kunt wandelen en
.el niet.ondanks hun sukses op tijd van 35.- naar gemiddeld 80.- geen uttzondar-Lng i uu weten wij zelf zelfs zonder de af-':_chete kennen

iuitenlandse festivals of in gro- gestegen en staan daarmee in één genoeg wat het betekent een zaal er op kunt rekenen. iets degelijks
'e Belgische filmsteden Ivnl.Brus- ruk op gel~jke hoogte van de ande- uit te baten.Er dienen kompromis- te zien te krijr.en.

1) naar Leuven kwamen. zijn nu re zalen t~ Leuven. Oe tijd dat de sen gesloten te worden om de boel Zijn houding t.e .. de studen
hier te zien. Studio een goedkope zaal was is leefbaar te houden. Maar wat wij initiatieven is dan Ik typer

.hthans staan wij niet klaar met blijkbaar voorbij. niet aannemen is dat voor enkele Zij mogen wel die films draail!n
linten en dekoraties voor de Het is trouwens rond het geld dat goede films. tal van'.waardelozen die hem niet interesseren (dus

Heer Rastelli.uitbater van de Stu- door de jaren heen alles is gaan dienen geprogrammeerd te worden. ipso facto alle niet kommerciële
dia. Er zijn tal van praktijkon draaien in de Studio. Oe vo~rbije Als Rastelli verkondigd dat hij v~volg' P 4
die blijkbaar normaal zijn in de 10 jaar hebben .voor RastelI]. geen 3 n'g steeds streeft nap- .de be~ere . .

~----------------------------------------------~ •..r, ~



Vellvotg van p.3
ilms). maar an iegene waar hij
og munt kan u:t ~aan moet er af-
ebieven worden. ~t ruikt ster
aar opportun':' In eigen belanr·
et valt evident te betreuren d

de meeste studenteninitiatievon ge-
aseerd zijn op financiële basis.
en programmeert een film omda

het geld opbrengt. Het mag zeker
een geld kosten. De kwaliteit van

de film is dan ook secundair.Zou
niet veel gezonder zijn indien

jl organisatoren WRt moer aandacht
zouden besteden aan ('Jat zij het pu-
bliek aanbieden? Zij zouden moeten

om kritiek te leveren op de film-
programmetie van studenten.en nog
minder om via allerhande slinkse
middellen filmvoorstellingen te
boycotten.Verdeelhuizen of
het filmsyndikaat onder druk zet-
ten om kontrakten te do on vorbre-
ken met 16-mm initiatieven zIjn
voor ons niet aanvaarbare prak-
tijken. Rastelli zou beter moeten
weten! Hij die enorm· veel te dan-
ken heeft aan het studentenpubliek
zou zich dan ook wat fairder moge
gedragen. Want wie is nu feitelijk
de rarasiet?

grammatie wel bij tot de kinema-
tografische smaakvel'betering van
het publie~? Het is dan nogal
goedkoop cm te stellen dat stu-
denten enkel film draaien om het
gels in hun elgen zak te laten
verdwijnen.Oe opbrengsten van se
mOBstB filmvoorstellingen gaat
naar de werking van fakulteiten
of_verenigingen.En trouwens stel-
len wij de vraag waar de winsten
van de studio naar toe eaan?
Zeker niet naar beter maar minder
populaire programmatie! '
Het is dus zeker niet aan Rastel'l

begrijpen dat het progranuneren van
films niet enkel een film bestel-
len.afdraaien en centjes tellen is.
Maar dat men moet mee werken aan
de kinematografische opvoeding van
het publiek. Zij die zich daar niet
van bewust zijn of uit winstbejag
niet äan willen meedoen zijn med
de oorzaak van de scheefgelopen
situatie in de filmINDUSTRIE.
Tot daar kan ik de heer Ra~ .6._11
bijtreden.Maar wat spookt I.!.'.
die veel meer faciliteiten en r Ine·
lijkt n bezit dan de studenten.
wel I Iraa8t zijn huid~.,.npro-

YUF JAAR WETSWINKEL
DE PARABEL VAN DE WEDUWE EN DE DOCHTER

de lactis hominibusque· _____
De laatste h,j~Reu (VVS) besteed'
de enkele kolommetjes aan de be-
spreking van de Leuvense studen-
tenpers heden te dag .• Met bibbe-
rende handen ~loegen wij dus Reu
8 open om o.~. het oordeel over
dit eigenste bï.ad te vernemen .•
Een pluim voor de Veto om de p2>i-
meul'S uit de KUL-keuken. voor het
volgen van de aktualiteit. van de
tudentenbet.Jeging .• Krit·schp no-

ten over do stijl" de ondu=del.i jk-
heid over vie dit blad J, lechr-i .
en een gebrek aan l<"jn. Waarbij
vraag gesteld wordt OT dit en het
feit dat Veto maar door een klein
deel van de studentenmassa gele-
zen wordt. geen oorzaak vindt in
de geringe belangst l- ·ng van de
kl>ingen aan het A.S.R.- ~n studen-
tengebeuren .• "aal' hebben we een
dergelijke hypothese nog gelezen?
• Alleszins zal de Roje Reu déze
rubriek voordragen als kandidaat
voor de Pulitzel'pl'ij

Bij ue oude, bl':l;)t-j)1'~U!.J werd de laat~te kiJe uit de stal gehaald.
Ook op deze koe had men in naam del' wet beslag laten leggen. Toen
uendda de oude V2'.)W.lzich tot haal' beide tieneerqeclaqen dochtore ,
Rechtvaardigheid en Justitia.
Ze zei: "Kinderen, het ie mij niet langer mogelijk in jullie on-
derhoud te voo2'zien. "l'tNk daarom met God en zoekt een betrek-
king in de !.lijder.:el'ld:" :at) gaf ze aan beide meisjes een a î-:
scheidekue .
En ze gingen, hard r. hand. ~ gin3en n etl om een dienst tE z ,k
-t'Ik: uil: slechte z 'n m. stel' dien »", zei de oudste del' tI),~e,
Recntvaardiqheid, " ·e even braaf er' eel'li,1k is als onze (11 d.
oude mOE der : l3:k Z.' ierrrlndui.n d, b·~·i:if ik hem tl'~UW tot aan
mijn dl -d:"
-"Etl (.k", 11 z?',am de jongste del' zusters, Justit :a, "IJil mijn krac
kr-achten 8 .echtn i~1 dienst: ct Z Zen van een hoer, d: f zo machtig
is dat niemand t 'gen hem opkan . Paai: ik verlaat: hem weer' alo ik
iemand ont71ll.e+, s+erke» dan h=i . "

Op een kruiepunr der wegen gek,
gen uiteen. ~an aat ogenblik a
']ezien.

Weer een kaakslag voor Vlaandel'cn!
• De kOl'rektioneLe rechtbank van
Antwerpen zal niet ingaan op de
klacht van KVHV-Antwe2pen tegen
Jacques Bl'o3Lwegens "smaad aan
Vlaamse volk" omwille van zijn
chanson "Les Flaminqantie" .• Laat
het een tl'~ost wezen dat er nog
Pranetal-iqe Brueeelaar-a zijn die
de flaminganten ook nog po:1itief
kunnen benaderen .• De jaarlijkse
Geschiedenisprijs van het Gemeen-
tekrediet werd voor '77 o.m. toe-
gekend aan een ULB-assistent
voor haar werk "Bruxel.l.ee au XIV
i~cle, Berceau au Plaminganticm

c:Mmocl'atique (1840-1873)" •
van dit genre mensen. en
het Belgisch fedEl'al'
tel'haald beschouwen.

mhel sden zij elkaar er) gin-
elkaar nooit meel' tel'~g-

~=1 •De begr:;ting voor WetenschapGbe-
leid '78 bedraagt 43,6 mil,1aal'.•
Een hele kanjer. maar als
dat 8elgiê bij voorkeur

n is op ret
bekwaamheid en arbe1
brek aan grondstoffen.
we er inkomen •• Hoewel er beden-
kingen te maken zijn bij de best
ding van de gelden. geven we ze
hier sec. zonder kommentaar .• In
percentages van het totale budget
gaat 21. 18"', naar onderzoek over
produktie :nijverheid. landbouw
en dienstbetoon). 1 • 1% naar
I<ernenergieresearl • 1;.50% naar
samenlevin~n in tellingen-onder
zoek. 13.39 voor algemene kennis.
13.32% voor gezondheid. 9.23%
naar leefmilieu. 6.25% naar ruim-
tevaartonderzoek. 1.75% naar soci
o-ekonomische struktuur en 0.46%
naar verdediging .• Dat minister
Vandekel'ckhove zijn begroting
goed vasthoudt. want kollega
heeft zich weer eens vergist in
zijn staatsbegroting .• 70 mil-
jaar, miljaar, miZjaal'. zucht hij
en is wanhopig op zoek om die put
te dempen.

•Al geruime tijd ).-',..1:1' De Standaard
uitpakte met het _ '-J' :uJfal i.
v.m. de ctudiobeurn:«, t·"d de So-
eial.e Dienct: van de • i.. ouven hier-
van lont geroken en een brief,
waarin deze praktijken gelaakt
werden, naar diezelfde krant ge-
schreven .• Indien de toegekende
beul'sbedl'agen in die brieven zou-
den kloppen. zouden de studiebeur-
zen dit jaar op één of andere ba-
"is gE.-:ndL'x<..el'dzijn .• Dat zou
alvast goed nieu~s zijn. maar het
naet allemaal noc eens deftig na-
gepLuisd worden •• Effenaf slecht
nieuws is dat er nog steeds stu-
denten zijn die hun beurs van vo-
rig ;jaar moeten uitbetaald kz.ij-
J~n.~inds 5 jaar heeft de oudste doch-

ter. Rechtvaardigheid. een onder-
komen gevonden in Leuven. aanvan-
kelijk in de Krakenstraat. maar
sinds enkele jaren in de Tiense-
straat. Nochtans rlient ze nog al-
tijd dezelfde "meester", de Wets-
winkel.

In het begin van de jaren '70
groepeeerden er zich in de fakul-
teit Rechten een aantal studenten.
die niet tevreden waren over het
rechtsonderwijs zoals dat in De
Valk gegeven werd en wilden ze
ook het rechtssysteem kritisch be-
kijken. Daaruit groeide de S.A.R.
(Studie- en aktiegroep Rechten).
die in de fakulteit enkele brochu-
res verspreiden waarin het recht
als klassegere' t t werd ontmaskerd,
Hieruit groeide. naar Engels en
Nederlands voorbeeld. de Wetswin-
kel.
De wetswinkel verleent enerzijnds
gratis advies m.b.t. individuele
juridische problemen. Een tweede
taak i9 strukturele hulp verlenen:
problemen (helpen) oplossen van
voornamelijk bepaalde maatschappe-
lijke groepen met een identiek
probleem (dopperskomitee. huurde~

syndikaaat. anti-repressiefront);
hierdoor worden de machtsverhou-
dingen aangetast. Tenslotte vor-
men studie en uitgave van brochu-
re::;'o.m. re' hten van de arres-
tant. huur. el:htscheiding. studen-
tenarbeid een belangrijk aspekt
van de Wetswinkelwerking.

