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V.u. ~arC.1 Meeu•• Van Even- EN VERDER ...
straat 2D, 3000 Leuven.

Redakties : steeds op vrijdag tus-
sen 17.00 en 19.00 uur.(open voor
ieder) op 't Stuc, Van Evenstraat
2D, 1ste verdieping.

Klungelende kringen?
Een vraag die zich opdringt is of het
theoretische argument waarmee een ont-
haalwerking wordt gemotiveerd, ook de
facto wordt waargemaakt. M.a.w. is het
werkelijk de eerste kanner die centraal
staat en voor wie dus een aantal
aktiviteiten worden ingericht, zodat
hij/zij zijn/haar weg kan vinden in de
Leuvense doolhof? Worden er een aantal
prikkels aangegeven waarop kreatief kan
worden ingespeeld?
Of maken de kringen er een solotrip van,
een oppoetsen van het eigen blazoen, een
. psychische affirmatie voor de bege-
leid(st)ers? .

Na het volgen van de onthaalaktiviteiten
in verschillende kringen meen ik drie
kategorieën te kunnen onderscheiden .
De eerste kategorie zou men kunnen
betitelen als "het formele oatbaal". Hier
beperken de aktiviteiten zich tot een

Het aureool van de KUL lijkt voor een flink stuk te bestaan uit de
service die onze universiteit ter beschikking stelt. Er is inderdaad
niet alleen zoiets als het imago van Leuven als bruisende uniefstad.
In mindere mate de abituriëntendagen - die zijn immers niet zo
verschillend aan andere universiteiten -, en vooral het sterk
uitgebouwde net van studentenvoorzieningen lijken me de
geïnstitutionaliseerde verborgen verleiders te zijn. Een minder
gestruktureerde, maar eveneens bepalende faktor is, vanuit de
studentenorganisatie(s),_ de onthaalwerking.
Vorige week gaven we hier een vrijblijvende beschrijving van een
week onthaalaktiviteiten. We verklapten toen echter niet dat het :
resultaat van onze zoektocht op zijn zachtst uitgedrukt ont-
goochelend was: we kregen een limiet van nul op request.
Waar liggen de oorzaken? Bestaat er zoiets als een (groeiende?)
eerstejaars-apathie, heeft de "opvang" in de verschillende.
fakulteitskringen nog te weinig om het lijf, of zijn wij vertrokken
van een bevooroordeeld standpunt?
Een evaluatie, met de nodige (persoonlijke) bedenkingen.

Nr. 5. Artikels en agenda binnen
op 22 oktober. Advertenties op
21 oktober.

Nr. 6. Artikels en agenda binnen
op 29 oktober. Advertenties op
28 oktober.

Leuven anno oktober '82, visuele illustratie van het speelse onthaal

Geschiedenis van de ASR
Na de hint in vorig nummer, hier reeds de inleiding op de historiek
hoe de Vlaamse studenten zich in Leuven struktureel organiseerden
over een periode van een eeuw. Met deze introduktie willen we reeds
enkele nuttige en noodzakelijke elementen op een rijtje zetten.
De aanzet tot deze reeks werd gegeven
n.a.v. de vormingsdriedaagse van enkele
A.S.R.-raden tijdens de vakantie. De
bedoeling was erop te wijzen dat de
huidige studentenstruktuur binnen de
A.S.R. een verleden heeft met diepe
wortels en ervaringen; een verleden dat
aktuele fenomenen in de Leuvense stu-
dentenorganisatie kan helpen verduide-
lijken: Met hetzelfde opzet komt deze
historiek vanaf volgende week uitgebrei-
der aan bod in Veto, in vier afleveringen.

Voor de indeling van de reeks werd

Prof. Koch gehuldigd
Op zaterdag 16 oktober 11. werd te
Leuven in het Kader van de-Koninklijke
Belgische Vereniging voor Dierkunde
een huldiging gebracht aan Prof. elft.

Henri J. Koch. De bijeenkomst, die in het
teken stond van de fysiologie, werd
gestoffeerd met een aantal voordrachten
gehouden door vroegere collega 's en
leerlingen van ..Le Maitre Koch .. , evenals
door de professor zelf en de jongere
generatie van wetenschappelijke mede-
werkers. De warmste woorden van
huldiging kwamen ongetwijfeld van
Prof. J. Brachet (ULB), collega en
geestesgenoot uit de periode voor en
tijdens de tweede wereldoorlog. Eén van
diens vroegste herinneringen aan de
latere meester, waren zijn uitzonderlijke
intelligentie, maar ook zijn opmerkelijke
blauwe ogen. Prof. Koch is tot vorig jaar
(Academiejaar 1980-1981) aktief geweest
als boofd van de Afdeling Fysiologie en
Morfologie in het Zoölogisch Instituut,
en besloot daarmee één van de langste en
meest besproken carrières aan de K.U.
Leuven (1935-1981). Zowel zijn ver-
dienste als groot wetenschapsmens, als
zijn dominante rol (üg dat wel) in de
opleiding van bijna ontelbare studenten,
werden op feestelijke wijze gehuldigd.

Evaluatie onthaalaktiviteiten

Nu de rook om het hoofd is verdwenen

.De hakbijl slaat weer toe
Monitoraten, afgeschaft?

deId werd in de les. Tijd om vragen te
stellen - of voor de prof om ze te
beantwoorden - is er meestal niet. .

1n het monitoraat kan dat allemaal wél.
Het 'lcsgeYen' is er door kleine groepen
intensiever, je kan er met je vragen
terecht, je krijgt noodzakelijke toelich-
tina bij de stof en de monitoren weten
dootgaans beter dan de proffen hoe ze
moeten lesgeven.

De K.ULeuVtn heeft haar monitoraten
lang hoog in het vaandel gevoerd - maar
vindt een degelijk eerstejaarsonderwijs
blijkbaar ineens niet meer belangrijk.
Zijn monitoraten voor deze universiteit
niet meer dan een vorm van publiciteit,
waarop het eerst bespaard moet worden ?
De studenten denken er anders over. De
hakbijl mag niet vallen in initiatieven
die ten goede komen aan de kwaliteit van
·het onderwijs.Kringraad houdt je verder
op de hoogte.

Uit afgenomen interviews komt naar
voor dat er vooral in de eerste kategorie
nogal wat kritiek bestaat op het onthaal.
De eerstejaars hier over de rondleiding:
"vervelend, vermoeiend in vergelijking
met de geboden informatie, het gaan is
niet in verhouding tot wat je er aan
hebt." Of er volgens hen dan een
alternatief was? "Een boekje misschien,
met interessante adressen of w ..." Der-
gelijke opmerking doet vragen rijzen bij
het Vademecum "K.unje me de weg naar
de unief wijzen?". Het maakt m.n. de
veronderstelling aannemelijk dat deze
publikatie (bij het in de Hallen aange-
boden informatiepakket) toch nog niet
de aandacht krijgt die ze verdient.
Oorzaken als de aanwezigheid van
andere studenten-belangen-organisaties
- schijnbaar gelijkend aan de ASR
wegens de beschikbare ruimte in de
Hallen - die evengoed hun opvattingen
in de arme strot van de eerstejaars
rammen, zijn daar niet vreemd aan.

.Bij het speelse en schachtenonthaal
boorden wij zo goed als geen kritiek. Dit
betekent niet vanzelfsprekend dat deze
kategorieën "beter" zouden zijn. Vanuit
dezelfde vaststelling is immers evengoed
te concluderen dat de hier gebruikte
methode konsekwenties heeft zoals het
kritiekloos slikken van de geboden
informatie - of het onderdrukken van
een potentieel aan kreativiteit bij de
. eerste kanners. Bij het formele onthaal
wordt tenminste nog kommentaar ge-
,geven ...

Apathie of angst?
Scheekerend was inderdaad de vast-
stelling dat de eerstekanners w weinig te
zeggen hadden: Als ze als iets .zeiden,
kregen we enkel triviale informatie.
Getuigt dit van een ontstellende naïvi-
teit? Of ligt de oorzaak enkel in het
tijdstip, nl. het begin van het akademie-
jaar?
Maar bovendien waren deze taaluitingen
ingebed in een algemene houding van
onverschilligheid, van slikken-maar-jon-
gens en vooral-geen-kommentaar.
Dat dit apathisch gedrag zo in het oog
sprong, is natuurlijk niet alleen bepaald
door een mogelijke aanwezigheid van
onverschilligheid, maar is evengoed een
kwestie van WQarneming.M.a.w is de
waargenomen ingesteldheid problema-
tisch of wordt ze enkel als dusdanig
ervaren?

vertrokken van de huidige A.S.R.-struk-
tuur. Van elk der samenstellende kompo-
nenten wordt apart aandacht besteed: de
kringen, de raden, de centrale organisa-
tie. Vandaar: "van nu tot toen". Als
sluitstuk is er een beschouwende bijdrage
over de achterliggende filosofie - als je
wil - van de aktuele A.S.R.-struktuur

Met ' de kroniek wordt er niet aan
diepgravende geschiedenis gedaan: Veto
is geen kursus, maar een journalistiek
periodiek. De bedoeling is slechts de
hoofdlijnen aan te geven van een ontwik-
keling. De aandacht gaat daarbij uit naar
de gestruktureerde organisatievorm(en)
van de Vlaamse studente-i aan de
Leuvense universiteit sinds deze, na
enkele decennia sluiting, opnieuw ge-
opend werd in 1835. Dat hier het
epitheton omans .Vlaams' valt, is niet
toevallig. Torde splitsing van de Leuven-
se universiteit in '68 was de Vlaamse
kwestie een belangrijk element aan de
unief; door bijna konstante tegenstellin-
gen tussen Vlaamse en Franstalige stu-
denten organiseerden beide groepen zich
op hun eigen manier.

Als bron voor de reeks moet vooral
melding gemaakt worden van Een eeuw
Vlaamse studentenbeweging te Leuven.
katalogus samengesteld door de fakulteit
W &: L bij de gelijknamige tentoonstel-
ling in 1976 n.a.v. 550 jaar Leuvense
universiteit. Verder werd er in niet
onbelangrijke mate gebruik gemaakt van
divers materiaal in het A.M.V .S. (Archief
en Museum van het Vlaamse Studenten-
leven) in de Grote Bib, een unieke
afdeling die zowiezo een bezoek waard is.
Veto- en A.S.R.-archiefmateriaal maak-
ten de zaak rond.

Vanaf volgende week: wat je misschien
niet wilde weten, maar desondanks toch
voorgeschoteld zult krijgen ...

totale on-nieuwsgierigheid, konsumptie
zonder overwegingen, slikken zonder
proeven.
Het verschijnsel wordt echter niet mee-
gegeven met de moedermelk. Het is in de
eerste plaats een kenmerk dat wordt
ontlokt, door bijvoorbeeld de manier
waarop men mensen "verwelkomt" in
Leuven. Let wel, ik maak me geen
illusies: ik wéét dat het "aktieve "
aandeel in de studentenpopulatie slechts
ongeveer 20 % van die bevolking uit-
maakt. Om maar eens naar de feiten te
verwijzen: dit bleek reeds uit een onder-
zoek over de "Apathie in Politika", dat
twee jaar geleden werd gemaakt in de
fakulteit van sociale wetenschappen. Er
is dus veel voor te zeggen dat studenten
reeds vanaf de eerste voet op Leuvense
bodem zouden betrokken worden bij

rondleiding langs de gebouwen en het Even de motieven uitzuiveren dus. andere dan studie-aktiviteiten.
geven van heel wat praktische informatie. Volgens een bepaalde opvatting _ die Want van die kant valt weinig heil te
De tweede kategorie gaat verder dan de schrijver dezes deelt _ is apathie verwachten: vele kringen zijn zich nog
eerste en er komen verschillende (geleide) problematisch, meer nog, apathie is bewust van de problematiek en dit kan

("da 's kinderachtig, ik heb er geen informele aktiviteiten - volksdans,sa- gevaarlijk. Het is een houding die de alvast niet gezegd worden van de heren
behoefte aan"), ofwel gaat men (actief of men eten, knutselen, ... - bij te pas. Dit armslag en kreativiteit van personen en en dames professoren. De uitzonderin-
passief) participeren aan de kringwer- zou men "het speelse onthaal" kunnen groepen de kop indrukt en stagnatie in de' gen daargelaten, werken doceergedrag en
king gedurende de eerste week. noemen. hand werkt. Apathie uit zich in politieke inhoud van cursussen in de meeste
De samenhang met de hoger beschreven Een laatste soort kringen tenslotte geeft en sociale desinteresse. Maar dat is geen gevallen verlammend t.o.v. een eventuele
t~~ is ~.i: mogel!jk, maar niet e~?- ook mee~. dan alleen ~~ ~ondleid!ng, noo~kelijk noch voldoende kriteriurn. inbreng van de studenten zélf. In die
d~lIdlg. Feit ~s dat WIe vroeger reeds ZIJn maar de bijkomende aktiviteiten vereisen ~et I~ Im~ers. best mogelijk dat iemand situatie wordt een eventueel bestaande
eigen boontjes leerde doppen, daar nu van de eerste kanner een welbepaalde die uiterlijk (m orgarusanes of bewe- apathie b v ti d . h t d I

k . d . I b bbe W I· . h··/ .. . h ".. e es Ig en m e an ere geva00 mm er moeite za mee e n. e mspanrung, IJ ZIJ moet ZIC waar- gingen) een chronisch non-aktief gedrag ontlokt H td. d d k .
schuilt er een gevaar in de. "verSlikkende.': m:,ken". De eerstejaars worden in deze vertoont, wel geïnteresseerd is in wat in . e woor IS usaan e nngen ......

hammen steeds werden voorgekauwd of van werken kan immers de aktief
de jongen die nooit zelf zijn bed hoefde participerende eerste kanners de mond
op te maken. Anderzijds is er die groep snoeren. En het zijn juist die - dat heeft
van personen voor wie het leven altijd de geschiedenis van de studentenbe,:"e-
reeds meer een kwestie is geweest van ging uitgewezen - waarop d~ kring
persoonlijke keuzes en beslissingen... de volge~de jaren zijn werking zal
Dit onderscheid speelt in concreto, bIJ de moeten Uitbouwen.
eerste dagen Leuven, wellicht niet zo'n
grote rol. Naar alle waarschijnlijkheid
werkt de eerste week met de haar
kenmerkende over-informatie en sterk
heterogene aktiviteiten voor alle eerste-
jaars verwarrend, alleen ree':" wegens ~e
overgang humaniora (klem) - unief
(groot). .
Misschien berust op deze overweging de
rode draad in de onthaalaktiviteiten van
de meeste kringen: er wordt altijd
informatie geboden onder de nodige
begeleiding. Dat hoort ook zo, volgens
sommigen, anders maak jc< van de
potentiële Leuvense jungle een bikkel-
harde realiteit. Nietes, zeggen anderen,
dergelijke redenering getuigt van pater-
nalisme : je gaat ervan uit dat eerste
kanners zichzelf niet kunnen behelpen,
en je handelt ook navenant.

