
Verslag van een internationale bijeenkomst
van patiëntengroepen psychiatrie ...

Stolz verrückt zu,D e klinische realiteit
leert ons dat verzet
tegen behandeling,'

niet steeds synoniem is van niet-
ziek-zijn; dit verzet, kan in-
tegendeel soms een belangrijke
indikatie zijn tot ingrijpen zon-
der tijdverlies', aldus Dr. Kna-
pen, direkteur van het Psychia-
trisch Ziekenhuis Sancta Maria
uit Sint-Truiden. (I)

Thema's
Aanwezig waren de Promotion of the
Rights of Mental Patients London
(PROMPT), de patiëntenbeweging uit
Nederland, Irrenoffensive uit Berlijn,
de Deense gekkenbeweging, en daar-
naast nog een psychiater van de
Italiaanse Demokratische Psychiatrie,
en diverse woordvoerders van 'alter-
natieve' Nederlandse projekten.
De bijeenkomst vond plaats onder

de titel 'Psichipol' en in de inleiding.
van het verslag stelt iemand van het
organiserend komitee dat het de
bedoeling was te diskussiëren over 'het
vormgeven van' het verzet tegen de
psychiatrie, het vinden van andere
benaderingen van helpen en geholpen
worden, door het loslaten van de starre
verhoudingen tussen iemand die het
moeilijk heeft en iemand die de rol
krijgt moeilijkheden op te lossen'.
Twee thema's beheersten dit week-
end. Enerzijds de verhouding hulp-
verleners en patiënten - in West-

•sem
'adviescentrum', met betrekking tot
psychofarrnaka, juridisch advies enz ...
In tegenstelling tot de harde. op-

stelling van de Westduitsers was er de
meer pragmatischere houding van de
voorzitter van de Nederlandse Cliën-
tenbond Hans Vanderwilk - in dit
land wellicht nog beleend van zijn
'zwembroekaktie' als protest tegen de
baarmoederlijke duiktherapie die J?SY-
chiater Ringoet demonstreerde tijdens
het 'Strategie van de Kleinschalig-
.heid'-kongres in 1981. 'Psychiatrie kan
je nooit geïsoleerd bekijken van de hele
samenleving. De samenleving krijgt de
psychiatrie die ze verdient, die ze zelf
in mekaar zet. Als je dus tegen de
psychiatrie wilt strijden, dan zul je dat
in een veel breder front moeten doen.
Als je dat doet vanuit de volstrekt,
geïsoleerde positie van patiënten, dan
heb je geen macht', aldus Vanderwilk.
Ook Benny Lihme van de Deense

gekken beweging zag het breder. 'De
Deense gekken beweging is een samen-
werking van gekken mensen die vin-
den dat er iets geks, is aan een
samenleving wanneer er I miljoen
mensen in hun leven ooit met psychia-
trie in aanraking komen. Gekke
mensen kunnen zijn ofwel behande-
laars die kwaad zijn op het systeem,
ofwel mensen die kwaad of bang zijn
en dit niet durven uiten, omdat dit
verboden is in deze maatschappij en
hierdoor in de inrichting terecht-
komen. Het Deense 'Galebevaegelsen
(zo noemt de gekkenbeweging) groe-
peert dan ook zowel psychiatrische.
patiënten, familieleden, vrienden, be-
handelaars, die proberen een alter-
natief te vinden voor de huidige
opvattingen en methodes in de psy-
chiatrie.

(vervolg op p. 5)
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RECTIFICATION
Nobody's perfect and now for
something completely diffe-
rent... In 'Out of ISOLation',
published last week on our
front page you could read:
'Of course, it is time that
joreign students tend to stay
within their own small circ/e.'
Please, drop 'it is time that',
read the sentence again and
we'll be happy. See ya. 0

Berlijn gebruiken ze i.p.v, 'patiënten'
'getroffenen', in Nederland 'cliënten'
- anderzijds-aktievormen tegen de
psychiatrie.
Het Irrenoffensive stelde in Duits-

land grote moeite te hebben met
'alternatieve hulpverleners'. In Berlijn
betreft het altijd alternatieve pro-
fessionelen.die alleen geïntresseerd zijn
in het introduceren van alternatieve
therapietjes. 'Het is heel typisch, maar
telkens als zo'n nieuweling in de groep
zat, voelden we dat er iets niet klopte'.
Het kongres was trouwens nog maar

Dit citaat spreekt boekdelen over het goed een uurtje bezig of de West-
feit dat psychiatrische patiënten over Berlijners hadden alles al op zijn kop
het algemeen niet in staat geacht gezet. De Italiaanse Demokratische
worden een visie te hebben over de Psychiatrie bleek enkel vertegenwoor-
situatie in dewelke ze verkeren, zeker digd te zijn door een psychiater zonder
niet als die visie pleegt in te gaan tegen dat er een patiënt was meegekomen.
deze van de psychiater. Zelfs in de Beweerd (nou ja geroepen, ge-
'alternatieve' milieus in de Vlaamse schreeuwd) werd dat de Italiaanse
welzijnssektor wordt heel wat voor- Demokratische Psychiatrie altijd
behoud gemaakt ten aanzien van de spreekt bij monde van psychiaters, en
mogelijkheid dat patiënten zelf kollek- nooit patiënten aan het woord laat. 'Ze
tief in staat zouden zijn om politiek vertelt alleen maar haar verhaal, over
nrotest aan te tekenen tegen de hoe mooi die ambulante psychiatrie is.
onderdrukking waarvan zij het voor- Ze is partijdig ten aanzien van die
werp zijn. rotpsychiatrie. Ze is zelf de schuld dat

.. In het week-end van 6/7 november de 'getroffenen' niet kunnen mee-
~'1Çd ..~ig,,..,,,,,~nMoMle- Mm~'.

bijeenkomst plaats van een aantal De Italiaanse had hiervoor verteld
patiënten bewegingen, waarin psych ia- over het wijkcentrum in Settimo
trische patiënten zich gegroepeerd Torinese, waar ze werkt en waar de
hebben, om ten strijde te trekken tegen 'gebruikers' (patiënten) steeds aan-
de wantoestanden in de psychiatrie wezig zijn als de 'technici' (de hulp-
enerzijds, maar anderzijds ook via een verleners) een probleem analyseren en
netwerk van initiatieven, zelf een voorstellen doen, zodat de wijze van
alternatieve hulpverlening op touw te hulpverlening altijd een kollektief
zetten. punt van diskussie is.
De titel van dit artikel 'Stolz Z b k kt'

verrückt zu sein', 'Fier om gek te zijn' wem roe -a Ie
is een kreet afkomstig van de West- In West-Berlijn .kunnen professio-
berlijnse groep 'Irrenoffensive' (Irre is n~~en m de werking van he~ lrr~n-
het Duits voor gek). 'Psychiaters otfensive enkel terecht III de funktic-
kunnen ons niet bevrijden. Ons alter- nering van het 'klachtenbureau',ofhet
natief is de zellhulpgroep. Je hebt
steun nodig van elkaar. In onze groep
proberen we 'normaliteit', d.i. het
onderdrukken van onze gevoelens te
voorkomen, want dat precies, heeft
ons in de inrichting gebracht. 'Stolz
verrückt zu sein', in de zin dat men fier
is niet-normaal te zijn.
'Normaal zijn zij, die intolerant zijn,

die geweld uitoefenen, die anderen als
afwijkend en ziek willen bepalen, die
gevoelens onderdruk ken', aldus Peter
Lehman van het lrrenoffensive. De
organisatoren hebben recent een kon-
gresverslag gepubliceerd en dat leek
ons een prima aanleiding om op deze
merkwaardige bijeenkomst eens die-
per in te gaan.

Andermaal betoging tegen
de honderd miljard vliegtuigaankopen
, 20.00 u, Ladeuzeplein: weinig fakkels, nog minder mensen, en een geladen
atmosfeer. Rijkswachtkombi's cirkelen rond de prooi... Het parkoers is
onbepaald ...

20.15 u: "De bedoeling is ergens uit te komen rond «De Tarweschoof»" zegt
, een van de betogers. Voor het vertrek is al iemand opgepakt. Eenjongen met een
tas in de hand moet die openen voor de ordehandhavers en weigert dit te doen ...
Hij mag niet meedoen, de rest mag vertrekken.
20.30 u: Het betoginkje is aangezwollen tot een groep van zeker 400 man,

goed ter keel. De aanwezigheid van onze fotograaf valt niet in goede aarde.
Rond 20.50 u: In de bocht: de betoging gaat de Parkstraat in ... tot aan «De

Tarweschoof». De ordediensten van de betoging stellen een sit-in voor: als
protest tegen militaire aggressie, maar vooral als protest tegen de brutale
behandeling van aktievoerders die de week ervoor een prikaktie hielden aan «De
Tarweschoof».

20.55 u : De sit-in (foto) verloopt erg vredig. De politieagenten die de betoging
begeleiden zijn zichtbaar gerustgesteld. Tot plots verschijnt, aan de andere zijde
van de Parkstraat. een donkere massa ... met blinkende valhelmen. Wie wil hier
geweld: de rijkswacht of de betogers? Er ontstaat onrust onder betogers, ze
staan terug recht en wijken, richting Prelatenstraat. "Wie geen geweld wil, trekt
zich terug, en gaat rustig naar de Alma," roept iemand door de megafoon.
Maar: "Mensen die verdere aktie willen, kunnen altijd blijven." Dat zijn er niet
veel. Met enige moeite geraakt de massa door het nauwe gangetje van de
Prelatenstraat naar Alma 11, zonder incidenten, hoewel gemor tegen het
aggressieve rijkswachtoptreden niet uit de lucht is.
Twee achterblijvers blijken in relletjes in de Parkstraat (waarbij een charge

werd uitgevoerd door de rijkswacht, dwars over de kampus) opgepakt te zijn.
Vernornen tijdens het benefiet-koncert. En als daarover onze mening vraagt:
"Behoorlijk, bij wijlen zelfs steengoed: TII'C'eBe/gun en Lu tueuts de la lunc dl'
mie! (die spijtig genoeg door de oudere groepen naar de laatste plaats
verdrongen werden). ({OIO WW)

De 'lange marseh'
van de niet-gebonden landen ... ·
D-e zevende konferentie van de niet UNO, de niet g bonden landen de toepassing van

gebonden landen heeft weer maar hun beslissing niet ku~nen ,afdw:inge~ of .~e
eens plaatsgehad, van 7 tot 11 toepassing met kunnen verknjge.n, zells al zijn

maart, onder voorzitterschap van Mevr. . deze ~estemd g~wllrdl!n, .unamem, zoals de
. Indira Gandhi Meer dan 130 afvaardi- resolutl~s betreflende de nieuwe ekonornischc
. , . orde ol ontwapemng. Een handjevol nutles

gingem En. 80% van de. UNO-leden beheren nog altijd 's werelds zaken en maken dl!
. bevonden ZIch er aanwezig als leden, antinomiën nog feller ...
waarnemers en uitgenodigden. Voor de Nehru, Tito, Nasscr, N'krumah en Soekurne
eerste maal een vertegenwoordiging van hebben nu al één of twee voeten in het graf, en
meer dan anderhalf miljard wereldbewo- toch,. ondanks d~ gr.~ndige wijzi~ingen op de
ners met één stem (?) neemt de politieke velden die ZIJhebben vcrldten, blijft de,

:. .... ' groep van de «77" (nu al uitgegroeid tot een
v~r~lepmg van de internationale konl!a- groep van ongeveer 110 landen) op vrij subtiele
diktie In handen, al was het maar om ZIch wijze militeren voor dezelfde doelstellingen als
te kunnen verontrusten over verkondi- deze die verkondigd zijn geworden op de
gingen van president Ronaid Reagan konferentie van Colombo in april 1954. Nu erin
gedurende .zijn reis in de Latijns-Ameri- geslaagd te zijn een overe.enko~s.t tot stand te
kaanse landen, die een verpersoonlijking brengen, hebben diezelfde VIJf mensen de
van hulp aankondigen in funktie va verm~tele taak op ZIch genome~1 de stichtende

. ,. " n een pnncipes te determineren en te lorrnuleren : het
houding . die men als internationaal voeren van een nationale onafhankelijkheids-
Kommunisme zou kunnen beschouwen', politiek (met inbegrip van steunverlening aan
aldus de president. Dit ondanks het feit nutionale bevruiding) en de totaal weigering zich
dat de ontwikkelingslanden, zonder bila- t~ b!nden met de militaire machtsblokken zoals
terale akkoorden te verwerpen, zich toch die I~.Bandoeng geciteerd werde~ . .' , .
duidelijk uitspreken voor een Militerend voor een aktieve koe.xlstentle, sluit
.. ..' ~eer de groep van de «77" ZIch aan bIJ het handvest

geïntegreerde koöperatie onde~ t<;>ezlcht van de Verenigde Naties, de vijf principes
van de UNO en haar gespecialiseerde (Pancha Shila) die geformuleerd zijn geworden
instellingen. Nochtans worden deze zeer in het sino-indisch verdrag van 1954. Ze willen
periodisch bedreigd met reduktie, laat niet neutraal zijn tussen Oost en West, maar
staan opheffing van bepaalde financiële vooral zich keren tegen de verdeeldheid, bron
deelnames - van on-veiligheid en onderwerping. De aktieve

. koëxistentie is slechts weggelegd voor onafhan-
kelijke staten.

Hierbij komt nog dat, ondanks hu)i, p'uro~iieke :.'''::. ': .... .c>: ., .... :': ',':'
meerderheid op de.Algemenevergadering Vlirt.!!i: .' .:.'.': ' , : .. ,'.'.' ., : : r- .. ,' :, .', (ven:olg. op p. 3)
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LEZERSBRIEVEN
Strip-teaser

Ik heb voor Veto de laatste weken als
losse medewerkster een paar boek-
besprekingen afgeleverd (Veto 16:
Hannes Heinkema, Op eigen benen en
Veto 23: Pornografie. bekijk het maar).
Het had de aanzet kunnen zijn tot een
reeks bijdragen over vrouwenproble-
tiek, pornografie ... Maar.

De ronduit puberachtige inkon-
sekwentie van de Veto-redaktie in
Veto 23 om de (relatieve) ernst van de
bespreking en alleszins toch van het
behandelde probleem op bladzijde 9 te
'illustreren' met zulk een 'strip' (sic!)
eronder schrikt me daar evenwel van
af. Een redaktie die het bestaat in haar
statuten en in haar praktijk een
'emanciperende' en progressief-
bewustmakende werking voor te
staan, komt op zijn zachtst gezegd
ongeloofwaardig tot lachwekkend
over met een bladzijde 9 als vorige
week. Het fletse grapje met de (alweer)
naakte I1se is een uiting van kinder-
achtige (mannen)frustraties. Het doet
naar het publiek toe alvast afbreuk aan
de duidelijkheid omtrent de houding
van Veto tegenover de (ook vandaag
nog steeds) problematische positie van
de vrouw. Of juist niet?

Begrijp me hier vooral niet ver-
keerd! Bloot in de strip, in Veto of
waar dim ook kàn en màg gerust, daar
is op zich helemààl niets tegen. Het
hangt allemaal af van de geboden
kontekst of van de (eventueel opge-
drongen of gesuggereerde) interpre-
tatie. De redaktie had kunnen, neen:
tnoeten voorzien dat dit grapje, dat
zeer gemukkelijk seksistisch kun wor-
den uitgelegd, nogal misplaatst zou
overkomen, zo vlak naast de boek-
bespreking, over porno. Of speelden
hier bewuste motieven?

Men kan natuurlijk altijd aanvoeren
dat er helemaal geen link moet worden
gezocht tussen deze toevallige 'strip'-
allevering en de boekbespreking op die
bladzijde. Of dat de strip weinig of
geen inhoudelijke relevantic heeft in
het geheel van Veto. Aan de inhoud
van het verhaal ar te meten, is dat
tweede ongetwijfeld in de praktijk wel
waar, maar het getuigt van al te veel
naïviteit om de strip zo te relativeren.

Ten eerste is het toeval in Veto 23
wel érg groot wat het samengaan van
llsc's borsten en de bedenkingen over
porno betreft. Ten tweede maakt een
redaktie een blad, àf en volledig, als
één geheel naar de lezer toc : enige
inhoudelijke samenhang, konsekwen-
tie, profilering misschien zelfs, kan
dan zeker geen kwaad. En ten derde is
de maatschappelijke relevantie van
gelijk wat je doet - cel) artikel
schrijven, een strip maken, een blad
uitgeven, met bloot erin of niet -
sowieso niet te ontkennen.

Het als verklaring gooien op 'artis-
tieke' motivaties, op het botvieren van
kreativiteit zonder meer, of op inhou-
delijke ongebondenheid is goedkoop.
en alweer zeer naïef. Tenslotte blijft.
nog het feit dat de strip IIse vorige
week niet voor het eerst in haar blootje
heeft gezet, en dat zonder daarvoor
vooralsnog enige inhoudelijke verant-
woording te bieden of te impliceren.
We wachten af, maar een flinke draai
zal het verhaal alleszins nog moeten
krijgen dan.

En ondertussen, wat de emancipe-
rend" werking van Veto aangaat:
waarom alsmaar weer gratuite vrou-
welijke naakten? Is dat nu echt nog
'emanciperend'? Veilig spelen en de
jongeman in Veto 22 zedig een
lendendoekje meegeven is in dit licht
misschien wel een gemiste kans op een
iets meer 'gedurfde' aanpak.

Met de meeste minachting,
Isabelle Vandenbergen

Medewerkers aan Veto-24:
Wilfried Allaerts. Belgische Rode Kruis,
Filipe Canfijn, Mieke Cantineaux, Paul-
Emmanuel Casier, Wouter Colson, Co-
ordinatie Commissie Plaatsingshulp,
Bert de Beider, Jean de Béthune, Alain de
Crombrugge, Francis de Groot, Peter de
Jonge, Louis De Meuter, Dirk De
Naegel, Bernard Dumoulin, Polleke'
Fotozet, Jan Flamend, Peter Hanssens,
Guido Janssens, Katechetika, Erik Ken-
nes, lneke Leemans, Marcel Meeus, Peter.
Moors, Pax Christi Leuven, Bart Rama-
kers, Jef Rozenski, Somali Relief Com- .
mittee, Pieter T' Jonck , Rik Umans,
lsabelle Vandenbergen, Guy Vanden-
brande, Leo Van der Aa, Jos Vandikke-
len, Geert Vanhauwaert, Luc Vanhee-
rentals, Filip Van Laeren, J.H. Ver-
banck, Wim Verhelst, lngeborg Ver-
plancke Werkgroep Wetenschap en
Samenleving, Ronny Willekens. D

I1se moet
ten onder.

Dag Veto,
Jullie blad is beter dan ooit. De
kwaliteit van Veto ligt dit jaar echt
bie zonder hoog.

Maar zouden jullie het niet nog beter
kunnen doen door 'Ilse of de absurde
ondergang van de strip' nu eens
eindelijk te laten ondergaan ?Het ver-
haal is niet absurd maar idioot; de
tekeningen zijn middelmatig tot slecht.
Een flauw afkooksel van de zeventiger
jaren strip uit de kringen van 'Metal
Hurlant' (o.a. Krepax) hoeft voor mij
echt niet. Met alles watje ook in 'Metal
Hurlant' vindt: nooit een naakte man,
vrouwen meestal ofaltijd halfnaakt tot
naakt, met de bekende 'weelderige
vormen'. Kan gefrustreerde Bart niet
eens wat tekenles nemen en een
samenhangend verhaal verzinnen?

Het toppunt was dan wel dat in de
laatste Veto I1se (weer 's volkomen
onnodig naakt) vlak onder het artikel
over het boek over pornografie werd
afgedrukt. Hoeft dat nu echt? Als je
hetartikel over porno goed leest, zou
je dan niet kunnen besluiten .dat het
hopelijk écht ondergaande llseverhaal
getekend is vanuit een pornografische
mentaliteit?

Erik Kennes

Géén reductor
Beste Veto,
We schrijven dit briefje naar aanlei-
ding van het artikel ~Kreten en
Gefluister' van Uw blad nr. 23, dd. 18
maart 19lD.

We citeren: ..... Het malleur gebeur-
de tijdens de distillatie van tetra-
hydrofuran waaraan reductor werd
toegevoegd ... "

Mogen we hierbij opmerken dat het
boeltje is ontploft, juist omdat er geen
rcductor was toegevoegd.

We vinden het erg spijtig dat, na de
foutieve berichtgeving in de kranten en
de Akudcrnischc Tijdingen, dezelfde
fouten worden overgeschreven in Uw
blad. Men 70U zelfs kunnen gaan
denken dat de apothekers geen schei-
kunde meer kennen.

Zou U zo goed willen zijn deze
korrektie te willen opnemen in het
volgend nummer van Veto. Bij voor-
baat dank.

Hoogachtend, voor I ARMACI111ICA,

Jef Rozenski

Alle lezersreukties kunnen gescr-
vcerd worden op het Veto-sekreta-
riaat, 't Stuc, Van Evenstraat 2 D,
3000 Leuven, verdieping I, deur 6.
Schrijfsels, waarop men geen naam
durft te zetten of die niks te maken
hebben met de Veto-inhoud,. wor-
den verbannen naar de doofpot of
de prullenmand. "Naam en adres bij
Je redaktie bekend" is een moeilijk
te vinden achterpoortje, onze zacht-
moedige schaar is een soms te zoc-
koeninleverpoortje.
Dus, als iemand van jullie nu nog
zin heeft...

IIIIHIIII t 11111
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(ADVERTENTIE)

alstublieft
Pencoprint maakt een eind aan
tijdgebrek op de tekenkamer.