Met onze felicitaties komen we
iets te laat. na de vieringen.
maar onze wensen zijn ge~eend:
we wensen Wetswinkel geen lang Ie-
ven ... !? Inderdaad. Wetswinkel is
er gekomen omdat de officiäle
rechtshulp in België pra~tisch
onbegrijpelijk of betaalbaar is
voor de meeste men~en. dit in te-
genspraak met wat het racnt eigen-
lijk zou moeten zijn. Wetswinkel
helpt eraan mee het recht voor ie-
dereen toegankelijk te maken. en
een rechtvaardig recht ingang te
doen vinden.
Samen met dochter Rechtvaardig-
heid is Wetswinkel op zoek om zus
Justitia terug te vinden. Maar.
jammer genoeg. zal de ontmoeting
tussen de twee noe niet voor mor-
gen zijn.

•
Voor het gesprek met de gelauwer-
de Amerikaanse cineast Elia Kazan
op 3 februari was er een relatief
grote belangstelling van studen-
inei ide .• Als geroutineerd re-

gisseur dirigeerde de 68-jarige
man. na enkele radio- en tv-in-
ter' lew: • vlot het studentenge-
sprek .• Rechtstreeks antwoord op
de vragen over de McCarthy-pel'iode
ontweek Kazan door enkel te ver-
wijzen naar een boek dat hij bin-
nenkort over dit onderwerp zal pu-
bliceren .• En wat bleek nogmaals?
• Na bijna 20 jaar bezwijken onze
hedendaagse vrouwelijke studenten
nog steeds voor de beko~ingen van
'ames Dean; vragen over diens ak-
teurschap en privé-leven werden
door Kazan. die Dean regisseerde
in"East of Eden" rustig beantwoorC•

•Zonder moei l tikhrden werd in janu
ari dit jaar een dekreet bij de
Franstalige Kultuurraad ingediend
voor de oprichting van een Fl'an'>-
ta'lig overl.eq= en adviesorgaan
tussen de Franstalige univel'si
ten (elF). tegenhanger van de
Vlaamse VLIR .• Geknare , ge knal'
en getand, getand in de Hallen.
want daar zat een rektor die ,ia-
l'en heeft moeten lJl'oe+:enom z'Z:,in
initiatiet. de VLIR. van de grond
en erkenol te krijgen .

•Aan de RUCA werd de facto de eel'-
te Vlaamse Vl'OUlJ'l ·jke rector ge-

installeerd .• In haar zal De 50-
meI' een echte kollega vinden: ook
Mevrouw De Groodt-Lasseel is don-
tOl' in de geneeskunàp .• Zullen
die wee met elkaar gled overeen-
komen in de VLIR-vergaderingen.•

Wij zouden graag een antwoord we-
ten op de qeecbiedkundiqe vraag
waarom de UCL nu pas. 3 jaar na
de }..'-;L, haar 550ste vel'jaal':Jag
viert .• De !.linnaal'wordt beloond
met een deLure uitgave van Akade-
mische Tijdingen over het 550ste
feest jaar van de KUL .
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"Circus" duidt 1n de naam van het gezel-
schap enkel de afgezonderde ruimte aan
waarbinnen de leden van C1rcus Alfred
de voorkeur geven om hun handel1ng te la-
ten evolueren: zaagmeelpiste in het cen-
trum, overkoepeld door een tentze11. Tur-
ba en zijn medewerkers zijn geen clowns
in de klassieke zin van het woord. Zij
brengen een clownspel op hoger peil: ce-
rebraler, subtieler, met een grotere waai-

.. . er aan st ij len en technieken; ze zijn.riIiiPi meeI' theatraal. 0 e klassieke circusclown
'spe
Hij is een archetype, nooit een normaal
menstype met gelaatstrekken en gebaren
ontleend aan het dagelijkse. De clownes-
ke mimieken in Cirkus Alfred wekken daar-
entegen een sociale verbondenheid op.
Meesterwerken ontstaan niet in afzonde-
ring, maar soms als totalisering van een
aantal voorlopers. Zo kwam ALffifD tot een
eigen artistiek genre door snn comllinatie
van twee hoofdinspiratiebronnen, n~~elijk
de circusclowns en het straattheater (0.
a. het 0 eens Joker Teatret). I';.enmerkend
voor dit laatste is de aanhoudende inzet
om voortdurend aantreLkelinke thema's te
vinden: groter gebaren, grootser stijl,
vlugge aktie. 8it wordt aangevuld door
kenmerken eigen aan de bittere dichter-
lij kheid van de ALFR eJ J Im Y PHH O"IIME
(waaraan het c1rcus trouwens zijn naam
ontleend heeft), en aan de klassieke stom-
me f.ilf"lfledie met hun unieke zin voor
dynemt smr , n log verfijnde gagtechnieken,
en uit~u~tende uitvoering. Vanuit deze
inspiratieve basis toont C1R rus A~ 8)

ons een feest van vrije creatieve expre~-
sie.

do 23
20u3[]

CIRCUS ALFREV: CLOWNERIES

TI"e.e. goe.de. <.de.e.ën van TUR6A Ugge.n aan de.
ba.6.w vrut de CJLe.a.:Ue.11 Lu C(owneluu ", na-
me.Ujk. ópele.n met een onwtCÜ!Je beJI.g pa.p<.
e.H met abótlulk.te. klaJtkgotve.n. Va.all.b-i.j Iwn-
me.H dan vlllLÜLÛ.U op de FIrJLte1.WU.' ó gupe.eld
met ûcht: en op thema' 6 van de. bundel van
Twta.tt Rem!!.
He.t c..Ut.Cu.6Al61!.ed veMoon.t e.en IL-i.jk van ge.-
voe.UghUd. Ge.e.n onge.bI!.Udelde. Q.!jI!.Uó-i.vUUt,
ma.aII. e.e.n wgetoomde. be.heeJL6-i.ng van het ge.-
be.UlLen, aldM ttJCl!.cit tot het wde. e.e.n ópa.n-
tt-i.ng aang ehouden b-i.nne.1t het ta.chwe.kkende e.n
het abóUILde.. Eén en al zeJ 6-i.11.on-i.ezegt de
down al ta.Che.Hd ûjn, 6Om6 tlL-i.6te, wa..aJLhud.
Hwt :tIulg-i.-c.ont.-i.6che teve.YL6v.w-i.e, de ócllWLk
met het ge.b1t.Oke.nhMt, de held vot: lu.ndeIL-.
t<.jke tedell.hUd, WOlLcit uUgebeeld dool!. een
zakdoekje. en or~ngupe.lLde ogen, tO~elLend
moment van II.tÛ de kUMt op de ptanke.n kan
z,<.jn.
Het C-i.ll.Cu.6At61!.ed van PlLaag bJtengt Ot16 een
6pe.lU:o.l,el dat n-i.e.uwe holL-i.zon.ten opent. Ve
9a.tt6 e ePlo.t<.onel e 0ttl:.lLoeIL-i.n!J v-i.ltcit Ûj n uU -
d/tuklu.ug hl een ge.jubel van klwte na.u.wke.u-
IL-i.ge geba.ILe.n, een gt<.mp van ee.n gt<.mta.ch,
een p!totuteILe.nd ge.mOJt., een vtuciu: uU het
centl!.ale a.ruuueûg z.i.jn. VU allu gehutd -i.n
tit een t-i.jd6- en kleUILbehee/I..6-i.ng. Ga.tt6 de
opvoe,Wtg doon: IOOl!.cit met t<.cht: gupeeld.
Ge.dUlLettde cüe twee Uu.IL IOOl!.cit geaU.udee.lLd
na.a.IL tle.6 en te.e.d van alledag, echt: gebeu.lL-
de cüngen be.ke.ke.n vanuc: e.e.n gutte tach,
ex:tlulve.lLte waa.gótu.kken vot pte.z~eIL, ma.a.II.
001, een -i.n ûch zel6 geheeILd moment met
ta.ndettge/maJL6. V<.t allu toon.t eeM te meeIL
a.rut dat men de welLke.UjkhUd 1'!00U kan glL-i.j-
pen, ma.a.IL enkel IUtke.Ungó k.a.n betta.delLen,
tie6ót op e.e.n oMe.aU.6t.wche IIJ-i.jze: e.en Ho-
meJl.-i.6ch ge.ta.ch VOOIL de p-i.e.t.t.u,t;t,i.ge meM die
U de 60ut begaan hee6t te gaan geloven
IU j be.la.nglL-i.j k .(..6.

REDAKTIE & ADMINISTRATIE:
'T STUC - E. VAN EVENSTRAAT 20'

3000 LFUVEN
t.l.016/22.44.38

clown festival maZ7
ORG. KURA IN'T STUG 8[] -100

ALFRED 8YLAND ~
GAULIER

CCJ1PJlGNIE PIER RE BYLANJ

"LES ASSIETES"

ar'ven Uit 'Clat'"nun "tneate:c~een-ecnte ent.-
moetingspleats moet zijn voor acteurs en
toeschouwers. Daarenboven benadrukt de
term "C O'lPJlGNIE" dat het een eerste ver-
eiste is dat er een innige verbondenheid
bestaat tussen auteurs, regiselJrs en
acteurs. Voor beiden staat de lach cen~
traal in hun theatraal handelen. Zij hou-
den van zeer grappige gebeurtenissen, om-
dat de overgang naar het poëtische zeer
klein is.

ftUNE BE LLE J ll..R NEE"

Als tweede opvoering brengen ze een mas-
kerspektakel "UNE BELLE JClRNEE" waarin
ook de Nederlandse Marieke Schnitker mee-
speelt.
Het thema is zeer eenvoudig: van twee '.
stoelen wordt één dooe twee personen be-
zet. Vele aspekten van de prestatiemaat-
schappij worden hier door gesymboliseerd
o.a. in de geest van de arrivistische
leuze "Ote-toi que je m'y mette". Verder
ook de burgerlijke mentaliteit om, bij
cebrek aan eigen oordeel, precies dat te
bezitten wat een ander verlangt of reeds
bezit.
De twee spelers dragen larve-maskers zo-
als de Zwitsers dragen bij de carnaval
te Bäle. Deze maskers zullen een eigenaar-
dig, plezierig en grappig leven voor stel-
len, ze zullen ook vele dingen vernieti-
gen om,jte lachen en ook omdat breken nut-
tig is.
Jit stuk kenmerkt zich doör een hoog ar-
tistiek peil. Het is vermakelijk maar ook
verontrustend, zoals stilte steeds is
wanneer ze sprekend is.