.Wat er ook van is, in elk geval valt het op
dat er vanuit de student-in-spe op een
verschillende manier wordt gereageerd.
Of men doet niét mee aan de rondleiding

De nieuwe studenten die de eerste week
groepsgewijs in Leuven rondflaneerden
zijn in elk geval niet te beschouwen als
holle vaten, die je volgiet met informatie.
Met een welbepaalde achtergrond (de
socialisatie en opvoeding thuis, op school
en in de kennissenkring) als determi-
nerend element, meen ik dat er 2
ekstreme types te onderscheiden zijn.
Zo is er de studen t(e) die een sociaal sterk

Als je lfêt nOJ niet gemerkt zou hebben
hangen wij het aan je neus... ook: de
universiteiten moeten besparen. De ma-
nier waarop de universiteit dat doet laat
nogal te wensen over: de gevolgen voor
de studenten blijven niet uit. In ~rschil-
lende richtingen zoals Eltonomie en
Letteren en Wijsbegeerte worden de
monitoraten drastisch ingekrompen. De
eerste kannen zijn dus alvast de eerste
slachtoffers.

En dat terwijl de monitoraten toch
noodzakelijk zijn om de stap tussen
school en universiteit te kunnen zetten.
Als eerste kanner word je in Leuven
immers gekonfronteerd met een totaal
andere manier van lesgeven dan je
Fwoon was. Je. krijgt soms methonder-
den les van één prof, die vaak niet veel
meer doet dan zijn kursus aflezen. Je
moet op je eentje een bcle hoop stof
verwerken die nauwelijks of niet beban-
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Nu kultuurraad wat ruimer in de
kleren zit, met de nieuwe zalen aan de
Naamsestraat, en de eerste vijf wer-
kingsjaren in 't Stuc achter de rug
zijn, viert KURA feest. "Gewoon
feest", (dixit Klaas Tindemans, vrijge-
"Stelde) met een summiere terugblik
op het beste wat er in die vijf jaar
gebracht werd.

In het heersende krisis-klimaat
betekent zo'n feest veelal: oef, we
hebben het gehaald.

Natuurlijk, de financiële marges
waarb1nnen KURA moet manoevre-
ren zijn nauw, maar dat heeft niet

..belet dat het heersende gevoel meer
is: we treden een tweede fase in.

"'t Stuc is immers begonnen als een
kultuur-supermarkt" (zoals men ver-
tederd, opgelucht, nuchter ... ?) kon-
stateert op de tweede verdieping van
de Van Evenstraat). Van iedere kunst-

tak viel er wel iets mee te pikken in de
prille programmatie en de meest
buitennissige hobby's vonden wel
een uitlaatklep in een werkgroep. Dat
soort "bezigheidstherapie" werd snel
verlaten; het beleid kon centreerde
zich meer en meer op toneel en dans.
Dat had twee redenen: de eerste was
dat het heilloos is alles te proberen,
omdat men dan geen enkel terrein
terdege kan aanpakken. Meer funda-
menteel echter was de wil om een
alternatieve opleiding te bieden op
deze twee gebieden. Werkgroepen
evolueerden tot onderwijsvormen, de
programmatie en de eigen produk-
ties werden een terrein van onder-
zoek naar vernieuwing binnen dans
en theater.

Waarom een alternatief voor be-
staande opleidingen, binnen het Leu-
vens milieu? Binnen KURA heeft het
beleid steeds' een uitdaging willen

zijn voor de universitaire opleiding.
Immers, binnen humane weten-
schappen blijkt voldoende dat men in
een vakgebied wel opgeleid wordt in
de theorievorming rond de kunsten,
maar dat er geen plaats is (of blijft)
voor het experiment, het testen van
de theorie op zijn eigen gebied. Op
een zeldzame uitzondering na wordt
de kreatieve vorming van de student
nauwelijks behartigd. Een werkwijze
met labo's, hoe onbevredigend mis-
schien ook, maakt tenminste in exac-
te wetenschappen de link tussen
theorie en onderzoek.

Je zou kunnen betreuren dat enkel
theater en dans overblijven na vijf jaar
werking. Toch is dat - gewoon al
vanwege de beperktheid der mid-
delen - verdedigbaar: het officiële
theater- (en dans-) gebeuren heeft
immers maar al te vaak de impuls tot
vernieuwing gemist, akteurs en regie
blijven al te vaak ondermaats. Dat
men aan literatuur - een werking die
mogelijk zou zijn - zo weinig aan-
dacht besteedt, blijft wel teleurstel-
lend. Er zijn dan wel weer plannen om
(o.a. op zaterdag) de filmwerking
nieuw leven in te blazen, in samen-
werking met DE ANDERE FILM.

Maar het is feest deze week.
Vanaf volgende week wordt het

uitkijken naar de nieuwe kleren (van
de keizer?).

Naast deze overweging speelt na-
tuurlijk ook mee dat een kultuur-
werking de nauwe hokjes tussen de
disciplines aan een universiteit kan
openbreken, dat het een van de
weinige nog universele elementen
van een opleiding uitmaakt. De redaktie

wie niet groot is moet .
slim zijn· .
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SChamele) maatregelen, die in het
buitenland verkocht werden als
Baskische autonomie, konden
echter niet meer ingetrokken wor-
den omwille van het demokratie-
imago. Geen nood, de fascistische
elite kreeg zijn zin op een andere
manier.. alle politieke partijen, tot
links toe, durfden geen enkel stand-
punt ten voordele van Baskenland
meer innemen én het parlement
keurde snel een wet goed, die
toeliet dat rernano gedurende tien
dagen zonder aanklacht of bericht:
geving gearresteerd bleef (en ge-
pijnigd, vernederd, gefolterd tot
zelfs vermoord werd.) Nu ja, als
men met een staatsgreep dreigt.
Tejero mag deelnemen aan Spaan-
se verkiezingen ...
Ook de versteviging van de impakt
van sociaal-demokratisch links
deed franquistische wenkbrauwen
trillen. Niet getreurd, de legertop
stak de koppen bijeen en zond
stroman Tejero naar het Spaanse
parlement. Een putch-vaudeville

Veto-abonnementen

werd onzorgzaam opgevoerd en de
rest van het verhaal is bekend.
Spanje was opgeschrikt en vooral
weer gekonfronteerd met zijn eks-
treem-rechtse ingewanden. Men
wist weer dat de vingers ge trekker
van het geweer gespannen hielden
en dat papa Franco nauwlettend de
situatie in het oog hield.
Tejero mag deelnemen aan Spaan-
se verkiezingen ...
De putchisten werden opgesloten
in een hotel met tralies maar
konden hun aktiviteiten via een
rood lopende telefoon verder zet-
ten. Op tijd kon onlangs een weer
nakende staatsgreep vermeden
worden maar Spanje vond het niet
nodig keihard te reageren. De
gevangenen mochten alleen niet
telefoneren en via een juridische
spitsvondigheid staat Tejero bin-
nenkort op een Madrileens stem-
biljet.

Tejero mag deelnemen aan Spaan-
se verkiezingen ...

Jij en ik zullen er geen last va
hebben en voor de Spanjaarden
ook alles blijven zoals het is, T
wel of Telere niet. We mag
echter nooit vergeten dat een fe
meestal veel minder betekent
de achtergrond van een feit, dan
logika achter een feit, dan
realiteit van een feit.

Ik wens Veto wekelijks toegestuurd te krijgen op het volgende adres:
--------------------(drukletters a.u.b.)

Naam en voornaam:

Straat:
............. .o.o.o .. .o.o.o .... .o .. .o .. .o.o.o.o.o.o .. .o.o.o.o ..

................................... nr,: .....
(residentie, bus, enz.)

.... .o.o.o .. .o .. .o.o.o.o .... .o.o.o.o.o.o.o .. .o .. .o .. .o.o.o.o.o.o •

.o.o .. .o.o ..
Postnr.: Plaats:

o ik stort 150fr. op rekening nr. KB 431.0079541-68 t.n.v. 'Algemene
Studentenraad, Van Evenstraat 2D, Leuven' met vermelding:
"Veto-abonnement, NAAM".
o ik voeg 150 fr. hierbij.

n
Een krant kan soms verontrustend
nieuws bevatten, een bericht dat
niet dadelijk pijn doet maar dat
toch doet schrikken om zijn naakte
realiteit, een item dat misschien ver
van ons bed te situeren valt maar
dat toch eens in onze slaap durft
bovenkomen.

Tejero mag deelnemen aan Spaan-
se verkiezingen ...
Sinds enkele jaren, om precies te
zijn sedert de dood van Franco,
heeft Spanje geen enkele inspan-
ning verwaarloosd om in het mon-
diaal politiek spektrum weer als
demokratie gekatalogeerd te wor-
den. En inderdaad, het verdwijnen
van Franco heeft een verlichting
van het despotisme gerealiseerd,
misschien zelfs meer dan dat, maar
men heeft altijd angstvallig verbor-
gen dat de franquisten de leiding-
gevende plaatsen blijven bezetten
in de administratie, in het gerecht
en vooral in het leger. Tejero mag
deelnemen aan de Spaanse ver-
kiezingen ...

En die tranquisten t)ebben al die
.jaren met lede ogen de embryonale
fasen van de demokratisering ge-
volgd .. Hun rijk was na Franco's
dood bedreigd maar dankzij hun
strategische posities, dankzij de
Spaanse touwtjes in hun handen,
dankzij hun chantagekanalen zou-
den ze de situatie wel meester
blijven en zouden ze Spanje wel
knellen in de vorm, die ze zelf
gekneed hadden. Ze zouden op tijd
en stond hun 'stem' laten horen,
daar kon men staat op maken.
Tejero mag deelnemen aan Spaan-
se verkiezingen... '
Nochtans trapte de politiek op
franquistische teentjes. Eerst kon-
den Franco's geesteskinderen
moeilijk over hun hart krijgen dat
de mensen in Baskenland nu hun
eigen taal mochten spreken, hun
eigen partijen mochten uitbouwen,
hun eigen kultuur mochten be-
leven. Immers, dat demokratisch
gedoe kweekte toch alleen maar
terroristen. De (belachelijke en

..'t Is weer in de sjakosj .., mompelde hij tevreden terwijl-hij zijn.
laatste sigaret rolde, en de nu toch al wel lauwe laatste slok
binnenspoelde. Terwijl de persen al rolden, rolde hij tussen de
lakens. Een nieuwe VETO zag het licht. En om te vermijden dat
'de medewerkers donderdags nooit het licht te zien krijgen : .

DRINGEND GEVRAAGD,
TIKKERS & LAY-OUTERS

(GEINTERESSEERD? KOM 'ES LANGS !)

Geen kennis vereist - gezellige sfeer - gratis gezelschap en
drank - gratis werken ook (helaas?)

Je kan je voor Veto abonneren voor
150 fr.ljaar als je het roostertje rechts
invult en opstuurt naar:

ASR- Veto
Van Evenstraat 2 D
3000 Leuven

Opgelet: studenten kunnen Veto
krijgen voor 30 fr. Deze mensen
komen best langs op het Veto-
sekretariaat. Bovendien krijg je bij
sommige kringen Veto gratis als je je
inschrijft als kringlid. Dus opgelet:
geen tweede inschrijving! Veto's wor-
den verstuurd vanaf nr. 4 (gedeelte-
lijk) en nr. 5 (alle abonnees).
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Besparingen:
van noodzaak tot onmogelijkheid?