Op ~,' augustus zet Wilfried Mar-
tens alle parlementaire gevange-
nen in de Wetstraat, kondigt de
noodtoestand af in gans.België en
vangt de koning in een buitenspel-
val. Op i ij augustus devalueert
Willy Oeclercq met 'I: % en losse
pols de .frank, licht de muntslang
een voetje en verzegelt de schat-
kist. Op ~fl augustus steekt Jean
Gol alle gastarbeiders in het do-
mein Bellewaerde, voert de dood-
straf en de schandpaal weer in en
houdt alle journalisten aan de
doeanekantoren tegen. Op ~oáu-
gustus sluit Mark Eyskens de
fabrieken, dumpt de voedselimport
in de Kempense klei putten en
steekt Cockerill-Sambre in de fik.
Op ~ ~ augustus schudt Freddy
Vreven de militaire reentbanken
wakker, laat het leger van de
opstandige massa soep maken en .
haalt het zeil van de verstopte
kernraketten.

De wereld houdt zijn adem in.
Wat gebeurt er in igodsnaam in)

tijdwinst niet te groot
en niet te kleinTijd die verspild wordt voor het uitvoe-

ren van steeds weer hetzelfde teken-
werk.
Pencoprint's Xerox 2080 vergroot en
verkleint tekeningen, illustraties, affi-
ches.
Maakt van oude tekeningen nieuwe. Su-
persnel. Gestoken scherp. Is een teke-
ning verbleekt of ingescheurd? Met
onze 2080 makenwe er snel een keurige
afdruk van. Een wijziging? We drukken
ongefixeerd, vlakken het te veranderen
stuk uit en fixeren. Klaar voor de wijzi-
ging! -

Pencoprint's 2080 zorgt ervoor dat uw
afdrukken altijd precies op maat zijn.
Iemand die met een miniem onderdeel
van een grote tekening bezig is, hoeft
niet moeizaam te frunniken in een klein
hoekje vandie hele lap. Eneen ander die
op het werk maareen klein plekje tot zijn
beschikking heeft, hoeft niet te worste-
len met een half papieren voetbalveld.

afdrukmateriaal originelen
A1 of 620 mm breed bij bijna iedere
lengte.
Normaa. papier, kalkpapier, tekenfilm
(polyester of acetaat)

AC of 914 mm breed bij bijna iedere
lengte.
Niet lichtdoorlatend, doorschijnend of
transparant.

PE~COPRINT, TIENSESTRAAT 36 TEL. 016.22.10.39
(ADVERTENTIE)
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PAPIERHANDEL

134-136 - 3000 LEUVEN

België'i OR ~~. augustus steekt
Martens zijn vrouw neer. Op ~::
augustus wordt per abuis een
Pershing gelanceerd, die twee se-
konden later tot ontploffing ge-
braent wordt en als moordende
glassenerven op Eupen en Mal-
medy neerstort. Op ~ 'I augustus
zijn Wilfried, Willy, Jean, Mark en
Freddy spoorloos uit België ver-
dwenen, laat de wereld zijn adem
los en begint men de brokken op te
vegen.

Twee jaar later geven de vijf een
perskonferentie op de Galapagos-
eilanden. Z~ verklaren dat ze niet
meer wisten van welk hout pijlen
maken en dat ze daarom eerst de
boel i~ België naar de dieperik
zonden en daarna het schildpad-
denpad kozen. Echter, intussen is
Wilfried schatrijk geworden met
zijn boek «Belqium, 1 'tn auqust»,
schept Willy goud dankzij de film-
rechten op zijn verhaal, peddelt
Jean in de dollars na het sukses
van de dubbele langspeler met zijn

versie op, kan Mark zijn bank-
rekening niet meer tellen dankzij
zijn videospelletje «B.D.» .Belqian
Disaster) en vraagt Freddy c 000
dikke marken per minuut interview.

Een vreemd vernaaI. T oegege-
ven maar net liep uit mijn pen na
net zien van een tnriller op de buis.
Daarin koopt een jong gezin ,va-
der, moeder, docnter) een nuis,
waarin vroeger een oude vrouw
bloedig vermoord werd. Niemand
vertelt aan de nieuwe eigenaars
wat gebeurde maar net vreselijke
verleden duikt wel op. Muren
Scneuren, de kat wordt afgemaakt,
een nand wordt in de ijskast
gevonden, bloed gulpt uit de wa-
terleiding, enzovoorts, enzovoorts.
Kortom, je zou voor minder in je
broek doen, het gezin verdwijnt
nalsoverkop en spoorloos, de pers
en dus de wereld achterlatend met
vragen en nieuwsnonger.

Later vinden we hen terug, onder
de zon, in een kast van een villa met
een zwembad om «U» tegen te.

zeggen. Blijkt toen niet dat ze goed
wisten welke reputatie net nuis nad
maar dat ze, niet goed wetend van
welk nout enzovoort, de ganse
norrortoestand ensceneerden en
dankzij net boek met net vernaai en
de filmreenten daarop de geld-
kraan wijdopen kregen.

Streken uitnaren en rijk worden
met net vertellen van die smeer-
lapperij ... Zo vreemd is net toen
weer niet, als je de lijst met de poen
bekijkt, die Nixon, Erlicnman, Hal-
deman en andere Watergaters bin-
nenreven met nun slaapkamer-
sprookjes over tne trutn, notning
but tne tnrutn.

De tnriller nad ook nog een slot
natuurlijk. Het doentertie leest net
boek en ziet in dat de steeds
weerkerende nacntmernes te dan-
ken zijn aan de gruwelijke gebeur-
tenissen Uit de trukkendoos van pa
en ma, die echter toen voor naar
wel echt leken. Ze steekt naar
vader en moeder neer met net-
zelfde mes, dat de oude vrouw de
keel oversneed.



Studieadvies en de Sociale Dienst
van de K.U.Leuven hebben dan ook de
werking overgenomen en uitgebouwd.
Ik werp hier even in Depreeuws
adempauze één van de schaarse in dit
vurige historische betoog - tussen dat
er nu toch weer studentenpermanenties
opduiken die hetzelfde' euvel trachten
te verhelpen. Wat denigrerend wuift
Depreeuw dit - desondanks toe te
juichen - initiatief weg met "drama-
tische verhalen van in ongzen taaid",
toestanden waarmee de huidige stu-
dentenpermanenties niet meer worden
gekonfronteerd.

Het is meer een opvullen van de
behoefte "ook iets te willen doen",
volgens hem. Trouwens, vindt De-
preeuw, de profs van vandaag zijn veel
humaner en gematigder; ze zitten
meer op de golflengte van de student,
hun bereidheid om de problemen
samen met de studenten op te lossen is
veel groter bijvoorbeeld. 't Is maar hoe
je 't bekijkt en hoe lang je al aan welke
zijde van de barrière staat, denk ik
onwillekeurig, terwijl Depreeuw ver-
der vertelt over hoe Studieadvies dus
mee aan de wieg stond van de
monitoraten en de ombudserij.

Datzelfde begaan zijn met studie-
druk en de eruitvolgende gezondheids-
probiemen heeft Studieadvies al meer-
maals bevredigend doen deelnemen
aan baanbrekende initiatieven in dat
veld, duidt Depreeuw vergenoegd
aan: Bracke en zijn werk rond derde
cyklus, het bladzijden-tellen op zoek
naar de norm voor het meten van
studiebelasting, DUO-enkeites, ...

Telkens de initiatieven hun eigen
gang gaan, haakt Studieadvies af om
nieuw terrein te verkennen. Het is dan
ook vanuit die achtergrond dat men de
cartoon-wedstrijd moet interpreteren.
Het is nu maar hopen op sukses en
vooral op navolging en uitwerking
achteraf. Door wie?
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Teken de studiedruk weg!!!
De tovertruk van Studieadvies :

En dat zou ik niet weten als ik niet voor
jou - voor je je in het avontuur stort
- was gaan informeren bij Studie-
advies waar dat merkwaardige initia-
tief nu precies op slaat. Een gesprek
met Erik Depreeuw, psycholoog in het
Atrechtkollege, Naamstestraat 63,
bood hieromtrent enige verheldering.
Enfin, als je het meeslepende, van wild
en onbehouwen gestikulerende geba-
ren voorziene en over-alles-en-nog-
wat-uitweidende betoog van deze man
kan dekoderen tot feiten, relevante
leiten. Omdat stress U allen waar-
schijnlijk nl' al te zeer heeft aan-
gevreten om dat nog zélf te kunnen,
heeft de redakteur van dienst, ikke
dus, dat al voor Ugedaan. Hier gaat ie.

Het waarom

beginnen nemen, zoals bijvoorbeeld Men moet niet net dàn uitkiezen om
onze eigenste Kringraad, en Studie- een -=- aldus Depreeuw - toch
advies laat dus het roepen in de uitzichtloze strijd te voeren over
woestijn nu bereidwillig over aan aantallen bladzijden, eksamens of
anderen. Ervaring leert, zegt De- hoofdstukken teveel. Men moet in-
preeuw. tegendeel streven naar didaktische

Neen, Studieadvies heeft het dit jaar vernieuwingen van individuen, profs
anders begrepen. Zij willen de door dus, vindt hij.
hen en door anderen geboden infor- Daarvoor is overleg en samen-
rnatie eens niet, of niet helemààllaten spraak nodig en de kloof, de afstand,
verloren gaan door ze wat alternatief, 'ja zowaar de antagonie tussen profs en
ludiek te kaderen. De bewustmaking _studenten moet worden weggewerkt.

Je hebt het misschien al
opgemerkt, maar waar-
schijnlijk niet. VETO heeft

een aantal weken terug nochtans
al het reglement afgedrukt van
een cartoon wedstrijd die geor-
ganiseerd wordt door de Dienst
voor Studieadvies van de K.U.
Leuven. Als je het niet gemerkt
hebt, dan kan je er nu dus niet .
meer naast, aangezien je dit
artikel bent beginnen lezen. Dat-
zelfde reglement vond je trou-
wens al eens afgedrukt in Veto 18 I

van 11 februari en zoals je hier
kan lezen moet je snel reageren
als je er nog wil bij zijn:
sluitingsdatum voor inzendin-
gen is inderdaad 15 april; in
volle blok voor de paaseksamens
moet je er dus snel nog een
produkt je van je tekenvaardig-
heid afpersen, voor je finaal ten
onder gaat door stress en over-
belasting. Maar: geen nood, het
is voor het goede doel, weet ik.

. ~
Erik Depreeuw. psycholoog van de dienst Studieadvies van de K.UiLeuven.
lacht beaat en verzoenend als hij zegt: 'de profs van vandaag zijn veel humaner
en gematigder. :c(' zitten op de go(flengte van de student.' En dat leesjij in volle
paasblok. Echt grappig zijn is zo moeilijk, (foto WiV)

Eensgezind het tekentalent botvieren
op het nijpende probleem moet vol-
gens Depreeuw de toenadering, de
dialoog stimuleren.

Natuurlijk mag je niet verwachten
dat deze wedstrijd - waaraan o-
verigens mooie prijzen verbonden zijn,
aldus Depreeuw nadrukkelijk terloops
- het allemaal gaat veranderen. Neen,
enig relativeringsvermogen is Studie-
advies niet vreemd, hoewel Depreeuw
wel bekent dat Studieadvies het eerst
wel zo begrepen had.

De cartoon-wedstrijd moest de aan-

Het hoe
Een van nature al bloedserieuze zaak
als studiedruk en eksamenlast mag in
tijden van rampspoed en ontij niet te
dodelijk ernstig behandeld worden.

(ADVERTENTIE)--------------ï

omtrent de problematiek van eksa-
men last moet een nieuwe dimensie
krijgen en dat vooral door het pro-
bleem op een zeer toegankelijke ma-
nier, samen' met alle betrokkenen, te
benaderen: bijvoorbeeld via een car-
toonale 1'001' studenten, van de unief én
van het NUHO(Niet-Universitair Ho-
ger Onderwijs, dus), maar oàk profs.
assistenten, docenten ...

Tekentalent is de eïïertaatste ver-
eiste, ideeën en gevoelens uitdrukken
de eerste. OfStudieadvies veel respons
verwacht? Tja, dat is nog moeilijk te

Je kan natuurlijk breedsprakerig een zeggen. Een deadline heeft het merk-
informatiekampagne opzetten rond de waardige kenmerk van de haast ver-
problemen van het eksamens afleggen, zwonden hoop meestal met een pak
de stress errond, de faalangst en wat inzendingen op 't eind nog te ver-
dies meer schering en inslag zij in juli vullen. Bovendien is dit een eersteling
en september. Hopen theorievorming in het genre en is alles nog open en
en duiding bij de symptomen en de ongekend wat de uitwerking en de
oorzaken van al die ellende, die' weerslag betreft. Het meedoen pri-
duizenden jongeren zich jaarlijks weer meert en liefst dus massaal om het
kinderlijk onschuldig weten aan te opzet enigszins suksesvol. zeg maar:
doen, wordt jaarlijks volop gegeven, zinvol te maken.
hoewel de op de knieën voortkrui-
pende SI !JI)I\X daaraan nu nog weinig
boodschap heeft: de paranota is
meestal al té ver gevorderd. Ook vindt
Studieadvies dat anderen die marte-
larentaak voldoende op zich zijn

Super-Snacks en Spaghetti

Terras
Vlotte bediening

Alle dagen open vanaf 7.30 h

Ruime parking

zaal ter beschII<Jdng

,7et worden van een grote sensibili-
zeringskampagne naar zowel studen-
ten als profs, vooral dan gericht op het
aspekt gezondheidszorg in zulke tijden
van nood. Het gebrek aan mankracht
slaat evenwel ook hier toe; Studie-
advies ziet een BTK wegvallen en
beschikt niet over de middelen om een
dergelijk grootschalig initiatief op te
zetten.

Misschien bestaat er wel voldoende
élan in de studentenbeweging om de
gereikte hand te vatten? Depreeuw
denkt hierbij ongetwijfeld alweer aan
Kringraad en zijn lovenswaardige
opiniërende werking rond studiedruk.
Maar intussen betekent dit alles wel
dat de cartoon-wedstrijd op zich een
losstaand initiatief blijft voorlopig, dat
wel openingen zoekt te trekken, maar
niet tot een lange termijnplanning
behoort.

En tenslotte:
het waarvandaan

Nochtans komt het initiatief uit een
midden dat al lange tijd aan intensieve
lange termijnwerking doet petreffende
studielast en vooral de daarmee ge-
paard gaande problemen van gezond-
heidszorg. De Werkgroep Eksamens
van de Dienst voor Studieadvies van
de K.U.Leuven - een hele mondvol
-, waartoe Erik Depreeuw behoort en
die tevens de initiatiefnemer is van
deze cartoon-wedstrijd, bestaat in
beginsel al van het eind der zestiger
jaren.

Toen werkten studenten.jazeker, in
samenwerking met een internist als
nooddienst voor een soort dringend
opvangwerk dat nu door ombuds-
mannen en monitoren wordt waar-
genomen. "Teledienst Eksamens" leg-
de de link tussen hulpbehoevende
studenten, boosaardige of schrikaan-
jagende profs en/of de pas beginnende
studentendokters. Gaandeweg is dit-
initiatief, dat vooral toch door studen-
ten werd gedragen en volgehouden,
geprofessionaliseerd.

J.H. Verbanek

De 'lange marseh'
van de niet-gebonden landen
(vervolg van de voorpagina) als de grootste hindernis voor ont-

De politieke realisatie is dan ook wikkelingslanden om een levensniveau
nauw gebonden met de gedachten- te bereiken dat beantwoordt aan de
gang. In 1960 wordt, op initiatief van meest elementaire eisen inzake mense-
de vijf leaders, bij 'de UNO door de lijke waardigheid.
nieuwe staten en socialistische landen De voornaamste resoluties van de
de: resolutie 1514 aangenomen, de UNO inzake Nieuwe Internationale
'Verklaring over onafhankelijkheids- Ekonomische Orde zijn een resultaat
verlening aan koloniale volkeren en van de initiatieven van de groep. De
landen'. Een ware revolutie voor de oprichting van de UNCTAD, de
UNO, want van toen af kwam deze UNIDO en de UNDP (United Nations
gekonfronteerd te staan met de toe- Conference for Trade .And Develop-
treding van 14 staten tot hun on- ment, United Nations organisation for
afhankelijkheid, voormalige Franse Industrial Developrnent, United Na-
kolonies in Afrika zoals 8énin Came- trens Development Program), de reso-
roun, Centraal-Afrika, Ivoorkust e.a., luties over mensenrechten e.a. De
doch vooral met de toetreding (tot zeerechtconferentie. bezwaarlijk te be-
1982) van 75 landen tot de eigen schouwen als onbelangrijk, heeft on-
organisatie. danks de representativiteit, bij de

, De werkterreinen van de groep zijn veiligheidsraadsleden weinig gehoor
niet minder talrijk geworden: on- gevonden, laat staan ratifikatie.
afhankelijkheid in Namibië, Apart- We kunnen zeggen dat de rijkere
heid in Zuid-Afrika, konflikt in het landen in de groep van de «77.. nu toch
Midden Oosten (gebaseerd op een een gewichtige gesprekspartner ont-
erkenning van het Palestijnse volk), dekken. De NGL schijnen tevens
ontwapening, waarmee zij niet zelden woordvoerders te kunnen zijn van de
terecht konden bij de UNO, uiteinde- ontwikkelingslanden bij de voor-
lijk te verkiezen forum voor dergelijke
initiatieven. De groep is erin geslaagd
op de UNO bijzondere zittingen 'van de
Algemene Vergadering samen te roe-
pen voor de behandeling van derge-
lijke problemen als ontwapening en
regionale initiatieven, wij denken l\il[l
de idee om van de Indische Oceaan een
neutrale vredeszone te maken. De
woordvoerders hebben terecht gewe-
zen op de invloed van de UNO-
veiligheidsraad op de verwerping van
het voorstel. Vanaf 1960 hebben de
NGL gewezen op de engheid die de
veiligheidsraad erop nahield, dat hun
wederzijdse relaties niet eksklusief
onder de grootmachten dienden te
worden behandeld, gezien de impakt
voor alle landen. Wij mogen het
element van Imperialisme hier niet
verwarren met kolonialisme. Het dui-
delijk anti-imperialistisch karakter
van de NGL, en ook louter, heeft zich
bevestigd gevonden op de bijeenkomst
in Georgetown in 1972, imperialisme

Voor de geïnteresseerde tekenaars
en kartoonisten: het reglement
vind je in extenso in Veto nr. 18
van II februari 1983. Je kan altijd
eventueel kontakt opnemen met

I de heer Depreeuw van Studie-
advies op het Atrechtkollege. in
de Naamsestraat.

naamste internationale ekonornische
instellingen. In het licht van de
komende UNCTAD-konferentie zui-
len de «77 .. nog maar es vergaderen, in
Buones Aires deze maal, eind maart.

Zij voeren tevens aktie binnen de
UNO voor de erkenning als gelijke. en
in het bijzonder tegen de veiligheids-
raad e.i het veto-recht van elk van de
leden. •

Reeds in het begin van de jaren
vijftig werd protest geuit tegen de
druppelsgewijze toelatingen, met een
(konsekwente) roep voor universaliteit
en voor een wijziging in het statuut van
de veiligheidsraad. Doch de aan-
wezigheid van druk en invloed op de
landen die enige bindingen hebben met
één of andere blok heeft vaak de eigen
rangen verscheurd en een effektief
beleid verhinderd. Deze vaststelling
behoorde tot de talrijke klachten van
Mevr. Gandhi en Vice-president van
Cuba Rodriguez op 2 februari jl.

Maar er zijn nog andere bronnen
van konflikt en wrijvingen. Het pro-
bleem van de zetelopvolging voor
Cambodja (Phnom-Penh of Norodom
Sihanouk ?), het bekomen van de leden
dat zij de regels die door de groep
worden voorgehouden zouden
respekteren, zoals de aanval van Irak
op Iran als men weet dat president
Hussein de verwachte kandidaat was
voor het presidentschap van de groep
en de zevende konferentie in Bagdad
had moeten plaatsgrijpen. Uiteraard
massaal verzet vanuit Iran, doch de
oorlog woedde ondertussen door. ..
Het probleem van het oosten van de
Sahara vond geeneens een oplossing
bij de UNO (OAE of Marokko?),
ondanks de erkenning door vele leden
van de RSDA (République Sahraouie
Dérnocratique Arabe), om en bij de
twee derden van de groep.

De vraag is dus: UNO-veiligheids-
raad veranderen, de lange Marsen van
de statutaire veranderingen ofde eigen
rangen verstevigen, de lange Marsch
van de 'eenheids'-politiek?

Paul-Emmanuel Casier

"Cafe Taverne Unioorswn"
Herbert Hooverpleln 26 ( Hoek Tiensestraat )

3000 Leuven a 016/20.07.50

Bronnen:
_ Le Monde Diplomatique, mars 1983
_ Financlal Times, wednesday, march 9, 1983
_ UNO Pre'S, Reka,e. Weck1y News

summary. 30 dec. 19M2. 7 jan .. 2M jan. '83
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'Dag van het Land' in Palestina

Op 30 maart 1976 organi-
seerde de PLO in Israël
en in de bezette gebieden

een algemene staking als protest
tegen de beslissing van de Israe-
lische regering om Galilea te
verjoodsen, een gebied dat nu
nog al tijd voor meer dan 70%
Arabisch is. Deze stakingsdag,
'De Dag van het Land', werd
bloedig onderdrukt. Er vielen
verschillende doden en honder-
den Palestijnen werden aange-
houden.

In de UNO-brochure 'I'Acquisition de
terres en Palestine' wordt vrij scherp
uiteengezet hoc het zionisme zich heeft
meester gemaakt van Palestina. De
joodse immigratie kwam pas goed op
gang onder het bestuur van de Britten,
die wetten uitvaardigden om de joodse
landwerving te vergemakkelijken.

Tegen '45 hadden de joden ongeveer
6% van Palestina opgekocht. Na de
oorlog van '48 kontroleerden ze 75%
van het land. De helft van de Ara-
bischë bevolking werd verdreven naar
Egypte, Libanon, Syrië, Jordanië, ...
De UNO stemde een resolutie waarin
werd geëist dat de Israëlische regering
de Palestijnse vluchtelingen zou laten
terugkeren en opnieuw in het bezit van
hun eigendom 10U herstellen.