* * * ** * * *
BERICHT. :

Mensen die één of andere aktiviteit
willen aanr,ekondigd zien in Veto-
Aktivitips.gelieve tijdig de kopij
binnen te zenden. De datum staat
vermeld op de laatste pagina van
Veto ...

* * * * * * * *



woensdag Z2

16. 30 u. Uiteenz eft.i.ltg van
cl.U6 "Ac..tuele be.tekellM
beweg-Utg: Een ~t

beLlleg-Utg", Ve lang e !Joc
)(,(.J)tMc.he v.<..ó.i.e, P./[.o6.
-Ut 1tUI.tUu.u,t Van den H
tok. 02.22.

zondag 19

11.00 u: Zondagm.i.ddagc.on6~: P.i.anodec..i.tal
me.t JANIEL CAPELLETTI, kand.i.daat vop./[. de
kon.ütg-Ut EU.6a.be.t1t wed6t1Ujd,
ht de gotMc.lte zaal van he.t ~ta.dItU.<..ó

maandag 20

20.30 u: Toneel: APOLOGI[ va.tt JULIEN SCHOE-
NAERTS,
In. '-t S-tuc.. O.l!.g. Ge.Ilma.a.IL6 e.

20.30 u: Folk: BATTEIWI' RAM van Bel6Mt,
-Ut Ca.mpu6 Menbe.l!.g- Spo.l!.t.ko-t- RCzaal
01t!J. VTK

20.00 u: Veba.-t: me.t V. MJCIAUX
O.l!.g• VNSU, in. de va.lk 00. 11

20.00 u: KOn6~: Sum60~ueMku-t van he.t
KOIt.&t/d..i.jk '.tuuekc.on6 eIlva.-to.l!..i.um, 8JuL6~ el
o.l. v, Rona.ld ZOUma.tl. PlLOg./[.. J. Ha.uWt,
I:).A. Hoza..l!.t., R. Sc.humann,
ht de stads« c.howooU)[.g, 150, 100, 60 (Vell-
m.&tdell.&tg 3 PlM, Un COn6e1lva.-to.l!..i.um)

20.15 u: BAUVILLARV GLUCKS/.IAN, de 6~e
nouvelle 6.i.loMph.i.e, ",.m.v. Wa.ltell Van
T.l!..i.eIl (U6~.i.a.), Pot Vumont (RUG)
en. aud, Vu~. O.l!.g. SKAL.

20.00 u: FUmvoOM-tell,ólg en da.ba.-t
.&t a.ud. 01.12. O./[.g. V.A.F.

FI UI: "He.t !Ju c.h.i.edeni6
IUjk op de guc.h.i.eden.<..ó.
ët.e en andelle ./[.evotut.i.u ".
hl (i).i.j~b. e.n Le.U. Se v
U h.<..ót.o.l!..i.c..i..

20 15 u: "Ana.)[.c.h.<..óme,
m.lll.v. Tom HoUIZJlma. e.n
a.ttMc.lU-ó ten)
-Ut de. va..e.k.

20.30 u: Iazz : WW BIG SANV HET ~HET VER-
HAAL VAN OOH WIM"
-Ut '-t S-tuc.. O.l!.g: Ku.Uu..u.M.o..a., .&tkom: 100, -
~-te.unh.a.a..l!.t.en: -20,- CJP, TTT: -10,-

•*••••••20.15 u: MIKIS THEOVORAKIS,
.&t A.l!.ena. ha.l.e., Ve.U.l!.ne.200, 250, 300.

donderdag 23
20.30 u: CLOWNFESTIVAL: CIRCUS ALFREV,
.&t '-t S-tuc.. O.l!.g. KuU.u.twuta.d. 100,-
~tuulka.a..l!.t.en: - 20 CJP e.n TTT -10

20.30 u: CLOWNFESTIVAL: CIRCUS ö
.&t '-t S-tuc.. 01t!J. KuUuU.I!..I!.a.a.d. Iti
~te.unka.a..l!.t.e.n : - 20, CJP en TTT: -

dlnsdeg. 21 20.00 u: Sumpo~.i.um: ()eIlkloo~he..i.d va.n acade-
m.i.c..i.: "lJeIlh.loo~Ite..i.d, d.i.a.gno~e., p.l!.ogno~e. en
bele..i.d", doo« V. Van Rompu.y, KU Leuven,
-Ut de. 6e.utza.a.t. van he.t hui» v. Vl~eLe. - --

20.00 u: AN1I.IATIEFIUIS: R. SERVAl
LAREN,
en. aud, Vestücus •• O./[.!Ji
50, ~te.unfuuvt.ten.en CJP en TTT: _

20.15 u: "006te.Me. w.i.j6he..i.d voo
6 e. me.II~", dOM Pno 6. L.i.e.b./[.e.c.ht.
-Ó1 aud, Vu~. O.l!.g. Ska.l.

OPEN POVIUM B.i.o6
.&t '1- Ssu«, O.l!.g: EUolog.i.e.

20.15 u: Un.i.Ve.Mite..i.ûc.on6~: He.t un.(.Vell-
~ite..i.ûo.l!.h.u-t o.l. v. Lou.<..óWeema.e.l6, m.m.
• Ma..wt.<.c.e.RM h..&t (v.i.o ol) i
.&t de. glLO-te. lULla..

21.00 u: la.zz: N-ightland: Ga.v~ /,IuU.(.gan,
g~-t duelle.vc;t me.t P.i.eIl)[.e Van VO.l!.ma.el,
g.i.t.a.alr.,
.&t de. ja.zz zoldell van de Bla.uwe ~c.huit.

20.00 u: Sp.I!.eeh.be.u.l!.t.: KoeJr.denp.l!.Oblee.m, dOM
W. KUYPERS,
.&t W.(.j~b. en Le.U., ge. vend, O.l!.g. KVHV.

17.00 u: Voo~c.ht: P.l!.a6. H.T.A. WHITING:
an OVellv.i.e.uw 06 .tJle. sa..e..e. SIU.U Le.tVt.n.&tg
PILOc.U~
.&t aud, L 07, Ka.mpu6 ~)e.t~c.ha.ppen, cezee-
t..i.jne.ntaa.n 200 He.ve..l!.l.e.e..

20.15 u: Voo~c.ht en Poe.ue.: SIMON VIN-
KENOOG EN JOHNNY THE SELFKICKER:" W.i.j men-
~en ende»: me.IuuvL" m.m.v. Wa.ltell Van T.l!..i.eIl
.&t Aud. Vu~

(U6~.i.a.) I Pol Vupont (RUG)
.&t aud, Vu~ I Ol!!). Sh.a.l

·21.00 u: lJ.i.j6gell.i.ge. TV me.t goede. muue.R.
.&t Za.o.l. dell Ha.Uen I O.l!.g. F.(.lo6 0 6-<.e.• 30 6lt.
VOOlt 22.00 u en 49 6lt na 22.00 u.

20.30 u: In60.l!.ma.t..i.e- en d.i.6c.tL66.i.ea.vond:
"Ant..i.c.onc.e.pt.i.e.. Wat en hoe.? Konk.l!.e.te vJtagen
en a.tw.oooJtde.It." me.t 6-tudent~en Ve. Gnoo-
-te. en GJto.c.ke en Boe.c.kx.,
.&t de. va..e.k 00. 11. O.l!.g. (')eIlkgltoe.p G. V.O.

20.00 u: F-<..e.mVOOM-t~ me.t de.ba.-t:
.in a.ud. 01.12. OJtg. V.A.F.

*



-
dinsdag '28

: Een f.fall.-
(VUB)

, 'Jeken.ll:tJr.. 2 20.30 u: Jazz: JABULA,
,ul ':t St..u.c.. Oll!l. Akz~ KuUw.wta.a.d. Inkom:
100, 6:te.unIuuvLte.ll - 20 CJP e.n TTT -10

, een andene:
el 2: "Il1dU6t1U- OPEN POVIUH MEVICA

-ót glLO:te aiüa, Oll!l.: Ge.neukunde.

21.00 u: Jazz: JAZZ CIRCLE,
.()l de Jazz zol..devr. van de bl..a.uwe. 6C.fu.U.:t.

0,..J1. Vevr.o11:tJr.U6-

21 .00 u: IAee.:t-ótg: ABORTUS, me.:t 6p1le.keM
o ,«, PeeM en zangeM o.a. JOM Lund6:tJr..öm,
Gam, PILoloog ,
-ót Atma IJ. Oll!l. Skal...

20.00 u: F~voolL6:te.tting e.n de.bat
-ót aud, vua.U.LL6. In601Lma.t(.e: V.A. F.

24

woensdag 1

20.00 u: Kon 61LOnta;ti.e.: (û1..Il- HeJr.man6 ,
,in de. valk 00. 11. OJtg.: VNSU.

20.30 u: Toneel..: VEP-HALEN OM TE VERTELLEN
van VJUtgun,
,ul':tstuC.. Oll!l. HecUc.a. Inkom: 60, 6:te.un-
luuvLten -20 CJP en TTT -10.

donderdag 2

OPEN PODIUM ARCHITECTEN
-ót ':t stuc.. OJtg.: AlLc.h.Ue.ctuwt..

20.00 u: Vebat: EKOLOGIE,
,ut aud, Vua.U.LL6 91.12.

VOLLEVIGE KALEtJVER VAN HET CU)(:JNFESTIVAL

1. COI.IP/,GNIE PIERRE BYLANV EN PHILIPPE
GAULIER me.:t "Une. be.Ue. jOUlLnle" en "Lu
A66~e.:t:tU" •
v~jdag 24/02 :te 20.00 u Cul..:t. Ce.n:tIL.

1Ilt66e.l..:t
zate.lLCÛ1g 25/02 :te. 15.00 u Z,WLte. Laai:

Gent
zate.lLdag 25/02 :te 21.00 u ZwalL:te. Zaal

Gent
maandag 27 ro2 :te. 20. 30 u ' T STUC

LEUVEN

TEATRO CHILENO VE MIMOS (c.hiti/ velLb~jve.nd
:te. Londan)
,,,~ "Fw /tel; geheugen van de vJVle.l..d e.vn op"
mU de. m.<mupel..eM Gl..o~ ~omo en FlLanwc.a
MolLal..u
WOe.n6dag 22/02 :te. 20.30 u Be.uIL66c.hOwwbulLg-
BlLU66el..
VE CLOWNS POLI VKA PIU "Ve. ovcvr.l..e.ve.nde." en
HYBNER mU "PudcUng" (T6je.c.ho61.owa.JU.je.)
V~jdag 24/02 :te. 20.30 u ze Be.uIL66cJlOuwbUll!J
:te. BlLU66el..
CIRCUS ALFREV (T6je.c.ho61..0L'Jt1IU..je.) me.:t "Clour
n~e."
VondeJLdag 23/02:te. 20.30 u:te.':t STUC-ót
Leuven

VE CLOWNS VAN CVOCI FRANTISEK POKORNYmU
"Ve. dlAxtzen" (T6jec.h061..0wa.JU.je.)
Vonde.lLCÛ1g23/02 :te. 20. 30 u -ót Be.uIL66c.houur
bUJtg :te. BlLU66el..
COHPAGfJIE PIERRE BYLANV EN PHILIPPE GAULIER
(Zw.ä6cvr.l..and-FJttVlIvLi..jk) ",U "UIte. belle. joUIL-
n€e." e.n "Lu a66~e.:t:tu"
Ma.andag 27/02 :te. 20.30 u -ót ':t STUC ce. Leu-
ven.