Het komitee is samengesteld uit drie of
vier rekenkundige dekanen.

Verder voerde de raad ook nog een zeer
bondige diskussie over de eventuele
opname van het Administratief en Tech-
nisch Personeel (A.T.P.) in de schoot van
de-fakulteitsraad. Velen zullen zich nog
de moeizame diskussie herinneren van de
laatste rektorverkiezingen. Toen reeds
werd het probleem gesteld van een
mogelijke opname van het A.T.P., zij het
dan louter in het kies kollege dat de
'nieuwe' rektor mocht aanduiden. De
argumenten hiervoor waren hoofdzake-
lijk het vaste dienstverband van het
A.T.P. aan deze universiteit en vooral de
ondemokra tische vaststelling dat ze niet
eens hun stem konden uitbrengen over de
samenstelling van de hoogste beleids-
organen waarin vaak lukraak over hun
personeelsbestand wordt' beslist. Een
besluit is toen niet genomen omwille van
een te direkte band met de rektorverkie-
zingen. Dat ze tot op vandaag niet
vertegenwoordigd zijn in deze organen
blijft een doorn in het oog.

Het standpunt van de Algemene Verga-
dering van Kringraad - en naar we
vermoeden ook van heel wat W.P.-ers-'-
is altijd geweest dat de opname van het
A.T.P. - in dit geval op de fakulteits-
raad - als men niet tot uitbreiding
bereid is, moet gebeuren door een'
evenredig afstaan van mandaten door
alle geledingen (A.P., W.P., studenten)
en niet alleen ten koste van de reeds
ondervertegenwoordigde geledingen:
het wetenschappelijk personeel en de
studenten. De huidige verhouding is
immers: 3/5 Akademisch Personeel en
slechts 2/5 voor Wetenschappelijk Per-
soneel en studenten samen. De fakultei-
ten werd gevraagd na konsultatie van
hun raad, volgende keer advies uit te
brengen. Het wordt dus nog wel een tijdje
wachten.

Centraal op de eerste Akademische Raad van dit jaar stond de
evaluatie van de al dan niet gerealiseerde besparingen op de
begroting van het werkjaar '82. Specialiste terzake mevr. K. Van
Lerberghe, werkzaam op de begrotingsdienst deelde ter zitting mee
- wat iedereen in feite reeds wist - dat de gevraagde 2,5 %
besparingen per fakulteit op het kostprijs kader (personeel) niet
bereikt was.
Het is zondermeer duidelijk dat men het
streefcijfer van 5%dat vooropgezet werd
voor eind '83 niet zal bereiken zonder een
drastisch ingrijpen in de voorziene uitga-
ven. Rektor De Somer argumenteerde
dat het utopisch is nog te hopen, dat 5%
besparingen op de kostprijs van het
kader van het personeel, binnen een
termijn van twee jaar, een zekere marge
zou bieden voor de universiteit ingeval
een nog hogere percentuele afhouding
vanwege de staat in verdere jaren zich
zou aankondigen. Ten andere, feitelijk
zou de opgelegde besparing niet 2,5 %
maar 6,5 tot zelfs JO % bedragen. Reden
van de hierbij nakende deficitaire toe-
stand is, aldus mevr. Van Lerberghe de
niet-indexering van de staatstoelagen.
Als men bijvoorbeeld aan de fakulteiten
slechts dezelfde werkingstoelagen als
vorig jaar kan toekennen (dus niet-
indexatie) dan bespaart men reeds en als
je dan daar het prijsverschil bijrekend
van noodzakelijke (didaktische en/of
onderzoeks-) apparatuur die vaak met
gedevalueerde belgische franken in klin-
kende dollars moet vertaald worden, dan
is het rekensommetje vlug gemaakt.

Het tijdelijk wetenschappelijk personeel
(T.W.P.) van de fakulteit van toegepaste
wetenschappn reageerde in dat verband
met een motie, voorgelegd aan de
Akademisçhe Raad waarin ze betuigde
onmogelijk akkoord te kunnen gaan met
een eenzijdige afwenteling van de bespa-
ringswedloop op de schouders van het
tijdelijk kader. Ze eisten dat in de eerste
plaats bespaard zou worden door een
beter beheer (hebben ook studenten daar
al niet herhaaldelijk op aangedrongen?)

en niet door een loonsvermindering van
de nieuwe T.W.P.-ers, en zeker niet door
over te gaan tot een vermindering van het
aantal W.P., wat zowel de kwaliteit van
het onderwijs, als het onderzoek (komt
de rektor hier niet tot vervelens toe op
terug?) een zware slag zou toe brengen.
Besparingen aldus het Tijdelijk Weten-
schappelijk Personeel van de fakulteit
van Toegepaste Wetenschappen, moeten
evenwichtig gespreid worden over alle
geledingen van het personeel.

Enkele dekanen probeerden vanuit di-
verse hoeken en vanuit een voelbaar
defaitisme, he laatste restjes nog te
lijmen. Van voorstellen om de stoelen
niet te vervangen tot je er werkelijk door
valt tot en met het afschaffen van het
budget voor gast professoren.
"Dat nooit", zegt De Somer, "We
moeten ons decorum blijven houden tot
het einde. Ten andere, met prutsen gaan
we ons niet bezig houden."
De keuze van een vermoeid en ontgoo-
cheld man die in zijn laatste beleidsjaren
hardnekkig met een zilveren couvert
blijft eten uit een bord waar steeds
minder op te rapen valt, liever dan naar
buiten toe te geven dat het niet meer
gaat?? Ondertussen dreigen er steeds
meer knechten en dienstpersoneel ontsla-
gen te worden.

De oprichting van een zgn. besparingsko-
mitee - de verre nakomeling van de
suggestion-box sloot deze sombere bespa-
ringsronde af. Bedoeling van het Korni-
tee zou zijn: een soort hulprichtlijnen
ontwikkelen ten behoeve van de fakultei-
ten bij hun verdere besparingsplannen.
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Gerechtelijke geneeskunde
Vandevoorde en de vrouw
De interdisciplinaire ontmoeting tussen de geneeskunde en de
kriminologie is zelden erg gelukkig geweest. In de voorbije eeuw
waren er medici zoals Lombroso die de misdadigheid van iemands
- .gezicht meenden af te lezen, of de vorm van diens schedel. Met deze
.denkschema's meenden de Nazistische Kriminalbiologen dat de
moord op 6 miljoen joden 'wetenschappelijk' verantwoord was.
Recenter stond in 1979 progressief Nederland in rep en roer toen
bekend raakte dat Prof Buikhuizen bio-sociaal onderzoek wou
gaan verrichten op gevangenen, teneinde relationele elementen te
duiden tussen het zenuwstelsel en agressieve misdaden:

luc devisscher
stvtgw. A.R.

visje
Volgens Buikhuizen zou het mogelijk
zijn, reeds bij- kinderen te analyseren, of.. .. .. ..

reiken. 'De huisdokter die een kriminele
abortus vaststelt mag niet aarzelen de

hierop agressief zullen reageren. In
lic. Criminologie doceert Prot Vande-
voorde het vak Gerechterlijke Genees-
kunde, en ook hier is er het hele jaar
hilariteit omwille van de extreem-konser-
vatieve waarde-oordelen die de professor
meent te moeten vellen over alles wat
terzijde de 'wet' staat. In deze kursus
manifesteert zich bv. een vrij sterke
laagdunkendheid ten aanzien van de
vrouw.

Als hij het hoofdstuk Sexuele Misdrijven
aansnijdt, geeft hij reeds na enkele zinnen
zijn- mening te kennen over abortus, als
hij voorbeelden aanhaalt van daden die
buiten de sexuele sfeer liggen en strijdig
zijn met de goede zeden: nl. het
wegwerpen van foetussen op straat. (blz.
152). 'Jaarlijks geschieden in België
tienduizenden misdadige vruchtafdrij-
vingen. Gedeeltelijk vindt dit zijn reden
daarin, dat kinderen in vele huishoudens
waar de vrouw moel mee werken, als een
last worden aangezien.' (blz. 157). Leve
de vrouw aan de haard! 'Kindermoord
is,' volgens Vandevoorde, 'thans veel
zeldzamer geworden: een vrouw die haar
zwangerschap niet aanvaart heeft het
gemakkelijker haar toevlucht te nemen
tot een abortus omstreeks de 3e of de 4e
maand.' (blz. 161). De lichtzinnigheid,
. waarmee vrouwen tot abortus besluiten,
zoals Vandevoorde er blijkbaar over
denkt, staat in schril kontrast met de
gevaren die ze. trotseren om het toch
zover te krijgen. 'Eerst wordt gepoogd
• ''let eenvoudige middelen: sport, motor-
rijden enz... Dan wordt de toevlucht
genomen tot geneesmiddelen, bv. purga-
tiva, emmengoga, alkohol en ether. De
mechanische methode is verreweg de
meest gebruikte : . vrouwen gebruiken
meestal wat hen eerst onder handen valt:
injekties, vooral van zeepwater zijn erop
gericht mechanisch het membraan los te
woelen en de baarmoederwand te prikke-
len. Om bet membraan te perforeren
worden breinaaIden, naalden, kippeve-
ren, pennestokken. plantaardige stengels
in dë cervix fjCStoken.' (blz. 157). Onder
mogelijke verwikkelingen citeert Vande-.
vooorde : shocktoestand met onmiddelij-
ke dood als gevolg, luchtembolie in de
hersenen, perforatie van de baarmoeder-
fundus, infektie van de baarmoeder,
infarkt van de baarmoeder, enz .. .' (blz.
158). Ondanks het feit dat dus tien-
duizenden jaarlijks dergelijke gevaren
lopen, acht de 'gerechterlijke geneeskun-
de' bij monde van Vandevoorde zich niet
geroepen om een helpende hand te

Niet van de telex,
maar toch goed om te weten

Wat doet de gelechterlijke geneeskunde
als een vrouw opgewonden komt vertel-
len dat ze verkracht geworden is? Er
wordt een onderzoek uitgevoerd naar ...
het maagdenvlies! Vandevoorde be-
schrijft dit als volgt: 'Indien er volledige
integriteit is van het maagdenvlies mag
men dan alleen besluiten dat er geen
betrekking was, als het door de dokter
niet mogelijk is twee naast elkaar
gestrekte en gevasalineerde vingers door
de vrije hymenopening in de schede te
brengen. Bij &110bd hymen moet het
onderscheid tussen scheuren en lobben
niet moeilijk zijn: lobben komen nooit
tot op de rand. Daartoe zal men de labia
ontplooien met wijsvinger en duim, en
met een geknopt staafje in de vul via de
hymenlobben onderzoeken. Bij twijfel
kan de rand van de lobben worden
ingestreken met lugol: echte lobben
verkleuren homgeen bruin, scheuren
verkleuren niet. Indien het hymen ge-
scheurd is, zal men de wonde beschrijven,
de scheuren lokaliseren, volgens de
uurwerk plaat. Ook de afmetingen, de
vorm en de elasticiteit van het hymen
zullen aandachtig onderzocht en in
funktie daarvan zal dienen uitgemaakt of
een kleine, middelmatige of grote penis
kon penetreren zonder scheuren te
verwekken.' (blz. 155). Men zou al voor
minder wensen, nooit te worden ver-
kracht...

Ook het gebruik van cannabis (hashi's!)
valt niet in de smaak van Vandevoorde.
Alhoewel Vandevoorde toegeeft dat de
Brahmaan in Indië cannabis gebruikt,
om zijn klontemplatief leven en gebed te
bevorderen (blz. 141), heeft de gebruiker
in het Westen een 'gestoorde persoonlijk-
heid' (bil. 142). 'Theorieën over trans-
cendentalisme, boeddhisme, yoga; leer
van Zen en dergelijke mystieke praat
worden erbij gesleurd om te verbloemen
dat zij onevenwichtige, angstige, zich
vervelende jongeren zijn met een teveel
aan vrije tijd en een Jekort aan energie.'
(blz. 127). De moralizerende toon veran-
dert plots als Vandevoorde het heeft over
het gebruik' van alkohol. 'Ethylalkohol
werd onder de vorm van wijn, waardig
bevonden om het bloed van Christus te
worden in de Eucharistie. Waar de
kwaliteit van drinkwater onbetrouwbaar
is, zijn bier en vooral wijn waardevolle
vervangmiddelen voor de dagelijkse
vochttoevoer.' (blz. 128). Scho/!

