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Veto is een publikatie van de Algemene
Studentenraad van Leuven.

Veto wil zorgen voor een sensibilisering
van studenten voor de realisatie van een
fundamenteel demokratisch beleid van
de universiteit. Vandaar ook de kom bat-
tieve titel "Veto", wat zoveel betekent
als: wij. studenten, verzetten ons er-
tegen dat er over onze hoofden heen
bestlsslnqen worden genomen die ons
aangaan.

(Poging tot) interview met Dr. Le Compte
"Vroeger was mijn geneeskunde voorhistorisch,
nu is ze supermodern."

ontdekt, omdat er kilo's wetten zijn.
De wetten worden per kilo gemaakt en
verschijnen dan ook per kilo in het
Staatsblad. Het is onmogelijk voor de
Raad van State om dit allemaal te
vergelijken met de wetten die aan hen
voorgelegd worden. We hebben nu
ontdekt dat er bladzijden verdwenen
zijn, ingevuld zijn nadat de koning
getekend heeft, en zonder watermerk.
De laatste bladzijde met de handteke-
ning van de minister en de koning in de
KB van '78 en '79 is losgescheurd en is
bevestigd aan een ander ontwerp dat
voorgelegd is aan de Raad van State.
Dus de vervalsing is gebeurd tussen de
Raad van State en de ondertekening
door de koning.»

OP dinsdag 18 november
om 20 u. wordt dr. Le
Compte in de Grote

Aula op uitnodiging van Medica
geïnterviewd door Nand Baert
word ik duizend jaar?". Dr. Le
word ik duizend jaar?" Dr. Le
Compte zal het hebben over
ouder worden, vitamines, de
orde van geneesheren en zich-
zelf.
We gingen hem opzoeken in
Knokke-Zoute voor een eksklu-
sier interview voor Veto. Van
enig systematisch interview was
er evenwel helemaal geen sprake.
Dr. Le Compte vertelde aan een
zulkdanig snel tempo, hierbij
van de hak op de tak springend,
dat het moeilijk en uiterst ver-
moeiend is hem te volgen.

vorige arresten. Want bij deze arresten
steunde de veroordeling van de orde
van geneesheren op dokumenten, die
vervalst zijn. We vragen dus aan
Straatsburg de vernietiging van de...,KB
'78 en '79 en van 10 november '67. Als
tuchtrechtbank is de orde afgeschaft.
Eigenlijk bestaat ze nu niet meer als
vereniging door de konstatatie die
wettelijke kracht heeft, en het papier
van de deurwaarder is wettelijk, heeft
de kracht van wet. Dit gaan we ten
overvloede laten bevestigen door
Straatsburg en de Raad van State. Ik
heb dus al vier arresten gewonnen in
Straatsburg en heb er nog drie in het
vooruitzicht. Dat zullen er dan zeven
zijn. Dat kan zeker niemand. Er zijn
enkele gevallen bekend van twee, geen
enkele van drie en maar één van vier,
en dat ben ik.»
Velo: Dat komt dan in het Guinness-

rekordboek waarschijnlijk?
Le Compie: ..Ik heb het nog niet
opgestuurd, maar ik had het al moeten
doen.»

Velo: Heeft het Hof in Straatsburg wel
een wetgevende macht?
Le Compte: ..Ewel voilà. Die vraag
van U bewijst dat ik het beu ben van
nog te gaan spreken in Leuven of
eender waar. U bent toch opgevoed
met de Europese gemeenschap en het
Europees gerechtshof? Maar ja, u doet
geneeskunde, en toch geen rechten, dat
is een verontschuldiging.»