~~Qg~~~~~_E!!~f~~~_~~~~~!~~_!~~~~

februari 7.: The last detail
14.: De rede woestijn
21.: Lenny
26.: The conversation

van Ashby
van a_nt.onioni
van Fosse
van Coppola

maart 7.: Serpico van Lumet
14.: 11 conformiste van Bertolucci
21.: The paper chase van Bridges

april 16.: cadavri exellenti van Rosi
25.: Joe HilI van Widerberg

mei 9.: 1rma la douce van Wilder

verdo nhtg en: 20 en 22.15 u. ~ 6:tudente.n-
home. Tevr. Bank, c.el..ulij ne.n.taan, 70 lIe.veJLle.e..
Abonnementen: bi.j Kul..tuLwulad en de Hevel!l.efAe
1vWt!le.n. K06:t~j6.: 180,- (VOOIL 6 ve.lL:toMngeJt).
Ingang aan de. uuü;» 40,-



HET

KONINKLI.JK

MUZIEKCONSERVATORIUM. .
TE BRUSSEL

Ve. ku.Uwr.el.e. cü.nht van de. ll:tad Leuven olLga-
l'Ü.6e.e..ILt op c.ooe.n6 dag 22 6e.b./U.l.alL.{_om 20 u.
e.en C.On6e..1Lt-Ut de. lltadllllC.houwbu..ILg te. Leu"
ve.n. VU COn6e..1Lt c.oolLdt ve..ILzolLgd doon: het
Sym60Me.oJtkUt van het KorU.nh1...<.jk. Muu.e.k-
C.On6e..ILvato.lLÜ.un van 8It.u..611el. onden: lUcü.ng
van Rona.f.d ZoUman.

PMglU1lmla. :

Sym60Me. M. 88 van J. Haljdn.

Conc.e.Jtto .ut C VOOlL 6.f.u.ä, hMp e.n oJtkut
van W.A. MozCl.lLt.
llO.f.,U,ten: Rac.hel. Ta.f.äman, hMp
BaJtthold Kuyk.en, 6.f.u.ä
V-<'e..ILdeSym60Me. van Robe..lLt Sc.hu.mann

VU co nc.e..ILt c.oolLdt 9 e.olLgan-i.ll e.e..ILd-<.n 6 amen-
weJtIWtg met de V.lL-i.endenkMng van het ste-
de.Ujk. COn6e..ILvato.lLÜ.un Leuven en de. V.lL-i.en-
denkMng van het Kon-i.nk.Ujk Huz-<.e.kcon6e..ILva-
to.lLÜ.un van 8Jw.611el..
Toegangll~jll: 150, 100, 60.
Ve.Jtm-Utde.Jt-i.ng: CJP, Plull 3 Pall, Un van het
c.on6e.ILvato.lL-i.u.m, v.lL-i.e.ndenkMng van het c.on-
6 e..ILvato.lLÜ.un•

VE RONTRUSTE
H \STOR\C \
M.M.V' KRITAK
2 l.tAART om 20.00 u. -Ut 't Stuc..

VAN MACHTELOOSHEIV NAAR GROEIENVE ARBEI0ERS-
/.lACHT. 1 1840-1914)

ht de. 1voolL.f.o,xg nog) e.n,ige. lLe.VO.f.u.üe. cUe.
Bel.g-<'ë k.ende. (1830) konden de. IlangMuende.
Mb Ude..lL6mClllll a 'll z-<.c.h moUUjk. ve.Jthe.u.gen,
al hadden ze. e..ILhun ma.n.netj e. gutaan. Ve.
.lLe.vo.f.u.tie. na 1930 lie.p u.ä op de. bJtu.ta.f.e.
d.i.c:t4t.J..u.vL van de. Bel.g-i.6c.he. boUlLge.o-i.6-<'e.en
gJlOndbe.u.tte..1L6 •
Op de.ze. e.e..IL6te avond: het ve.Jthaa.f. van lltlL-i.j-
de.nde. en be..lLU6tende rrnt66a' II cUe hult IVl.om
gehouden Jtu.ggen lLec.hten en de. vu.-i.6ten bal-
den tegen het 19e. ee.uw6e. k.apU.ali..6me.. Het
-i.6 me.e..ILdan een v e..ILlta.al., e.en tlL-i.ute. en te.-
ge.Ujk. ook. hel.dha6:t4Je. lltlL-i.jd, cUe. tot zel.6-
belw..6tz-<.jn, tot mac.ht lM.aIt ook. tot onmac.ht.

9 HM:ZT om 20.00 u, -Ut 't stuc..

VE ARBEI0ERSBE~EGING TEGENOVER KRISIS EN FA-
SCISHE 11914-1945)

Ve. katholieke MbUde..lL6beJA.~g en het ant-i.-
60~me. -e.e..IL6te. VOlLmen van -<.nteglLtl.Ü.e -Ut
het k.apU.ali..6me. - -<.jdel.e. hoop op e.e.nhUd te.-
gen c..IL-i.6-i.6en 6allwme. - het ant-i.-6allwwc.h
Ve..ILZet Ujde.n6 t4Je..lLel.doolL.f.og11 - de. lLe0lt!Ja-
l'Ü.6aUe. van de. MbUde..lL6be.we.ghtg.

16 MAART om 20.00 u, -Ut 't stuc..

OE AR8EIVERS8EUEGHJG TUSSEN HAIIEr. [IJ A,4J~8EELO
11945-1976)

MbUde..lL611tlL-i.jd lUdt tot toene.me.wi k.1.a46e.-
beJA)U.6tz-<.jn, maM ook. tot een ve..lL6te.v4Jing
van de. ove.lL.f.e.g6tJtu.c.tu.Jten, cUe de. MbUde..lL6-
beweging valltketenen aan het k.apU.ali..6me.
1KorU.ng IIkwuUe., lltlL-i. j d teg en II0 c.-<.a.f.e.en
e.conol'll-i.6c.lte. a6b.1Ltta.k, de. 6tLt.k.-<.ng '60-' 61,
de. he.It!JlLcrepe.Jt-i.ng in de. j Men '70)

DE'ANDERE FILM
EN FASCISME
DE ANDERE FILM STELT VOOR:

Onder het thema"fascisme en verzet" stelt de
andere film(DAF)in februari een 5-tal films
voor.
Twee ervan zijn originele Duitse Nazi-propagan-
da films,beide van de hand van Leni Riefenstahl.
-"Triumph des Willens"is een montagefilm uit
1936,enkel en elleen gemaakt ten dienste van
de neldenverering rond de Hitlerfiguur.
Men ziet ondermeer,op tonen van statige Wagner-
muziek,Hitler in zijn vliegtuig,doorheen gigan-
tische wolkenmesse's,neerstrijken om op het kon-
gres van Nurenburg door de jubelende massas ont-
vangen te worden.
-De film over de olympiade van Berlijn,is niet
in de eerste plaats een sportfilm,wel een poli-
tiek propagandawapen in handen van de fasciQten
Evenals het gijzelingsdrama te MOnchen in 76,
de weigering van de Russische netionale voetbal-
ploeg om in de voorronde van de wereldbeker 74
in de Chileense folterstadions te spelen,toont
deze film dat sport en politiek niet zo weinig
met elkaar te maken hebben als sommigen wel
zouden willen.
VERDER:
-I'Affiche rouge (Cassenti 75-76)is een film
op 3 niveau's,die voortdurend met elkaar verwe-
ven worden.Er is ten eerste het verhaal van de
verzetsgroep'Manouchan'een internationaal gezel-
schap dat in Frankrijk ondergrondse links ver-
zet voerde tegen de ~azi-bezetter.
Oaernaast is er de reäle konfrontatie tussen
de f~lmakteurs en de nabestaanden van diegenen
wiens rollen men speeltlTenslotte zijn er nog
verschillende toneel sketches die op een Brecht-
siaanse wijze pogen de achtergronden van deze
verzetsstrijd weer te geven.De totaliteit van
deze drie benaderingen brengt de film van een
loutere 'oorlogsfilm'tot het niveau van een
hedendaags politiek dokument. Inhoud en vorm
zijn beide even revolutionair.
-John Heartfield Photomontagist is een Duitse

menta1re ovsr- leven -en werk ven de foto-
~onteur Heartfield,d1e door het ver~.nippen van
foto's de realiteit zo voorstelde,dat ~e onder-
liggende strukturen blootgelegd werden.Deze
specifieke mogelijkheid van de fotografie ge-
bruikte hij op een fantastische wijze tegen de
opkomende nationaal socialisten in het Duitsland
van de dertiger jaren.
-Als relativerende noot vertonen we tenslotte
Chaplins "The great Dictator"(1940),die geen
verdere kommentaar behoeft.

(de twee films van Riefenstahl zijn niet onder-
titeld,wat echter in dit geval,door hun voor-
zichzelf-sprekendheid,geen bezwaar mag zijn.)

21 feb.20u15 in A.V.:"I'Affiche Rouge"met de-
bat over verzet vroeger
en nu m.m.v.(o.m.)
P.Van Caneghem(Arbeid)
Verhoeyen(wereldw1nkel-
brosjure over fascisme
in BelgH!.)
G.van Meir. Humo) als
moderator.

22 feb.15u in A.V.:The Great Dictator
22 feb.20u15 in A.V.:'Triumph des Willen~ ,
28 feb.20u15 in A.V.:'Dlympiade'met een debat

over sport en politiek
m.m.v.
J.Wouters (BRT)
F.De Wachter(filosoof)
Mon Van Den Eynde(trainer)
F?Cauwels(sporta)
Moderator Guy Polspoel(BRT)

1 maart: 20u15 in A.V.:"John Heartfield Photo-
montag1st"

De entreeprijs bedraagt telkens 4 'f,maar voor
onze echte fans is er een abonnementskaart voor-
zien van 160f voor de 5 voorstellingen,te ver-
krijgen bij DAF,Tiensevest 77 3200 Kessel-lo +

aan de entree(ingang) bij de eerste film.