Luc Vanheerentals

EEFFAK

In het STUC. feestweekt men, en daar wel goed feesten, elders wordt
daarbij breekt natuurlijk af en toe gewerkt. * Zo bijvoorbeeld bij
een glas, of laat je nog een paar Sportraad. * Er is een nieuwe voor-
flessen aanrukken. * Meer nieuwe zitter verkozen, Frank Michiels van
flessen dan gebroken glazen overi- VTK, maar daar ging het hem niet
gens: hier gaan we: vrijdag, vanaf24 zo dadelijk om. * Sportraad is nl.
uur is er een extra café-chantant- de enige raad die een jaarverslag
sessie "Zonder Leiding Van" - er is klaar heeft. * Voer voor inforrna-
ook nog een extra voorstelling van tie, cijfergeile mensen, maar niet zo
"Fase", het ultieme danswerk van voor wie nu eens piekfijn wil lezen
Anne-Teresa De Keersmaeker, die wat de theoretische uitgangspunten
de danswereld in België op haar kop voor de werking zijn. * Het rap-
zette: dat op zondagavond 24/10 om port is nl. cijfermatig zeer grondig.
20.30 u. Tickets voor de afgelase maar trekt bv. geen konklusies op
vertoning van- zaterdag 16/10 en het einde over het gepresteerde
maandag 18/ I0 (het gebroken glas) werk. * Als je het allemaal eens wil
blijven geldig. * Laat deze beker natrekken, dan als de bliksem naar
niet aan je voorbijgaan, of neem er sportkot, waar Sportraad gehuisvest
toch een slokje van. * Men heeft is. * En voor de rest, gaat alles ..•

Gerechterlijke geneeskunde

o ..

.Het mes erin jongens ...

Medewerkers aan Veto 4: Johan Aerts, Wilfried Allaerts, Luk Bierens, Fluppe Canfijn, Rudi Ceuppens, Wouter
Colson, Peter De Jonge, Jean de Béthune, Dirk De Naegel, Luk Devisscher, Hilde Devoghel, Polleke Fotozet,
Guido Janssens, Marcel Meeus, Dirk Roekaerts, Jozef Schilderrnans, Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck, May
Van Boxel, Leo Van der Aa, Philip Van der Bek., Jos Van Dikkelen, Luc Vanheerentals, J.H. Verbanck, Wim
Verhelst, Ingeborg Verplancke ... en kringraad. •

, - -----



4 Veto jaargang 9 nr.4, dd. 21 oktober.1982

Leo Tindemans te Leuven:

Zes maanden voorzitterschap van de EEG
Als startaktiviteit van het akademiejaar De ekonomische krisis bedreigt ons allen Ook op internationaal vlak werd de
heeft C.D.S. de Minister van Buiten- .en spookbeelden van protektionisme en Europese Gemeenschap gedurende die
landse Betrekkingen Lco Tindemans autarchie komen opdagen. Reeds spreekt zes maanden herhaaldelijk gekonfron-
uitgenodigd. men over 'Ia reconquète du mafché teerd met ernstige toestanden. In decem-
Thema van zijn spreekbeurt was intérieur', Het is dan ook onontbeerlijk ber 1981 brak de krisis uit in Polen en
geenszins een zakelijk verslag over de 305 om gezamenlijk drastische maatregelen reeds op 4 januari werd een vergadering
juridische akten, 20 I regelementen. 25 te treffen om de krisis me~ en~~e ~ans. te beleg~ om een gemeenschappelijk ~~nd-·
richtlijnen en 79 beslissingen die tijdens kunnen bekampen. En hierbij ZIJn met punt 10 te nemen. DeBelgische rmruster
zes maanden getroffen werden, maar wel alleen ambtenaren en professoren be- van Buitenlandse betrekkingen werd
wat het voorzitterschap van de Europese trokken maar ook de kleine man. Het tevens naar Turkije gezonden met de
Gemeenschap konkreet betekende in gaat er hier immers om zijn brood- opdracht een gesprek aan te knopen met
deze krisistijd. winning te beveiligen. militairen en oppositie met het oog op
Bij de programmaverklaring voor het een betere naleving van de mensen-
Europees parlement werden drie doel- Europa is tevens een' rechtsgemeen- rechten. .
stellingen duidelijk vooropgesteld: schap steunend op twee verdragen en met Door de Argentijnse bezetting van de
I. Ervoor zorgen dat de verdragen die een gerechtshof om er de naleving van na Falkland eilanden kwam voor het eerst
aan de basis liggen van de -Europese te gaan. Sinds 1969-1970 o.wikkelde een stuk territorium van één der lidstaten
gemeenschap' strikt zouden worden zich ook de Europese Politieke Samen- onder vreemde overheersing te staan. De
toegepast. werking teneinde een gezamenlijk stand- Gemeenschap veroordeelde dan ook
2. De Gemeenschap op ekonornische punt in te nemen ten overstaan ~n de unaniem het Argentijns optreden. Maar
vlak verder ontwikkelen en grote wereldproblemen. Zo werd 10 1975 op het gebied van de daarmee gepaard
3. de politieke integratie bevorderen. tijdens de Helsinki konferentie met één gaande ekonornische sankties werd deze

stem gesproken. Maar men is er helaas eensgezindheid veel moeilijker bereikt.
niet altijd in geslaagd. In het Midden-Oosten werd in het kader

van de Camp David akkoorden de Sinai
woestijn ontruimd. Ter plaatse werd het
Tindemans duidelijk dat een nieuwe
ideologie aan het groeien was, maar dat
op het gebied van de autonomie van
Cisjordanië en de Gazastrook geen vaste
visie bestond.
Tijdens de Westerse top in Versailles
ontketende Israël een offensief in Liba-
non, wat Tlindernaqs reeds na een vorige
rondreis in het Midden-Oosten had
voorspeld. In het Reagan-plan vindt men
dan ook bepaalde elementen van de
Belgische vredesvoorstellen terug.
Verder werden tijdens het Belgische
voorzitterschap in Madrid de Europese'
Konferentie voor veiligheid en samen-
werking gehouden, in Gabon in het
kader van de Lomé-akkoorden, in
ekstrernis nieuwe kredieten toegestaan,
in Singapore besprekingen met de
ASEAN-Ianoen gevoerd en de bespre-
kingen over de toetreding van Spanje en
Portugal tot de Gemeenschap ernstig
voortgezet.
België heeft zich duidelijk ingespannen
om er gedurende zes maanden het beste
van te maken en heeft zich zodoende een
uitstekende reputatie opgebouwd.
Of de Europese Gemeenschap nu verder
aftakelt of de stuwing in de geest van de
''C' .........,..I:roo P~th ....rc:' \1lnrdt vnortg,ezet.
het antwoord berust bij onze generatie.
Aldus besloot Leo Tindcmans zijn

Het is essentieel de orthodoxie van de
verdragen te respekteren daar bepaalde
lidstaten enkel de voordelen van hun
toetreding willen inzien.
Sinds 1965 en de politiek van de lege
stoel, toen door Frankrijk toegepast,
vertoeft men in een krisistoestand.
Daardoor' werd het voor onmogelijk
gehouden bepaalde maatregelen te doen
aanvaarden, omdat voor het sternmen
van vitale problemen unanimiteit werd
vereist. België heeft dit probleem te
doorbreken. Groot-Brittanië betwistte
haar bijdrage en verwierp de opeen-
volgende voorstellen van de Kommissie
en het uiteindelijke voorstel van Thorn
en Tindemans. Teneinde de klippen te
vermijden werd het probleem van de
juiste bijdrage-gekoppeld aan de degres-
siviteit, als basis voor de onderhan-
delingen genomen. Men slaagde er echter
niet in een meerjarig plan te ontwerpen.
De Britten poogden het probleem van
hun bijdrage te koppelen aan het bepalen
van de landbouwprijzen steunend op het
kompromis van Luxemburg. België is
erin geslaagd dit kompromis en de regel
van de unanimiteit te verwerpen en de
landbouwprijzen goed te keuren met een
gekwalificeerde meerderheid tot grote
verbijstering van de Britten.

Genscher en Colombo hebben steunend
op het Tindemans rapport een ekono-
misch programma uitgewerkt waarbij
konkrete voorstellen naar voor kwamen.
Er werd een jumbo-vergadering van de
ministers van.ekonomische, financiële en
sociale zaken gepland.
Een kleine" werkgroep werd. opgericht
onder Belgisch voorzitterschap om zich
te bezinnen over vier vragen:
I. Moeten ook de veiligheidsproblemen
aan de Gemeenschap worden over-
gedragen?
2.Hoe moeten voortaan de stemmingen
geschieden.
3. Moet aan het Europees parlement dat
nu maar raadgevende bevoegdheid heeft'
meer kompetenties overgedragen wor-
den?
4. Hoe kunnen best integratie en
politieke samenwerking ontwikkeld wor-
den?
Blijkbaar verwachtte men dat onder het
Deens voorzitterschap geen positieve
maatregelen zouden worden getroffen en
daarom bevroor men alles voor zes
maanden, in de hoop om er daarna onder
het Duits voorzitterschap er nieuw leven
in te roepen.
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Leo Tindemans in een voor hem ongewoon militante pose:
vergissen wij ons, of ontbreekt de roos in de vuist? Grapje hoor,
onze fotograaf was gewoon in een buitengewoon alerte toestand.

biezonder interessante uiteenzetting.
Aan ons nu om de uitdaging op te nemen.
'en talrijKe opkomst en een uiterst
geboeid publiek zijn eerr hoopvol teken
en bewijzen dat C.D.S. door Leo

Tindemans uit te nodigen klaarblijkelijk
aan een duidelijke nood beantwoord
heeft.

Philip Van der Beken

De val van het West ...Romeinse Rijk
Maandagnacht, 1.30 u, café DADA. "Noem mij maar één. Eéntje
maar." "Geen kultuurfilosofen in Vlaanderen? Ik ken er zeker
tien!!" "Ik vraag slechts één naam. Allez, vooruit." "Wel, eeuh,
Dom Deyne. En Ernest Claes ook, in vele opzichten." "Het lukt je
niet, hé. Kom maar met die trappist. " "Wim Verreist !" .~Wie is dat in
Godsnaam ?" "Historicus, heeft nog in Leuven gestudeerd, geboren
in 1936. Hij heeft een boek geschreven dat "Cultuur van
Onbehagen" heet. Kost 350 fr. Ik heb het vorige week bij Acco zien
liggen." "Jij hebt het dus niet gelezen?" "Zijde zot !" "Dan benje die
trappist kwijt, jong. "

Dinsdagavond, 21.00 U., op kot. Die
trappist (en ettelijken die erop volgden)
hebben zo'n gat in mijn portemonnee
geslagen, dat ik alsnog verplicht ben
Verrelst's boek te lezen. Gelukkig betaalt
Veto goed voor een recentie. Ik denk dat
Wim Verreist dat ook een element vindt
van de "dieperzittende beschavingskri-
sis" waar hij het in zijn boek over heeft.
In Vlaanderen verdient de reeeneent
evenveel (of meer) dan de schrijver aan
royalties opstrijkt. Ik zou tegen Wim
willen zeggen: je moet niet per sé filosofie
schrijven, met smartlappen valt meer te
vermenen.

Dat is niet zo maar een sneer, Wim
Verrelst haalt echt een smartlap van Bob
Scholte (Ik heb een huis met een tuintje
gehuurd ...) aan, om zijn stelling kracht
bij te zetten dat thuis en gezin moeten
geherwaardeerd worden, willen we bete-
re tijden tegemoet gaan. Ja ja, want de
krisis van ons gezin is op zichzelf een
bewijs dat de beschaving ziek is. Vroeger,
toen kenden de mensen elkaar nog. Er
was' een gemeenschap die rustte op een
traditie van eeuwen en die in het
eeuwigheidsperspektief van de religie
stond. Maar nu meneer!! Kinderen
kunnen geen kind meer zijn. En dan de
jeugd! Een ernstig maatschappelijk pro-
bleem. Vandalisme en terrorisme! Waar
is er nog medemenselijkheid? We leven
in een konsumptiemaatschappij, waarin
de dingen ons overwoekeren. We moe-
ten-aldus Verreist, opnieuw naar onszelf
weken, buiten de dingen om. Als we dat
eenmaal voor elkaar hebben, in het kader
van het .gezin natuurlijk, kunnen we de
moien wel gebruiken om met mekaar in

Wie de moeite heeft genomen dit boekje
tot het einde toe ujt te lezen - maar wie
neemt die moeite - zal het met mij over
twee zaken eens zijn. Ten eerste, Vlaan-
deren heeft een kultuurfilosoof. Ten
tweede, deze filosoof filosofeert over
onze eigen vlaamse kultuur en dat is - u
raadde het al - een smartlappenkultuur.
Niet gehinderd door enig modern inzicht,
door lektuur van de geschriften van
Lasch, Baudrillard of anderen, vervolgt
hij zijn wegn glimlachend de katastrofe
tegemoet. Er is tenslotte nag altijd het
hiernamaals ...
Wim VERRELST. De culiuur van het
onbehagen. Essay. De Nederlandsche
Boekhandel, 1982. 171 blz., 350 fr.