Joodse kolonizatie
Israël legde deze resolutie naast zich
neer, en in de daarop volgende jaren
werden een reeks wetten aangenomen
die. deze onteigeningen a posteriori

•I ~..

legaliseerden:
IJ De wel op de terugkeer verhindert
dat de verdreven Palestijnen kunnen
terugkeren en opnieuw hun grond
opeisen. Elke jood daarentegen, van
welke nationaliteit ook, krijgt onmid-
dellijk het Israëlische staatsburger-
schap als hij naar Israël komt.
1) Door de wel op hel eigendom van
afwezigen wordt de grond van de
vluchtelingen overgedragen aan jood-
se organismen.
3) Met de II'el op de veiligheidszones
kan het ministerie van defensie be-
paalde gebieden tot militaire zone
uitroepen, iedereen de toegang ont-
zeggen en de bewoners verdrijven.
4) De wel op de landopeising : tegen de
bewoners van huizen die belangrijk
zijn voor de verdediging of veiligheid
van het land kunnen uitdrijvings-
bevelen worden uitgevaardigd.
5) De uit zonderingswetten : Art. 119
verleent aan het militaire gezag de
macht om gebouwen te konfiskeren of
te vernietigen, en met art. 125kan men
gebieden als gesloten verk laren: je
komt er enkel in of uit met een
toelating.

Araber-rein
Deze drakonische maatregelen sor-
teerden ook vrij vlug effekt. Van de
370 eerste joodse kolonies werden er
3/5 geïnstalleerd op Palestijns eigen-
dom. De Israëlische militaire overheid
heeft hele Arabische steden, zoals

•JafTa, Acre, Lyda, ... 'araber-rein'
gemaakt. N.a.V. de jurri-oorlog van '67
werden er opnieuw meer dan 300 000
Palestijnen verbannen en werd heel
wat Palestijns grondgebied gek on fis-
keerd. Veel internationale kritiek
kwam er op Jeruzalem en de zoge-
naamde Allonweg. De Allonweg loopt
door de Jordaanvallei. parallel met de
rivier. Alle sporen van Arabische
dorpen werden hier uitgewist. De
waterputten werden dichtgemetseld,
de oogsten vanuit vliegtuigen met
ontbladeringsmiddelen besproeid, en
de akkers overgedragen aan de joodse

. kolonisten.
Hetzelfde is gebeurd in de histo-

rische stad Jeruzalem. Ondanks heftig
protest van UNO en UNESCO werd
de Maghrebiawijk kwasi volledig ge-
sloopt. Meer dan 10()()() Arabieren

moesten de stad verlaten. Rond Jeru-
zalem worden nieuwbouwwijken aan-
gelegd waar alleen joden mogen wo-
nen.

Kortom, de zionistische strategie
bestond en bestaat erin om eerst de
Palestijnen te verdrijven, daarna hun
grond en bezittingen in beslag te
nemen en deze gebieden met joodse
kolonies te bevolken, zich inspirerend
op Golda Meir : "Grenzen zijn geen
lijnen die men vastlegt op een kaart,
maar feiten die men kreëert."

De bezette gebieden
Het kolonialistisch karakter van het
zionisme komt de laatste jaren het
duidelijkst LOtuiting op de Westelijke
Jordaanoever en in de Gazastrook. Bij
de bezetting in '67 riep Israël van de
daken dat het geen territoriale uit-
breiding voor ogen had, maar nè is er
een wet die zegt dat geen enkele
landkaart in Israël nog de grenzen van
deze gebieden mag aangeven. Duidé-
lijkcr kan nict! De Jordaanse wet-
geving werd grotendeels vervangen
door 854 militaire verordeningen. In
november '81 de volgende stap: het
militair bestuur werd vervangen door
een civiel bestuur. Tegelijk werden de
zogenaamde Dorpsliga 's opgericht
door Israël, bedoeld als alternatief
Palestijns leiderschap i.p.v. de pro-
PLO-burgemeesters, die in '76 ver-
kozen waren en de laatste maanden
één voor één door Israël zijn afgezet.
Wat de sociale basis is van de
Dorpsliga's blijkt uit een recente
opiniepeiling van 'Time': hun leider
Moestafa Doedin haalt amper 0,2 o/r
tegen 86 o/c voor Yasser Arafat !

Wie niet horen wil, moet voelen. De
repressie is een element in het dage-
lijkse leven van elke Palestijnse familie
op de Westbank. Soms zeer subtiel,
zoals het verbod voor kunstenaars om
de kleuren van de Palestijnse vlag te
gebruiken, de censuur op kranten en
boeken (' 1984' van Orwel! staat op de
zwarte lijst!) of de verplichting om
voor elke pruts een administratieve
toelating aan te vragen. Gewoonlijk
echter )lee I wat brutaler: willekeurige
arrestaties, sluitingen van scholen en
de unief van Bir Zeit, schieten op
vreedzame betogingen waarbij regel-
matig doden vallen, martelingen in de
gevangenissen (Amnesty International
wordt er niet toegelaten!) en kollek-
lieve straffen, Berucht is bijvoorbeeld
het opblazen van huizen als één van de
kinderen een steen heeft geworpen
naar een militair voertuig of gewoon
maar verdacht wordt van PLO-sym-
pathieën.

De facto annexatie
Nog ingrijpender is de Israëlische
nederzettingenpolitiek. Met goedkope
leningen en zware subsidies worden
joden gepusht om in de bezette
gebieden te gaan wonen. Begin wil op 3
jaar tijd 120000 joden bij op de
Westbank en in de Gazastrook. Israëls
minister van buitenlandse zaken Sha-
mir zei onlangs dat er nog 2 jaar
kolonizatie nodig is om de teruggave
van deze gebieden politiek onmogelijk
te maken. Trouwens, de, invasie in
Libanon had als hoofddoel de PLO te
vernietigen, om zo de annexatie zon-
der georganiseerd verzet te kunnen
doorvoeren. Ook strategisch zijn de
nederzettingen belangrijk, als buffer-
strook langs de Arabische grenzen. En
voorts is het handig dat de kolonisten

zélf voor 'orde en rust' zorgen: terreur
zaaien en lastige Palestijnen vermoor-
den is hun hobby.

De Palestijnse ekonomie is een
geannexeerde ekonomie, volgens
(neo)koloniaal model, waarbij Israël
het centrum is en de bezette gebieden
de afhankelijke periferie, die enkel
produceert wat het centrum nodig
heeft. 60% van de eksport gaat naar
Israël (goedkope landbouwprodukten)
90 q, van de import komt uit Israël
(dure afgewerkte produkten). De Isra-
elische ekonomie profiteert ook van de
zowat 100000 Palestijnse gastarbei-
ders, die aangetrokken worden door
de hogere lonen. De Palestijnen wer-

• ken er als dagloners, zonder werk-
zekerheid. Ze betalen wel belastingen,
maar genieten niet van sociale zeker-
heid. En ze mogen de nacht niet in
Israël doorbrengen: elke dag worden

ze met vrachtwagens afgehaald op iets
dat veel wegheeft van een slavenmarkt.
Deze uittocht is een zware klap voor de
Palestijnse landbouw, die ook nog te
lijden heeft onder het Israëlisch water-
beleid : sterke beperkingen op het
gebruik voor Arabieren, terwijl de
joden zoveel mogen irrigeren als ze
maar willen.

Toch proberen de Palestijnen er iets
aan te doen. Ze organiseren zich in
koöperatieven, ze hebben de hoogste
scholingsgraad van de Arabische we-
reld en hun gezondheidszorg IS zeer
efficiënt. Allemaal belangrijke initia-
tieven met het oog op de vorming van
een onafhankelijke Palesujnse staat
Maar hoe lang zal het Israëlische 'njet '
nog standhouden?

Geert Vanhauwaert
Bert De Beider

De dag van het land in Leuven

Bij de opmaak. van dit Veto-nummer houdt het
Palestinakomitee een 'Leuvense' dag van het land. Om
18.00 u. was er een arabisch etentje in (SOL, waar zo

maar eventjes 120 man voor kwam opdagen. Het entoesiasme
van het publiek voor de film 'Journée de la Terre' bleek heel
wat kleiner te zijn, evenals voor het optreden van de libanese
groep Marwan : we telden amper 'n SO-tal aanwezigen. De
aangekondigde fakkeltocht 1ging niet door wegens de
overvloedige regenval op woensdagavond.

Zou Palestina te ver van ons bed liggen, of-zijn we Beiroet
reeds vergeten, dat de organisatoren zich moesten tevreden
stellen met een dergelijk magere opkomst? Of betekent een
gevulde maag een gevuld geweten?

Dit verschijnsel staat trouwens niet alleen. Ook de massale
belangstelling destijds voor El Salvador begon serieus te
tanen toen de media het vertikten om er nog een (bloederig)
woord aan vuil te maken. Hetzelfde lijkt te gebeuren met de
palestijnse kwestie; we kunnen begrijpen dat het Palestina-
komitee zichzelf vanavond hoorde roepen in de woestijn.

Overigens is een verloren veldslag nog geen verloren
oorlog.

GRAM MOF OON PLATEN
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Leuven eet veel bloot:

Verhalen van Alledaagse Porno
Wie vorige week de boek-

bespreking Pornografie
bekijk het maar (VETO-

23, p. 9) aandachtig gelezen
heeft en daarna wat nauw-
lettend door de stad gelopen
heeft op zoek naar dagdage-
lijkse bewijzen in Leuven, moet
rijk geoogst hebben. Voor wie
dat niet gedaan heeft of niets spe-
ciaals gemerkt heeft, willen we
hier wel even een paar frappante
voorbeeldjes van alledaagse por-

no in het Leuvense stadsbeeld
van de laatste weken aanwijzen.
Je staat gewoon versteld van
hoevéél en wààr je van die
onderhuidse en doortrapte be-
wijzen vindt van het misbruiken
van vrouwenlichamen voor
(vooral) kommerciële doelein-
den.

Ik stel mij zo voor dat vrouwen zich
hier in Leuven (én elders) nogal
vernederd moeten voelen door het feit

Stolz verrückt
.(vervolg van de voorpagina)

'Het Irrenoffensive heeft wel een
theoretisch eisenprogramma geformu-
leerd, wat de verhouding hulpverle-
ners-hulpvragers betreft, maar in de
praktijk brengen de hulpverleners er
weinig van terecht. De professionele
hulpverleners moeten zo werken dat ze
zichzelf overbodig maken, door de
'getroffenen' geld, tijd en ruimte
beschikbaar te stellen. Ze moeten op
verzoek van de 'getroffenen' hulp
aanbieden in de vorm van medische
vaardigheden, psychologisch, juridi-
sch en maatschappelijk advies. Ze
moeten samenwerken op grond van
menselijke en niet van beroepsmatige
kwaliteiten. De 'getroffenen' moeten
de professionals zelf uitkiezen. Hulp-
pogingen moeten niet in dwang uit-
monden en de beledigende term 'psy-
chiatrisch ziek' moet worden be-
streden. Ode professionals moeten
erkennen dat psychiatrie in elke vorm,
speciaal de wijkpsychiatrie, dient te
worden a.f~hi~ft'. aldus hel Irren-
otTensive.

Akties
Akties dienen te worden gevoerd in
twee richtingen: enerzijds het uit-
bouwen van eigen 'vrije ruimtes waar
je kunt zijn met je eigen rariteiten,
zonder inmenging', anderzijds is er de
rechtstreekse konfrontatie met de
psychiatrische onderdrukking. In de
diskussiegroep 'Radikale aktiever-
men' komt men tot de konklusie dat
het met gaat om goede argumenten,
maar om invloed en macht. 'De vraag
is hoe Je met akties macht en invloed
kunt ontwikkelen c.q. aanwenden.
Inventariserend blijken we zeer ge-
rouuneerd te zijn in het dragen van
spandoeken, maar daar houdt het mee
op.

Meer radikale - zo men wil
gewelddadige (gebruikt in de beperkte
betekenis d.W.Z. gericht tegen de
materie) - ervaringen zijn er niet.

We pleiten voor een ondoordachte
manier van 'Iktievoeren d.W.Z. spon-
taan, fel en geïmproviseerd, waarbij
het plezier en de motivatie die je aan
een aktie kunt ontlenen, zeker niet
vergeten wordt. Een punt van aan-
dacht is dat het zelden gebeurt dat er
akties gebeuren in, of rond het terrein
van de psychiatrische inrichtingen zelf.
Is de verklaring hierbij angst 1', aldus
het eindrapport van de diskussiegroep.

De Nederlanders vertelden in dit
verband over hun angsten als ze bij een
aktie terug gekonfronteerd werden
met de gebouwen, waarin ze jaren
verbleven. De Westduitsers hadden
onlangs een meeting verstoord waarin
een aantal direkteuren van psychia-
trische inrichtingen hun 'sociale psy-
chiatrie' waren komen toelichten. Ook
hier hadden velen angst gevoeld, toen
ze gekonfronteerd werden met be-
kende gezichten.

De Deense gekkenbeweging organi-
seert elke zomer vakantiekampen met
patiënten in de buurt van psychia-
trische inrichtingen, en van waaruit
dan 'guerilla-raids' worden uitgevoerd
op deze inrichtingen.

De Engelse PROMPT stelde nat ze
door middel van petities aktie voeren
tegen het gebruik van elektroshock en
tegen de krankzinnigen wet, waarbij
mensen door middel van een mach-
tiging LOmaar van straat kunnen
worden opgepakt. In West-Duitsland
lijn vooral akties aan de orde waarbij

patiënten hun dossier opeisen. Peter
Lehman voert al jaren via verschei-

• de ne rechtbanken een juridisch ge-
vecht om inzage te bekomen in zijn
dossier, en verder o.m. werd vermeld
dat in het Duitse Sauerland een 60-tal
ex-patiënten en sympatisanten zich
aanboden om een dossier op te eisen,
en dit met sukses.

Voorgesteld werd o.m. om aan de
poort van de inrichting voor de
medicijnenwagen te gaan liggen als die
binnenrijdt en hem vervolgens te
beroven ... Nog andere voorstellen zijn
niet geschikt voor publikatie... De
meningen blijken verdeeld over de
samenwerking met andere maatschap-
pelijke groepen en overheidsorganen
om de stap te zetten van de kleine
radikale groep naar een brede massa-
beweging.

Politieke partijen en vakbonden zijn
in de eerste plaats geïntresseerd in de
belangen van de werkenden in de
psychiatrische inrichtingen meent de
Deen Benny Lihme. De Nederlandse
Cliëntenbond streeft naar kontakten
met officiële instanties, waarbij het
gevaar erkend wordt dat men soms
kompromissen sluit, waarna de meest
aktieve leden de beweging verlaten.

Ook is er het feit dat je steeds in een
minderheidspositie bent ten aanzien
van ofliciële instanties. Het Irren-
offensive maakt deel uit van de
Alternative Liste in West-Berlijn. Ze
ontvangen van deze beweging, die zes
vertegenwoordigers heeft in het regio-
nale parlement, maandelijks 1500
DM. De Alternative Liste heeft de
eisen van het Irrenoffensive opgeno-
men in haar programma.

Volgende opmerking synthetiseert
de stemming tijdens de bijeenkomst
terzake: 'Er gebeuren zo weinig radi-
kale dingen in de beweging, dat wat
radikaal is behouden moet blijven en
ruct weer verzwakt. We moeten blijven
strijden en daarin duidelijk zijn. Velen
zijn zo paranoïed door de psychiatrie
en deze maatschappij dat ze zich niet
zo direkt durven aansluiten. Het is
echter ook in hun belang radikaal te
werken.

Maatschappijgericht
Het alternatief kan geen afgesloten
eilandje zijn binnen een gelijkblijvende
maatschappij. Ton Hendrix van het
organiserend komitee vernoemde 'De
Sozialistische Selbsthilfe' in Keulen.
Ditis een woon- en werkgemeenschap
voor alle uitgestotenen, waar men
probeert een socialistische samenle-
vingsvorm te starten, die vervolgens
naar buiten wordt gedragen door te
strijden tegen de psychiatrie en de
woningnood.

Hoe zo'n huis of gemeenschap er
I moet uitzien wordt duidelijk als we een
aantal citaten op een rijtje zetten
waarin kritiek wordt geuit op de
heersende huidige gang van zaken.
'Psychiaters proberen ons steeds weer
te veranderen. Ze nemen ons niet zoals
we zijn, en ze gebruiken ons om hun
doel te verwezenlijken ... Ik heb geen
anderen nodig om me weer normaal te
maken, me weer te 'ordenen', me te
laten vertellen hoe ik heb te leven .. .'

Luc Yanheerentals

P.S. Het volledig verslag is te bekomen
bij Psichipol, Postbus 43097, Amster-
dam.
(') KNAPEN J., 'Kommentaar bij het

ontwerp van wet ter bescherming
van de persoon van de geestes-
zieke', ongepubl. tekst, 17/06/82.

dat 'hun soort' (sic) zomaar als
gebruiksobjekt, als verkoopmiddel ge-
etaleerd wordt en vooral dat zulks als
doordeweeks, evident en onbediskus-
sieerd feit wordt getolereerd, zonder
meer. Vrouwelijk schoon, bloot of een
beetje, is toch ingeburgerd in onze
maatschappij, het is niet eens meer
chockant. Vooral voor mannen niet,
zeker? Enkele voorbeelden van onge-
breidelde wellust ten aanzien van
'vrouwelijk schoon'.

Affiches en Reklame
Natuurlijk, het is evident, we weten al
langer dat in de reklame, op affiches
heel wat vrouwelijk bloot te zien is,

, meer nog: dienst doet als verlokkings-
element voor wellustige (mannelijke)
kopers. Ja, we weten het, bewust of
onbewust; maar er gebeurt niets tegen.
Is dat dan zo doodnormaal? Neem nu
de beide voorbeelden die je hierbij
afgedrukt ziet (foto's).

'Recht op de man af staat er te lezen
bij de montage van een klein autootje,
haast op de achtergrond van de affiche
- hoewel toch het te verkopen objekt
- , met daarbij op de voorgrond
gigantisch een vrouwenlichaam in
strak badpak gehuld en met de
onderbuik nog even nadrukkelijk bo-
ven de onderkant van de affiche,
'Recht op de man af met de vrouw als
verlokkende hoer, als te bezitten voor-
werp voor vele jaren ongekende lukse.
Grof. En de man, hij kocht snel de
wagen, de tong hing hem immers op de
voeten, het kwijl droop hem uit de

, mond bij het zien van zulk een mooie
karosserie ...

Of het meisje dat Tie-Tae-snoepjes
'verkoopt', in smetteloos wit gehuld en
met het 'begeerlijke doosje' van Tic-
Tac natuurlijk voor haar linkerborst
gehouden (rechter- voor de kijker).
Alsof ze wil zeggen: Toe nou, kom, bijt
er dan toch es in J. Wààrin? 0 ja,juist,
TicTac was het merk, je zou het haast
vergeten zijn ...

De filmbusiness
Natuurlijk moet de filmbusiness hier
ook aan bod komen. Er zijn weinig
jachtterreinen waar de promotie zo
nadrukkelijk inspeelt op het begeerlij-
kc bloot van de 0 zo uitdagende
vrouw. Het is gewoon té zot om erop in
te gaan, we nemen gewoon de tekst
over zoab hij. is :

(zie kader rechtsboven)

Dit alles - je kan het haast niet
meer geloven - stond te lezen in de
Streekkrant van donderdag 03. 03.83

SHEAK: PREVIEW
Welke verrasatngen had sneek Prevft.w van 17 febnJari
,1983 In petto ?
b&..onbekende film van de donderdagnacht WIlS deze keer
"Th8- belt IIUle whorehouee In Texu", een produklle van
CoIln Hlgglns met Burt Reynotds. Dolly Parton en Oom de
lulee. De helft van de eanwezJgen kwoteerde de film van
onbelangrtjk. via slecht tot bar lIecht. Ongev.r 12 % vond
. hem maar gewoon, 22 % vond hem goed en ongeveer 16 %
beoordeelden hem als zijnde zeer goed, Zoals gewoonlijk
waren het vooral studenten (85 "') die op de sMak WII"n
afgekomen waarbtj de faculteiten Rechten. Economie en
T~ WeteOJChappen het best vertegenwoordigd WIl-
"n. Het mannelilke element WIlS (weer eelll) verult In de
meerderheid, Willen de

OKnelO van ge prmuanes van moogftr MIlJI",

mdät deze film kopij rechtstreeks uit de U.S,A. kwsm was
er onvoldoende tijd voor een nederlandstalige ondertiteling.
Op de vraag of men dit storend vond antwoordde 90 '" van
het publiek dat dit niet hel geval was en sommigen vonden
het zelfs zo beter, .
Dit lichte filmgenre kon voor een paar aangename uurtjes
zor{len en aan wie het wat tegenviel zeggen we : laat uw
sneak-geestdrift niet varen, er komen er aedere en betere.
Maar toch : een "sneak" blijft.een verrassing, meestal een
positieve maar toch ook soms een negatie\(e.
Toch maar tot volgende donderdag ?

op bladzijde 6 onderaan links, bij de voorbeelden, alle uit de eerste dagen
aankondigingen van de nieuwe films in van maart meegepikt te Leuven.
de Studio's te Leuven, als nabeschou- Affiches, film, ook reklame voor
wing van de sneak preview van 17.02. reizen vanwege reis- of toerismebuto's
83 .. Te gek; far out, man. (cfr. foto) ... allemaal gortige toepas-

De kommerciële zaaluitbater kan singen van hetzelfde principe. Geluk-
het dan nog tot zijn beroep rekenen de kig weten wij, geëmancipeerde studen-
mogelijkheden maksimaal uit te bui- ten, beter, hoor ik zeggen. Wij zijn de
ten om zijn produkt te verkopen - intellektuelen van Vlaanderen, de
ook al hoeft het publiek het nog niet zo braintrust van de toekomst, ons ge-
te zien en ook al kan men erover beurt zulks niet. Wij hebben voldoen-
diskussiëren of het te verkopen pro- de respekt voor de vrouw.
dukt de film dan wel Dolly Parton en Jawadde. Ik doe niet eens moeite
vooral haar lichaam was. Alleszins om te zoeken, ik neem gewoon
kan de student, die in zijn vrije tijd film dezelfde, al geciteerde Streekkrantven
programmeert, dat evenwel niet zo 03.03.83 ter hand en wat lees ik op
gemakkelijk tot zijn credo stellen. bladzijde 71 Jazeker, dit:
Toch programmeren de jongens van - HoogstudentenklUb
FILMM op woensdag 09.03.83 in A V. Moeder Maaslandia or~ni-
de film Glissements Progressifs du zeert een GO-GO-Girls-
Plaisir, een film die kan omschreven avond met Helga en vlvlllne

'worden als porno met het ekskuus van 0m7[ u. in 't Kraakske, Kra-
de revolutionaire vernieuwende en kenstraat, Leuven; Niet te
baanbrekende vor:ngeving. De film als missen !, privé, uitnod.
kunstgenre wordt er ongetwijfeld beter vçretst.
van, maar inhoudelijk blijft hier en Hoogstudenten, nati;;:rlijk, wat
daar soms toch ook wel iets hangen en dacht je. Wij. dus!
bij deze film is het misbruik dat van de Enlin. Ik hou er hier gewoon mee
vrouw gemaakt wordt, zo riadrukke- op. Méér kommentaar heb ik niet en
lijk dat het ekskuus nog nauwelijks ter hoeft ook niet, denk ik. Je wordt ook
zake doet. De zoveelste belediging op zo moe van al dat strijden en van, leer
rij. trekken, zeker als je 't allemaal alleen

0/ met enkelen moet doen. Of gaan de
ogen je zo stilaan open '!