-

ZELF ELEKTRONISCHE

INSTRUMENTEN

BOUWEN
Elk-/.Iuz-<.ek V. Z • (J. .lL-i.c.1tt ee.n k.u..lL6U6 -Ot :

el.ek.tMl'Ü.6c.he. W-tJuunenteH zet6 bouwe.n en
bupel.en , vana6 donde..ILdag 16 6eb!U.U.VLi .ut
de. 6tu.cUezaal van Home. VuaU.u6, Vu~-
6t.1Laat, 34 3000 Leuven.
Ve. lU6en gaalt doolt. van 20 tot 22 uU)l. om
de ve.e.JtUen dagen; de lU6eMeek6 toopt

OVe..IL10 avonden Iteo.tUe en p!U1kUjk).
Valt de. deeënemes» WO-'l.tft qeen enkele VOO'l-

- -
kemtW van de. el.ek..t.'lOlww noch valt muz...i.e.h.-___.-
vellwac.ht •
Ko~ten pe..ILlLeekll : 3000 FlL Met-teden

2600 FlL leden EtI,-I.luûd

Oe. voUecUge 60m van de. opult.eng6ten lootldt
gebltl.UlU: om mee.t.ut6.tJtwnen.:ten en mateJUaal

te. kopen dat .ti.jden6 de tU6en en ook na-
cUen te..IL buc.luhlWtg 6tLt.at valt de. deel.ne-
me..lL6.

VOOlL ve..ILde..ILe.in60JtmaUe be.Uen 06 6C.Wj-
ven naM E.IL-i.k Ve..ILe.mCln6,

PClte..ILVe..ILb-<.uûtJr.aa;t, 6

2610 (1U.1L-i.jk
tel.. 031/403294

llt6c.Wjven doo« ove.Jtmaken van 1200 Fit. op
bank..ILeken.ulg A.S.L.K. 001-0578696-70 •

~,i_j zoeue» VOOIt. de lLte.Ue..1L6 op 't Stuc. :

- oude. witten VOOIt.het zee6d.1Lu.k-, te.x.tA..el.-
en FileJ.a.tiUe..IL om de. ta6e..f.6 te buc.lte..IL-
men.

- oude vodden om ptakke.Jt-i.ge kluItanden
a6 te men en aUe.Jthande. vuile k..f.U6ju
op te k.nappe.n.

- glaze.n ~tj u mU dekllel. 0'" ve..IL6 VOOlL
ze.e.6ëlïûlte. mengen en te. bp...l.(Wten.

All! je. Met weet lOO.aIt te. blijven met deze
cUngeJt , kan je. ze a.f..ti.jd een6 b.umen b'!.en-
geit op 't Stuc.. Je zou e..ILOn6 een glLote
cUe.n6t mee be.w<.jzen.



DEZAAK DE BATSELIER...VRAGE~ &ANTWOORDEN
ACADEMISCHE ONSCHENDBAARHEID

euven is in beroering gekomen
naar aanleiding van Steven de
aatselier en het ontslag waarmee
hij bedreigd wordt. Een doorgaans
fatsoenlijke prof vertelt ons dat
de studenten hun energie beter
zouden besteden aan een zaak die
die energie "meer waard" is. De-
zelfde mening geeft Herman de Co-
ninck te kennen 1n Humo.
De vraag is volgens s0llll1ig8men-
sen of de akademische overheid
een hoogleraar tot ontslag moet
kunnen dwingen als hij op weten-
schappelijke gronden te la~,en is.
ole vraag is gerechtvaardigd, en
wij vinden ook dat er best een~
een serieus onderzoek naar de we-
tenschappelijke kwaliteiten en
prestaties van een aantal proffen
zou mogen worden gedaan. Wij vin-
den zelfs dat een werl.eEjk. onbe-
kwar prof ontslagen moet k.unnen
worden.
Maar wat is een onbekwame pr
wat is onwetenschappelijkheid en
wie beoordeelt dat? Toen Freud
met zijn eerste werk over psycho-
analyse voor de pinnen kwam stond
de wetenschappelijke wereld in We'
nen in rep en roer: dat iemand zo'
iets durfde publ! eren, en dan nOi
wel een Jood. Einstein werd het
ook erg kwalijk genomen dat hij
een Jood was, en vooral dat hij
veel briljanter was dan zijn col-
lega's. Als we ons oor goed te
luisteren leggen in de akademischE
society van Leuven vernemen we dat
jaloersheid tu~~en proffen nogal
eens voorkomt, naar aanleiding
van publicaties bijvoorbeeld, VOOt
zover Leuvense proffen ooit iets
publiceren. De laatste jaren krij'

durend nobelprijzen, maar denk je
dat ZB daar in Leuven blij mee
zijn? Dat ze verheugd zijn over
de vorderingen van de wetenschap
in ons land? Dat ze hun Brusselse
collega's dat succes van harte
gunnen? Aan deze dorpsuniversi-
teit zal nooit iemand de nobel-
prijs krijgen, dat weten ze, en
daarom hebben ze nog liever dat
de universiteit van Katmandoe die
prijs krijgt dan die van Brussel.
ort om , als er een onderzoek naar

de wetenschappelijke kwaliteiten
van een prof wordt gedaan, dan

moeten er garanties zijn dat:
1. er in dat onderzoek alleen met

wetenschappelijke maatstaven
gemeten wordt,

2. dat onderzoek dor.r bekwame men-
~en van verschillende univer-
siteiten wordt ingesteld,

3. dat de bevindingen openbaar
gemaakt worden en de betrokke-
ne zich kan verdedigen.

Overigens, in het geval de Batse-
lier gaat het daar niet om.De
verwijten van de akademische o-
verheid gaan over "vermoedens"
betreffende de onwettige uitoef-
ening van de geneeskunde, over
de hygi&ne in de Passage 144 en
over het feit dat de Batselier
geen toestemming aan de overheid
had gevraagd cln rT">tzijn experi-
ment te beginnen.
Een prof op dergelijke losse
gronden voor een vérstrekkende
keuze stellen, is volgens ons wél
een reden om daar dan energie in
te steken.

het gevaar te lopen de eigenheid
van het Katholiek Onderwijs in
twijfel te trekken en ~ tonszelf
in tegenspraak te zijr.
Ik vraag de Heer je te h lpen in
deze beslist erg moeilijke ogen-
blikken voor jou en VI r allen die
je oprechtheid kennen. :11. verzeker
je opnieuw van mijn ~rtelijK toe-
gewijde en bi,Jr' ~de gevoelen •

ardinaal Suenen~
~art bi Ischop ven Meche-

en en Brussel.
dat we hiet voor ieder detail

van deze vertaling onze hand in
het vuur durven stelen drukken
we het origineel van de brief el-
ders af zoals onze kc ll&ga's van
de AGL hem publiceerden. IE'! ge-

zalfde st!'l van de kardinaal ligt
ons niet z • "IagistOre" komt nie
in on g~ Idl Ipe Franse \>lOordenboek
je vr r , ',",dathet waarschijnl1j
88n geh8i~1 organisatie is hebben
we het vertaald met "magisterium"
wat niet in Van Dale staat. Zal
wel geheimtaal zijn.
"spécificité" is een ~oorr1 dat se-
dert enkele tijd door ontslaa ~e
katholieke schooldirekteur

vertaald Wl rt,
met "specificiteit", ~aarschijn-
lijk om aan te duiden dat die "spe
cificiteit" toch wel iets heel bij
zonders is. loJijvertalen het met
"eigenheid", wat in deze kontekst
precies he1 ze l Ie betekent maar
ederlands i •
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•••
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STATUUT VAN EEN PROF

Je kan dit statuut beschouwelI
als een bundel artikels - 153 in
het totaal en in juridische taal-
eer-In lLech.terten pUch.tert van 't

Academisch Personeel van de KUL
omschreven wordt. Dit statuut is
in werking getredon op 1/2/1976
en heeft kracht van wet.

PAARSE GEWADEN
•••

De "inrichtende overheid" van de
uI bestaat voor het grootste deel

uit de Vlaamse bisschoppen. Dat
zijn ven die dingen die je nogal
eens geneigd bent te vergeten omdat
deze lieden meestal achter de scher
mon werken. Af en toe blijkt dan
wel eens dat de kerkelijke overheid
de gebeurtenissen aan de universi-
teit met argusogen volgt. Dat is
gebleken naar aanleiding van het e-
redoktoraat van Fellini (zie de vo-
r .ge Vet, l, Ie rr-rr- ontkent de

rsie I~n Ve' • Veto blijft bij
zij n ver! !e.
In het ge''al de Batselier hebben
hoge kerkelijke kringen hun onge-
noegen tot uiting ,ebracht omtrent
's mans opvattingen. Maar de ware
rijkwijdte van de "ingreep" van de
bisschoppen werd in de ,rige Veto
ongenuanceerd weergegel 'en. 'eto
houdt zijn uitspraken l'ver Milt na-
me het aandeel van Servotte in de
affaire de 8atsel~er niet staande.

en mooi voorbeeld van hoe de bi_-
choppen een rol spelen in de door
en "ingerichte" universiteiten is
ot verhaal over kanunnik Pierre
je Locht. die prof was aan de UCL
n zich in het openbaar nogal ge-
uanceerd ned ui.tRe.laten over abor-

tus. Hijzólt was tegen abortus had
hij gezegd en geschreven, maar hij
vond toch dat abortus uit het straf
recht moest, omdat het naar zijn
mening in hoge mate een persoonlij-
ke aangelegenheid is.
Daar ~ ren Ie bisschoppen het nie
mee auru , erst hebben ze gepro-
beerd :ht zijn uitspraken ter
lat..n herroepen. Het alternatief
wa:: .nt.al eg nemen. Brief van Sue-
nen' aan de Locht van 28 september
77:
Beste Piet,
ik sta klaar om naar de synode in
Rome te vertrekken op h t moment
dat ik je brief ontvang. :11. beves-
tig hiermee de ontvangst van die
brlef en stel eens te meer met
droefheid vast hoeveel moeite het
je kost om de zaken te zien uit
het standpunt van de bisschoppen,
die tot taak hebben het Christen-
volk leiding te geven in een moei-
lijk moreel probleem waarover het
magisterium zich bij herhaling
heeft uitgesproken en hoe moeilijk
het voor je is
te begrijpen dat je recente op-
treden in het openbaar een nieuw
feit vormt, wat ons verplicht om
zonder verwijl te reageren om niet ts

n vragen rond do zaak 'De
lier' op te ruimen, wordt hieron-
der gepoogd enkele belangrijke ar
tikels kort en verstaanbaar uit
te schrijven.

In de uitoefening van hun taken
en opdrachten genieten de leden
van het A.P. de acad~che v~j-
heid. Zij dienen zich evenwel te
onthouden van elke gedraging die
a6bILeuk doet. aan de waardigheid
van hun ambt of het vervullen van
de zending van de unief als kato-
-Ueke én UJet.en6cha.ppe.Ujke. instel
ling in het gedrang brengt.