Jozef Schildermans

kontakt te komen. Want, zo stelt de
auteur met nooit gehoorde originaliteit,
mens-zijn is altijd mens-zijn met. de
anderen. Blijkbaar zijn de kursussen
eerstejaars filosofie in geen dertig jaar
herzien aan de KULcuven, en heeft
Verreist ze indertijd goed geblokt. r---------------.......,
Omdat de mens een sociaal wezen is moet
er ook organisatie zijn, een staat, wetten
en macht. Maar ook de politiek veran-
dert in krisis. Er is "een té grote
diskrepantie gegroeid tussen wat ons
politiek regime voorgeeft te 'zijn en wat
het feitelijk geworden is" (bemerk hier
weerom het grote inzicht van de auteur).
De demokratie, toch de minst slechte van I~
alle regeringsvormen, is uitgehold door
demagogie, partikratie, oligarchie en
fe~aliteit (bedoeld wordt eigenlijk ne- IT~_
potisrne.)
NI, moeten we fundamentele keuzes
maken voor de toekomst. Immers, "de
wisselwerking van een zware ekonomi-
sche, politieke en morele krisis kan
beslissend zijn in het leven van staten en
kulturen. Het Romeinse Rijk is eraan ten
onder gegaan." Om nog wat zout in de
wonde te strooien, besluit de auteur zijn
boekje met een niet-utopisch hoofdstuk
over de atoomproliferatie. "We moeten
'met z'n allen een klimaat van vertrouwen
scheppen", roept hij, "zodat er ontwa-
pend kan worden."
En als dat niet gebeurt? Dan is er nog
altijd het "Nieuwe Jerusalem" waarin wij
zullen binnentreden na onze dood. Dat
vooruitzicht dient ons moed te geven om
verder te leven, krisis of geen krisis. Dien
ik nog te vermelden dat Verreist mede-
werker is van de Standaard der Lel/eren? L..~ ~~

Advertentie

Gezellige kroeg,
met goede
muziek
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WERKGROEP WETENSCHAP EN SAMENLEVING
Sinds meer dan zesjaar isde Werkgroep Wetenschap en Samenleving
al aktief aan deze universiteit. Door colloquia, studiegroepen en
publikaties willen we de problematiek van wisselwerking tussen
wetenschap en samenleving aanwezig stellen bij wetenschappelijk
onderzoekers en studenten. We vinden namelijk dat, wil een
wetenschapper op een verantwoorde wijze de wetenschap
beoefenen, hij oog moet hebben voor de maatschappelijke gevolgen
van zijn werk.
Omdat dit niet zo eenvoudig is kunnen we dat best samen doen. We
vinden ook dat W&S-problematiek aan bod moet komen in het
onderwijsprogramma en we doen inspanningen om dit te
realiseren. In onze werking willen we in de mate van het mogelijke
aansluiten bij de Belgische en Vlaamse aktualiteit. In ons
tijdschriftje Nieuwsbrief wordt doorgaans niet alleen aandacht
besteed aan eigen aktiviteiten maar ook aan W&S-gebeurtenissen
elders, boeken, tijdschriften, enz.

De werkgroep organiseert de komende
maanden twee "introduktiemodules" en
vier studiegroepen (zie kadertje). De
introduktiemodules worden hier uit-
voerig toegelicht.
De bedoeling van zo'n introducerende
module is niet een bepaalde problema-
tiek grondig uit te diepen, maar wel heel
konkreet en aan de hand van een
voorafbepaald informatiepakket de aan-
dacht te vestigen op een bepaald thema
uit de ruime W &S-problematiek.
De verschillende modules kunnen onaf-
hankelijk van elkaar gevolgd worden en
staan open voor iedereen. De deelname is
gratis, maar er zal eventueel een kleine
bijdrage gevraagd worden voor de ter
beschikking gestelde teksten.

Introduktiemodule
Wetenschapsdynamika

De opzet van deze module is gebaseerd
op een aantal diskussies en tekstbespre-

kin gen die vorig jaar zijn gevoerd in de
werkgroep wetenschapsdynamika.
Deze werkgroep heeft zich in haar
aktiviteiten gericht op aspekten van
interne ontwikkeling van wetenschap of
wetenschapsdisciplines, en op de vraag of
- uitgaande van deze ontwikkeling -
op de een of andere manier, hetzij door
wetenschappers zelf, hetzij door politici,
hetzij door wetenschappelijke instel-
lingen als bv. het IWONL, enige invloed
is uit te oefenen op, enige richting te
geven 'aan de ontwikkeling van de
wetenschap.

Deze vraag komt terug in de introduktie-
module. Het model van wetenschaps-
ontwikkeling, dat we volgen, is het
model, ontwikkeld aan het Max-Planck
Institut te Starnberg, (verder kortweg de
Stamberg groep genoemd), dat gebaseerd
is op het wetenschapsmodel van T. Kuhn.
De vraag naar inogelijke sturing hebben
we ook ruim opgevat: als alleen weten-

schapslui doelen zouden mogen stellen, is
er toch al sprake van een wetenschaps-
beleid. Maar interessant is natuurlijk om
te kijken, of er niet meer interakties
bestaan tussen bv. wetenschap en techno-
logie of wetenschap en maatschappij, die
een zekere mate van beleid mogelijk
(noodzakelijk (7» maken.
Rip en Groenewegen (J)gaan hierbij uit
van een 2 x 2 matrix (zie tabel).

De pijlen in het diagram duiden op
mogelijke interaktiewegen. hetzij bewust
hetzij onbewust. De "pijlen" zullen in de
introduktiemodule min of meer expliciet
aan bod komen en nader uitgelegd
worden.

De introduktiemodule is opgezet als een
reeks van vier bijeenkomsten, elk rond
een min of meer afgerond aspekt van
wetenschapsdynamika of wetenschaps-
beleid. De bedoeling is in ieder geval, dat
de bijeenkomsten strikt beperkt blijven
tot twee uur per sessie.
.De sessies zijn toegankelijk voor alle
belangstellenden, en zullen vertrekken
vanuit een korte, duidelijke basistekst.
De inhoud van de tekst zal tijdens een
inleiding nader worden toegelicht, en
waar nodig uitgebreid, waarna de deel-
nemers aan de bijeenkomst door het
stellen van vragen of het initieren van een
diskussie de verdere richting van de
bijeenkomst mede kunnen bepalen.

Er zijn vier sessies, onder begeleiding van
I. Verpoest (Navorser Dep. Metaalkunde),
G. Hulsbosch (lic. wisk, en wijsb.),
I. Maes (Wet. Med. C.E.S.), E. Pessers
(Wet. Med. Dep. Scheikunde). .

De bijeenkomsten gaan door op donder-
dagen 4 en 18 november en 2 en 16
december 1982. Plaats: Kandidatuur-
.centrum, Celestijnenlaan 200 A, Heverlee
De bijdrage voor de teksten bedraagt 100

Strips
Terug naar De Natuur, of andersom?

Het jaarlijkse dorpsbal met burgemeester en dansorkest in een
naamloos dorpje in de Haute-Provence, is een gebeurtenij' die begin
en einde vormt van een opmerkelijk stripverhaal: «Achterland», .
een nogal kryptisch aandoende titel, van een mij overigens
onbekende auteur Ferrandez. Hoofdfiguur van deze strip is
boerenzoon Julien, een soort anti-held, Hij staat model voor een
ontwrichte autochtone bevolking, met haar traditionele landbouw-
cultuur, eerst door industriële revolutie verkracht en nu overspoeld
door een golf van retro-mode, toeristen en jongeren uit de stad die
Terug naar De Natuur willen.

Het verhaal is vrij merkwaardig opge-
bouwd. Doordat het dorpsbal het begin
en einde van het verhaal vormt, fungeert
het als een knooppunt, dat een cirkel van
zich jaarlijks herhalende gebeurtenissen
sluit. In feite is het een strip met weinig
aktie: er staan geen vreemdere gebeur-
tenissen te gebeuren, dan wat iedere
toerist in Zuid-Frankrijk (of elders) wel
zal beleefd hebben, maar dit maakt de
herkenbaarheid van de geschilderde si-
tuatie des te groter. De gevoeligheid
waarmee Ferrandez zijn personnages
tekent geeft het verhaal een suspens, die
het gebrek aan aktie ruimschoots com-
penseert.

Het Romantische
Boerenleven

Terwijl jongeren en toeristen (jongeren
noemen zich niet graag toerist, zie je) zich
tijdens de zomermaanden in de Provence
komen uitleven, gaan voor Julien de
gewone dagelijkse bezigheden verder.
Het zijn deze, voor de landbouwer
doodgewone bezigheden doorheen de
zomer, en de daaropvolgende winter,
wanneer de stedelingen weer verdwenen
zijn, waarvan we in dit verhaal getuige
zijn. Op meesterlijke wijze slaagt de
auteur er in om een aantal mythes te
ontsluieren. Zoals van het boerenleven
dat sinds Stijn Streuvels en Ernest Claes
romantisch zou geworden zijn. Waar het
mijlenver weergalmende ronken van de
tractor op het veld, in een landschap van
door de ochtendzon beschenen heuvels
en taluds, nog genoeglijk zou kunnen....... ......~.. . ... .. ~..

klinken, zit het verhaal vol wrange
dissonanten. De radio-reclame bv. diede
gesprekken overstemt in de hut van de
rustieke schaapherder, die zijn schapen
niet meer scheert - enkel nog kweekt als
slachtvee - omdat zulks sinds de
oprichting van de EEG economisch niet
meer rendabel is. En de prachtige
panorama's waarop telkens een gloed-
nieuwe Renault of Citroën moet voorbij-
zoemen. (Dit ontbreekt aan Hergé's
tekenstijl om «Kuifje» realistisch te
noemen.)

De Bloempjes en
de Vlindertjes

Een tweede grote mythe die Fèrrandéz
eventjes laat wankelen is die van De
Natuur, met hoofdletter. Sinds de primi-
tieve mens het land begon te bewerken,
kwam er cultuurland in de plaats van
«ongerepte Natuur», d.W.Z. een ecosys-
teem met door de mens gecontroleerde of
beïnvloede plantengroei en dito fauna.
Ferrandez schijnt zich te verlustigen in
het systematisch bezoedelen van deze
«ongerepte Buiten» met allerlei produk-
ten van onze moderne samenleving.
Natuur met een hoofdletter is iets anders
dan de spreekwoordelijke lieve bloem-
pjes en vlindertjes: die zijn trouwens niet
lief, maar planten zich enkel voort tot ze
afsterven. Wat dan wel Natuur met een
hoofdletter is, is een vraag die de auteur
niet rechtstreeks beantwoordt, waardoor
het verhaal een zekere cynische onder-
toon meekrijgt. Zij die «Terug naar de
Natuur" willen. worden met een nieuwe

frustratie opgezadeld. (v'Terug naar De
Natuur» is trouwens ook meer iets voor
jonge liberalen, iets als «het recht van de
sterkste .. toegepast op een vrije-markt-
economie. Niemand wil natuurlijk terug-
keren naar een kindersterfte van 60%maar wie weet nog waar de gulden L- ....J
middenweg ligt?) ons." (2).

Een uitspraak zoals deze roept vele
vragen op: welke technieken werden en

In dezelfde lijn ligt de kritiek op de retro- worden er ontwikkeld. Welk heil ver-
modeverschijnselen, die wel iets expli- ~~cht men erva.n? Wat zijn die poten-
ereter naar voren komt in dit verhaal. De hele gevaren? Wie bepaalt welke keuze er
hele retro-beweging wordt er namelijk in wordt gemaakt? Is het wel zo eenvoudig
'sterk contrast geplaatst met de cultuur te kiezen tussen goed en kwaad? ..
van de oorspronkelijke landbouwer. Het Om een paar stappen te zetten naar
cynische daarvan is, dat juist n.', deze inzicht in deze wijde problematiek zullen
landbouwer, gedwongen door de harde we in deze introduktiemodule vertrekken
werkelijkheid van de huidige econo- van de tweedelige videomontage Behe-r-
mische situatie, dat alles heeft moeten sen van erfelijkheid door de Werk .rc.p
laten vallen, waarop de retro-arm van W &S geproduceerd vorig akaderr .ejaar.
diezelfde economie zich zo gretig heeft Deze montages zijn bedoeld Dor een
geworpen. zeer breed publiek, voorafgaandelijke
Al bii 1 lood . h d kennis van biochemie of erfelijkheidsleer
. IJ a een zware In ou voor een is niet nodi .

stnp, zou Je denken, maar dit kwam toch g
niet als zodanig over. Ferrandez weet op Eerste bijeenkomst:
het gevoel van de lezer te spelen, hierbij "Knippen in Genen"
handig. gebruik makend v~n het mis- In enge zin bedoelt 'men met genetische
lukte-hefdesverhaal van Julien, manipulatie de zgn. recombinant-DNA-
Wat de technische uitwerking van de technologie. (Zie ook VETO. jrg. 8.
strip betreft, is Ferrandez blijkbaar niet .nr. X_~VIll. p ..4) Deze bestaat erin stukjes
aan zijn proefschrift toe. Het tempo is erfeh~k ma~.enaal uit één organisme "uit
vlot, aangepast aan het stripmedium met te knippen en over te brengen naar een
veelvuldige scène-wisselingen (als i~ een gastheer-organisme, dat dit vreemd ma-
film bijna). Waar de meeste stripteke- teriaal als zijn eigen erfelijk~. informatie
n~~rs slechts 3 leeftijden kennen (Kuifje beschouwt. Zo kunnen erfehJ.ke kenme.~-
blijft trouwens altijd even oud, tenzij in k~n van het gastheer-organisme gewij-
de vermommingen waar hij tot de 3de zigd worden.
leeftijd behoort), tekent Ferrandez men- .-------------------------..:..:.....:.....::.-
sen van alle leeftijden, één van de
faktoren die aan deze strip een zeer
r~.alistisch uitzicht geven. De tekeningen
ZIJn z~ker niet overdreven gedetailleerd,
ma~r integendeel zeer gestyleerd, wat dit
reahsme ten goede komt (op dit punt gaat
de vergelijking met Kuifje dan wel op).
Niet voor SF-Iiefhebbe~s dus.