J.H. Verbanck ,
En wij, studenten

Het zijn allemaal maar toevallige

(foto I): 'Recht op de man af': een Volvo met zo 'n karosserie (links dus), die moetje hebben, niet? Of(foto 2) : die Tie-
toe-snoepjes wil jij ook wel eens in de mond nemen, zeker? Ofook nog (foto 3): zoujij niet ook zo'n heerlijke brok vlees
in je wagen willen. op reis? De vakantiegidsen van toerismeburos, zoals deze van Snoecks, bieden de beste kwaliteit en
zelfs al onderwerpenskiaar met de benen wijd gespreid. Wie nu nog niet klaarkomt, is geen MAN meer I

(foto WiV & I. Vdb.)
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De plaats waar voorlopig oplossin-
gen moeten geformuleerd worden is de
POK. Volgens Van Dael "organen die
van nature al met kleine stapjes te werk
moeten gaan, .. Een POK zou echter
een zeer brede visie op onderwijs en
maatschappij moeten hebben, en daar-
voor zou men eigenlijk mensen van
buiten de fakulteit moeten aantrek-
ken ... " Voorlopig moet men het met
studenten en proffen stellen. Niet
eenvoudig voor de studenten ...

Winastudiedruk-dag
Onze vroede vaderen den-

ken nog steeds dat stu-
denten niet studeren.

OK, tien jaar geleden betoogden
ze misschien meer dan ze stu-
deerden, (aldus de overlevering)
maar zelfs toen waren ze bekom-
merd om het onderwijs, of
tenminste om haar maatschap-
pelijke bindingen. Nu maken we
een terugkeer mee 'zu den Sa-
chen selbst': de last van het
studeren op zich. Nogal logisch,
er wordt weer meer geblokt en de
studiedruk stijgt evenredig. De
kip of het ei? Het studiedruk-
probleem blijkt zelfs zo te leven
in de geesten, dat behoorlijk wat
mensen kwamen opdagen voor
een debat daarover, op de onder-
wijsnamiddag van WINA. Wat
bleek? Het studiedrukver-
schijnsel staat niet los van de
universiteits- (en maatschappij-
") struktuur. Van het bijzondere
naar het algemene!

tenvertegenwoordigers van WINA; Pe-
ter Mostrey, Greet Kesselaers, vier
professoren; A. Warrinier. Dupré, G.
Ervinck van de Kulak en W. Van Dael.
Dezelfde verhouding als in de POK, en
het debat bleek dan ook een treffende
illustratie van de problemen die de
studenten meemaken of!l tegen de
proffen op te tornen. Moderator was
Luc Baltussen, vrijgestelde va n Kring-
raad.

weg, dat moet men toch begrijpen.
Men zou dan kunnen besluiten de
eksamens in handen van studenten te
leggen, maar dan werkt het systeem
niet meer." (Volgens Warrinier, zie
verder, zit er nu al zand in ... ) "De
norm die men wil opleggen is een
goede zaak (!) maar men zal het
daarna veel moeilijker hebben om nog
een SD-meting uit te voeren. Men zal
dat verhinderen."
Redelijke professoren die redelijke
dingen verhinderen?
Lambert Swillens, ex-preses va.l

WIN", wou het toch niet 'begrijpen'.
Een vertegenwoordigingsmodel zoab
in de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen, waar niemand de absolute meer-
derheid heeft (11.1 proffen, 1/3 studcri-
tcn, liJ personeel) zou de professoren
verplichten na te denken, te argumen-
teren, wat ze met hun 3/5 meerderheid
nu niet moeten doen. Hij vatte de
professorale redenering samen onder
'gocdvcrkocht paternalisme'.

studenten voor wiskunde. Men
oefeningen en strikt-wiskundige
sen. Misschien omwille van de slee
organisatie van de oefenzitti
misschien omdat studenten niet
gemotiveerd zijn om wisk
studeren, zomaar iets studeren. U
del ijk is het aantal bladzijden
aantal uur dat je blokt volgens
marginaal, men moet het zoeken in
subjektieve faktoren. Een beetje
koop ...
Zijdelings werd ook het p

van de evaluatie aangestipt.
was het er roerend over eens dat e
weinig op inzicht getoetst werd,
op kennis van de kursus op
Enerzijds zou dat liggen aan
tijdsgebrek van de professoren,
zijds aan het feit dat toehen op
vakgebied, niet op een kursus,
moeilijker is. "en daar lijn studcri
niet zo happig op", aldus Van Dae
Ook waar.
AI bij al (wat dacht je) een uuc

sant debat. De schijnbare
inkonsck wenties van de sprekers
ten tot denken aan.

Vrome wensen
Peter Mostrey formuleerde de wensen
van WINA. Op korte termijn wil WINA
dat de programma's niet zullen blijven
uitdeinen. Dat hangt voor het ogen-
blik af van het gezonde verstand van
professoren, en die wisselen. Er zou
dus dringend een formulering moeten
komen van wat een te zwaar program-
ma is. Tijd is een van de dingen
waaraan je een bovengrens kunt
opleggen. Een of ander orgaan zou dus
dwingende maatregelen moeten opleg-
gen aan de POK's. Die 'randvoor-
waarde' zou moeten leiden tot het
beter ekspliciteren van de lijn die men
op langere termijn in het onderwijs wil
steken. Ervynck betwijfelde of tijd wel
een goede maat was.
Hij schermde daarvoor met het

argument dat in Kortrijk enorme
studietijden gehaald worden, hoewel
noch het aantal bladzijden, noch het
'merkbare' studiedruknivo beduidend
hoger liggen. Alsof daarmee het pro-
bleem van de baan was. Bovendien is
Kortrijk wat J'è noemt een 'slapende
kampus', vergeleken met Leuven. Veel
studeren 'byIack of otherthings to do ?
En drukt dat geen stempel op de
algemene ontplooiing van de 1..1 l.\J..-

studenten '?
Ook m.b.t. \\I;-./A's lange-termijn-

optie heeft het professoren korps zo
zijn twijfels.
Dupré: "Professoren kunnen met
meer verstand oordelen over het
kurrikulum, ook al omdat studenten
er nog Inzitten, en niet weten wat
nadien nodig is," Waarvoor heeft Van
Dacl dan die mensen van buiten de
universiteit nodig, waarom werkt de
POK volgens hem dan zo langzaam '!
Dupré: "Voor studredruk is de In-
breng van studenten belangrijker ... de
beslissingen op fakulteitsraad worden
trouwens vaak - spijtig genoeg rn.i.
- grotendeels bepaald door studie-
druk-overwegingen. Als men over een
ander departement moet oordelen is
het immers vaak het enige kriterium
waarvan men zich bewust is en dat
men kan hanteren ... het koncept van
een andere opleiding kent men niet..;"
De populariteit van studiedruk op
fakulteitsraad werd ten stelligste ont-
kend door Greet Kesselacrs.

Redenen in overvloed
De aanwezige professoren zagen alle-
maal wel een reden voor de toege-
nomen studiedruk. Van Dael brand-
merkte - volkomen terecht - de
eksamenspreiding als een van de
oorzaken van overdreven detaillisme,
en derhalve ernstige verzwaring. De
eksplosieve ontwikkeling van de we-
tenschap heeft natuurlijk ook haar
invloed gehad. Begin jaren '60 was de
opleiding hopeloos verouderd en
slecht. De fakulteit moest toen wel de
opleiding aanpassen ... en verzwaren
(Warrinier en Dupré). Overigens geen
ramp voor Dupré : "Een maand zware
Inspanningen leveren kan een waarde-
vol element in de opvoeding zijn. Men
leert hoe een kwasi-onmogelijke op-
dracht aan te pakken." Een sofisme;
iemand die zonder duidelijke moti-
vatie onmogelijke prestaties levert, is
niet karaktervast, maar gewoon dom.
Als de eksurncns dus zinloos zijn ... De
prolfen waarschuwden er ook voor
oefeningen op te nemen in S0-
metingen. Van Duel: "Werk kolleges
zouden een meer ctficiéntc vorm van
zelfstudie moeten ZIJn, zonder nieuwe
stof te geven. Als ze nu op gelijke voet
gesteld worden als hoorkolleges in de
DlJO-enkelte, lal men ze ook werke-
lijk als kolleges gaan beschouwen. En

Ongestraft knoeien?
Algemeen heerste er ook veel onge-
noegen over het feit dal men op de
POK niet terecht kan met klachten
over doceergedrag. Omdat het perso-
nalia betreft, moet men daarvoor bij
de dekaan of de voorzitter studenten-
aangelegenheden zijn, aldus Dupré.
Maa r k unncn personalia wel mee-
spelen in een rede/li/.. gesprek met
redelijk» mensen over de lijn in de
opleiding, over SD'? Het geval Vran-
ken bewijst overigens dat zelfs tegen de
grofste excessen geen kruid gewassen
IS.

Uitcmdchjk is dit een vicieuze cirkel,
professoren zijn met onredelijk, maar
somruige menselijke dingen liJn hen
niet vreemd ter POK. Studenten lijn
ook niet heilig, maar hebben toch
\\cinig te leggen In de praktijk. l Ict
vcrbeteren van het k urri k ulum kan
daardoor maar zeer stapsgcw ijs ver-
lopen, namelijk wanneer de kaarten
voor een diskussicpunt toevallig goed
liggen.

In haar inleidrng onderstreepte Rehn-
de Baeten (vrijgestelde Kringraad) dat
het debat niet wou nagaan of studie-
druk nu al of niet bestaat (sommige
professoren probeerden dat toch ... );
het bcwijsrnateriual is er immers. (Zie
vorige Veto-nummers).
De vraag was; al> je een norm stelt

voor toelaatbare belasting, hoe kan je
die dan doen naleven?

Sisyphusarbeid
Bv, door een symptomatische aanpak;
sleutelen aan declaspekten van de
opleiding. Nadeel is dat dit snoeiwerk
altijd eenmalig is, en nieuwe wildgroei

Zand in de machine
Men had de SD-cnkeite van DUO niet
nodig om te zien dat er iets misgaat
met de \\1;-./ v-opleiding, aldus War-
rin icr ; er is een alarmerende walg van

'Hay Fever': een gesMachtsposities: wasda ?
Warrinier : "Binnen een POK wordt
praktisch nooit gestemd, men zoekt
naar een kompromis." Precies hier
stuiten de studenten op heel wat
problemen.
Greet Kessclaers: "Wij hebben een
achtervtand in vergadertechniek. om-
dat we met minder zijn, komen wc
minder goed over, en het kost veel tijd
om degelijke dossiers op te stellen. De
zaken worden hier nogal ideaal voor-
gesteld." I oen Warrinier zei dat men
op de POK (enkel) over -yllabus-
kwesties kan spreken, replikeerde
Peter Mostrey vinnig; "Dat ze ons die
syllabi dan eens geven." En over de
besluiten:
I ;rcet Kesselaers : "Unanimiteit op
papier' betekent sorns : alle proffen en
de studenten niet."
Peter Mostrey: "Als de tijd begint te
dringen in een bepaalde kwestie, dan
luistert men niet meer. Er is nog
gezegd; jullie zijn studentenvertegen-
woordigers, niet het algemeen vakver-
bond. Je krijgt de indruk dat men
enkel luistert om ons plezier te doen."
De vraag naar de statutaire machts-

positie van de professoren, en de
weerslag daarvan op SD was hiermee
gesteld. Wie kan ze stoppen?
Dupré was "onaangenaam getroffen"
door de machthebbers-oppositie-te-
genstelling die opgeld scheen te maken
"alsofde proffen een efficiënt middel
gevonden hebben om de studenten
ongezond te maken." Hij waarschuw-
de ervoor dat als men de proffen duwt
in de rol van degenen die het zwaar
willen maken zij ook daarnaar zullen
handelen. Volgens hem zijn proffen
redelijk genoeg om de problemen te
zien als ze er zijn, en in noodgevallen
kunnen de studenten erop wijzen.
"Studenten willen aan studiedruk
verhelpen door het verwerven van een
machtspositie. Dat is niet de goede

maken, zodat minder begaafde
nemers al vlug uit de boot dreigen
vallen. Ook het feit dat hij wem
ruimte laat voor een persoon lij
interpretatie vanwege de akteurs
bij enkelen niet in de smaak.
men het er algemeen voer eens dat
realiseren van een dergelijke thcat
produktie een erg posiucvc
blijft. Vooral het verwerven van eni
toneelervaring geeft hierbij de doo
slag.

Dinsdagavond, halfnegen.
Huis van Chièvres. Een
goedgevulde zaal voor

een avondje uit met germanis-
tentoneel. Op het programma
het Engelstalige stuk 'Ha)' Fever'
van Noël Coward en de weg-
blijvers hadden eens te meer
ongelijk. Reden voor een nabe-
schouwing dus.

Wina-debat : vlnr.: Peter Mostrey. Greet Kcsselaers. Prof Van Dael,
Moderator Luc Baltussen. All IA-prof Ervynck, prol Dupré. prol Warrinier.
en Relinde Boeten, die de inleiding vcrzorgde. (foto Lambert Swillcns)
niet tegenhoudt. Sisyphusarbeid dus... dan is het hek van de dam ... " Waarop
Strukturele obstakels inbouwen is Greet Kesselacrs replikeerde dat die

een andere uitweg, en hier rijst de praktijken reeds aan de orde van de
vraag op welk nivo je die moet dag zijn.
inbouwen; op de P(ermanente)
Otnderwijs) K(ommissies), op Ftakul-
teits) Rïaad). op A(kademische)

e R(aad)? Volgens Relinde moetje in elk
geval niet veel heil verwachten van
intrafakultaire organen. Aangezien
professoren er in de meerderheid zijn
(de statutaire 3/5) en van nature
geneigd zijn hun va k als belangrijk te
aanzien, zullen zij hun kursus steeds
willen stofferen met nieuwe feiten. Een
prof is m.a.w. rechter en partij in een
POK, en moet bovendien rekening
houden met de lange tenen van
sommige kollega's. Een degelijke kon-
trole op studiedruk (SD in het vervolg)
zal ei dan ook eerder toevallig van
aard zijn. Bovendien is een POK enkel
adviserend. Het gaat er op FR zeker
niet beter aan toe, en daar weet men
vaak niet eens waarover het gaat. Een
supra-fakultair kontrole-orgaan is dus
blijkbaar een van de weinige echte
mogelijkheden om het probleem voor-
goed de kop in te drukken. Maar dan
zal er ook een andere opvatting over
universitaire opleiding· moeten be-
staan. Het overbodige wieden ver-
onderstelt immers ook dat de nadruk
komt te liggen opfunktionele (inzicht,
vermogen tot toepassing) i.p.v. parate
(van buiten geleerde) kennis.
Met deze uiteenzetting was het

startschot gegeven voor het debat,
waarvan we hieronder de grote lijnen
weergeven. Panelleden; twee studen-

Kompensaties
Ervynek stipte aan dat er tegenover de
verzwaring toch ook heel wat kompen-
saties staan, zoals het gemakkelijk
kopiëren van nota's. Maar Warrinier
beschouwde het bestaan van de
'Xerox' juist als dé reden van het
ongekontroleerd uitdeinen van de stof.
Resultaat; nul voor 'de studenten.
Volgens Van Dael is alles in WINA

dik in orde; de belasting ligt ergen's
tussen de 1700 en de 1900 uur. Hij
haalde bovendien de gemiddelde stu-
dietijd in het middelbaar onderwijs
aan (48 uur X 39 = 1880 uur, maar is
dat wel gezond ?) en stelde dat de unief
daar toch niet onder moet blijven. Een
aantal voorbeelden uit de
Greet Kesselaers nuanceerden zijn
opmerkingen toch behoorlijk. WINA
heeft af te rekenen met een paar
verrassend slechte eksamenuitslagen
de laatste jaren, en niet weinig studen-
ten geven midden in liet jaar op omdat
ze het niet meer aankunnen. I.v.m. de
buisvakken maakte Van Dael de wel

'Hay Fever'
Dit jaar werd dus geopteerd voor 'Hax
Fever ', een stuk van Noël Cowurd
voor het eerst werd opgevoerd in I
Noël Coward (1899-1973) word
gemeen al-, een der belangrij
vernieuwers van het moderne
toneel beschouwd. Hij vestigde
reputatie met een drietal 'Comedics
Bad Menners', geschreven in de twi
tiger jaren. In deze stukken worden
meestal mensen uit de betere Londense
kringen ten tonele gevoerd, waarbij
Coward de eksentriciteit en de on
ventionele moraliteit van deze fash
nable circles tekent.
Tekenend voor Cowards stukken is

dat de plot tot een geraamte is herleid.
Niet het verhaalgebeuren staat cen-
traal, maar de dialoog, die uitmunt in
inventiviteit. Net als in de plot wo
ook in de dialoog al het overbod
weggezuiverd zodat datgene wat
zegd wordt grote suggestieve
krijgt; 'He took the fat offthe English
dialogue' (K. Tynan). In de meeste van
Cowards stukken worden de karakters
geprofileerd door het tegenover elkaa
plaatsen van kontrasterende figuren.
Dit is ondermeer het geval In 'Ha}
Fever', het eerste in dereeks 'Corne-

Germania heeft zich door de jaren
heen een stevige toneelreputatie weten
op te bouwen. Iedereen die iets of wat
met het Leuvense theaterwereldje be-
gaan is, zal wellicht vertrouwd zijn met
de jaarlijkse tonèelprogrammatie van
de germaanse kultuurwerkgroep.
Sinds enkele tijd probeert de sektie
dramaturgie ook jaarlijks een eigen
Engelstalige toneelopvoering, volledig
door germanisten verzorgd, op touw te
zetten. Om dit te koordineren werd in
1980 de Welshe regisseur David Jamcs
aangetrokken. Met de opvoering van
'Hay Fever' was dit boeiende ekspe-
ri ment dit jaar aan zijn derde uitgave
toe.

David James
De grootste verdienste van de regis-
seur is ongetwijfeld dat hij er elkjaar in
geslaagd is om, dankzij een professio-
nele aanpak en een keiharde, vijf
maanden lange voorbereiding, uit een
groep kwasi onervaren vrijwilligers
een behoorlijke akteerprestatie te pu-
ren. Niettemin bestaat er over de
figuur van David Jarnes bij sommigen
enige wrevel. Zo wordt hem onder-
meer aangewreven dat hij van de
opvoering een prestige-projekt wil

zeer eigenaardige opmerking dat voor
vakken "met een zeer hoge, uitzonder-
lijke belasting" en waarvan de punten
afwijken van het gemiddelde "bijzon-
dere aandacht kan bestaan op de
eksarnenjury's". Alsof deliberaties
dienen om fouten in kurrikulum en
doceergedrag recht te trekken ...
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Gesprek met de werkgroep
Medische Opleiding

In het begin van de zeven-
tiger jaren werden de Bel-
gische medische fakulteiten

zwaar onder druk gezet door de
syndikaten van geneesheren om
de opleiding aan te passen (lees:
verlengen). Zij vreesden dat Bel-
gië, door de EEG-bepaling dat
het artsendiploma overal in de
EEG geldig is, overspoeld zou
worden door buitenlanders,
voor wie het hier een aards
paradijsje zou zijn. Men dreigde
met een eigen tweejarige huis-
artscnspecialisatic-k ursus, als de
lakulteitcn er niet in zouden
slagen binnen de zeven jaar een

,';".

specifieke huisartsenopleiding in
te bouwen (wat zij ook verwacht-
ten). Een afschrikking voor bui-
tenlanders en een strukturele
numerus clausus in België.

De KUL wou zich echter niet
de kaas van het brood laten eten:
de fakulteit geneeskunde duidde
professor Cas reels aan om een
plan op te stellen. Ondertussen
stuurden ook de studenten aan
op veranderingen. De gevolgen
van dit alles vormen de achter-
grond waartegen de werkgroep
medische opleiding (een deel van
het Medika-presidium) haar -
eenzame - strijd voert voor een
betere medische opleiding. Een
gesprek met Thomas, Stelaan.
Johan en Bart.