Aan elk lid van het A.P. wordt
een opdltach.t toegekend bestaande
uit taken van ortd~j~ en van Ort
delLzoek. Oe opdracht - aan een ge
woon hoogleraar toegewezen - omvat
tenminste Ze.6 UIlen ortdelllLich.t peil
week; hun overige werktijd dienen
zij te besteden aan ~.:tucüe en we.-
ten6cha.ppe.Ujk ortdelLzoek.
Een gewoon ho gieraar mag buiten
de universiteit geen andelte bezot
cügde 06 UJ.Ótótgevertdeac;ü.v,uUt;
uitoefenen die een glLOot gedeelte
van zijn tijd in beslag neemt ...
tenzij hem daartoe toelating werd
verleend door de Raad van Beheer
en voor zover deze activiteit po-
sitief nut oplevert voor de uit-
oefening van zijn univ. opdracht.
In de toel.ichting schrijft men
dat de nevenactiviteiten Met.
meelt dan Hrt voUe dag 06 twee.
halve dagen peIL week in beel.aq
moqen nemen.

Op de leden van het A.P. die
hun ambtsplichten verzuimen of
door hun gedrag afbreuk doen aan
de waardigheid van hun ambt kun-
nen .:tu~tlLaó6ert worden toege-
past. Deze zijn respectievelijk:
- de waaA4chuwing;
- de ~cho~~g tit ten hoogste
12 maanden, al dan niet beperkt
tot bepaalde taken of functies en•••

et of zonder geheel of gedeelte-
lijk verlies van bezoldiging:
- de oYltze.ttütg u,(;t het. ambt.

De waarschuwing wordt gegeven
door de lLectolL.Beroep is moge-
lijk bij de Raad van het. A.P ..

Over de schorsing wordt beslis
door de IUl.O.dvan het. A.P .. Beroel=
is mog911jk bij d~ Raad. v._.Ge.h

Over de ontzáttine uit het a
wordt, op voorstel van de raad
van het A.P .• beslist door de
Raad van Beheelt, waar een b~jzort
deILe meeILdellheid vereist is.

Oe (elke) tuchtprocedure wordt
ingezet door de lLectolL,en dit
door de betrokkene 6ch!ti6te.Ujk
kennis te geven van de hem ton
laste gelegde tekortkoming(on).
Na de betrokkene te hebben ge-
hoord ... neemt de rector een be-
slissing (met redenen omkleed).
Indien de rector vindt dat er wel
gronden zijn voor het toepassen
van een tuchtstraf, geeft hij de
betrokkene een waarschuwin
verzoek t de naad va.n het. I..P.
zich over de zaak uit te spre~~n-
indien de rector schorsing of on
zetting uit het ambt aangewezen
lijkt.
In de volgende artikels wordt be-
paald welke de rechten (en. 1':' 11-
ten) van beide partijen z: n.
De voorziene termijnen voer
van de volgende stappen in de
tuchtprocedure. voor h ,t indienen
van een verweerschr! ~t. VI lor het
horen of SChriftelijk in kennis
stellen van de betrokkene ...
bepalingen inzake inzage lan h '.
dossier ••. de inhoud en volgorde
der opeenvolgende stappen tijdens
het verder verloop van de tucht-
procedure .•. dit alles staat al-
lemaal zwart op wit neergeschreven
in het statuut van het A.P ..
Evenwel zijn alle procedures in
tuchtzaken geheim.

Oe Raad van het. A.P. is samen-
gesteld uit gewone hoogleraren -
10 in het totaal; 1 per faculteit-
met tenminste 5 jaar anciënniteit
in die rang. Ze worden ".ekozen
de r de leden van het A.P. an de
reap. faculteitsraden en ~.gen
IrT de functie hebben van 'rec-

tor, decaan, vice-rector
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ve!r.votg va.n p.S

KOMMUNIKEES
mTA ~ DE ACADEMISCHE f:'.AAD,

De Kringraad - semengakomen in nOJunaal vooJr.ûene weg - la.ng~ de
Algemene Vergadering op 31/1 11 Ac.a.demi...6c.he Ra.a.d - tuet gevotgd
neemt omtrent de moeilijkheden weJr.d.
tussen dl Academische Overheid Het BUIleau va.n de Ac.a.demi...6c.lte
en Prl f. De Bat elier volgende ~aad hee~t ten OMec.hte gemeend
standpunten in. u.ch .te moeten u.U6pJr.eken oveJr.

en ve/l.tlnÓ.OOoJr.de.t.i..jkhUd .te 1110e-
ten opnemen .wza.ke de P~~age
144, vooJr.a.l wa.t be.tJr.eátde moda.-
LUw.en va.ttweJr.k.&tp va.n fJr.o~.
Ve Ba.t6e.t.i..eJr.•

Ve I<M.ngJr.a.a.des va.n metWt~ dat;
de .tot nog toe gevo!.rde p,'I.ocecilt-
Jr.etUe..teJr.g.ta.c.t.W ei; I.;(;.6 en uo-
vencUen ondemoCJla.,Û.6c.h omc:Uû de

K.WtglLa.a.d,
1/2/1978.

PEt<st-EDEDELI~ VN I V,V ,r ,L.
Eind vorige week gaf .r te ,r
L. Van Garven, voorzitter 'an d
Raad van Beheer van de V .. P ..
het onderstaande communiqu6 ue
mediawereld in. Aan Rector De
Soml r ~ r·j ean afschri.ft toege-
zond, n.

Ve V.V.P.L., beJr.oep~veJr.enig~ng
va.n het Aca.demi...6chCOJr.p6 va.n de
KU L, Ve6:ti..gt de a.a.ttda.clttva.n de
wU.v~U:aÄ.JLe geJ!leell~á~:;en Vait
de pubUeke opVue ene», dC'.,t eJr.
voon: de pJr.06e6MJr.eHvan de Lw-
veMe univ~Uw. ~edVLt 1 ~eb.
1976 een ~.ta..tuut be6ta.a.t, ge.t.i..jk
waa.ll.CÜ..ga.a.ttd-i;t va.n de pJr.oGeM 0-
Jr.enva.n de ruj~wuv~Uw.en.
vu ~ta.tuut «.WlILbOJr.gt de aeade-
~clte vJÛjhud en vJÛjl®llLt de
-incUv,wue.le Jr.echten va.n de pJr.o-
6e6~OJr.en.

vtg. Mt. 4 va.n d-i;t ~.ta..tuu.t kwt-
nen de pJr.06e6~0Jr.en, behoudeM

b-ij tuchtma.a..tJr.ege.l,niet onxsta-
gen woJr.den.
Ho06d6.tuk X va.n het ~.ta..tuut oe-
h~t een tuchtpMcedUlle, «.WlIL-
.ut 0.111.vooJr.ûen ~ cic..t de l\ca.-
de.m<..6clteOVeJr.hUd - L, c. de. raad
va.n BeheeJr. - !Jl1.enbe6W~illf! t.o~
~choM-ing 06 ottûtag veln ~Vtoue6-
MJr.en kunnen nemel!, .tenûj deze
ma.a.tJr.ege.l voolLge.ó~e!.d(t!0Jr.d.t dOM
de Ra.a.d va.n het ;',cademi...6dtPeJr.-
Mttee.l.
Veze tuchtpJr.oc.edUlle,cUe nauw-
ke.tLJÛg weJr.d v~:tge.legd, «.WlIL-
bOJr.gt de be.tJr.okken pJr.06e6~0Jr. at-
te m.t.dde.len van veJr.WeeJr..

Ve V.V.P.L. be.tJr.eUJr..tdat Jr.ecen.te
p~beJUc.htett de -inevwk hebbett
gewekt dat deze pIloc.edUlleniet
gevoegd woJr.dt en óta.a.t eJr.op dat
eJr.niet, en voon: geen enr.ele col
lega, va.n de bepaUt1gen va.n het
~.ta..tuu.t a~gev)eken woJr.dt.

V.V.P.L.,
9/2/1978.

•••

VERKLARING VAN DE VERENIGING VOOR GESTALTTHERAPIE

Er zijn nog mensen die hun vertrou-
wen stellen in een psychiater om
hun problemen kwijt te geraken en
dit jaren volhouden en maar braaf-
jes allerlei pillen slikken, maar
zonder resultaat!
Waarom dan de psychiatrie nog als
iets "heiligs· bezien? Ik wil ook
nog verwijzen naar de ambtenaren
die wantoestanden aankloegen in o-
penbare diensten en die via een
verslag van hun onmiddellijk over-
ste naar de dtaatspsychiater wer-
den gezonden. Persoonlijk heb ik
zaken aangeklaagd via het Hoog Ko-
mitee van Toezicht en werd op voor-
stel van m'n chef via een Antwerps
psychiater op bevel van de "AGD"-
Ministerie van Volksgezondheid &
Gezin, geschorst na slechts twin-
tig (20) minuten "ondervraging" o-
ver m'n oudersrelatie en ki~der-
ziekten! Zijn ze nu ook al "brood-
rovers" geworden???
-tet ditfeitengegeven kan ik best
begrijpen dat er stemmen opgaan om
dit "pokerspel in de psychiatrie"
een richting in te sturen.
Volgens mij is de psycholoog/crimi-
noloog veel beter opgewassen tegen
zijn taak dan de kapitalistische
geneeskunde met al de proefnemin-
gen en overdreven medikatie. De
psycholoog kan in groepsverband
echter wonderen doen, bv. in ge-
stoord huwelijksleven en levenspro-
blemen.
Moet men wel geschoold zijn? De
"A.A." heeft toch ook al meer dan
genoeg zijn nut bewezen; de dienst
Tele-Onthaal funktioneert toch ook
prima! Waarom moet men dan persé

In hun verklaring - naar aanlei-
ding van ' ,nduidel1j ke berichten'
in de media - schrijft deze vere-
niging o.m. dat z-ij het be.tJr.eUJr..t
dat MeJr.dooJr. veJU«VlJl..Ut(l Ot1Û tcr..-t
oveJr.de belu(kll!lI'he.û:l Vl'jl tuet -
mecUu .tot het veJ~.tJr.er.Len Vl'':!
fMy~JtDtMt1p~u.t<..óc;;é!Ll.ti.;J. tel!
be.langJÛjk deel van c:'e.zeta.a.Ute
woILdt .w OM .tc...tQ v~.tJr.ek;t doon:
niet - mecUu cUe daardae: een ge-
ei.gende optUcü.ng Itebbetlgenoten
en cUe a.a.ttde eJr.h.etttt-Utg~cJU.teJr.-<.a

voedoen van d-<.v~e p~ychoteJr.ap-<.e
veJr.elu:g-ingen.