Wilfried Allaerts

FERRANDEZ ..Achterland» - Uitgeverij
CASTERMAN. 1982. (Verscheen in het
tijdschrift ..Wordt Vervolg(l ..) .

Retro-Mode

franken en het is noodzakelijk in te
schrijven vOOr 31 oktober.

Introduktiemodule
Beheersen van erfelijkheid
"De ontwikkeling van genetische mani-
pulatietechnieken toepasbaar op hogere
organismen, inclusief mensen, belooft
veel goeds in de medische en de land-
bouwsector maar er zijn ook potentiële
gevaren. De keuze is, zoals steeds, aan

Studiegroepen
Wetenschap & Samenleving
Prognose
Welke toekomstvisie schuilt er in de
"Derde Industriële Revolutie in
Vlaanderen"-campagne van de
Vlaamse regering?

Impakt automatisering en robotisering
Zal menselijke arbeid een onbelang-
rijke produktiefaktor worden? Hoe
passen we ons aan aan vermogen en
onvermogen van computers?

Autonome technologie
Is het wel waar dat de mens best kent
wat hij zelf gemaakt heeft, dat
technologie in essentie neutraal is?
Hebben wij de heerschappij over
onze werktuigen verloren?

W& S-onderwijs
Wie werkt mee aan het uitwerken
van lessen over scientisme, het al dan
niet verantwoorde gebruik van we-
tenschap als legitimatie?

In 1973 werd deze techniek voor het eerst
toegepast op bacteriën. De onderzoekers
zelf hebben in den beginne het probleem
gesteld van een aantal eraan verbonden
gevaren. Momenteel is genetische mani-
pulatie van bacteriën zowel een normaal
onderwerp van een studentenpraktikum
als een spitstechnologie die haar eerste
vruchten (voor de industrie) reeds heeft
afgeworpen. Ook het genetisch manipu-
leren van planten behoort tot de huidige
mogelijkheden.
Op volgende vragen zal dus ingegaan
worden in deze sessie: wat is recombi-
nant DNA? Wat verwacht men ervan?
Welke vragen roept dit op? Hoe kunnen
wetenschappers zich tegenover deze vra-
gen een houding bepalen?

Tweede bijeenkomst:
"Menselijke erfelijkheid"

In onze centra voor menselijke erfelijk-
heid (Vlaanderen kent er drie) gebeurt
heel wat anders dan het knippen en
plakken van menselijk erfelijk materiaal.
Voornamelijk door stamboom analyse en
chromosomenonderzoek probeert men
vast te stellen ofbepaalde afwijkingen die
binnen een familie voorkomen erfelijk
zijn en met welke risico's men moet
rekening houden bij eventuele zwanger-
schappen. Tevens probeert men samen
met de ouders uit te zoeken wat nu in hun
konkreet geval een goede houding kan
zijn.
In de klinische praktijk der menselijke
erfelijkheid verwacht men dan ook veel
meer van goede informatie over de
bestaande middelen en van goede pre-
ventie aan de basis dan van knippen in
menselijke genen.
Ook hier zal informatie gebracht worden
over de diverse mogelijkheden, over de
vragen die bij dit alles rijzen en over de
manier waarop onderzoekers en genees-
heren zich tegenover deze vragen een
houding bepaald hebben en nog steeds
bepalen.

wetenschap

ve. volg op blz. 7

politiek, maatschappij

wetensch. gemeenschap instituties, belangen
instellingen politieke strukturen
communicatie ( )

t
sociaal

!
cognitief

paradigma's
modellen, theorieën
regulatieven

doelen

~
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evaluatie
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Toch makkelijk eigenlijk, zo'n KB-Studentenrekening. Je leert
zelfstandig omgaan met je geld, afkomstig van je vakantiejob of
studiebeurs. En ookje ouders kunnen hun steentje bijdragen
door je zakgeld op je KB-Studentenrekening over te
schrijven ofhet erop te storten.

Zelfs al ben je nog geen 18, dan kan je met de toestemming
van je ouders een rekening openen. Boven de 18 mag je
zelfstandig een Kh-Studentenrekening openen.

Je hoeft enkel binnen te lopen in een van onze kantoren dicht
bij de universiteit. Hartelijk welkom.

Wat met je inkomsten?
Storten op je
KB-Studentenrekening
natuurlijk !

KREDIETBANK
Service begint bij het betere onthaal.

Enkele kantoren in de omgeving van KU-Leuven

Mrg. Ladeuzeplein 15 * Diestsesteenweg 19, Kessel-Lo
Sint-Jacobsplein 9110 Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo
'Naamsestraat 14 Naamsesteenweg 130, Heverlee *
Justus Lipsiusstraat 20a Geldenaaksebaan 149, Heverlee
Naamsestraat 173 * Om je nog beter te dienen blijft dit

kantoor op vrijdagavond open tot 18.45u.

Advertentie

Echt waar?
100 Stella's zo maar gratis?
Ja, dat klopt ! Als je deze maand je 21ste verjaardag viert
dan bieden wij, van de Stella, je 100 waardebons aan.
Daarmee kan je je talrijke vrienden trakteren' in één van de
typische Leuvense studentencafés, waarvan er wellicht één
je stamkroeg is.

Uitnodiging
Waarom? Kijk, je moet het zo zien. Zoals alle goeie dingen
in het leven moet je Stella léren waarderen.
Want St~lla wordt gebrouwen voor echte bierkenners. En eens
je de pittige hopsmaak van Stella te pakken hebt, wil je
geen andere pils meer. Krijg de Stella-smaak te pakken ••••
op onze kosten. Wij vinden het een goede belegging!

Zo U bierliefhebber bent,
nodigen wij U uit het
brouwproces in de brouwerij
mee te maken en het
eindresultaat, een lekkere
Stella, mee te proeven. Als je dus ingeschreven bent aan de K.Y.Leuve~, en j~ wordt

21 in de loop van oktober 1982, dan liggen er in onze
brouwerij, Vaartstraat 94 te Leuven, 100 Stella-waardebons
voor je klaar. Vraag naar Maurice Cauberghs, die zorgt verder
dat alles' in orde komt (tel. 016/24 71 11).

Geïntereseerd?
Vraag uw kring, of klub een
bezoek te organiseren aan de
Brouwerij Artels.

Bel «Public Relations» :
016/24.71.11

We wensen. je verder een allerbeste 21ste verjaardag
toe en hopen dat het een fijne herinnering blijft
aan Leuven-Bierstad.
We verwaqhten je.

,

P.s. Vergeet je identiteits-en studentenkaart niet.Tot binnenkort
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Een tijdschrift voor intellektuelen?
Literaire tijdschriften zijn de stepping stone van de literatuur-
geschiedenis: elk literair tijdschriftje kreeg een stroming in zijn zog,
op school werd 'literatuurgeschiedenis' vlug gewone 'geschiedenis':
zoals de geschiedenis zich een weg baande van de Vrede van
Westfalen, via het Kongres van Wenen naar de Grote Drie in Jalta,
verkleedde de literatuur zich achtervolgens in Nieuwe Gids, Van Nu
en Straks, Forum, Tijd en Mens, Barbarber(voor wie zover geraakte)
of (indien uitgenodigd), Raster.

nemen van zijn eigen taal en zich kunnen
identificeren met die van andere ... Een
schrijver die dat niet kan, kan de sociale
en kulturele gelaagdheid van een samen-
leving hoogstens van op afstand benoe-
men, hij kan geen verschillen of tegen-
stellingen zichtbaar maken. Eentaligheid
verhindert zodoende kritiek, genuan-
ceerdheid, maar ook: humor, relative-
ring, ironie en satiere."
Maarten 't Hart wordt op een amusante
manier als typisch eentalig (en dus
onintressant) schrijver aan de kaak
gesteld: 't Hart schrijft, ongeacht het-
geen hij (be)schrijft of waarneemt, dezelf-
de houterige dornineertaal in tegenstelling
tot sommige veeltalige schrijvers als
Nooteboom (Voorbije Passages), Bernlef
(Onder Ijsbergen), J.F.Vogelaar (Alle
Vlees).

2) Strandvondsten
Raster heeft al altijd aandacht besteed
aan kunstenaars of schrijvers waarbij het

reflekteren over en waarnemen van de
tekst of het kunstwerk integraal deel
uitmaakt van de tekst of het kunstwerk:
Raster zelf bevat een bijdrage van
beeldend kunstenaar Siet Zuyderland,
die beschrijft hoe hij 's winters elke dag
het strand in Scheveningen afliep, de
aangespoelde afval (vooral vervormde
kratten en oude schoenen) meenam en er
potloodtekeningen -"strandvondsten"
noemt hij het - van maakte. Dick
Raaymakers publiceert uit zijn boek De
Methode het hoofdstuk Waarnemen:
evenwel niet saai, geen lange zinnen met
hopen voetnoten, eerder een verzameling
aforismen, bijvoorbeeld deze voor mij
revelerende notitie 178, getiteld De
Veldheer:
"Bij vroegere heroïsche schilderstukken
van veldslagen draait het om de veldheer
en niet om de veldslagen. Toch bevinden
de veldhejpn zich vaak niet temidden van
het strijdgewoel (daar waar het om
draait), maar meer terzijde ervan. Hoewel
de veldheren overtuigend de leiders zijn
(zij zitten hoog te paard) worden ze door
de schilders in de eerste plaats als
waarnemers van hun eigen veldslagen
afgebeeld. En dit ondanks het feit dat her
en der opstijgende krijtdampen hen er
voortdurend aan doen denken dat zij er
goed aan zouden doen - voordat het te
laat is - uit de hoeken van de
schilderijen te komen en zich ronder
dralen aan het hoofd van hun troepen op
te stellen. Daar zijn zij nodig en nergens
anders."

3) De tijd staat stil
Verder nog proza van Gils, Vogelaar en

•Krol, poëzie van Faverey, Kouwenaar,
ten Berge, Otten, Reints, Kusters, Van
Toorn en Nooreboom en een essay van
Bernlef over de rol van de foto in de
hedendaagse Nederlandse poëzie: de op
dit moment opererende dichters stellen
zich niet zozeer op tegen dood en verval,
wel tegen de versnelling ervan, tegen de
voor onze kultuur kenmerkende radikale
scheiding tussen dood en leven. In die
optiek is een foto natuurlijk een dank-
baar poëtisch instrument om dood en
leven met elkaar in verband te brengen.
Roland Barthès schrijft bv. in La Chamb-
re Claire: "Car la mort, il faut bien
qu'elle soit quelque part; si elle n'est plus
(ou est moins) dans Ie religieux, elle doit
~tre ailleurs: peut-être dans cette image
qui produitla mort en voulant conserver
la vie." Aan de hand van werk van
Lucebert, Van Toorn, Kusters en Fave-
rey toont Bernlef aan hoe de foto, die de
tijd schijnt vast te houden maar door het
aantonen van het voorbijgaan ervan de
dood produceert, dient "om de dood
terug het leven in te schrijven".

technische gegevens:
Raster 22, augustus 1982
Uitgeverij De Bezige Bij

prijs: fl. 23.75

Peter De Jonge

telijkheid, orde, sistematiek waaraan
door geen enkel boek dat wat voorstelt,
wordt tegemoet gekomen. Noch intern;
wat zijn schriftuur betreft, noch ekstern,
wat zijn relaties met andere boeken
aangaat." Zoals CyrilIe Offermans het
stelt in zijn essay Meertaligheid in Raster
22, een "anti-sisternatisch' leesverslag
van recent verschenen Nederlands proza,
waarin hij "meertaligheid" introduceert
als kriterium voor goede (behoorlijke,
akseptable) literatuur, want, "Wie maar
één taal spreekt, spreekt die niet goed.
Een schrijver moet afstand kunnen

zo'n mislukte lancering - dan bij John
Cale. Humor, zullen we maar schrijven,
of liever: cynisme. Er is wel een song die
Changes Made heet, maar die wordt
onmiddelijk teniet gedaan door het
daaropvolgende Damn Life, waarop Cale
met op de achtergrond Ode an die Freude
van Beethoven. vertelt over iemand die
alle zelfrespekt verliest, zelfmoord pleegt,
maar, her friends in many, many ways
were glad. Cale's muziek zit vol konflik-
ten. Op zijn vorige elpee worden die
nogal weggedrukt door de ongewoon
hardspelende band, maar op Music for a
new society doet hij bijna alles zelf, wat