Reeds in het begin van de jaren '70 wus
het voor de studenten duidelijk dat de
opleiding niet deugde. Praktijklessen
werden mussnul gebrost, de behandel-
de gevallen waren immers vaak weinig
relevant. Ln rnct de kollegesging het al
niet veel beter. Anderzijds werd er in
de opleiding, ondanks het veelvuldig
voorkomen en an bij patièntcn in de
lunsartsenpraktijk. nauwelijks aan-
dacht besteed aan met st rik t-rncdischc
problemen. vooral de psycho-sociale
klachten.

Oe uhcrnaucvc ideeën van de stu-
denten knstallise..:rdenlieh in het plan
van preses Jan Reniers ('7~-'79).
Volgens dat plan werden de puur
somatische vakken drastisch geredu-
ceerd t.v.v. vakken met een ruimere
aandacht voor problemen van psy-
chische en sociale oorsprong. Tijdens
een (verplichte) stemming onder stu-
denten. kreeg dit plan de steun van een
leer grote meerderheid.

agde toneelprestatie
dies of Bad Manncrs'.

Het stuk speelt zich af in het bizarre
huishouden van de familie Bliss, een
ckvcrunck kunstenaarsgezin bestaan-
de uit Judith, een beroemde aktrice die
zich van de scène heeft teruggei rok-
ken; haar man David, een suksevol
auteur; dochter Sorel, een begaafde
/ungcrcs ; en zoon Sirnon. een veelbe-
lovend tekenaar. Tenslotte is er ook
nog de onvermijdelijke butler Charles.
Reeds van bij het begin wordt het
duidelijk dat de Blisses een speciaal
gezin vormen, gevangenen van hun
artistieke bezigheden: 'Abnorrnul, Si-
mon - that's what we are, Abnor-
mal.', 70 wordt gezegd. Het verhaal-
gegeven ligt hierin dat elk van de vier
familieleden, zonder de anderen op
voorhand op de hoogte te hebben
gebracht, een gast heeft uitgenodigd.
Wanneer dele gasten, die op een rustig
weekend hadden gehoopt, aankomen,
blijken zij in een gezin te zijn beland
waar eksentriciteit en nonkonventio-
neel gedrag troef zijn. In plaats van een
relakserend weekendje op het platte-
land, wordt het voor hen een pijnlijke
konfrontatie met de abnormale gezins-
situatie van de Blisses, een verblijf
voor spanningen en wisselende ver-
houdingen. Doorheen een aantal
chaotiserende gebeurtenissen komen
de gasten tot de vaststelling dat ze in
een gekkenhuis beland zijn, en be-
sluiten er stiekum vandoor tegaan. Na
hun vlucht hervalt de Bliss familie
opnieuw in haar oorspronkelijke toe-
stand van voortdurende kontlikten.

Artists are abnormal
• Met dit stuk heeft Coward de onna-
tuurlijke en geïsoleerde situatie van
een kunstenaarsgezin geschetst, en

heeft hij op de gevaarlijke irnplikaties
van het talent gewezen : het artistieke
genie is gedoemd tot vervreemding en
isola uc va n de 'norrna Ie' mau ischa ppij
en kan alleen troost vinden bij soort-
genoten - 'Wc see things ditfcreruly',
zegt SlI1lOn. Het is bijgevolg logisch
dat Judith, de meest getalenteerde van
het gezin, ook het meest de gevangene
van haar talent is: zij maakt van haar
levcri één groot theaterstuk en is niet
meer tot normaal kontakt met buiten-
:.taandcr~ In staat.

De spankracht van het stuk, dat
gekenmerkt wordt door erg geestige
dialogen, ligt precies in het tegenover
elkaar plaatsen van de twee groepen:
kunstenaars tegenover buitenstaan-
der" 'ahnormulcn ' tegenover 'norma-
len'.

Doe zo voort, germanisten
Onder dl! strakke maar inspirerende
leiding van regisseur David Jarnes
hebben de akteurs een geslaagde
opvoering van dit stuk weten te
brengen. De akteursprestatie was zon-
dermeer goed te noemen. Over enkele
storende feitjes zoals een paar verspre-
kingen en onhandigheden - waar-
schijnlijk te wijten aan wat planken-
koorts en aan een gebrek aan ervaring
- zullen we zeker niet struikelen. Wel
was het opvallend dat de mannelijke
rollen minder goed naar voor kwamen
dan de vrouwelijke, met Nadine Van
Den Eynden (Judith) en Annemie
Fierens (Myra) als ontegensprekelijke
uitschieters.

Een puike toneelprestatie dus, en
een aanmoediging voor Germania om
met deze Engelstalige theaterproduk-
ties door te gaan.

Peter Moors

Casteeis' active learning
Uitgaande van de vaststelling dat
studenten op het einde van hun
opleiding wel een massa specialistische
gegevens kennen, maar geen akkurate
diagnose kunnen stellen (iets wat de
studenten ook onderschreven) maakte
Casteels een plan ter herstrukturering
van de opleiding waarin het aksent
kwam te liggen op 'active learning',
een begrip dat hij haalde uit de
Amerikaanse literatuur die hij bestu-
deerd had. Dit betekent: meer nadruk
leggen op het redeneren over een
probleem, het aktief zelf struktureren
van de leerstof. Die efficiëntere oplei-
ding werd door Casteels echter als
puur somatisch begrepen. De studen-
ten, met hun bezorgdheid voor eerste-
lijns-gezondheidszorg, wilden echter,
zoals gezegd ook meer aandacht voor
het psycho-sociale aspekt van de
opleiding.

Hoe ging Casteels te werk? Hij
verving het oude semester-systeem
door het jaarsysteem, zoals dat aan de
andere fakulteiten bestaat. .
Thomas: "Het jaarsysteem beperkt de
tijd waarin een student de stof moet
verwerken, zodat detaillistisch stude-
rên vermeden wordt. Doordat men
alle vakken in een periode aflegt, ziet
men ook beter de verbanden ertussen,
terwijl in het oude systeem in juni vaak
al vergeten was, wat men in januari
gestudeerd had. Een grotere integratie
dus."

Enkel de essentiële onderwerpen,
relevant voor de praktijk, in Ilun
samenhang onthouden. Een tweede
maatregel was het reduceren van de ex
cathedra gedoceerde stol" tot 2/3 van
het pakket, en 1/3 van de stol" door
eigen verwerking van de student -
door naar de biblioteek te gaan,
artikels te lezen, door praktiku te
volgen, enz. - aan de man te brengen.
Johan: "De bedoeling was dus een
kritische studiemetode bij te brengen.
l lct was ook bedoeld als stimulans Olll
later in de praktijk interesse te blijven
betonen in nieuwe ontwikkelingen, bij
te studeren."

Konglomeraat
In mei '79 werden de twee plannen
voorgesteld op Fak ultcusraud. l let
plan Casreels haalde het met een nipte
voorsprong van twee ...terurnen. Precies
daarom werden er elementen van het
...tudentenplan. onder impuls van Jan
Reniers in het plan Casreels opge-
nomen. Van de besprekingen daarom-
trcnt tussen Reniers en Casreels wist
echter bijna niemand iets af- het was
toen reeds mei, en prollen zowel als
studenten hadden het erg druk - en in
oktober was dat nog steeds 10. De
grote aanvulling was het 'credit-
systeem'. Een aantal vakken met
psycho-sociale inslug werden gcpre-
senteerel als open opties voor de
st udenten. Een va k volgen leverde een
aantal credits IIp, en er was een
bcp.ruld minimum. Van de oorspron-
kclijkc voorstellen is echter niet veel
ovcrgcblcvcn : ~() uur vcrpleegstage.
een tiental konterent ie...bijwonen 0\ er
maatschappij en gezondheidszorg.
Lcn aantal andere studentcnvoor-
vtcllcu. zoals het werken met gelurn-
dikuptcn, een vak medische sociologie,
werden, vanuit een zeker konscrva-
ti-me. en schrik voor het onbekende,
geweerd. Castccls zelf voegde er labo-
werk aan toe. hoewel een dergelijk vak
niet kaderde in het oplet, en reeds
door elke geïnteresseerde gevolgd kan
worden.

In principe moest iedereen ten-
gevolge van dit plan tegen oktober lijn
kursus omwerken. Aangezien nie-
mand echter precies wist wat er te
gebeuren stond, gebeurde dit nauwe-
lijks. Ook herzien van cvaluuiiekn-
tcriu en -systcmcn was er nauwelijks
bij.
Johan: "De mensen waren er niet rijp
voor. Er werd gevreesd dat prollen in
hun oude gewoonren zouden blijven
steken, met rampzalige gevolgen. Die
zijn er geweest: in de praktijk was het
in het begin zaak het ergste te
vermijden."

Tot overmaat van ramp verviel door
de invoering van het jaarsysteem de
oude regeling dat men met 10 op 20
voor altijd vrijstelling kreeg voor een
vak. In plaats daarvan kwam de
gewone regeling: vrijstelling voor 2"
zit met een B, vrijstelling VOOI het
bisjaar met een A. Om alles in goede
banen te leiden werd, over eerste en
tweede zit samen, dan maar een
slaagpercentage gegarandeerd dat ge-
lijk was aan het gemiddelde van de
vorige vijf jaar .
Thomas: "Met de uitslag kondcri er
dus geen ongelukken gebeuren, wel

werd er enorm gepredelibereerd, en
slecht geëvalueerd. De individuele
student kon getroffen worden, niet de
globale uitslag."

Veto: In het plan Casteels werd ook
een reduktie van de stof voorgesteld, hoe
is men hier te werk gegaan?
Johan: Uiteindelijk is daar zeer wei-
nig van terecht gekomen.

Veto: Wat is daar de oorzaak van ?

Johan: De inertie van de proffen. Als
iemand als prof van vandaag op
morgen zijn kursus tot 2/3 moet
reduceren en dan voor 1/3 de stu-
denten aansporen tot active learning,
dan kan ik me voorstellen dal dat voor
veel proffen een probleem is. Prak-
tisch, maar ook teoretisch: hoe gaan
ze active learning opvatten voor
sommige vakken'? Is daar de plaats en
de tijd voor? Bezwaren zijn er ook
vanuit de studenten, die eigenlijk al
overbelast zijn en die dus liever de stof
op een gemakkelijke manier gepresen-
teerd krijgen.

Veto: Eisen jullie dan niet dat er een
wort van pedagogisch kontrole-orgaan
komt?
Bart: Op het moment is er geen
globale visie op pedagogisch vlak op
onderwijs. Het onderwijs wordt nu
bijgestuurd door stuurgroepen, werk-
groepen van de studenten en door
bepaalde proffen die het nog ter harte
nemen. Er is geen overkoepelend
orgaan dat de opleiding uitbouwt.

De stuurgroep
Een speciale instelling in de fakulteit
geneeskunde is wel de zogenaamde
stuurgroep met een paritaire vertegen-
woordiging van studenten en proffen:
van elke groep vier leden. De stuur-
groep had als taak de hervormingen te
begeleiden. Overigens is men zeer
soepel wal betreft de samenstelling en
heeft ze ook slechts een adviserende
funktie. Er wordt dan ook nooit
gestemd. Wat is de eigenlijke kracht
van de stuurgroep, en wat is de inbreng
van de studenten daarin?

11I1('I'I'i(')I' /111'1Mcdika : (cervt ('11 vooral onze ('/...\/..1/\(',\ voor Johan du:
mil/weekt lip deze foto). Vader 1'1111'.:Siefaan. Til01/10,1 (voorzutcr van de
)I'('r/..g/'O('p medische opleiding) en Bart. /.('11 onderwijsv crkgrocp van 1'('11
uit zonderlijk hoos; peil, /11001'dat )I'as ook wel nodig. De problemen. die de
vtudcnten J(' do]; ondervonden tijdens de loop van 111111univcrsitain: kantere.
als g(,l'IIlg van ('('11i('11 of wat overhaaste vcrandenng in de opleu/lllg, waren
niet gallig . .vII (,l'lIjar('lIlal/ge strijd 1'001'('('11betere opl('idillg. (','11pad dat 11;1'1
01'('1' 1'11::('11glllg, h('glllt ziel: 111'1probleem van de II/H'II~~illg t,' .\(('1/('11. W/IO
care» about cducation ? (foto CisÁII Dcvloo)

Bart: Ook een gebrek aan inzicht bij
de prollen over wat belangrijk is voor
later. Bijvoorbeeld, de biochemist
heelt nooit ingezien dat biochemie
maar relatief belangrijk is.
Thomas: Hoofdprobleem met die

1/3-2/3 is dat, wil men dat ernstig
uoorvocrcn, het een fundamentele
herschikking vraagt van uren en
benoemingen. Daartoe i, er nooit de
bereidheid geweest, in feite is daarover
IHH!it gepraa t.
Stef: Dc prollen zijn benoemd en
hebben hun uren. Als wc nu maar 2/3
zien van vroeger, dan hebben wc daar
ook zoveel tijd niet voor nodig. Men
zou dan eigenlijk kunnen komen tot
een reduktie van het aantal benoentin-
gen. Wat je ook 10U kunnen leggen i,
dat je de uren en de benoemingen niet
moet reduceren, maar dat je de ujd dic
\ rijgekomen is moet vullen met meer
illustrutics. het leggen van duidelijker
verbanden, crc., zodanig dat het geheel
meer bcvuuclijk wordt. Die mogelijk-
heid hebben ze onvoldoende benut.

Johan: De a kudcnuschc titel i, auto-
mausch gckorrclccrd aan les geven, als
/s: iemand willen benoemen, dan heb je
een vak bij, heel simpel. Dat is
gewoonweg een vcrkeerde beginhou-
ding. In een degelijke opleiding geeft
men geen vakken naargelang men
personen benoemt, maar geeft men
vakken naargelang o: nodig zijn. Dat
I> nu absoluut niet het geval. Eén van
de grootste problemen is het feit dat de
professoren vaak benoemd worden
omwille vau hun ukadcmische kwali-
teiten, maar niet om hun didaktische
kupacitciten.
Veto: Het specialisme speel) daar ook
een rol:'
Stef: Ja, en heel sterk het eergevoel.
Een bioloog zegt tegen een bio-
chernist : als jij niet reduceert, dan
reduceer ik ook niet.

Johan: Een totaal gebrek aan visie op
langere termijn.

Stef: De fysioloog zal altijd maar zijn
fysiologie kennen, en de biochemist
alleen maar zijn biochemie, zodanig
dat het praktisch erg moeilijk zal zijn
om er snel iets goed van te maken. Het
beste datje kan verwachten is dat al die
mensen hun goede wil aan de dag
leggen en tenminste een gemeenschap-
pelijke \ isic krijgen op wat een
medisch opleiding 70U moeten zijn.

Thomas: "De stuurgroep tormuleen
adviezen die naargelang de kracht van
haar voorvitter en haar leden een min
ol meer bindend karakter hebben. Dil'
adviezen gaan naar het buro van dl'
lakulteit en \ un daar naar de I ukul-
tcusruud. Het buro formuleert l,.k
weer adviezen. al dan niet In akko.»
met lil: advreven van de stuurgroep. I),

fukultcitsruad heeft de uiteindchjk .
bcslissingsnwcht, dien te verstande d,,.
de voorstellen van het buro van dl'
fakulteit /.0 geformuleerd zijn d.u
weinig prolfen weten waarover het
eigenlijk gaat, en dat, uls het buro iets
goed voorbereidt. het bijna nutoma-
ti-eh door de Iakultcit ..raad passeert.

Barl: "Praktixch gezien is het wel 10

d.u de stuurgroep gewoon een klaag-
"uur I... voor lil' studenten, dat wij het

liJn die met ou/c problemen en
\ oorstellen komen en dat er dan
gezegd wordt: ja, wc moctcu daur ccn-,
over denken."

vcto : lil hocverre =1/11 goed" 111(/11/-

r"gdell niet IIITlIIlIl,diiÁ 1'1111 f/mf/i'lI ti;"
voor cle f/roh/elll<'l1 1'1/11vtudcntcn Of/C'II
11111111 ,'11 aclucra! bcrc«! zijn 0/11

Ofl/!lII;lIgC'1I door t,' tlruÁ Á ,'11 :'

Bart: Dat is crueraal. aI.. jc naar de
protfen gaat hangt het ook van hun
goede \I il al (.)1' Ie naar jC luisteren. l lct
is onthutsend te merken hoc 1I cinig
voor ..tellen er van de prolfen ,reil
komen. De gelijk waardigheid van
studenten en prolfen in de stuurgroep
is eigenlijk niet gebaseerd op het aantal
sternmen. maar wel op hergeen je daar
komt vertellen.

Ondank'> de negatieve bijgeluiden zijn
de mensen van de Werkgroep Me-
dische Opleiding eigenlijk vrij optimis-
tisch gestemd. Ze geloven dat er bij de
prollen meer bereidheid is ontstaan
orn over de opleiding te praten, en
eventueel om positieve wijzigingen
door te voeren.

Wel wijzen ze erop dat het eigenlijk
slechts zover gekomen is dank zij de
akticvc inzet van het jaar dat nu in
tweede doktorant zit en dat jaar in,
jaar uit het eerste is geweest dat de
hervorming heeft moeten slikken.
Andere jaren lijken minder geïnteres-
seerd te lijn voor onderw.ijsproble-
men. Het probleem van kontinuïtcit in
de studentenwerking wordt dus scherp
gesteld.

Wouter Colson
Piet er T'Jonck
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De nieuwsmakers
Onze kennis van het we-

reldgebeuren wordt ge-
voed door de kommuni-

katiemedia. Dit betekent dat
onze kennis beperkt en gericht is,
en dus ook onze visie beperkt en
gericht. Wij doen uitspraken
over het wereldgebeuren op ba-
sis van de feiten die ons in de
nieuwsvoorziening aangebracht
worden. Wij verkeren dus in de
waan op de hoogte te zijn val) het
wereldgebeuren.
Jan Servaes heeft een boekje ge-
schreven waarin de machinatie achter
onze onwetendheid uit de èloeken
gedaan wordt. Zijn belangrijkste ob-
servatie is de ondervertegenwoordi-
ging van de Derde Wereld, zowel in het
aanbod als bij de produktie van het
nieuws, immers één van de voor-
naamste redenen dat we het ene wel,
het andere niet op het scherm of in de
krant krijgen, is dat de grote nieuws-
agentschappen in westerse handen
zijn, en dat deze hun waar voorname-
lijk op de westerse markt slijten.
Ook het nieuws wordt m.a.w. be-

paald' door de reële ekonomische en
politiek-militaire machtsverhoudin-
gen in de wereld (p. 31).

Gatekeeping
In een eerste deel gaat hij de weg van
het nieuws na, van het voorvallen van

een gebeurtenis tot de ontvangst van
dit gebeuren bij de informatiekon-
sument. Op deze weg ondergaat het
bericht vier fases van bewerking en
selektie, bij het overbrengen naar en de
aankomst bij een wereldnieuwsagent- '
schap, bij het doorseinen naar de
abonnees van het wereldnieuwsagent-
schap, bij de aankomst bij het natio-
nale nieuwsagentschap, bij de uitein-
delijke publikatie.

Centraal hierbij staat het begrip
'gatekeeping', het kontroleren en se-
lekteren van de berichtgeving. Het
spreekt vanzelf dat 'een aantal feiten
het nooit zullen halen, en we er dus
ook nooit iets van zullen weten. Hoé
die selektie gebeurt, leest u meteen.

In een tweede deel koncentreert
Servaes zich op de westerse wereld-
nieuwsagentschappen en de Derde
Wereld, waaruit blijkt dat begrippen
als 'vrijheid van informatie' en 'vrije
informatiestroom' illusoire gegevens
zijn, de vele UNO-konferenties daar-
over ten spijt.

In een poging de huidige toestand te
verklaren, schetst Servaes de historiek
en de strukturele kenmerken van
wereldnieuwsagentschappen als AFP,
Reuter, UPI, op een al te summiere
wijze.IDe mogelijke alternatieven, bv.
de nieuwspool van Niet-Gebonden
Landen, blijven evenwel niet 'onver-
meld. De ongelijkheid is wel degelijk
van strukturele aard.

Balans: negatief
Tenslotte wordt de berichtgeving over
de Derde Wereld in de Belgische
nieuwsmedia onder de loupe ge-
nomen, en de balans is ook hier
negatief. Servaes beroept zich hier op
het bekende onderzoek van Galtung
en Holmboe Ruge, die een aantal
kondities voor 'nieuwswaardigheid'
opstelden. Ik geef die hier in ekstenso
weer.
I) De frequentie: een feit of gebeur-
tenis moet gesignaleerd worden in een
tijdspanne die overeenstemt met de
verschijningsfrequentie van de media.
Een bericht dat op de telex verschijnt
als de persen al aan het rollen zijn, kan
niet meer in de krant van die dag.
Hieruit volgt eveneens dat berichten
over langdurige processen (of duiding)
minder kans maken om gepubliceerd
te worden.
2) De intensiteitsdrempel : hoe sensa-
tioneler en omvangrijker (in tijd en
ruimte) de gebeurtenis is, des te groter
wordt de kans op selectie en -
publikatie. Vandaar de hang naar
rampen, oorlogen, staatsgrepen, e.d.
3) De ondubbelzinnigheid: het feit
moet duidelijk en helder, en slechts
voor één verklaring vatbaar zijn.
4) De relevantie of betekenis: het feit
moet passen of inpasbaar zijn in het
(ideologisch.. cultureel, politiek, so-
ciaai ... ) referentiekader van de ont-
vanger (zowel de redactie als de lezer,
luisteraar of kijker).