Tevens Llijkt dat de veJr.en-tg-tng
b.i.jzondeJr. boo~ ~ omdat de OJr.de
va.ttGeHee.6lteJr.ende zaai: 'Ve. Ba.t-
u(..ie,'I.'a.a.n het geb.'I.U-i.ken~ om
de. builQJIWVle1d tI! ~uggM~ ..Ir.~n dat
enke.l ee.n lIIe~clte opte.i.di.ng doet·
tJr.e66end póycho.teJr.a.p<.e kan gMa.tt-
deJr.en.
Ve veJr.ett.<.g.i.llgvindt de,'I.ge.l-i.jke
~ugge6Ue oneeILUjk.

(Da standaard. 9/2/78)

ACADEMISCHE RAAD 13FEB
Tijdens de vergadering van de
Academische Raad - maandag 13
februari 11. - werd na een uit-
gebreide discussie onder de le-
den uiteindelijk een standpunt
ingenomen - dat waarschijnlij
ook als perscommunique naar bui-
ten uit gebracht werd.
Aangezien we op dit oAenblik niet
beschikken over de volledige en
juiste tekst, trachten we hier
enkel de inhoud ervan te omschrij
ven.

Ve Ac.a.demi...6clteRa.a.d neemt op d-i;t
momettt nog geen be6t-<.6~-tngaa.nge-
zeen. eJr.~~en de aca.demi...6che0-
venheid en PJr.06. Ve Ba.t6e.t.i..eJr.ge-
~pIlekken a.a.ttde ga.ttgûjn ~b';__j
getJr.ac.h.t woJr.dt wedeJr.z-ijd6aa.n-
va.a.Jr.dbMe opto~ûngen te v-inden.
EJr.woJr.d.t geen .tuch:tpMcedUlle in-
gezet en de Aca.demi...6c1ter.:tta.d wil
het vende». veJr.toop van de ondeJr.-
ha.nleJh:9ett a.61~ch.ten.

•••
O.m. door de gebeurtenissen rond
de "Passage 144", was het voor de
medewerkers tot nu toe onmogelijk
het vervolg binnen te brengen van
de .reeks over de Passage (waarvan
in Veto 9 de eerste). Het vervolg
wordt echter binnenkort verwacht.

• ••

Onder deze rubriek wrden reikties vin lezers afgedl'ukt~ nu. en adres
.,.ten la" de redlktie bekend getIIIlkt wrden. De redaktie heeft het
recht ingezonden stukken in te korten. zonde.. eYenlilel a," de inhoud er
Vin te ..aten. Ook houdt de redaktie zich het recht voor te antwool"denop brieven.

DE BATSELI ER

Het lijkt mij nuttig - na drie
weken - even het verloop van de
actie rond de zaak 'De Batselier'
kritisch te bekijken.

Van bij het eerste persbericht -
vanuit de Academische Overheid -
wilden een aantal mensen objec-
tieve en duidelijke informatie
bekomen. Daartoe was het nodig

~----------------------------------~J------------- __6 ~

Ik ken deze integere nan en bril-
jante geest sinds 'S1. I et verwon-
dert me niet dat hij nieuwe moei-
lijkheden ervaart met de overheid!
Het is geweten dat elke idealist
en progressief-denker in ons demo-
kratisch(?) landje het "systeem" op
de hals haalt. ~ochtans ken ik hem
voldoende om te weten dat hij al-
tijd bereid was iemand uit de nood
te helpen en dit zelfs gratis deed.
Ik heb dit meermaals mogen ervaren
en mag als gewone man. niet-akade-
micus. toch een vergelijking maken
met de zeer negatieve ervaringen
die ik opdeed met de "klassieke
psychiatrie".
Dat de psychiater heden ten 'dage
veel kritiek moet inkasseren, is
z'n eigen schuld. Een paar voorbee1
den. Zijn taak als deskundige in
het juridisch wereldje lokt protes-
ten uit, niet alleen van verdedi-
gers in zeer belangrijke zaken (bv.
verdediger L. Martens in de zaa
Jesper-a l• naar ook van de Pr-olu-
reur-Generaal; deze. Dubois. liet
zich in felle bewoordingen uit; hij
zei "de psychiaters hun beroepskwa-
liteiten in twijfel te trekken", en
sprak o.m. van "onbevoegdheid",
"onwaardigheid", "oneerlijkheid"!
Spijtig genoeg spelen die heren
r,;Jychiaters met mansanl evena , Denk
bv. naar aan de beruchte interne-
ringswet, aan de fameuse instellinf

in lornik. Ook prof. De Batselier
heeft daar gewerkt, en zal beter
de toestanden kennen dan wij, bui-
tenstaanders, die dergelijke onmen-
selijke behandelingen via de pers
moeten vernemen.
Ik mocht ook ervaren dat psychia-
ters zich. als arts, kunnen"vergis-
sen" in de relatie met de patiänt.
iet alleen medisch maar ook finan-

ciäel. Ik maakte mee dat na 8 da-
en behandeling door hen in een al-

gemeen ziekenhui~. er 7 in comateu-
ze toestand lag; m.a.w. ik was er
gezond maar overspannen binnengeko-
men en werd in geen 3 dagen tijd
herleid tot een robot, kind, auto-
maat door een overdosis medikamen-
ten en inspuitingen.
an men zenuwen alleen maar behan-

delen met multi-national

an men zenuwen enkel behandelen
met de multinationale-pilletjeswin-
keI? Ik durf dit gerust te ontken-
nen. Toen ik voor 4 jaar eedurende
verschillende maanden in behande-
ling was voor een gekneusde zenuw
in de rug. moest ik voor elk onder-
houd met de psychiater 900 fr beta-
len voor ongeveer 20 minuten. De
voorgeschreven inspuitingen hielpen
niks, daarom richtte ik mij tot een
accupunturist. Met 3 behandelingen
van elk SOO fr was ik terug "de ou-
de" !

DE ACTIE DE BATSELIER

beroep doen op de medische weten-
schappen om problemen op te lossen.

ille van de erelonen en andere
financHlle voordelen! feit 1s dat
wij vr : ~ .·ijn om on!!..J:Eu:1..chtent~~.
wie wij, de gewone man uit de
straat, ons wensen te richten. Dit
kan evengoed tot een "kraker" als
een psycholoog zijn en waarom niet
Prof. De Batselier is één van die
uitzonderlijke mensen die steeds
getracht heeft· zich maximaal in te
zetten voor de noodlijdende mens.
zonder aan machtsoverschrijding te
doen. Zijn persoon en zijn aanpak
of methode was zij n "macht". H h
hem nooit kritiek horen uiten, hij
scheen iedereen te kunnen aanvaar-
den. Van z'n studenten wist ik dat
hij op de handen werd gedragen. v
de psychiaters hoorde ik alleen ne
gateive klanken. Maarn heren dok-
ters. u ziet toch zelf de positie
ver resultaten die hij bereikte.
en wees er gerust in: velen zullen
hem in deze moeilijke dagen alge-
heel steunen en bijstaan omdat hij
het dubbel en dik waard is.
Wanneer wij geholpen kunnen worden
door een psycholoog en zijn nieuwe
methode, zoals "Passage 144". heef
niemand m.i. het recht dit af te
remmen of voor voldongen feiten
te stellen. Ik hoop dat de heer
rektor op zijn woorden terugkomt
die hij verklaarde in Humo:"In el-
ke maatschappij zijn er gekken,
waarom niet onder de profs"! Dat
er"gekken" bestaan, heb ik al on-
dervonden, maar niet alleen in de
maatschappij, ook in de medische
wereld.

H. Verlinden
Mechelen

omzeggens continu met verantwoor-
delijken en betrokkenen te gaan
praten. Zo konden de bekomen in-
lichtingen doorgespeeld worden
aan een grote groep studenten.
Toch blijkt men opnieuw dit prin-
ciepe met de voeten getreden te
hebben. Informatie werd verdraaid,
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SPORT, NIETHELEMAAL, MAAR TOCH ...
Als we stellen dat Sportraad de
sportvèpantwOOrdelijken van de
verschillende Leuvense fakulteits'
ringen groepeert, Met de bedoe-
ling de studenten toch een beetje
an licha~elijke ontspanning te
laten doen, vertellen we wat ie-
dereen al weet, en toch maar een
halve waarheid.

de puntjes op de i te zetten,
oeten wc al toevoegen dat we 00

portverantwoordelijken van ver-
scheidenen peda's en studenten-
huizen (rorres, Pauskollege ...)
in onze werking betrekken. Hierin
verschillen we van de andere rader

ar we kunnen moeilijk geloven
dat iemand daar aanstoot aan zou
nemen, als je ziet waar onze wer-
ing op gericht is.

r het schoen
dat we nie _ _
zoals we dat wel zouden willen.
Onze vJBrking bestaat hoofdzakelijk
uit het organiseren van kompeti-
ies tussen de kringen en peda's,
n dit voor volley, voetbal, bas-

ket, handbal en pingpong. Deze
ompetities hebben elk jaar meer
sukses, Qua aantal ploegen (vb:
voetbal, heren en dames samen, 36
ploegen), en dus aantal spelers
(voetbal: ongeveer 400 'vaste' en
50 'toevallige' sjotters). Ook de
deelname aan de bekers vergroo
jaaI'lijks enorm.
"Wat klaag je dan nog?" vraagt
mand op de laatste rij. \'/ekla
omdat we bang zijn do bal mis

furopeanen beter waren geweest
is dus beweren dat Men ze in de
prehistorie had moeten laten.
L. besluit met de 3 premissen van

Is kritiek op Wilu. Oe
eerste µremis was onvermijdelijk.
wilde men tot vooruitgang komen:
spoorlijnon maakt nen il'Tl1'lersniet
zonder ijzer. Wel kan men zich
vragen stellen omtrent het verder
zetten van deze politiek en om-

ent de manier waarop dit in het
verleden gebeurde. Oe tweede pre-
mis is eveneens een waarheid als
een koe, maar tot vOOr'deze eeuw
een vanzelfsprekend feit: de domt-
nerende kultuur vernietigde de
gedomineerde (den~en we maar aan
de kristelijk-latijnse t.O.v. de
Germaanse, of de Arabische t.o.v.
de Afrikaanse); tollerantie en
_ uralisme zijn begr-äppen va
jongste eeuwen pas de laatste
decennia is men belang gaan hech-
en aan buiten-Europese kulturen
(Gauguin en Picasso waren dus
erder uitzonderingen die de re-

gel bevestir,den). Wat dan de der-
de prernis betref't, daar vrees ik
dat L. samen met Geraudy het kind
met het badwater dreigt weg te
gooien. Stellen dat het ontwikke-
lingstype van de industriële lan-
don d~ mensen naar het slop leidt
is vragen om een terugkeer naar
de pre-industriäle periode, iets
wat zelfs de meeste fascisten
(uitzonderingen als Salazar niet
te na gesproken) hebben afgezwo-
ren als utopie. L. heeft vooral
de fout gemaakt het werk van Ga-
raudy te gebruiken ter stavin
van eon historische tekst. \o/elnu,
het doel van Garaudy's boek is e~
keI een polemiSCh geschrift t
ijn tegen de huidige westerse

slaan. Want wie komt er hOI
kelijk voetballen, volleye! •..
Dat handvol mensen binnen (
kring, die in 't weekend hior of
daar te lande tocl rgens tegen
een balletj e trep] . lrwij1 we
diegenen d:1,owe lIIouen lereiken.
op enkele uitzonderingen na, vol-
ledig missen. Onze kompetities
zijn wat dat betreft ergens ver-
waterd tot een •stri.jd' voor de
kring-eer. gelijkaardig met de
interuniversitaire ka~pioenschap-
pen: kunnen uitpakken met de
6t~tk~teploegen, tot meerdere
eor en glorie van het fakulteits-
of universiteits-prestige. Ik
stel het wel erg cru, toegegeven,
maar de bedoeling is dat je snapt
waar ik naar toe wil: ma..\~lWPQ·'Lt
zit er niet ~eer in, zoals het
zou ~oeten.
at dat betreft, moeten we erKen-
nen dat het Sportsekretariaat (de
universitaire sport) méér monsen
bereikt door nonitoren en trainers
ter beschikking te stellen ip een
uitgebreid ga~ma van sporttakken.
Alhoewel hier ook de achtergrond-

do uni-
op-

om
etste
~et

er - en det zeggen we voor de on- een grote hindernisssnioop, ~et

telbaarste keor - bij ~3zsasport Matten, matrassen, banken, z

niet op aankont welke prestatie ken ...