Met zijn vorige elpee "Honi soit" leek resulteert in een verrassend geluid. Cale's
John Cale eindelijk op weg naar het grote stem werd naar voor gemikst en geeft de
sukses. "Honi soit" bleef een tijdje een melodie aan, de begeleidende instrumen-
bubbling under, zoals dat heet in vaktaal ten (piano, orgel, viool, op Mama's Song
in de engelse elpeecharts en de promotie- zelfs doedelzak) en elektronika zijn
machine werd flink in werking gezet. eerder dekorinstrumenten, waartussen
Maar, zoals ik ergens las, "John Cale not Cale zijn verhalen situeert. Die verhalen
only avoids su ecu ss, he wants to strangle gaan niet meer over paranoia op wereld-
it with both hands"; Cale maakte ruzie schaal, zoals het geval was op Honi soit,
met zijn platenfirma A&M zodat de geen vechtpiloten meer, geen Strange
geplande promotietournee niet doorging Times in Cassablanca, de russische rou-
en ontsloeg daarop zijn (zoveelste) lette wordt op Music for a New Society
band. Gelukkig vond hij onderdak bij het niet meer gespeeld door grootmachten,
Ze-label van Michael Zilkha, dat hij maar door individuen. Zoiets loopt dan
trouwens mee heeft helpen oprichten ook onvermijdelijk slecht af en het hoeft
maar na ruzie verliet. Enkele weken dan ook niet te verbazen dat in menig
geleden verscheen op Ze Records dan nummer de dood meespeelt. In de opener
Music for a New Society. De grotesk Taking your life in your hands hoopt een
klinkende titel past eerder bij futuristen à jongetje' dat het zijn moeder nog zal terug
la Kraftwerk ofbij de nieuwste raket van zien in de verre school waarnaar hij op
een agitprop band - Combat Rock, nog weg is. De vreemde heer die hem

kreten EI gefluister ...
het jammer dat fascistisch zo'n
klisjeewoord is geworden .•

000

En de krisis slaat toe, ook bij Kreten
en Gefluister.. Léést eigenlijk
iemand nog wel iets in Leuven?
Wie houdt er nog .zijn ogen of oren
open? • Deze rubriek leidt aan
een frustrerende onderbezetting.
lntormànten: wil ik, verdomme .•
Vooruit, dan maar- bij gebrek aan
beter - nog eens uit het eigen bed
geklapt. • Op maandagavond 11.
vonden we een van de vaste
klanten in deze rubriek in de
Stucbar .• Zwaar onder invloed, in
het gezelschap van MM (ons aller
ASR-sekretaris) en HdB (aan-
spreektitel: advertising manager),
eveneens in een soortgelijke toe-
stand.• Door bepaalde individuen
uit dit gezelschap werd gewee-
klaagd: "doorzakken zonder vrou-
welijk gezelschap is toch dàt niet".
Maar geen nood .• HdB nodigde
Luc uit tot een danspasje.'. Het
lukte. Masculisten, de ASR is een
onontgonnen gebied, maar heeft
een beloftevolle toekomst in zicht!

Onze hersenen zijn zodanig ontwikkeld dat we
dàt wat goed voor ons is, kunnen vatten

en schikken in woorden.
Het is een eindeloos debat geworden.

Joho Cale: Music for a new society

vervolg van blz -,5

IDerde bijeenkomst:

Terugkomend op het citaat waarvan we
.vertrokken zijn kunnen we toch niet de
mogelijkheid uit de weg gaan dat
genetische manipulatietechnieken toe-
pasbaar op mensen ontwikkeld worden.
Dit is een nieuw element in de oude
diskussie over het goed gebruik van de
mogelijkheden tot ingrijpen door de
mens in het "natuurlijk" verloop van het
doorgeven van menselijk leven. We
zullen het dan ook in dit perspektief
situeren en verder ingaan op de vragen en
suggesties van de deelnemers tijdens de
vorige bijeenkomsten.

De begeleiding voor deze sessies in
handen van W Allaerts (wet. med.
depart. biologie) en G. Van Steendam
(docent wijsgerige ethiek, KTH A'darn).
De bijeenkomsten gaan door op de
maandagavonden 8, 22 en 29 november,
telkens van 20 tot 22 uur, op het gekende
adres (zie boven en onder).

Adres Werkgroep W &S :
Celestijnen laan 200 A
3030 HEVERLEE
tel. 016/200656, toestel 1570

(I) RIP, A. en GROENEWEGEN, P.
(red.). Macht over Kennis. Mogelijk-
heden van wetenschapsbeleid. Samson
(1980)

(2) SCOTT, A. in de New Scientist van
26 augustus 1982

Dirk Roekaerts

1) lVIC-voetbal
Wanneer in een essay of een recensie van
hedendaagse literatuur de term 'Raster-
literatuur' valt, wordt daar meestal een
soort "Ivic-voetbal" mee bedoeld, een
taaie taktische vorm van literatuur
bedrijven waarin veel getheoretiseerd
wordt over het schrijven zelf. Maar, "het
denken in groepen en signaleren van
ontwikkelingen heeft in de literatuur
vaak iets dwangmatigs. De behoefte
daaraan is trouwens op zich al verdacht.
'Ze verraadt een verlangen naar overzich-

GEFOEFEL EN GESNUISTER

Niet dat we hen zo'n slecht hart
toedragen, maar...• Ze mogen het
toch niet al te gortig maken. Ja, 't is
weer van dat: het KVHV zendt zijn
zonen uit. • In de "Verbondsbe-
richten" van 22september lazenwe
een bericht. • En dat .stinkt. • Op
pagina 6 neemt een zekere "Bartje"
zich voor om de VW, de zgn.
Verbondswacht nieuw leven in te
blazen.• De VW, aldus het artikel,
"is een harde kern actieve leden die
bereid zijn, voor de glorie en het
welzijn van onze beweging, iets
van hun persoonlijke vrije tijd op te
offeren voor de minder aange-
name, ... activiteiten die de opti-
male werking van ons Verbond
verzekeren.• Die aktiviteiten zijn
dan: een plakploeg wezen en "een
harde kern te zijn, die zal opge-
roepen worden als ordedienst bij
publieke manifestaties.". En zo
gaat het nog verder, in termen als
"uitdragen van ons ideeëngoed
veilig stellen" en "doeltreffende en
gedisciplineerde actie" .• Wat is

vergezelt maant hem aan "to take his life
in his own hands", paradoksaal genoeg
net hetzelfde als wat z'n moeder deed:
"she took her life in her hands". Op
Thoughtless Kinden het pièce de resisance

Thoughtless kind en het pièce de resistan-
ce Santies is John Cale bijna a capella
bezig, enkel vergezeld door enkele spaar-
zame geluidseffekten, zodat je wel ver-
plicht bent te horen wat hij zegt:
Thoughtless kind gaat over de manier
waarop mensen terugdenken aan ver-
gane vriendschap. "Say it was thebest of

times you ever had". Santies is een
cocktail van angst, haat en dood,
eindigend met de magistrale zin: "Frorn
Istanbul to Madrid, to Bonn, to Leipzig,
to Leningrad, to Shangai, to Pnomh
Penh, it wil! be stronger, as stronger
loving world for people to die in it"
Daarna doet Cale het wat kalmer aan
met het elegische If you were still around'
en een herneming van I keep a close watch
dat ook al te vinden was op Hel/en of Troy
in een meer slijmerige versie.

Music for a new society is een spannende
plaat. Cale haalt hier terug het nivo van
zijn vroegere meesterwerken - bizonnen
zouden ze bij Humo zeggen - zoals

Fear, Paris 1919 en Sabotage. Wel moet
enige voorzichtigheid betracht worden
bij de koop: de persing van mijn plaat
was niet helemaal comme il faut.

Peter De Jonge

John Cale, Music for a new society
Ze Records 201-951

produktie: J ohn Cale

Esperanto 2000
De vereniging Esperanto 2000 uit Leuve 1

organiseert een kennismaking met d··
Internationale Taal Esperanto, onder Ut
vorm van een informatieavond opwoens-
dag 20 oktober van 20.00u. tot 21.30 u. i.1
de Zaal der Hallen, gratis en vrijblijvenc..
Op deze avond volgt een kursus van een
15-tal woensdagavonden, vanaf 27 okto-
ber 1982, telkens van 19.30 u. tot 21.30 u
Hiervoor kan men terecht in het Stedelijk
Conservatorium op het Koning Albert-
plein te Leuven. Inschrijving kan op de
informatieavond of tijdens de eerste les
(vanaf 19.00 u.). De kursus zal zo
gestruktureerd worden dat het niet strikt
noodzakelijk is alle lessen bij te wonen
(alhoewel natuurlijk aan te raden ... ) Ook
nà de eerste les kan men dus nog
inschrijven. We vragen de minieme
kostenvergoeding van 150 fr. voor niet-
leden, 50 fr. voor leden: voor de hele
kursus, lesboek inbegrepen.
Een gelijkaardige kursus start op dinsdag
12 oktober en loopt over een 20-tal weken

.telkens van 20.00 u. tot 22.00 u., in het
lokaal naast het gemeentehuis, Waverse-
baan te Heverlee.

kontaktadres :

Duisburgsestraat, 12
3030 Leuven-Heverlee
tel. 016/201453
rek. nr. 734-3331944-03

(k.r.)
WERKGROEP VOEDING: 'dit is een keuze uit de ALMA-menu's gemaakt door de werkgroep voeding. Deze

menu's bieden u de beste garantie voor een evenwichtige voeding. Voor verdere
inlichtingen kunt u zich wenden tot LEO VAN DER AA. Tel. ALMA 229911
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~nd~rdag 21: oktober'· J'~:dt ~,::;~.:!. ;::.::.:.~::Ni;
LEZING 20.00 u. D. Bi,nba~m (vld$ól(~l'Iarea) ~vef~, met
ilJustraties van eigen wefk.1 1'1 fakulteit t &WWst~v~4.} iBI.lnkomststr. 21.
IngM9 20 bf.O~ Nieuwe WOr1ç$hop en Me()èfiaa {KO~s~hj$~oli$çheKring
Lei:lWP) ;:'. :,: . ;:": .. .: .
ORGELkOHSERT 2O.óó u. E. De Geelrt ~ w.i1c van Nalo e.a.; In
Lemmell$instituut. Herestraat SS, lAkom: ~~W.t80

F,lLM 20.00 ....Hf'" ,,, ~ ..VàIl HQQid..ffawb IUSA,f946). I" At,id. ,,:
Vé$àflt,ia,'Jnkóm;@Q/40.Otg..: STUC ..
TEATER 20.. u. Ep1gomnteater "IfHda g.wond fit nlff..". oorlog" in
STUC. Toegang 100fiO. .:~M
JAZZ 23.00 "" -Gl'DO".r InStuc-bar. Gratis toegang.

Vrijdag 22 oktober
.;Jif; J&~ t(!:t·· ~?t
Sj> .::,. ..c .·l~ <~;

K,ONSEAT 20..3Ctti. Chórale ~lîa en Nationaal Orkest met "o.uttt;""
R~Jem" vaf] J. Brahms; in O.l.V. Mlqdèla_réSketk.1ol(om 500/100

OPTREDeN 21.00 u. Joe Cocker in M'a.nhaftan.
VOORDRACHT 20.00 u. André Oresens en Ril<Uyttemové.n over '1.euwn~
hedfm en .rleHn" (met dia's); in Salvatorranen, NáailJ8e$~eg 492.

F1LM 20.00 u. TM Bla Sleep. (zIe donderdag 2'1 oktober)
TEAteR 20,30 u, E.pigonents8tf1r. (:zie donderdag 21 oktober)

JAZZ 23.00 u. MIKA. rn Stuc ..bar, Gr<ltis toegang. .~

CAFE CHANTANT 24.00 U.Extra care cMnt!mt:S8Ssiellzo"."eldlngYlfn"
In Stuc-bar. Gratis toegang.

":,,~:.'

Zaterdag 23 oktober>';'>;
BALLJ;;T 20.30 u. Ballet yan Vlaanderen In StadsschouWburg.

( ~~
FILM 20.00 u. The Big SlMIp (zJe dOI'l$1étóag ~, Oktober)

Zondag 24.oktober ..:::~:

DANS 20.30 u. eJ<tra vOOf$té'lIing ·'Pa.e" door Anne- Teresa De Keersmae-
kef: I n Stuc. Inkom 1501100. Tit:k~t$ van afgélaste vPot$telling zat, 16/10 en
ma. 18/10 blijven geldig~ •

Maandag 25 oktober :·;.f'-'

\--

AKTIEKOMITEE 17.00 u. Oe: sttldiebeltt.zen, de studiebeurzen 1 In 't stuc,
Alle ge'fnteresseerde student&1'I worden ten ste:lligste verwacht., .
DANS 20.30 u, Extra voorstelling "F ... "door Anne-TeresliDe Keersmae-
ker. zie zondag 24 oktober. .
'''FORMATIE- EN DEBATAVOND 20.00 u, "De .lfHldl.,.he: gell()lfIen 1I8IJ
een .toomoot1og" door Dr. Jeff)e Loof. initiatiefnemer van de MediSChe
werkgrOèp tegen atcomwapens en auteur van "en niemand hoort je
hulten", In Kleine Aula (Mana-TheresiakoHegé. St Michrelsstraat) org ..
Centrum 'loot' vredesonderzoek, lnteffakuttalrecoötdfoatiegroep "Vredes-
onderzoek" en<StichtiOg Universitaire Vredesdagen, l.s.m, uttgevenjKrltak
en Medlcà. .