..Straatsburg is geïnkorporeerd in
de Belgische interne wet en staat zelfs
boven de Belgische interne wet, dank-
zij het beroemde arrest Fromage
Suisse van 27 mei 1971. Het hof van
Kassatie bepaalde toen dat de recht-
spraak van Straatsburg een direkte

Belgische wet
..Ook gaan we naar Straatsburg om
herziening te vragen van mijn vier

Zondag 4 november 1984. Knokke-
Zoute is zo druk alsof het vakantie is.
Het klassieke beeld van mooie wagens
en dito vrouwen. In een residentiële
wijk treffen we een grote pijl op een
muur aan met "dr. Le Cornpte" als
vermelding. Typisch. Voor de deur
van de Villastaat een knalrode Porsche
911. Dr. Le Compte opent onmiddel-
lijk de deur, gekleed in rolkraag en
schapevacht. De woonkamer is volge-
propt met Kongolese kunst en beeld-
houwwerken van zijn vrouw. Bovenop
de piano staat een kunstwerk van
dat van Salvador Dali ("een persoon-
lijke vriend") blijkt te zijn. Twee van
zijn tien kinderen studeren aan de
tafel. Or. Le Compte zet zich in een
zetel, in het licht van een schijnwerper
die op hem gericht is. Hij stopt ons
onmiddelijk een papier in handen dat
we voor het interview mogen gebrui-
ken, en zegt erbij: "Dat gaan de
studenten origineel vinden. U schrijft:
Van als we toekomen, schuift dr. Le
Compte ons een papier voor de neus,
met volgende tekst. Dat is een blik-
vanger. "

Na deze blikvanger volgt dus onze
poging tot interview.
Veto': Hoc staat het met Uil' strijd tegen
de orde van geneesheren?
Le Compte: ..Mijn eerste voordracht
in Leuven was "Ik en de horde van
geneesheren". Maa r de orde is voorbij-
gestreefd, ze bestaat niet meer! Ik heb
al vier arresten tegen de Orde gewon-
nen op de meer dan IOO()() klachten die
bij het Hof van Straatsburg zijn
neergelegd. Van de 72 die gelijk kregen
voor de Commissie, hebben er uitein-
delijk 50 gelijk gekregen voor het Hof.
Daarvan zijn er vier van mij. Dat is een
wereld rekord, een superwereldrekord.
Nu zijn er drie nieuwe in de maak. We
hebben nu toevallig ontdekt dat de
orde van geneesheren opgericht is niet
door valsheid in geschriften, maar
door valsheid in openbare stukken.
Wc hebben dat laten konstateren
vorige week dinsdag door een deur-
waardster. het was een vrouw die
sigaren rookt. maar enfin, dit is maar
een anekdote. Dit dokument gaat nu
naarde Raad van State die ambtshalve
de vcrmenging moet uitspreken van de
orde van geneesheren. Ambtshalve
moeten zij dit, als het ontdekt wordt.
Natuurlijk hebben zij dit zelf niet "De bewijzen lever ik nooit, om niet te kunnen uitgemaakt worden voor Pietje de leugenaar." Foto Aldegonde Le Compte.

EN VERDER ...

werking heeft in het Belgisch intern
stelsel en boven het Belgische stelsel
staat. Dat was dus een heel domme
vraag maar ik verontschuldig U omdat
U maar geneeskunde doet en geen
rechten. Moest ge rechten doen, zou
dit onvergeeflijk zijn. Voor studenten
in de geneeskunde is het nog te
vergeven, en ik zal er de mantel van de
liefde over gooien. Neem nu het geval
Martens. Mevrouw Martens wou een
kind maar de vader is ongekend. Zij
kent hem waarschijnlijk wel. Dat kind
kon niet erven tenzij het geadopteerd
werd - (een vrouw komt in de kamer
binnen) dit is mijn vrouw Begga
D'Haese, beeldhouwster, enzovoorts,
enzoverder. Mevr. Martens heeft in
Straatsburg gelijk gekregen, zodat de
wet Van Elslande niet meer geldt.
Verschillende rechters zeggen nu dat
het arrest Martens voorrang heeft
boven de Belgische interne wet. Idem
met het geval Le Compte. Al die
onnozelaars die nog weigeren hun
lidgeld te betalen, hadden zich moeten
oeroepen op mijn arrest.»
Veto: Wal is 1111' alternatief voor de orde
van geneesheren?
Le Compie: «De gewone rechtbanken.
Hebben kappers een orde? Hebben de
beenhouwers een orde? Hoeveel
beenhouwers zouden er nog overblij-
ven? Het is allemaaljalollsie de métier
in elke orde. De geneeskundige kom-
missie die in elke provincie bestaat,
alsook gelijk welke rechtbank kan U
uw beroep ontnemen. (Begga D'Haese)
De orde dient over het algemeen om
hun soortgenoten een hand boven het
hoofd te houden. Die werkelijk iets
doen, beschermt ze. Ze doet alleen den
duvel aan aan mensen die met hun kijk