je verr ict , Ir wél of je Mee- - woensdag 1/3: zw~en of veld-

doet of n: rijden (dat weten we nog pi
precil , imen met karabijn-
scruo

e geven de moed echter niet op.
Dit jaar komen we voor de proppen
et cen projekt dat we gemakkel1jw.
heidshalve 'meerkampe~' noemen.
(Lezen we daar niet het woord
'kamp'? Ja hoor.) Waar het om ga
~ie wil deelnemen moet zien dat
hij/zij een paar uurtjen vrij
kan maken. We organiseren 3 wo-

elkaar één 0

- woensi I: cross in he
stadspark, on el Issings-
koers voor ploe

Er is geen ~ens d: lerplich
aan de 3 evenementen deel te ne-

We zijn al heel blij als
omt. 2 keer is natuur'

beter, en 3 keer is best.
bij al deze proeven wordt

en klassement opgemaakt (toch),
en de winnaar van het totaal-
klassement van de 3 dogen, word
in staat gesteld zowat voor de
rest van zijn/haar leven op o~ze
kosten te d.û.lthell! fen vat in
zijn/haar kaffaa
Je kan ook ploegen vormen van on·
geveer 5 mensen, Met lui vap j
kring, peda, kot, klub, kaffee,
dorp .•. Por je vrienden maar aan
ook eens mee te doen. Voor di
ploegen wordt dan een
lijk ploegenklassement opge
(de prestaties van de verschil-
lende leden), en de winnende
ploeg zal natuurlijk ook bo-
loond worden.

Voor inlichtingen kun je altijd
terecht bij Sportraad, Tervuur-
sevest 101, tel. 233851, toestel
134. En verder hoor je er nog
van. Sportraad.

moed. Oaaro~ probeert Garaudy
westers verleden tot quasi-
s te herleiden en gebruikt
daarvoor een methodische tru~
het verleden te bekijken door

n hedendaagso bril. Als pola-
~~-~

rssant.
echter \'laardeloos.
ils bekijkt juist niet de 19d

ee~w met een eigontijdse bril.
Daarom is zijn konklusie dat de
levenSOMstandigheden van de ar-
beiders van de 19de eeuw iets be-
ter waren dan die van het prole-
tariaat van de 18de eeuw zeer
arschijnlijk juist. Maar wat

hij niet vermeld is dat er wel
iets fundamenteels veranderd was:
in de 18de eeuw waren "hitlrarchie
en standen" algemeen aanvaarde
- als door God gewilde - ordebe-
grippen, terwijl in de 19de eeuw
"vrijheid en gelijkheid" vaak
grondwettelijke begrippen waren
gewoI·den. Kortom, daar waar men
adel en klerus nog kan begrijpen
- ze wisten niet beter - moet men
de burberij van de 19de eeuw
juist aanklagen wegens hu~ hypo-
krisie. Uitbuiting wes voor adel
en klerus vanzelfsprekend. niet
echter voor de burgerij. die de
vrijheid en de gelijkheid open-
njk bleef bepleiten, MBar in wer-
elijkheid op eigen machtsbehoud

uit was en dus toch de uitbuiting
aanhield. Daar ligt dan ook het
zwakke punt in Wils' betoog: de
verbetering van de levensomstan-
digheden was er zeer waarschijn-
lijk, maar ze was, zelfs volgens
de theorieön van de burgerij,
veel te beperkt.
Dat betekent dat de Franse Revo-
lutie was uitgemond in een staat~
greep. In 1789 was er zeker een
vorm van idealisme dat de ideeön
van de Verlichting jn praktijk
wilde brengen. Maar toen de bur-
gerij inzag welke konsekwenties
haar eigen theorieën van "vrij-
heid, gelijkheid en volkssouve-
renitiet" voor haar eigen positie
zou hebben, veranderde ze slecht
enkele uiterlijkheden (grondwet,
afschaffing van stenden. schei-
ding tussen kerk en staat e.d.)

maar fundamenteel (de uitbuiti.ng)
bleef alles hetzelfde als voor-
heen, alleen was de uitbuiter ver
anderd. Het is pas ver in de 19de
eeuw dat men, onder druk van het
socialisme, de ideeHn van de Vor-

-\lerder-heef-t+li-llen-door-
voeron. Tot dan bestond slechts de
onbeperkte vrij~eid. wat betekend
dat enkelen totaal vrij waren en
de massa totaal gebonden; van ge-
lijkheid of volkssouvereniteit was
geen sprake.

Tot slot nog dit over de recensie:
L. heeft vooral de fout gemaakt
dat hij heeft gelezen wat hij dac
of hoopte dat er stond i.p.v. wat
er werkelijk stond en dit geld
zowel de brochure van de Verontrus-

istoricl als het artikel van
E. Troch in -Tijdschrift voor Di-
pIamatie". frg wetenschappelij k is
dat niet, want zo Komt men to
"idées claires et distinctes". die
al te snel tot Cartesiaanse zeke~-
heden kunnen leiden.

VLAAMSE AKTIES IN LEUVEN

R.F.

Graag wou ik u het volgende vertel-
len betreffende het artikel in "Oe
factis hominibusQue" van VETO 10 o-
ver de aktie tegen een franstalig
toneelstuk in Leuven. (Merk wel op
dat ik met deze aktie niets te ma-
kon heb of had.)
U keurt de aktie van de KVHV-, VNSU'
en TAK-leden volledig af. \oIeL i
keur die aktie volledig goed.
Ten eerste omdat het de hoogste
tijd wordt dat er iets gebeurt te-
gen die sterke franstalige aanwe-
zigheid in Leuven. die iedere Vla-
~ing, die er nog durft voor uitko-
len Vlaming te zijn, met weenoed
doet terugdenken aan 1968. Toen
durfden de studenten nog wel 1n
blok op straat komen. betogen en
vechten (voor hun rechten). (Lelfs
indien ze dit nu nog zouden durven,
zouden ze het niet meer kunnen,
ent er is geen studentenblok of
studentenfront w.eer. alleen nog een
verzameling individualisten of in-
dividualistische studentenvereni-
gingen.) In 1968 verwierven de
Vlaa~se studenten voor Leuven het
statuut van "Vlaamse"stad. Iedere
student die zich niet dood blok
en zijn ogen nog durft open trek-
ken voor wat er rondom hem gebeurt,
ziet dat Leuven in werkelijkheid
IET Vlaams is. Daarom is deze aK-

tie goed en lovenswaardig: zIJ doet
de Halen in Leuven min of meer dui-
delijk aanvoelen dat zij er niet
gewenst zijn. (Alhoewel hen dat o-
ver .talgemeen ni.etin •t mins
stoort.) Ik citeer uw artikol:
"\oJaartegenprotesteren ze eigenlij
Tenen de franstaligE 1.(" ;ezigheid

____~ __------------------------~ 7 __

in Leuven? Dan kunnen ze wel elKe
dag tonnen aal uitgieten aDn bv. de
cinemazalen, waar toch regelmatig
franstalige produkties vertoond
worden." Dit is nogal eon Simplis-
tische opvatting, vermits de frans-
talige films meestal toch van Ne-
derlandstalige ondertitels voor-
zien zijn. En als zulks nu eens ni
het geval moest zijn. dan zou het
inderdaad geen slecht idee zijn om
ook dan voor een verfrissende akti
te zorgen. Ik citeer verder: "tiet
ging nochtans om een privé-initia-
ief" (Bedoeld wordt het franstDli

toneelstuk). Het feit dat
stuk een privé-initiatief is. wijst
duidelijk op een niet aflatende of
afnemende \o/aalsetegenwoordigheid
in Leuven.
Ten tweede keur ik de aktie goed 0

dat het een AKTIE is. Aktie, iets
waar duizenden studenten (waarondol
waarschijnlijk ook de schrijver van
het artikel) vandaag voor terug-
schrikken. Het is gemakkelijk in
een luIe zetel met pen en papier
een aktie of vaak zelfs een hele
ideologie of rechtssysteeM af te
breken en te misprijzen; het is ge-
makkelijk een paar dagen of weken
te staken; het is gemakkelijk pam-
fletten uit te delen en het alle-
maal mooi te zeggen. Maar vraag au
niet aan onze brave student om op
straiJt te komen of te betogen voor
of tegen iets. want dat is te veel
gevraagd. Dan moet onze student im-

rs blokken of heeft hij gewoon
geen tijd. (Kijk bv. maar naar d

\'(!,'tl'O(g: p.S



ten verspeeld hebben. Der
nbeel<..Linl<.ebeel<..Drogon-
inem .••• in één woord:
olievleI<.Brussel. En er

is eon twoede ol1evlel<.je (nog
heel klein): Leuven. en 001<. dat
zal slechts ontvlanmen als het te
loot is. Als de Walen ven de
Vlaamse "spreel<.woordelijl<.egast-
vrijheid" niet beter en danl<.baar-
der g~bruil<.weten te nal<.en.dan
moeten ze het in de toekomst mear
stellen zor.der "spreekwoordelijl<.e"
ga~tvrijheid". Niettegenstaande
dat. hoop il<.dat de Vlamingen d
alen in de toel<.omsteen "warm

onthaal" zullen bezorgen.
B: het is niet "falminganten".
ar wel "flaMinganten". (Het I<.an

natuurlijl<.001<. een drvl<.foutzijn.)

L. Vander nst
verberg
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