TONE~L 20.00 u. "0..'1JIIer fin .ntütre nmelen" 1180 Darto FO,door Jan de
Cleir: in Stadsschouwburg,

VOORDRACt(r 14.00 u. M. Dem~tén{lére Over ""()bo~rlng .",wett.,."""..in GasttlUlsbe(g {lIÓbr vrouwen}.
FILM 20.30 u. -v.,...". fin 0()r/0tIaa~" van Shoh$i !mamura (Japan.
1961), in Aud. VésaUus, Inkom OO/4(). örg; DAr. '

TONEEL 20.00 u, ..~ lIan SfihlueJ 8$C~tt door Area-Gent. In
St$d$$chouwbuf'9.
\V!Rn6Fu1F jn Zaal Ltd'). org::J.C.Y.E, ".:

"'~~
~. ':?:':~

Woensdag 27 oktober ..
INFORMATfE 20.00 u.. m1ormati8avond. S""H "''I4IJ)1n4.. in laal der
HaUen. arg_ SPEKUL á LUAK.

l.UING 16.00 u. Frans vanf)oorenoverdeltaliaansedièhtÈJr_~.LUZ#.ln
tak. W & L (8sté ven:!.). tnkóm 50 bt" erg; Europese Poëz.ieblbliolh$ék.

fORUMGESPREK 20.30 u,Anion v.,.WUdflr'Odfien Erfk.Va,. RuyabHlr.ln
Stuc. otg. E(Jropè~ poêzlebibliotneek i.s.m. Stuc. ln~ng 50 bf.

JAZl21.GO u..IaU., Trlllnfue Dé Retro J~~ Gr(IlIP treedt op inTrillngue,
Susle}'dengang (a.ande VIsmatkt}. Ce toegang Is gratis.

Dondétdag 28 oktober
CONCERT 20.00 u .. A ..... s..m"., met werk van Alt ~.a_. In
Lemmenslnstftuut, Hetestraat 53. In~g 120/80.

VOORDRACHT 20,.30 u. Huub OO$telhuj$ over "T•• ten IhtUII,.....m.m.v.
koor Elckerly&. ln Vlaäm:;é léergan~ (~handel$traat 9) org;·Europ.
Poëzlebtbl. Ls.m, Unlvet'Sitaif6 ,Paröèhie. Inkom 50 bf.

COLLOQUIUM 10,00 u. "Mr-lerl. .n ".te,,.":. Marlo LUZf. André
ChotJtaqûi. Fernandp Rielo PatdjJl. hJ tak~ W & L (aste verd.), Gratis
toegang •

COLLOQUIUM 14.30 "My.terte .","'a"I(."; Jeso-Claude Rens!'(/_,Safá
Stétie. 10 tak. L & W (aste verd.) Gratfs toegang.

){

,..»

Vrijdag 29 oktober
FEEST, De BrakIctJHond, het eerste tijdschrift voor ta~f erftekènèn. geeft ~
een teest in Zaal Lido, BogailIdeostraat 2~. ~;
1'ONEEL.20.00 u. "He' EI", komedie van F.MatceatJ.doot Reynaertghesel-
ten-Leuven. In Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan.lok.om 150/)00.
COLLOQUIUM 10,00 u. j'Myateri' en ",.,."..H; KathTèfJnRairte(An(on van
Wfltlerode en besluit door MarÎO uai. In tak. L & W {àst&'vero,y. Gl'rat[s
ingang.

VERGADERING 14.30 u. Algemene vergadering van de Eµroµe$e
Ve('eniging ter Bevordering Yan dit Poêzl«. 11'1 Huis der Vlaamse
Leergangen. Boekhandelsstraat e,
POEZIE EH MUZ~EK20.30 u, met Marlo LuziJ Jean-Glaud8R-enardJ Andre
ChouraqtJ/: FerdfnandoRfelo Pardaf. Kathleen Raine, Salah Stétiá. Muziek
van O.Messiaen, E. Satle, A. Skriabin, K. Göé}'väerts, Cl. Debussy

:(.="

Zaterdag 30 oktober :,8?i

POEZIE 1.5.00 u. PoizIeIozInll met M. Bieînot, H_ Falajse, usoerd; A.
-DikteO$, A. RU$te-,S. SÎosram:f, $. dit Ne1(o Sreyn9:Z Andresen, C,De Br/to,
T. BfJlJ,JeIJoUp,hP, Tç((pl1les, lo4{. s,_c/Jtilfet, A.. Kot~ R. Sc..~a(;1c, A. O[tegB,
JJ Pearon, J. Monta~1Jf1.
111 Huis der VlaamSé l..eer.gangen. eoekhandelsstraa~.~,
POEZIE2o.aO u. -Polzletezlnll met rlede~Ilçfstafige(iiêhter'S G» y.m Oer'

GraftJ A. Van Wilderode, E. Van ~uy.sbeek. H; H~nsen,
Cf. V~n den Berge. ' ,

-Uft,.lI(#ng vaIJ " tw'" fnt.metfo,." Pril. ,~r
My.tIe". Pakt. ~"'ndl' 1IM1.~ ,
-Eurtip.. "oaz,.prog,."''''''' R~le. P(>I 'PeYSItl}t1:;,

Ol'g, EurOpe$!I Poë,ziebibliothee,k. ~:t"

Gitaarkursus flngerpicking IEen jaar in een andere kultuur wonen
VTK organiseert dit jaar ~n kursus
fingerpicking ..'
Deze kursus werd voorgaande jaren door
het Stuc georganiseerd, maar is door hen,
ondanks veel intresse vanwege studen-
ten. in de steek gelaten.
De bedoeling van de lessen is vaardigheid
mee te geven in het ragtime en blues
gitaarspel. Volgende punten komen
vooral aan bod; theorie, tablatuur lezen,
techniek van het spelen en eventueel het
herschrijven van bestaande muziekparti-

,
turen voor gitaar. Naargelang het aaatal
geïntresseerden zal er ingedeeld worden
in verschillende groepen. De begeleider is
Kostas Chatzopoulos, een grieks ragtime
en blues gitarist.

De kursus bestaat uit 15 lessen van twee
uur en gaat door op dinsdagavond. De
uren zijn af te. spreken. Inschrijven op
dinsdag 26 oktolierom 20.00u in 'tStuc(2e
verdiep).
Breng alvast je gitaar mee.
De prijs bedraagt 1400 fr.

blijven; wel opgenomen worden in een
familie of een andere gastsituatie. Zo
hebben er al exchangees gewerkt in
gehandikaptencentra, krottenwijken,
jeugdherbergen, milieu verenigingen, ge-
zondheidscentra. Sommigen gingen naar
school, anderen gaven zelfs les (offi-
cieus), weer anderen deelden het gewone
leven van een boer, bakker of schilder bij
wie ze woonden ... Kortom, de mogelijk-
heden zijn zeer ruim. Als je bereid bent
een stuk van je "Lui-lekker-Belgisch-
leventje" op te geven, ligt een onbetaal-
bare menselijke ervaring voor je klaar
Als je wil horen van de belevenissen van
Vlamingen in Japan, Mexico, USA,
Italiè.... of je wil eens spreken met
iemand van Ijsland of Honduras (hoe
ervaren 'die België). kom dan naar ons
bond feest met mensen uit alle wereldde- .
len: Dinsdag 26 oktober - zaal Lido:
I.C.Y.E - wereldfuif .

Voor meer inlichtingen en kandidaturen:
I.C.Y.E.
Naamsesteenweg 164
3030 Heverlee
tel. 016/2223 Q6

Voor jongeren van 18-25 jaar bestaat er
een unieke kans om één jaar te gaan
wonen in de volgende landen: Japan.
Australië, Finland; Ijsland, Zweden,
Denemarken, Duitsland, Italië, Bolivië,
Honduras, Costa Rica, Mexico, Ghana
en de VSA. De opzet is je eigen westerse
waarden in vraag te stellen door het
gekonfronteerd worden met de erva-
ringswereld van de mensen die op een
heel andere wijze leven dan wij. Geen
sight-seeing tours, hotel- of kampingver-
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Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d

Speleologie
aan de KUL

J

Speleologie, grotten. eeuwige duisternis
tussen kille wanden, stilte slechts onder-
broken door het geluid van waterdrop-
pels. Stalagmieten en stalagtieten wach-
ten.

AI 15 jaar biedt SPEKUL, de universi-
'taire speleoklub, de mogelijkheid aan
studenten om op goedkope wijze kennis
te maken met deze geheimzinnige wereld.
Praktisch elk weekend worden er in de
Ardennen grotten geëxploreerd. Voor de
mensen die mee willen, zijn er een aantal
buitenlandse expedities. Zo waren er dit
jaar expedities naar de franse en de
zwitserse Jura. de Pyreneën, Engeland,
de Vercors. Misschien klinkt alles wat te
gespecialiseerd. Geen probleem, na enke-
le trainingen heb je de meeste speleo-
technieken wel onder de knie.

Wat heb je nodig als persoonlijk mate-
riaal? Dat is niet veel. Het specifieke
speleomateriaal kan je lenen bij de klub.
Zelf moet je zorgen voor een stel laarzen.
een oude overall en een platte zaklamp.
Intresse? Kom eens langs op onze
informatieavonden. Deze gaan door:
Woensdag 27 oktober in de Zaal der
Hallen om 20.00 u.
Donderdag 18 november in de Rij-
schoolst raat 9 ook om 20.00 u.

Wil je een grot induiken? Na de afloop
van de informatieavond worden er
afspraken gemaakt om in de daaropvol-
gende weekends een grot te exploreren.

Kun je niet aanwezig zijn op deze dagen
en wil je toch meer informatie. wip dan
eens binnen tijdens onze aktiviteiten:
-wekelijkse vergadering in de Zaal der
Hallen, 's woensdags om 21.30 u.

-training, in de turnzaal van het
stedelijk zwembad, ingang langs
parking Tiensestraat. van 21.00 tot
23.00 u. 's maandags.

Gele Kruis
Het Universitaire Gele Kruis VZW, deelt
mee dat het zijn uitgebreide dokumenta-
tiecentrum kosteloos ter beschikkingstelt
van alle studenten en anders-soortigen
die geïnteresseerd zijn in de Midden-
Oosten-problematiek. Vooral over de
Volksrepubliek Lybië heeft de organisatie
nogal wat materiaal. Het bureel is alle
dagen (behalve zaterdag en zondag) open
van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot
18.00 u.

Het Universitaire Gele Kruis roept ook
dringend op tot steun aan de getrof-fen
Libanese en Palestijnse bevolking te
Libanon. Vele mensen daar hebben.
vooral na de slachtpartij in het kamp van
Schraba, geen huis noch levensmiddelen
en de winter staat er voor de deur. Het
Universitaire Gele Kruis vraagt daarom
met zachte aandrang milde bijdragen te
storten op haar bankrekening 001-
1161256-51. waarop zij steungelden in-
zamelt voor de getroffenen. Het geld kan
ook op het bureel afgegeven worden. Het
adres:

Universitaire Gele KruiS VZW.
Van Evenstraat 2 E, lokaal 9103
3000 Leuven
tel: 016/235644. post 393

ZOEKERTJES
Ik rij zlke zaterdagochtend van Leuven
naar Aalst. Wie wil meerijden? Ifrlkm
tel: 016/226778.

Kamer in gemeenschapsh uis te huur 2800
frl maand (10 maanden) gemeenschappe- .
lijk: keuken. douche, zitkamer, fietsstal-
ling TV, zw Brusselsestr. 173 elke dag
tussen 17.30u en 1o.30u. .

Verloren: Schaap v.h. vrouwelijk ge-
slacht. Roepnaam Marth. Terug te
bezorgen ; ter gelegenheid v.e. kerstfeest,
bij de medewerkers v. Scorpio's film-
nieuws. Liefst vetgemest.

Het laboratorium van Landbouwmecha-
nisatie zoekt dringend een gewetens-
bezwaarde, bij voorkeur landbouwin-
genieur, ingenieur, of licentiaat in de
wetenschappen. Zijn tàak omvat werk in
verband met fruitbeschadiging.
Kandidaten kunnen zich wenden tot L.
Van Woensel, Laboratorium voor Land-
bouwmechanisatie (K.U.L.). Kardinaai
Mercierlaan, 92, 3030 Heverlee, tel:
220931.

Studeer je germaanse? Koop je boeken
en kursussen (alle jaren) tweedehands
tegen eerste klas prijzen! Een zeer ruim
aanbod blokvoer en verplichte lektuur
gaat wegens trouw van' twee afgestudeer-
de germanisten de deur uit voor belache-
lijke prijzen: romans, handboeken, kur-
sussen. Eén adres: de veto-redaktie, stuc,
!ste verd, 6de deur links, vraag Jan H.