-

ADVERTENTIE

I

individuen voorgesteld kan worden,
verhoogt de kans op nieuwswaarde.
12) De negativiteit : hoe meer een
gebeurtenis negatieve gevolgen heeft,
des te waarschijnlijker is haar nieuws-
waarde. (p. 108-109)

Nieuwe Informatie Orde
Servaes ziet de oplossing op lange
termijn, in het realiseren van een
Nieuwe Informatie Orde, parallel aan
een Nieuwe Ekonomische Orde. Ik
help het hem hopen, vage tekenen van
beterschap zijn er, maar ideologische
mechanismen zijn er nu eenmaal om
zich in stand te houden
Dit boek dan lijkt mij een typo-

gralïsch opgeblazen artikel voor een
vaktijdschrift. De boekomvang wordt
bereikt door bij elk hoofdstuk vier
bladzijden leeg te laten, door weinig
letters op de bedrukte bladzijden aan
te brengen, en door de resumerende
vooruitwijzingen en resumerende te-
rugwijzingen, door herhaling van her-
haaldelijk geponeerde stellingen, enz.
In die zin is het een beetje een dooie
mus, ondanks de relevantie van de
inhoud die een veel grondiger en
minder plattitudinaire behandeling
verdiend had. Interpretatie en analyse
moeten het alleggen voor konstatatie
en observatie.

Onze fotograaf verrast Jan Servaes in zijn buro op Pol & Soc. hoewel deze zich
snel een air van hard werken weet te geven. Achterin hangt Servaes' ideaal: de
Andere-Wereld Kaart. Hij weet namelijk al hoe die er zou moeten uit zien. En
wij bekeken wat de pers daar zoal komt bij doen: een boekbespreking.

(foto WW)

5) De voorspelbaarheid en overeen-
stemming: de gebeurtenis moet beant-
woorden aan het mentale beeld van
datgene wat de ontvanger verwacht
dat zal voorvallen. Gebeurtenissen
dienen dus te beantwoorden aan een
verwachtingspatroon dat tweevoudig
is: de voorspelbaarheid dat iets zal
plaatsvinden, én de hoop dat het
gebeurt.

6) De eenmaligheid: hoe onverwach-
ter en zeldzamer de gebeurtenis, des te
groter de kans op selectie. Deze factor
hangt nauw met de voorgaande samen.
7) De continuiteit : eens een gebeur-
tenis erin geslaagd is de koppen van
het nieuws te halen, zal ze een element
van nieuws blijven.

8) De compositie: een gebeurtenis die
verband houdt met, maar verschilt van
een reeds weergegeven bericht, heeft
een grote kans om ook 'nieuws' te
worden. De media beschouwen een
zeker evenwicht (enerzijds-anderzijds)
immers als de hoogste vorm van
objectiviteit.
9) Elitelanden: hoe meer een gebeur-
tenis een eliteland (dit zijn alle westerse
staten) aanbelangt, des te waarschijn-
lijker is het dat deze gebeurtenis
nieuws wordt.
10) Elitepersonen : hoe meer een ge-
beurtenis handelt over elitepersonen
(uit elitelanden), des te groter is de
kans op nieuwswaarde.
11) De personificatie: als de gebeurte-
nis in persoonlijke termen kan ver-
taald worden, dus als de arbeid van

Bruno Castelgandolfo
JAN SLRVALS, De nieuwsmakers. Infor-
tnotie in de media. De Nederlandsene
Boekhandel, Antwerpen, 1983, 128 blz.,
350 Bf. 0

Ook nog van de vredesdag :

Kernwapens,
en een beetje geloof
Heel wat volk was er

komen opdagen. Niet
iedereen ging even vol-

daan naar huis. Van standpunt-
inname was immers niet veel in
huis gekomen. Laat staan dat er
hard gereplikeerd werd, of dat
men mekaar in het haar vloog.
Nu ja, het was ook een dag van
vrede.

Nochtans bood de uitgebreide
waaier van ideeën rondom de
tafel op het debat aan de fakul-
teit der Godgeleerdheid aan
ieder de kans om aan zijn
trekken te komen. Zowel opper-
aalmoezenier Luysterman, luit.
kol. Desmedt, P:' Lansu (Pax
Christi) en G. Goris (broederlijk
delen) hebben een eigen mening
naar voren gebracht inzake het
probleem van etiek en kern-
bewapening. Als antwoord op de
vraag of je nu als kristen moet
kiezen voor kernwapens gaf
ieder van hen een negatief ant-
woord. De verantwoording, of
de bijkomende uitleg verschilde
wel in grote mate.

Typerend voor de Luitenant-kolonel
was niet hetgeen hij vertelde, wel de
manier waarop. Hij wist immers op
effektieve wijze het publiek naar zijn
hand te zetten. De taktiek: inspelen op
de 'common sense' om dan vervolgens,
het sentiment van de toehoorder
bespelend, zichzelf en de door het leger
gevoerde politiek in grote mate goed te
keuren. De offers die zijn vrouwen

familie moesten brengen ten tijde van
zjn dienst in Duitsland zijn hiervan een
voorbeeld. De inkleding was in ieder
geval raak.

Gelukkig
laat de jeugd zich niet doen
De inhoud, dat was wat anders. In
grote trekken komt hetgeen hij gezegd
heeft, hierop neer: oorlog kan heden
ten dage geen real-politiek meer zijn,
wel moeten we de vrede bewaren en
bevorderen.

Bewaren door de demokratie veilig
te stellen, door de dialoog te onder-
houden, en door ons weerbaar op te
stellen ('Ook opletten voor niet-
nukleaire wapens'). Bevorderen door
onvrijheid af te bouwen, door inter-
nationaal minder geweld te gebruiken
en door onrecht op te lossen. Ook gaf
hij het publiek in deze harde tijden drie
goede nieuwtjes mee. Andropoven
Reagan zijn even kwetsbaar als Jan en
Alleman. Iedereen heeft iets met
landsverdediging te maken, en geluk-
kig laat de jeugd zich niet doen. En
tenslotte wist hij te vertellen dat je als
gelovige altijd met anderen kan sa-
menwerken. Later in de diskussie had
hij het dan nog over de derde wereld
die we uit eigenbelang dienen te
helpen; dat het historisch gezien nu
een zeer vredevolle tijd is; da t veilig-
heid in eigen handen nemen veel kost;
dat een onafhankelijke politiek van
België moeilijk is; en dat het volks-
verzet (bv. oktober 'SI) onrechtstreeks
wel invloed heeft, maar dat de reaktie
toch ook tegen het oostblok moet
gaan.

Opperaalmoezenier Luysterman
wikte en beperkte zijn woorden. In

(H~rvolJ.: op p. 9)
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Gandhi-film in voorvisie

De Mahatma leeft
mij speciaal' opgevallen door haar
ekspliciete verwijzing naar een be-
paald aspekt van Gandhi's persoon-
lijkheid dat in de rest van de film
kompleet niet aan bod komt. Ergens
naar het einde van de film toe voert een
Amerikaanse joernaliste van Life Ma-
gazine (vertolkt door een fletse Can-
dice Bergen) in het kader van een
reportage over Gandhi een gesprek
met diens vrouw in de gevangenis.
Daar verklaart Gandhi's vrouw nogal
nadrukkelijk dat Gandhi heel zijn
leven geijverd heeft voor de uitroeiing
van slavernij en dan vooral de twee
ergste vormen ervan in India: die van
de Hindoes en de Moslims onder de
Britten (duidelijk is de film één lang
overzicht van Gandhi's kruistocht
daartegen) en die van de vrouw in de
mannenmaatschappij. Dat tweede as-
pekt van Gandhi's vrijheids- el) vre-

Of de film daarom meteen elf
Oscarnominaties moet krijgen, is een
ander paar mouwen. Mei zoveel
produktiemiddelen kan het niet meer
moeilijk zijn om voldoende bekwaam
personeel te verzamelen dat alle tech-
nische aspekten van de film op topnivo
weet te hijsen. Enfin, de film hééft de
Oscars ook nog niet allemaal.
Dat het alvast een belangrijke

produktie is en niet zomaar een nieuwe
kassa krakende blockbuster, moge ook
blijken uit de bijdrage die deze film
betekent op produktievlak aan de
Indische filmbusiness en op ideo-
logisch vlak aan de vredesbeweging.
Drie uur lang werken rond vrede en de
kijker keer op keer koud doen worden
tot in lijn merg door de verpletterende
massa tonelen van Indiërs in passief
verzet tegen de Britse overheerser is
uniek. Het is vooral in de tweede

De apoteose en meteen
één van de klappers van
de vredesweek aan de

K. U.Leuven was de vertoning, in
avant-première voor Leuven,
van de ophefmakende biografie
van Mohandas K. Gandhi, de
god vader van het geweldloze
verzet. De inrichters hadden
moeilijk een betere keuze kun-
nen maken als ze met een
bioskoopfilm de week voor de
vrede wilden afsluiten. Wat niet
meteen betekent dat op de prent
als dusdanig niets aan te merken
is, maar het mag alvast van bij
het begin duidelijk zijn dat
GANDHI een geslaagde en ver-
antwoorde massaproduktie is
die het opzet waardig en gepast
beëindigde.

hebben gekost. Na het romantische
prentplaatje van de Ganges dat mi-
nutenlang gedurenden de generiek op
het doek geprojekteerd wordt, pakt Sir
Richard Attenborough (regisseur ook
van o.a. A BRIDGE TOO Fo\R) immers
meteen uit met een der indrukwek-
kendste en ook een der beste massa-
scenes uit de film. Met een rusteloze
kamera zoekt hij in een toestromende
massa naar de man die zo dadelijk de
Mahatrna zal vermoorden. Met op-
zwepende muziek en een steeds zenuw-
achtigere opeenstapeling van snelle
shots weet Attenborough de kijker
mee te slepen JJ1 de voorbereiding van
de moord, waaraan de kijker zich
ongetwijfeld niet verwacht in de aller-
eerste minuten van een film die het
leven van de vermoorde verondersteld
wordt te gaan vertellen.' Dadelijk
daarop volgt dan als kontrast de
immense begrafenis van de Vader van
India: Attenborough filmt met zelden
geziene eenvoud en waardigheid de
onstuitbare volkstoeloop.
Het is je dan allang duidelijk dat dit

niet een zoveelste, met té veel geld
gemaakt, ongetwijfeld knap verzorg-
de, maar oninteressante superproduk-
tie wordt. Hoe verder de film vordert,
hoe meer het je overigens gaat opval-
len dat dit leven en deze ideeën nier met
('('IJ kleine film kon getoond worden.
Om zichtbaar gestalte te geven aan de
slagkracht van geweldloos verzet wan-
neer het door een solidaire massa
wordt toegepast, om de impakt van
dat tengere, onooglijke ventje op de
geschiedenis van dat onoverzienbare
land India aanschouwelijk te maken
moet je grof geschut bovenhalen.
Zeker wanneer je als regisseur zèlf via
de levensloop van de Mahatma op
bcklijvcnde wijze de boodschap van
vrede en geweldloos ver/ct tegen
verdrukking wil uitdragen, zoals At-
tenborough zich dat al twintig jaar in
zijn hoofd had gestoken. En zeker ook
als je de film daarbij nog wil opzetten
(ol opvallen) als aangepaste hommage
aan de grootte-orde van de door jou
bewonderde figuur: in het geval van
Gandhi kan dat inderdaad nogal ver
reiken. De kombinatie van de vier
redenen verantwoordt de afmetingen

van Attenboroughs biografie, bet ver-
antwoordt meteen ook in één moeite
de keuze van de organisatoren van de
vredesweek om deze film te kiezen,
aangezien hun gelijklopende bedoel-
ingen kunnen worden aangemeten.

en toch ...
Voor we beginnen te overdrijven of
verkeerde indrukken te wekken, is de
tijd van de relativering gekomen. Er
lijn immers enkele belangrijke min-
dere kanten aan deze Gandhi-biogra-
Iie die beletten dat G,\NIHII -ondanks
de voorafgaande vaststellingen - als
historisch meesterwerk kan worden
gekatalogeerd. Het is Immers Atten-
boroughs onvoorwaardelijke bewon-
dering voor Gandhi en diens ideeën,
samen met de drang om die gedachten
ook zelf uit te dragen die elke afstand
tegenover of relativering van de figuur
in de weg staan.
In deze film is het alsof deze

onnavolgbaar intelligente en beschei-
den man nooit zou getwijfeld hebben
over zijn eigen rol, nooit zou gesuk-
keld hebben met de hem toegemeten,
opgedrongen macht als volksmentor.
Dat kan niet, lijkt me. Als de film zelf
in het begin aangeeft dat een eksakte
weergave van feitjes niet kan, dat
sprongen in de tijd en in de psycho-
logie moeten worden gemaakt, waar-
om dan ook niet de Mahatrna en zijn
ideeën konfronteren met zijn eigen
positie?
Natuurlijk, Gandhi ijvert voor het

Goede Doel en hij vraagt zich in de
film wel af en toe es af of het nu wel
allemaal (Je goede weg opgaat met
India, dat wel. Maar het gaat niet zo
goed samen met die bescheidenheid
van Gandhi dat hij met minstens
tijdens intieme bezinrungen zichzelf als
- grof gezegd - bespeler, manipula-
tor van de massa en van de nationale
en zelfs internationale politieke top, in
vraag zou hebben gesteld.
Een tweede schaduw over deze

cinefiele mastodont is meer verbonden
aan de geschiedkundige achtergrond
dan aan de film zelf. Het zat niet in
Callewaerts inleiding en het zal wel
voor elke historicus een kwestie van
interpretatie zijn en niet van feiten-
analyse, maar !iad Mahatma Gandhi
echt zèvéél bewuste, gewilde impakt
op de geschiedenis van zijn land en de
(inter)nationale politiek eromtrent?
Het lijkt me wat overtrokken om
zowat MIes wat India gedurende
Gandhi's leven aan evolutie door-
maakte, op zijn rekening te schrijven.
Alweer zal hier wel de bewonderende
blik van onderuit naar die kleine reus
- ongetwijfeld terecht op een.aantal
vlakken van zijn persoon en zijn
verwezenlijkingen - vertroebeld zijn
en Ie weinig afstandelijk ofrelativerend.
Tenslotte is nog één scene in de film

Jos Rastelli, nooit vies van enige
prestige-promotie (hoe zou je zelf
lijn ?), stelde bereidwillig zijn studio I
ter beschikking van de organisatoren
van de vredesweek om op vrijdag-
a vond 04.03.83 hun opzet JJ1 de beste
omstandigheden af te sluiten. De zaar
was op enkele zetels na gevuld rond
20.20 uur. Niemand moest (mocht 1)
deze keer op de trappen zitten - stel je
voor: Sabbe of De Sorner komen te
laat en moeten op de trappen ... - en
Luk De Munck leidt met charme en
routine een spreker in die voor de film
kort wat historische duiding zal mee-
geven. De indioloog Callewaert (van
de K.U.L.) zegt maar meteen dat hij
ruct het volle hem toegemeten kwartier
denkt nodig te hebben: 'Ik zal In ticn
minuten wel klaarkomen', aldus Cal-
lewaert. Na het uitsterven van de
hilurucu stijgt Cullewaert niet meer uit
boven het nivo van die eerste uitspraak
en het publiek wacht dan ook geduldig
en beleefd tot de man ... , tja.

Candice Bergen (links op de foto) als reporter voor Life Magazine (ijden~ een
kursus spinnen hij Ben Kingsley (rechts) die een verbluffend levensechte
Gandhi neerzet, Tussendoor keuvelen ze ontspannen over hel oplossen van de
Indische problemen en van oorog en geweld in 'I algemeen. alsof Gandhi daal'
verder voor zichzelf weinig problemen mee heeft ; hi] praal immers de
zaligmakende Waarheid op Candice haal' tape. Inderdaad. de film nuanceert
dl' Mahatma totaal "iet. alsof Superman in hel verkeerde lichaam dan maar
op gespierde ratio is overgestapt.

desstrijd komt nergens anders in de
film hoe dan ook nog aan bod. Op zijn
minst opvallend, op zijn zachtst raar te
noemen ... Alvast storend en inkonse-
kwent bevonden!

interpretatie een belangwekkend do-
kument, zij het dat de gemiddelde
politiek geïnteresseerde niet per sé drie
volle uren film over heeft voor het
introduceren van een diskussictopic.
Tot slot nog even dil. Er was nogal

wat ergernis her en der over het feit da't
dc toegang tot de avaqt-prernière van
G·\NOIJI in de vredesweek 250 fr.
kostte. Wil men hierbij in het achter-
hoofd houden dat Rastelli (vanaf een
der volgende weken of zo) óók
minstens 150,- knotsen zal eisen van
het toch massaal verzekerde publiek,
wanneer de film in gewone roelatie zal
zijn. Dat na de film nog een zeer
verzorgde, originele receptie (met In-
dische hapjes en thee) in de prijs was
inbegrepen. Dat een (zeer lange) film
en een keurige kornrnerciële zaal huren
veel geld kost (eventjes rap in Audito-
rium Vesalius kan natuurlijk niet voor I

een nieuwe film van dit groots opge-
zette kaliber: die bestaan alleen op 35
rum-kopie en moeten dus in een heuse
filmzaal, waar dit soort films overigens
überhaupt thuishoort). 't Is maar
daddct wèt.

afronding
We willen nu ook weer niet op deze
eerder negatieve tonen afsluiten wat de
film GANOHI betreft. Als we de
positieve naast de negatieve punten
plaatsen, houden we toch wel een zeer
waardevolle, zinvolle film over, die
alleen - jammer genoeg - wat al te
zwaar de onsterfelijkheid van Mohan-
das K. Gandhi, die zo graag' be-
scheiden sterveling onder de minsten
wou zijn, opvijzelt. Gelukkig is de
vertolking van debutant Ben Kingsley
dermate treffend, overtuigend en ge-
loofwaardig in de kreatie van de
hoofdfiguur, dat veel mensen aan de
geformuleerde kritieken niet eens
zwaar zullen tillen. We hebben dan
ook te doen met een vertolking uit de
duizenden voor de grote gallerij, een
Oscar over-waard (tenzij Oustin HotT-
man in TOOTSlt inderdaad zo goed is
als de pers wil doen geloven ... ).

Veel geld
Dadelijk van bij de eerste beelden
wordt het de kijker duidelijk dat deze
film onnoemelijk veel geld moet

SOCiale verdediging aangekondigd.
Volgens hem heeft de beveiliging
waarvan sprake is alles te maken met :
ekonomie en politiek. 25% van de
mensheid wil zichzelf verdedigen t.o.v.
75 %. Een instandhouding van uit-
buiting, hongersnood, verdrukking en
afhankelijkheid dus. Zijn standpunt
had m.a.w. alles te maken met de
Noord-Zuid verhoudingen. Niet enkel
als gevolg hiervan stelde hij dat
kernwapens uit den boze moeten zijn.
'We moeten er zelfs niet mee leren
leven, anders zijn we moreel ster-
vende.' Of nog: 'Opstellen van kern-
wapens, al dan niet met voor gebruik,
heeft effekt. Denk maar aan de
wetenschappelijke investering.' Hij
verdedigde dan ook de sociale verde-
diging, als enig mogelijk alternatief.

Jos Vandikkelen

(vervolg van p. 8)
een ietwat 'agressieve' stijl stelde hij
dat vrede, in de zin van tevredenheid
op grond van gelijkwaardigheid en
eerbiedwaardigheid van allen, een
positieve noot is. Dan toonde hij aan
hoe de katholieke kerk in de voorbije
decennia hiertoe haar steentje bijge-
dragen heeft. Een kollektief gewa-
pende verdediging tegen agressie
noemde hij maar moreel verantwoord
als ze. voldoet aan een aantal vuist-
regels. Het moet om een agressie van
zeer groot belang gaan; de dialoog
moet uitgeput zijn; en de verhouding
tussen doel en het door de middelen
veroorzaakre lijden moet te veranr-
woorden zijn. Voorts drong hij erop
aan dat gewelddadige middelen de
laatste moeten zijn. Om dan te
eindigen met de opmerking dat je
verdediging niet mag zier, in een
teoretische wereld, maar in de prak-
tische.

J.H. Verbanek

Bart Ramakers

:.;.

Wat voorafging : I1~e is ontsnapt uit de bizarre plaats waar zij een jongeman redde en kwam na
haar val door ruimte en tijd terecht in haar. zwembad ...

Gezellige kroeg,
met goede
muziek

Een weg ten dode
Paul Lansu nam, in tegenstelling tot de
twee vorigen, uitdrukkelijk standpunt
in, met name dat van zijn organisatie
Pax Chrisu, Volgens hem is de huidige
weg een weg ten dode, en daarom zijn
stappen terug nodig.
Hierbij zinspeelde hij niet op eenzij-

dige ontwapening (wat volgens hem de
oorlaak kan zijn van een rnachts-
vakuürn). Een beperkte stap die bv.
België vandaag kan nemen, is de
weigering tot installatie van 48 raket-
ten (die er dit jaar nog 'moeten'
komen); het kreëren van nukleairc
vrije zones, ... In het lang en breed
toonde hij aan dat dissidentie in
NATO-verband mogelijk is, en dat het
nemen van terugkerende stappen dus
niet noodzakelijk samen moet gaan
met een opzegging van het lidmaat-
schap. Vanuit de liturgie en Jezus
benadrukte hij tot slot nogmaals het
eenzijdige initiatief en de daarmee
samengaande albraak.
, De laatste in onze reeks is Gil' Goris
- ten onrechte als 'deskundige' inzake t
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kampen zijn vrouwen en kinderen. De
meeste mannen zijn oud, ziek of
gehandikapt. voedselbevoorrading is
een levensnoodzakelijke vereiste want
er is regelmatig voedseltekort in Soma-
lië zelf. Gezondheidszorg en genees-
middelen zijn al even noodzakelijk
want de klimatologische kondities
gekombineerd met de onhygienische
toestanden in de kampen hebben een
hoog voorkomen van tuberkulose,
malaria en dysenterie teweeggebracht,
Onderkomen en kleren zijn drin-

gend nodig om de vluchtelingen de
nodige bescherming tegen klimaat en
omgeving te geven. Om adekwate
watervoorziening te verzekeren moe-
ten er waterputten gegraven en water-
zuiveringsmaatregelen getroffen wor-
den want bevuild water en gebrek aan
drinkwater is de hoofdoorzaak van
ziekte.
De regens in april maken de toe-

gangswegen tot de kampen zo goed als
ontoegankelijk. Daarom zijn er aan-
gepaste voertuigen en tijdelijk her-
stellingswerken aan de wegen vereist
om regelmatige hulpbevoorrading vei-
lig te stellen, en er moeten opslag-
plaatsen voor voedsel, water, genees-
middelen en andere goederen op-
getrokken worden.
Er moet ook tegemoet gekomen

worden aan de nood aan opvoeding
van vrouwen en kinderen en het is van
groot belang, vooral op langere ter-
mijn, om selfhelp projekten in de
kampen uit te voeren zodat de mensen
in de toekomst grotendeels in hun
eigen behoeften leren voorzien.