(vervolg op p, 5)

Barbarabier
VTK - In ons vervolgverhaal "Nieu-
we winden bij VTK" kunnen we weer
eens een origineel idee melden. Via wat
lange armen en andere toevallige
kontakten, is het presidium er name-
lijk in gelukt een of andere westvlaarn-
se brouwer een derde van een brouw-
ketel af te kopen. De inhoud wel te
verstaan; een straf bruin bierke in
flesjes van 25 cl. getapt en voorzien van
een sober etiket dat met een zekere
lïerheid "Barbarabier VTK" vermeldt.
Barbara, ter informatie, is de patrones
van de ingenieurs en ze verjaart op 4
december.

Het geestrijke vocht (7,5", bijna zo
sterk als Duvel!) moest zo'n beetje
dienen als rode draad doorheen de
klassieke Barbarafestiviteiten. Zo was
er bijvoorbeeld vorige week een kanrus
met o.a. Barbarabier en kregen ook de
proffen een flesje te verwerken, ad
fundum nog wel, tijdens het duo-
optreden van Sint Niklaas en Barbara
tijdens de lessen. De draad moest
spijtig genoeg onderbroken worden
tijdens het Barbarabal met Jo Lemaire
vorige dinsdag. Dat ging immers door
in zaal Stella en daar mocht alleen bier
met diezelfde naam over de toog.

Maar de voorraad is natuurlijk nog
lang niet uitgeput. VTK moest immers
liefst 180 bakken bestellen, ofte 1080
liter! Zelfs .1600 feestende ingenieurs
krijgen dat in twee weken niet opge-
dronken. Iedereen wordt dan ook van
harte uitgenodigd om eens eentje te
komen proeven in de RC-bar van de
studentenwijk Arenberg in Heverlee.
U betaalt er weliswaar 25 fr. voor maar
de redaktie kan u bevestigen dat u na
het eerste glas goed in de sfeer en na het
tweede zelfs al goed in de wind zit.

BM

•
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CVP en raketten
Onlangs mochten we meemaken dat
de cvp haar standpunt inzake ra ketten
wijzigde, alhoewel zij het "aktualise-
ren" noemen. Graag had ik hierbij
enkele bedenkingen geformuleerd.
I. Het is niet de eerste keer dat de
cv valse hoop geeft aan vrede minnend
Vlaanderen. Wie herinnert zieh niet de
anti-raketten betoging in Brussel waar
CVP-parlementairen mee opstapten?
En wie herinnert zich ook niet dat
dezelfde parlementairen later in het
parlement hun achterban in de steek
lieten?
2. Maar niet alleen de CVP neemt
omwille van elektorale overwegingen
standpunten in die later gewoon in de
vuilnisbak belanden. Wie herinnert
zich immers niet dat de SP het NAVO-
dubbelbesluit steunde en goedkeurde?
3. Wie kan, tenslotte, zeggen dat de
Vu haar standpunt in verband met de
raketten ooit veranderd heeft? De
Volksunie is de enige grote partij die
altijd en resoluut de plaatsing van deze
moordwapens afgekeurd heeft. Het is
de enige partij in Vlaanderen die zich
daadwerkelijk laat leiden door het
pacifisme, door de "NOOtT MEER OOR-
LOG" gedachte.
Ondanks alles blijf ik hopen dat de

cvp oitmaal geen elektorale over-

wegingen op de eerste plaats gezet
heeft. Ondanks alles blijf ik geloven in
een Vlaanderen zonder raketten. Maar
waarom laat de regering de werkzaam-
heden in Florennes gewoon door-
gaan? Of zouden het toch woorden in
de wind zijn?