Ogaden : het lot van West-Somalia
heerser Mengistu Haile Mariam, ge-
steund door de militaire junta de
'Derg', aan de macht kwam, (eerst
gesteund door de VS, later door de
Russen) veranderde niets wezenlijk
aan de situatie omdat het volk niet
politiek georganizeerd"was en zo-
doende niet aan zijn trekken kwam in
het nieuwe regime, maar klein ge-
houden werd door de leidende groep
van militairen, gesteund door Meison,
een partij van Amhaarse intellek-
tuelen. Het is op dit moment wel
duidelijk dat de Derg nog lang niet van
plan is de macht aan het 'onrijpe' volk
(zo zegt Meison) over te dragen.
Vanaf 1977 is de machtsuitoefening

van de Derg overgeslagen naar 'rode
terreur'. In naam van de klassestrijd en
de strijd tegen de kontrarevolutie
worden zogeheten anarchisten die
opkomen voor de rechten van het volk
opgepakt, vermoord, verminkt en op
straat als waarschuwing achtergelaten.

Sinds de gebiedsuitbreiding
door Menelik werden de
onderworpen volkeren

binnen de Ethiopische grenzen
hardhandig gedwongen zich te
schikken naar het keizerlijke
feodalisme dat er heerste. De
Amharas die het vruchtbare
centrale en noordelijke hoog-
land wonen waaruit Ethiopië
bestond voor de gebiedsuitbrei-
ding, zijn de heersende klasse en
genieten alle voordelen ten koste
van de andere volkeren in de in-
gelijfde gebieden daaromheen:
de Tigrays, de Oromos en de
Somalis. Deze laatsten zijn het
volk van de Ogaden dat ook
West-Somalia genoemd wordt
en die historisch gezien één volk
vormden met de Soma lis in het
huidige Somalië en Noord-
Kenia (New Frontier District).

lië te herenigen) maar het verloor de
oorlog door de tussenkomst van de
Russen die partij kozen voor Mengis-
tu.
De Ogaden-oorlog heeft het WSLF

geleerd dat het zelf -door een
langdurig voortgezette volksoorlog -
het zelfbeschikkingsrecht voor het
West-Somalische volk zal moeten
veroveren en dat het hulp van Somalië
slechts mag aanvaarden zolang Soma-
lië het WSLF vrij laat in het kiezen van
zijn politieke en strategische lijn en het
WSLF niet probeert te gebruiken voor
gebiedsuitbreiding.
Zo zal de Ogaden zich ook beter uit

de klauwen van de grootmachten
kunnen houden die door hun neo-
imperialistische interventie politiek
hun belangen (strategisch: De Hoorn
is brug tussen West-Afrika en het
Midden-Oosten, ekonomisch: beheer-
sing van de oliehandelswegen) in de
Hoorn van Afrika met alle mogelijke
middelen trachten veilig te stellen.

erin bestaan een mobiel team naar de
kampen in de Somalische Gedo-streek
te sturen om een aantal vluchtelingen
per kamp tot gezondheidswerkers op
te leiden).
Om orrze doeleinden te verweze-

lijken moeten wij echter kunnen
beschikken over voldoende tinanciele
middelen. Wij doen dan ook beroep op
alle individuen en groepen die begaan
zijn met het lot van de minder-
bedeelden in deze wereld om een
geldelijke bijdrage te leveren die het
komitee in staat zal stellen de nodige
stappen te ondernemen die moeten
leiden tot de verbetering van de
levensvoorwaarden voor de Soma-
lische vluchtelingen van de Ogaden.
Ook andere suggesties die de doel-

einden van het komitee kunnen be-
vorderen zijn uitermate welkom (ma-
teriele bijdragen, informatie, ... ).

Somali (Ogaden) Relief Committee
in Belgium

p.a. Paul Swerts
Regastraat. 30
3000 Leuven

Bank: 068 - 2027565 - Ol

Verzet
Van in den beginne hebben de diverse Vluchtelingenprobleem
onderworpen volkeren zich tegen het Door aktieve, bloedige repressie door
Ethiopische regime verzet. dit verzet het Ethiopische regime in de Ogaden,
is, naargelang het volk doorheen de vooral sinds de oprichting van het
hierboven vermelde gebeurtenissen WSLF in 1960.en de Ogaden-oorlog in
meer politiek bewust werd, uitge- '77-'78, is er een enorme stroom
groeid tot georganiseerde verzets- vluchtelingen vanuit de streek naar het
bewegingen die dl! onderworpen vol- aangrenzende. Somalië getrokken en
keren van het ook nu nog essentieel ook een deel naar Djibouti.
Amhaarse regime in Addis Abeba Niet minder dan twee miljoen-
willen bevrijden en zelfbeschikkings- gevluchte Somalis leven verspreid in
recht eisen. Er is het EPLF van Eritrea, kampen in mensonwaardige kondities.
het TLF van de Tigrays, het OLF van Het Somalische vluchtelingenpro-
de Oromos. bleem is momenteel het grootste
In de Ogaden is er het WSLF (West- probleem van die aard in de hele

Somalisch Bevrijdingsfront) dat op- _ wereld.
gericht werd in 1960 na de on- .. Hoewel er reeds enige hulp geboden
alhankelijkheid van Somalië. De akti- is door de Somalische regering in
viteiten van dit WSLF leidden tot de samenwerking met de U.N. en ver-
Ogaden-oorlog tussen Ethiopië en schillende vrijwilligersorganisaties,
Somalië (1977-1978). valt er nog veel te doen om de situatie
Dit laatste steunde het WSLF tegen leefbaar te maken voor de vluchte-

het Ethiopische regime (met de bedoe- lingen.
ling uiteindelijk de Ogaden met Soma- De meerderheid van de mensen in de

Van in' het begin werden pogingen
ondernomen om de eigen taal, zeden,
gebruiken en godsdiensten van de
onderworpen volkeren uit te schakelen
en te vervangen door de Amhaarse
kultuur. Plaatselijke clanhoofden en
krijgsheren die bereid waren te kolla-
boreren inet het Amhaarse regime
werden grote stukken land (afge-
nomen van de onderworpen bevol-
king) toegewezen. Dit alles met ae
goedkeuring en soms aktieve steun van
de Europese koloniale machten (Por-
tugal, de Britten, de Italianen, de
Fransen).
De koinbinatie van kultureel en

militair geweld gaat door onder keizer
Haile Selassie(opkomst in 1916, keizer
gekroond in 1930) die sterk gesteund
werd door het Westerse imperialisme,
en ook de zogenaamde 'socialistische'
revolutie van 1974 waaroor de huidige

Daarom
De oprichting van ons Hulpkornitee
voor de Ogaden met het doel de
levensomstandigheden van de Soma-
lische vluchtelingen te verbeteren door
het bieden van linanciele en materiele
hulp en het bijeenbrengen en versprei-
den van informatie over de toestand
(politiek, sociaal e.a.) in de Ogaden en
de rest van de Hoorn.
Onze aktie op humanitair niveau

• bestaat o.a. in het voorstellen van
projekten aan de bestaande organi-
saties voor ontwikkelingshulp (een
projekt met het Nationaal Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking in
november '83 is reeds onderweg en zal

(ADVERTENTIE)---- ~--------------------------------~

Op zoek naar economische informatie ...?
Welkom bij de Kredietbank!

Je bent student in de economische wetenschappen of je hebt
er interesse voor. En je wil meer economische of financiêle informatie
voor je seminaries, opdrachten, licentiaatsverhandeling of
noem-maar-op ...?
Breng dan eens een bezoekje aan onze Bedrijfseconomische Bibliotheek,
Opzichterstraat 41, 1020 Brussel. . .
Van 9 tot 16 uur kan je er heel wat documentatie door-
snuffelen. Zo nodig kan je er ook fotokopies maken tegen
een schappelijke prijs. Je kan ook schriftelijk een bibliografie
aanvragen.

~~4~~~~~_,K,,"l}
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Enkele kantoren in de omgeving van KU-Leuven. \$,'

Ken je "Weekberichten"
Dit wekelijkse informatieblad van de Kredietbank bevat altijd
een bondig hoofdartikel, dat de neerslag is van origineel
onderzoek.
Wekelijks vind je er ook een aantal vaste rubrieken zoals onder
meer-de geld- en kapitaalmarkt, de internationale beurs evolutie ...
Echt onmisbaar voor al wie geinteresseerd- is in de economische
wetenschappen. En een proefnummer van "Weekberichten" kan
je krijgen in elk KB-kantoor dicht bij de universiteit. .

~::

Hartelijk welkom

Mrg. Ladeuzeplein 15*
Sint-Jacobsplein 9/10

Naamsestraat. 14 .,
Justus Lipsiusstraat 20a
Naamsestraat 173

Diestsesteenweg 19, Kessel-Lo
Tiensesteenweg 93, Kessel-Lo

Naamsesteenweg 130, Heverlee*
Geldenaaksebaan 149, Heverlee

• Om je nog beter te dienen blijft dit kantoor op vrijdagavond open tot 18.45 u.

I<B KREDIETBANK
. Sèrvice begint bij .het betere onthaal.



Vertegenwoordigen in ASR-stuur-
groep en Algemene Vergaderingen van
Sportraad, Sportkommitee K.U. Leu-
ven, BUSF, VUSF, ...
De betrekking gaat in vanaf I

september 1983.
De aangetekende schriftelijke solli-

citatie wordt uiterlijk op 29 april e.k.
verwacht bij:
Sportraad, Tervuursevest lOl, JOJO
Heverlee, tel. 016/233851, toest. 134,

Sociale Raad
3 halftijdse vrijgestelden (m/v)
Voor deze vakature wordt uitgekeken
naar zeer dynamische personen met
administratieve en organisatorische
kapaciteiten.
De kandidaten moeten verder ken-

nis hebben van de werking van Sociale
Raad (werking van sociaal afgevaar-
digde, van de algemene vergadering,
van het medebeheer in de sociale
sektor).
De kandidaat moet geïnteresseerd

zijn in de problematiek rond studie-
linanciering, studentenhuisvesting, ge-
zondheidszorg, studenten restaurants.
l::Iij/zij moet tevens bereid zijn altijd de
belangen van de student hierin te
verdedigen.
De betrekkingen gaan in vanaf I

september 1983.
Sollicitaties aan:

Sociale Raad, 's Meiersstraat 5. J()(}()

Leuven. Inlichtingen idem, tel. 016/
238575 of 229541.
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Verder verzorgt hij/zij inhoudelijk
studiewerk aangaande problematie-
ken over universitaire aangelegenhe-
den in het algemeen en universitair
onderwijs in het bijzonder.
Tot zijnIhaar taak behoort ook het

onderhouden van kontakten met
kringvertegenwoordigers en aktieve
studenten in de verschillende fakul-
teitskringen. De kandidaat komt uit
het (bij voorkeur universitair) stu-
dentenmilieu en ervaring in kringwerk
strekt tot aanbeveling.
De betrekkingen gaan in vanaf I

september 1983.
Sollicitaties aan:

Kringraad. 't Stuc, E. Van Evenstraat
2 D. JOOOLeuven, met vermelding van
KR-sollicitatie. Inlichtingen op het-
zelfde adres of op 016/224438.

Sportraad
halftijdse vrijgestelde (m/v)

Taakomschrijving:
- Administratie: uitnodigingen, ver-
slagen, briefwisseling, boekhouding,
artikels en publikaties, ...
- Organisatie van wedstrijden en
sporttornooien. rnassasportaktivitei-
ten, debatten, enz.
- Uitlenen, onderhouden van sport-
materiaal.

Werklozen
Algemene Studentenraad

Sekretariaat

halftijdse betrekking (m/v)
Hijlzij is belast met:
- het administratief (korresponden-
tie, personeelsaangelegenheden, kon-
takten enz.) en technisch beheer van de
ASR en haar huisvesting; hij/zij is
verantwoordelijk voor het verslag van
de Stuurgroep, voor de Financiële
Kontrolekommissie der Vrije Vereni-

gingen en voor de permanentie op het
sekretariaat.
- de koördinatie en de centralisatie
van de informatie van en naar de ASR-
raden.
- de uitvoering van centrale projek-
ten die door de ASR-Stuurgroep
worden genomen.
De betrekking gaat in vanaf I

september 1983.
Sollicitatie aan Algemene Studenten-

raad, E. Van Evenstraat 2D, JOOO
Lel/ven. Telefoon: 016/2244 38.

Gezocht:
studentenvertegenwoordiging
Akademische Raad & Interfakultaire Kommissie
voor de aggregatie 1983 - 1984

OP haar algemene ver-
gadering van 20 mei e.k.
zal de Kringraad haar

nieuwe vertegenwoordigers in de
Akademische Raad en de Inter-
fakultaire Kommissie voor de
Aggregatie verkiezen voor de
jaargang 83-84: vier voor de
A.R. (twee studenten voor hu-
mane wetenschappen en twee
voor positieve) en twee voor de
IKA (één humane, één positie-
ve).

In aanmerking voor deze mandaten,
komen alle studenten van de K. U.
Leuven, die aan de volgende voor-
waarden voldoen:
I. De kandidaten moeten in de loop
van dit of van vorig akademiejaar in
minstens één zittijd geslaagd Lijn.
2. Van de kandidaten wordt een
gedegen ervaring verwacht lil de
Permanente Onderwijs Kommissie,
raku/r':;r.'rilad. Didakrischc Kommis-
sic, Centrum voor Aggregatie, Onder-

wijswerkgroep van de kring, presi-
dium of iets dergelijks. Op basis van
zo'n ervaring moeten zij grondig op de
hoogte zijn van de problematiek
inzake Onderwijs en Medebeheer in
het algemeen, hetzij met de aggregatie-
problematiek in het bijzonder.
3. De kandidaten moeten bereid zijn
om hun funktie op te nemen volgens de
geplogenheden van Kringraad. Dat
wil zeggen:
- de vertegenwoordigers worden ex
officio lid van de Algemene Verga-
dering van Kringraad (zonder stem-
recht). Deze vergadering komt twee-
wekelijks samen op vrijdagavond, en
bepaalt o.a. het standpunt van de
Leuvense studenten inzake medebe-
heer, onderwijs, en aggregatie. Van de
vertegenwoordiger, wordt verwacht
dat zij dit lidmaatschap waarnemen
met zin voor initiatief.
- de vertegenwoordiger, volgen hier-
dichtbij het tot stand komen van de
standpunten van de A. V. door bv.
ukticvc in/el in de werkgroepen van

(vervolg op p. 12)

kreten a geflulster ...
Trjoens 1et voorbije weekene ver-
dwenen in 1et i?ega-Instituut Fak.
Geneeskunce, Mmderbroecers-
straat) o.m. een Mettler-precisle-
balans .• Inbraak In Leuven, dus .•
De balans nad een waaroe van zo'n
nonoeravtlîtiqauizeno belgische
frankskes .• Ook enkele mikros-
kooplenzen wisselden van eige-
naar .• De nieuwe eigenaar blijkt
trouwens goed zijn weg te kennen
in net genoemde gebouw .• Geen
toeval dus, ot ' • waarscnljntük
kwam de inbreker deze keer via de
brandladder aan de acnterzljde van
net gebouw .• \ roeger reeds nad
net Fega-instituut last van
net sneeuw voor de zon-synd room.
Er verdwenen reeds .• "1eken mate-
riaal, rollende enautfages, onder-
delen van dure apparatuur .• Een
kleptomaan ot iemand met specia-
le smaak voor slaapkamerversie-
ringen .}. T oen handig, zo'n uni-
versiteit. • Als iets op is, wordt net
aangevuld .• Ot slaat binnenkort
dan toen ook nier de krisis toe' •

000

Je vraagt je soms at waar de snobs
in onze wereld zijn gebleven .• Je
weet wel, dat type mensen dat te
voet gaat omdat met de tiets rijden
zo sportief is.. Dat laatste is
trouwens geen verzinsel. • Fietsen
is bij de incrowd van net A telier een
taboe, zo vernamen we .• Waar-
om' • Waarsenijnlijk omdat je
anders te gezond zou worden .•
Maar ik dwaal af .• De snobs zijn
ook te Vinden bij de kopers van de
compact oisc:» Je weet wel, die
platen die met laserstraal werken
r.p.v. met een naald .• In de laatste
De Morgen- -weekenäotus wordt
net profiel van de koper van de CD
.toeval ") als volgt omsenreven .•
Mannelijk geslacnt, minimaal ge-
slacht en bescnikkend over een
inkomen en een muzikale interes-
se, enz .• Zou dit misschien een
zettersgrapje zijn? • Want dat ge-
beurt wel eens.. Zoals enige

Algemene voorwaarden
De betrekkingen gelden tenminste voor het akademiejaar 1983-
1984. Dit betekent dat de kandidaten zich volledig engageren voor
de periode waarvoor ze aangeworven zijn en de hen opgedragen
taken volledig en verantwoord vervullen. Ook wordt van hen
verwacht taken op te nemen buiten de normale werkuren.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zijn inzicht hebben in de
werking van de Leuvense studentenbeweging.

De kandidaten moeten kontaktvaardig zijn, vlot kunnen
samenwerken met andere mensen, over een groot organisatie-
talent beschikken en zelfstandig kunnen werken. Daarenboven
moeten ze zich kunnen inschakelen in een gekoordineerde
werking van de ASR.

De kandidaturen worden schriftelijk ingediend op het
sekretariaat van de respektievelijke geledingen. Ze bevatten een
urnmier curriculum vitae, een overzicht van engagementen
tijdens voorgaande jaren of aktiviteiten op één of meerdere
terreinen. De kandidaten geven duidelijk aan voor welke
betrekking zij solliciteren: deze sollicitatie moet omstandig
gemotiveerd worden.

De sollicitaties moeten uiterlijk ingeleverd worden op dinsdag
10 mei a.s., behalve voor Sportraad: uiterlijk 29 april e.k.
De kandidaten zullen uitgenodigd worden op de vergadering

waar de verkiezingen plaatsvinden; dit gebeurt in de loop van de
maand mei. Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op de
rcspckticvclijke sekrctariatcn.

•• eindelijk werk!

Veto redaktiesekretariaat
halftijdse belrekking (m/v)

De kandidaat moet op de hoogte zijn
van de konkrcte totstandkoming van
Veto. Hij/zij zorgt voor een etficiéntc
taakverdeling over een ploeg vrijwil-
lige medewerkers van hel produktie-
proces, en teven, voor de koördinuuv
tussen de vcrschillende stadia van de
Vcto-rculisutrc. Hij/zij xuuu hierbij In
voor de technisch-logistieke onder-
steuning.
Verder is hij/zij belast met het VelO-

sckrcturi.uu in striktere /in : pcrrna-
nvnuc houden. rcdukucvcruadcrinu
bijwonen, uunodigingcn en ~-elslag..:~
opmaken en verspreiden, ovcr zrcht
houden op hel Iinunciccl beheer,
kontukten naar buitcnuu ouderhou-
den (drukker. kr.uucn. weckbladen.
.nlvcrtccrdcr-, ":111.•. )

De betrekking g.uu In v.mal I
augu,IU\ 19XJ.

Solliciuuic-, worden gcrich: aan de
Veto-redaktie. E. V.11lEvcu-trunt 2 D.
JOOOLeuven. Tel. OI6/2244JX.

ALMA-MENUS VAN MA 28/3 TOT VRIJ 1/4

Snack Alma I
Gasthuisberg Snack Alma 11

Alternatief

ma. 28/3
-------------------------------------

Sedes

soep van de dag
varkenslapje
ducnesse
aardappelen
yognourt en fruit

dl. 29/3

francettesoep
visvulsel royal
puree

vegetarisc le
nasi-
goreng
yognourt

weken geleden .• V\e tikten met
opzet een fout in de Alme-menu's»
In plaats van rauwkost zetten we
rauwkots. • En wat zaqen we de
week erna Ir! Humo "} • Een stukje
Alma-menu in de rubriek Uitlaat .•
Nou Ja, in elk geval liever dat dan
een stukje uitlaat in een Alma-
menu .•

000

AC.l, die Vlaamse kranten i • In Het
Volk van zaterdag 19maart scnrijft
Kannunik Of> Swaef naar gewoonte
zijn stukje, op pagina twee .• 1itel
ervan is Mijn eer is trouw .• Toe-
val'} (derde keer reeost] » Want
wie nerirmert zien nog de spreuk
van de Duitse SS in wereldoorlog
twee' • Juist. • II.leine Enre neisst
1 reue .• Overigens staat boven De
~ waet's rubriek een artikel onder
de titel Weg met de pensionaats-
frieten .• Maar dat zal ook wel. ..
juist .•

000

Nu we toen aan net
Duits bezig zijn .• FJ Strauss is een
grappenmaker .• Hij zei ooit dat de
Groenen te vergelijken zijn met
meloenen.. Groen van buiten,
maar rood van binnen .• Onlangs,
na de verkiezingsoverwinning van
C5U In Duitsland, maakte nij weer
op een originele manier zijn ambi-
ties bekend .• Het klonk .• Mein
Herz schlägt für Bayern, mein
Verstand ist für Bonn .• Arm Bonn
•

000

Wie nog gelooft in de mythe dat
konijnen zeer vivante diertjes zou-
den zijn, neett net wel lelijk mis .•
Een Zwitserse biolopg, prot.
Schoenenberg is er in geslaagd om
een slaapmiddel te distilleren uit
net bloed van vriend langoor .• Het
middel zou ook de gewennings-
verschijnselen bij drugverslaafden
aanzienlijk verminderen .• Wat net
effekt is op de seksuele gewoontes
werd niet bekend gemaakt. WiV

Vrijgestelde ISOL
halftijdse betrekking (m/v)

De betrekking vereist een aktieve
interesse voor de belangen van de
buitenlandse studenten, een aktieve
kennis van het Engels en a priori een
goede kennis van het Nederlands.

De kandidaten moet op de hoogte
zijn van de werking van ISOL, de ASR
en de sociale dienstverlening voor de
buitenlanders aan de K.U.Leuven.
Verder moet hij/zij geïnteresseerd zijn
in socio-kulturele aktiviteiten en ver-
trouwd zijn met boekhouding en
administratie.
De betrekking gaat in vanaf

augustus 1983.
Inlichtingen en sollicitatie bij:

ISOL. Vesaliusstraat J4. JOOO Leuven,
tel. 016/2006 70 (alleen 's namiddags)

Kringraad
2 halftijdse vrijgestelden (m/v)
De kandidaten staan in voor de
dagelijkse werking, administratie en
begeleiding van de Kringraad, haar
Algemene Vergadering en haar ver-
tegenwoordiging in de respcktievelijke
Universitaire organenen (Akaderni-
sche Raad, Interfakultaire Kommissie
voor Aggregatie).

francettesoep
biefstuk
wortelen in roomsaus
aardappelen
yognourt

ajuinsoep
visfilet
erwtjes op z'n frans
zilvervliesrijst
yognourt

fruit

ajuinsoep
genakte steak
rauwkost
aardappelen
yognourt

macaroni
met
groentenratjetoe
fruit

soep van de dag
brusselse
stoverij
aardappelen
yoqnourt en fruit

woe. 30/3 tomatensoep
,'s avonds) loempia
met zuurzoete saus
puree
yognourt en fruit

tomatensoep
stoofvlees
erwtjes en wortelen
puree
yognourt

braziliaanse
maaltijd

yognourt en fruit

soep van de dag
ó1esp
dubarry
puree
fruit

do. 31/3 bonensoep
kip met
gentse saus
zilvervliesrijst
yognourt en fruit

bonensoep
worsten
verse groenten
aardappelen
yognourt en fruit

GFOENI ENH, i A

yognourt en truit

vrij. 1/4 catmensoep
pladijs gepaneerd
gestoofd witloof
aardappelen
fruit

carmensoep
naspengouwse vlees-
koek met wijnsaus
kroketten
yoghourt en truit

sojakoek
met
gierst
fruit

soep van de dag
kip
tijne erwtjes
puree
yoqnourt

soep van de dag
oostends koningin ne-
napje met sla
puree
fruit

PAS OP! MEISJESCENTRUM EN PAUSCOLLEGE GESLOTEN DEZE WEEK!!
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 22991'
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Vrijdag 2~ maart
ffUI zo.oo u:i>. opafMd 1Nicaragua) "an Peter UIlenthai
IW.-Dui~land 1980) In Jet., P. Van MIerlolaan 20, 3550
Heusdén-Zolder tDi8tr. Bevrijdingsfilms Leuven),

..... 20:00 u.,SIfI.... HochzeIt van Helma Sandtlt$ (Dult$~
tand, 1976) over de vervreemding van een Turkse gast-
arbeider in het industriële Duitsland: ontroerende tekening
van het· langzame afta1(etingaproces van een dappere
VI'Ouwenflguur. In Elcker-tk, Blijde Inkomststraat , t~) ,Distr.
Bevrijdingsfilms)

INTERNATIONAL EVENING 11.30 u. Different nationaf
grouP8 perform danCe&. song$,••, In Grote Aula. Maria
Theresiacollege, St.-Mtchlelsatraat ~, Free .nbWtce for
everybody. 10rg. International Contact Club) ..

TEATER 20.30 u. 0.den •.. n de hu".".", door Jozef Van
Den Berg. In 't Stuc. Toegang 0'00/,30 'uitverkocht).

Zaterdag 26 m~art
fI..,. 20.00 u. 0. fII'Ofe ~ van S-.Groulx en F.
Allaire ,Canada is/a) in Maurice lemonnierlaan 1~'9, iooo
BruS$e1 IDistr. Bevrijdingsfilms Leuven).

FILM 20.30 u. Lucl Dal V.rtela van FeflinÎ en tsttueao ,Italië,
·tl':·(}). In 't Stuc, toegang 60/40.

WEEKEND Spelen met bawegl"ll o.l.v. I. Matthys, P. Van
Assche en M. Van de Keer. In Naamsestram !.lt'. Prijs HOUtr,
"nfo (nj/~~!~:~'':'< ). Org. De Kolk, Bogaardenstraat ~9.

Zondag 27 maart
FILM 15.00 u.ZJmbeb .. - Moring On van Peter Ente/ll Groot·
Brittannië 1!Jaq in Wevelgemstraat 1~" a~·~'oLauwe IDistr.
Bevrijdingsfilll1$ leuven).

FlUl14.oo u.z.,..,.,.. iHaïti) van Robfn Lloyd IV,S.
'lr'H) in Parochiezaal, P. Mellaertstraat. ~:WOHeist aid Berg
,Distr. Bevrijdingsfilms leuven)

ICONCER-T 11.80 u. l/IIefIf1InI Trio IR. Heard, viool - P. De
Clerck, altviool - E. Carl/er, cello). In Aud, Cult. Centrum.
Koning Albertlaan ;.'. Toegang 1(JO/:{) rstud.)

AGENDA F1LMSHOW 20.00 u. "",. fIom oIIw~. in 'SOL: l&ee
posters for more details)

KONING OIDiPOUS 20.00 u. Zie maandag 11 aprif

Woensdag 20 april ..z
KONING OIDl~u. zie maandag 11 april

Donderdag 21 april
JAZZ 21.30 u. A/do M.tfInItI. ".,., VandMcf~ Oenlll
Z.fMIIo en Jan 0.,.",., in 't Jazz-Café, Halfmaartstr. 2.. Gratis:
VORMINGSCYCLUS 20.00 u, (ICam}MerfJIIJ In .."".. lri
Blijde Inkomststr. 109. Prij$ 6() frank

KONING OIDIPOUS 20.00 u. zie maandag 11 april

Vrijdag 22 april
WEEKEND (tot 24/4) Tra'nIng.kuraua .".,. Dramatiscne
ekspresate en Improvisatie. In Kessel-Lo. Info Oé.'~',i 13133::~
,org. L. De RMt. Liedtstraat ..·~·-~H,HK:OBrussel)
WEEKEND (tot 24/4) St;hmhtk.", o.l.v. Nik Sercu. Spele{l met
scnmtnk en allerlei produktéfl waarmee we ons uitertijk
aantrekketijker, lelijker maken om zo te spelen rond onze
verscllijningsvonn. In Hoge Rieten, Lrcntaart,
PriJs' ;·00 frank ,Vérblijf inbegrepen), Info ()' W.2::'~: ~. Org.
De Kolk. Bogaardenstraat ~ti "'
KONING OIDfPOUS 20.00 u. :zie maandag - '"april

Dinsdag 26 april
MAGIC? u. MMtba,. ol Lau"n MlIfIIc Club 'De KIalneJokM'
,~ Belgians and one frorn tne Pnilipines). In ISOl-bar.
Entrance ; I) BF .members tree)

Maandag 28 maart
FILM 20,30 u. oMn mIJ de WPINtk van ShoheJ lmamura IJapan,
1979). In Aud. Vesallus. Toegang 6O/SO. 10rg. DAF),

Dinsdag 29 maart
LEZING 20.30 u. prof. V.nde Wal/e over S.tItö, Japans
halkudithter, In fakbar teologle, Vlamingenstraat 91. Inkom
gratis.
Woensdag 30 maart
TONEEL 20.00 u. Julien Scho~aert$ met Soera'" in
Stadsschouwburg. Bondgenotenlaan. .
Maandjlg 11 april
STUc..PRODUKTIE 2, 20.00 u. Kon"" Oldlpoua. een".,...,.
in regie van PaUl PeysktmS. In labor~toi", de manipull;ltions
de cnimie géllérale, Naamsestraat !)6. Inkom t!,O/HJO.
ireservatieO'(i/~~ii ":t).
Dinsdag 12 april
KON'ING OIDIPOU$ 20.00 u. zte maandag' i april

Woensdag 13 april
KONING OIDIPOUS 20.00 u. ue maandag ,. april

Zaterdag 16 april
KONING OIDIPOUS 20.00 IA.zie maandag .. april

Dlnsda.g 19 april
LEZING 20.00 u. Luk Pernee/; Salu. (hall) benaderd qnult d..,..ring wan .. n fl8nazer: In Fakbar Tneologle, Vlamingenstr.
rr , Inkom W frank.
LEZING 20.00 u. Dhr. DéwÎjngaert over de ,..",nd qn de
V1amlnflen In' komen Iproblematiek, bevolking, SChooltje,
kulturele leven, kontakten met Vlaanderen). In Fakulteits-
gebouw L & W ja" verd.), Blijde Inkorl'l$tstr. ~"<,OrQ~KVH\<

Woensdag 27 april
FOLKLORE 20.00 u. toe ARfInu ,. BoIMe. luidameri-
kaansefOlklore. Jo Aud, Cult. centrum, KonÎngAlbertlaan: ~,
KONING OIDIPOUS 20.00 U. zie maandag , • april

Redalrfle Agenda: Ingebotg Verplenlce

ZOEKERTJES
• Chris deet al uw typwerk vooral
snel, verzorgd -en met veel ervaring
(IBM-C met oF lettertypes). Tel. tot
12,00 en na 18.00 uur op het nummer
016/563998 (ook in het WE). Kom
halen en brengen indien nodig.

• Te koop: microcomputer TRS80,
model I, 48K RAM, 2 disk drives, tel.
222876, alle dagen van 10 tot 19 u.

• Niet agressieve zelfverdediging aan-
leren op vrolijke manier. Apache Club
/ U wordt er wild van / inl. tel. 222876

• Psychologische kring zoekt een ge-
wetensbezwaarde. Gewenste indienst-
treding op 1 september 1983. Taak-.
omschrijving op aanvraag. ZW Psy-
chologische kring, p.a. Tiensestr. 102.

• Verloren: purtefeuille van emotie-
nele en financiële waarde. Terug te
bezorgen aan Cla ude Missiaen Ridder-
straal 208. In te ruilen tegen I biertje.

• Zock: LP 'Metal machine music'
van Lou Reed. casene opname is
eventueel ook welkom. Onkosten wor-
den vergoed. Zw. Ruelensvest 35.. Bel
Koen of Ridderstraat 215 Leuven.

• Gezocht: Kamer in gemeenschaps-
huis voor vlgd. uk. jaar. Zw. Frieda
Bcx, Zeven Slapersstraat 22. (briefje
uchtcrlutcn indien niet thuis a.u.b.)

• Trien zoekt toffe student om de
weekends in Leuven aangenaam door
te brengen, Schrijven met foto naar
Trien van Taze, Tervuursevest 141
3030 Heverlee blok D

.chx>;é. dJO'" &' uw 'ypw'k v"" &'
"n~·I. V""Z"l'gd v n IIh:l veel ....rv&nng ('bl1l_c lIlel

• Elke zaterdagmorgen ruilen wij 250
gr. lichaamsgewicht in voor punch en
goed humeur (Yeah, apache)

• Tc huur: kamer M/ J op Tiensevest
94 3000 fr. CV inbegrepen gem.
keuken en bad. Op'3 min. van station.
Inlichtingen tss. 10·18 u. Tel: 016/22
31 58 of op bovenstaand adres. Bel
•• ,-of--.

• Vcspa 50 special 40 km/h bouwj. 80
in goede staat met bagagerek. Prijs
overeen te komen. Zw. Korbeek-
Lostr. 64 3030 Heverlee (Tiensestwg.)r---

• Savate / aktie / zweten / lol /
sporthal Heverlee / Pakenstraat /
Kazerne / zaterdag 10 - 12 u..

• Moeilijkheden met uw astrologische
berekeningen? Tiensestraat 21 fl /
3000 Leuven / 10 - 18 u.

DIRV & krisis
Op het debat over 'Derde Industriële
Revolutie en Tewerkstelling' van 9
maart jl. (cfr. Veto 23, verslag blz. 4),
georganiseerd door de werkgroep
Universiteit en Maatschappij, hebben
de notabele sprekers - minister
Gaston Geens, Paul Berckmans(KlIl.),
Gilbert Eggerrnont (ABVV),Prof. Van
Overstraeten (KUL) - duidelijk hun
tegenstrijdige standpunten aan het
licht gebracht. Op woensdag 20 april
/98J zal het colloquium 'Innovatie,
IJIRVen de krisis' dieper en systema-
tischer verder ingaan op dezelfde
tema's. De werkgroep Wetenschap en
Samenleving brengt enkele bevoegd
geachte binnen- en buitenlanders bij-
een om na inleidende lezingen tot een
konstruktieve dialoog rond de proble-
matiek te komen. Het programma ziet
eruit als volgt:
Van 14.00 ToT/6.00 uur
Minister Gaston UEENS (voorzitter
Vlaamse Executieve) over de 'basis-
opties van de ursv-aktie"; Dr. Luk
SOLTE(Science Policy Research Unit,
Sussex University, U.K.) over 'weten-
schappelijk onderzoek, innovatie en
hun rol in de ekonomische krisis', Dr.
Michael POLLAK(Institut d'Histoire du
Temps Présent, Paris) over 'Problerns
regarding the demoeratic choice of
technology' .
Koffiepauze
Van 16.JO TOT18.00 uur
Debat met de sprekers François WILLE·
KENS(C.E.S., K.U.Leuven en Polekar),
Roger KESTELooT(Dienst sociologie,
Ruca), Ralph cecrr (C.R.G.!., U.C.L.
en Werkgroep W & S, K.U.Leuven)en
Dirk TlELEMAN(BRT-journalist, mo-
derator).
HeT geheel gaat door in Auditorium De
Molen (Heverlee. Tussenhet kasteel van
Arenberg en de Celestijnenlaan. langs'
de Dijle). Alle lezers van VETO zijn van
harre uitgenodigd. De Toegang is gratis.

Propaganda 14-daagse
Belgische Rode Kruis

Zoals iedereen weet, richt het Bel-
gische Rode Kruis traditiegetrouw
een propaganda veertiendaagse in
om de werking van haar diensten
aan het publiek kenbaar te maken.
Dit jaar stelt de Leuvense afdeling

'haar . deuren Opç!l voor samen-
werking met de studenten van de
K.U.Leuven.
Daarom bieden we dit jaar de

mogelijkheid aan het presidium van
iedere fakulteit om mee te werken
aan deze kampagne, nt. door middel
van de zelfkleververkoop en waar
ieder presidium, volgens het aantal
-verkochte zelfklevers.vaandeel in de
opbrengst heeft.
Voor dit jaar zijn er drie weken

gepland, van 16 april tot en met
8 mei! Verdere inlichtingen te ver-
krijgen op het sekretariaat: G.
Roggeman, Pastorijstr. 10,3//0 ROT-
se/aar. 016/443820 0

Persbericht
Dag unief, wat nu?
Elk jaar studeren aan de K.U.L. zowat
3000 jongelui af die klaar staan om,
elk binnen zijn/haar specialiteit, een
plaats te bekleden in onze samen-
leving.
Om afstuderenden te helpen bij het
zoeken naar een gepaste werkgelegen-
heid, werd ter gelegenheid van de 4de
Jobinformatiebeurs K.U.L. (9 maart
jl.) de herwerkte uitgave gepresenteerd
van 'DAG UNIEF. WAT NU?'.
Deze handige brochure bevat alle
noodzakelijke en nuttige inlichtingen
voor de universiteitsverlater : R.V.A.,
solliciteren, dienstplicht, verder stu-
deren, buitenland, plaatsingshulp aan
de K.U.L.
De brochure is verkrijgbaar op de
Dienst Studentenvoorzieningen, Bo-
gaardenstraat I te Leuven tegen JO fr.
of kan per post aangevraagd worden
mits betaling van 20 fr. op rekening
431-0372091-66 van Sociale Dienst
Leuven. met de vermelding 'Brochure
Dag Unief.
Voor alle verdere inlichtingen i.v.m.
deze problematiek kan u terecht bij de
Coördinatiecommissie Plaatsingshulp
K.U.L., Atrechtcollege. Naamsestraat
63 te 3000 Leuven, tel. 016/22.56.84.

1
I
I

.... ZOEKERTJE: ·20fr.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr, 2d

I
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L --------- --- _J

Petitie
tegen verkrachting
Een aantal vrouwen willen een poging
doen om vooral verkrachting uit de
duistere hoek te halen. Gedurende één
maand willen zij zoveel mogelijk
handtekeningen verzamelen om op die
wijze politie en rijkswacht duidelijk te
maken dat zij dit probleem wel ernstig
moeten gaan aunpakkcn.
Daartoe gaat er een petitie rond in

het Leuvense. Maar er is méér. Na een
maand petitie-aktie willen de initiatief-
neemsters een aktie op touw zetten. AI
weten zij nog niet goed 'wat en hoc'.
Op J 1 nutart 198J om 20.00 1/. is er in
Elcker-Ik in een elk geval een bijeen-
komst daarover. Enkel vrouwen zijn
daarop uitgenodigd. De petitie-aktie
loopt tot ongeveer 22 april, en komt uit
van 'vrouwen die oproepen geweld
tegen vrouwen te stoppen.' 0

Peter Schat?
Wegens technische moeilijkheden met
de antenne van radio Scorpio op
maandag 21 maart 11. is o.a. het
programma E Pericoloso Sporgersi
komen te vervallen. Wij verontschul-
digen ons aan de lezers die naar
aanleiding van het artikel" Peter Schat
in de huid van Beethovcn" in Veto 23
wanhopig de golflengten rond 101.6
MHz afgespeurd hebben.
De aangekondigde special Lal voor-

alsnog toch uitgezonden worden met
14 dagen vertraging, op rnaaandag 4
april, om 22.00 u. op Radio Scorpio,
101.6 MHz. 0

Goede Vrijdagtocht
Het herdenken van de kruisdood van
Jezus Christus kan niet losgemaakt
worden van de moorden, het onrecht
en de verdrukking van vandaag.
Jezus wed gekruisigd als een mis-

dadiger maar hij stierf voor gerechtig-
heid. Daarom wordt dit jaar opnieuw
in Leuven een "Goede-Vrijdagtocht'
georganiseerd: iedereen die zich soli-
dair voelt met alle slachtoffers van
lijden en geweld en wil protesteren
tegen de dood in al zijn wanstaltige
vormen van onrecht, bewapenings-
wedloop, onderontwikkeling, konsu-
misrne, racisme, enz. wordt uitge-
nodigd.
Organisatie: Broederlijk Delen, Pax

Christi- Vlaanderen, in samenwerking
met Universitaire Parochie en Leu-
vense scholen.
Verzamelen 17.00 uur, vertrek 17.15

uur vanop de speelplaats van het
Jozefietenkollege, uitgang Damlaan-
plein.
Erna is er in de O.L. Vrouw kerk

(18.00 u) viering. Meer inlichtingen:
U.P., Jan Stasstraat 2,016/227808;
Luc Van den Wijngaart, Vlamingen-
straat I, tel. 222841.

M.C. voor Pax Christl-Leuven

. Paasvakantieregeling
ASR-diensten

(I'WI 18/11l/l/rl lOT17 april 198J)

Uitzouderingen op de normale rege-
ling zijn:
- Alle diensten zijn gesloten op
maandag 4 april. 't Stuc: de vergader-
zalen en ateliers zijn slechts open
tussen 9.(X) en 18.(X)uur; de pcrma-
ncntie van Kultuurraad is gesloten
tussen 12.00 en 14.00 uur.
_ ISOL: het kantoor van ISOL is
gesloten van dinsdag 5 tot en met
vrijdag 8 april.
_ Sociale Raad: van 28 maart tot 1
april en van II tot 15 april is het
kuntoor en de kopiedienst slechts open
van 14.00 tot 18.00 uur. Van 5 april tol
Xapril is alles gesloten. LJ

Persmededeling
Kring Katechetika

Hierbij verklaart de kring Ka-
techetika open te s,taan voor

alle mogelijke schenkingen van
verenigingen die hun subsidies blijk.
baar kunnen missen.
Vanuit liberale (en andere) hoe-

ken verwShten wij eerstdaags stor-
tingen op nr. 785 -5296965 - 91,
waarvoor onze dank op voorschot.
Aflaten te bekomen op Si-Michiels-
straat 2-6; I jaar per 1000 frank.

Studenten-
vertegenwoordigers
(vervolg van p. 11)

de Kringraad die zich hiermee bezig
houden (op dit ogenblik: studiedruk.
aggregatie, universiteit en maatschap-
pij).
- De vertegenwoordigers verwoor-
den en verdedigen het standpunt van
de A.V. naar de akadcmische overheid
toe. Omgekeerd moeten ze het stand-
punt van de akademische overheid aan
de A.V. duidelijk kunnen maken.
- de vertegenwoordiging regelt on-
derling een taakverdeling en de voor-
bereiding ad hoc van elke Akade-
mische Raad. Ook voor deze specifie-
ke voorbereiding moet tijd vrij ge-
maakt kunnen worden, bv. voor het
bestuderen en napluizen van de dos-
siers.
4. Kombinaties met een zware op-
dracht binnen een kring (bv. praeses)
worden over het algemeen afgeraden.
Geïnteresseerde studenten dienen hun
kandidatuur in, schriftelijk, met een
motivering en een curriculum vitae (ter
zake), uiterlijk op vrijdag 6 mei, 12.30
• u, op Kringraad, 't Stuc, E. Van
Evenstraat 2D, 3000 Leuven. Voor
meer inlichtingen kan men ook op dit
adres terecht. De kandidaten zullen
uitgenodigd worden om hun kandida-
tuur voor te stellen op de A. V. van de
. Kringraad op 20 mei e.k. 0