Marc Van hammée
Secretaris VUJO-KUL

Persdokumen-
tatiecentrum

Prima dat in de recente Veto nr. IO nog
's de aandacht gevestigd wordt op het
ASR-Persdokumentatiecentrum. Als
(ex)medewerker van het BPA-Bevrij-
dingsPersAgentschap toch enkele
puntjes op de i. BPA IS ontstaan uit een
"inforrnatiewerkgroep" binnen de
ASR en heeft zich daar nooit over
geschaamd. Het bijhorend dokumen-
tatiecentrum - dat met de jaren steeds
uitgebreider en bruikbaarder werd -
was toen gevestigd in de Krakenstraat.
Later werd BPAeen autonome vzw, en
verzorgde zeven jaar lang een weke-
lijks nieuwsbulletin. In die 7 jaar was
BPA achtereenvolgens gehuisvest in de
Krakenstraat. de Naamse Vest, de
Vlamingenstraat en tenslotte de Maria
Theresiastraat. Wat ondertussen was

uitgegroeid tot een "bijna echt" week-
blad, werd na die 7 jaar stopgezet, o.a.
wegens een tekort aan abonnees.
Zeggen dat "er sleet op de formule
kwam en dit centrum failliet ging", is
dus maar één interpretatie, en kunnen
vzw's niet 'failliet' gaan. Soit. Na de
stopzetting van het BPA-weekblad (dat
tussen haakjes samen met anderen
overging in maandblad KOMMA - still
alive) werd door de vzw BPA besloten
het inderdaad omvangrijk geworden
archief niet verloren te laten gaan,
maa r een nuttige bestemming te geven.
Het werd (terug) ter beschikking
gesteld va n de ASR. ZO belandde het op
de 's Meiersstraat. samen met Veto, bij
wijze van spreken "terug in de moeder-
schoot" van de ASR. We hopen samen
met jullie dat een aantal mensen zich
willen engageren tot wat knip-, ko-
deer- en klasseerwerk. zodat de konti-
nuïteit en de bruikbaarheid van dit
archief gegarandeerd blijft.

Een laatste schoonheidsfoutje: niet
"het Persdokumentatiecentrum lever-
de reeds meerderejoernalisten". Wel is
het zo dat vanuit het vroegere BPA
reeds verschillende mensen in de
(professionele) joernalistiek beland-
den. Dat er sinds de overname doorde
ASR medewerk(st)ers - bvb. via Veto
- joernalistieke kwaliteiten ontwik-
kelen, lijkt ons voorlopig nog toe-
komstmuziek (of misschien ambitie?).
Met hartelijke groeten,

Pol Bauwens
(nog steeds aktief voor het ASR-

Persqokumentatiecentrum)

ZWEMMEN ... GYM ... SAUNA

SPORTIEVER DAN KINEMA!!
Sauna + Zwemmen + ...

1 PINT
VOOR DE BELACHELIJKE PRIJS

... 149 BF ...

KOM MET VRIEND(INN)EN

KOLUMN

Jest, de eerste en de beste voor "Jonge" reizen,
goedkope vluchten, weekends In Parijs of Londen,
treintickets ...

Voor deze wInter:
een uItgebreId gamma
skI-mogeliJkheden
met bUI, trein of eigen wagen,
Indlvldu .. 1of In groep, studio of hotel

Leopoldstraat 26
3000 Leuven
tel. 016/22.76.10

Het Belgisch leger bestaat nog,
mede doordat de ultieme raket
nog niet is gelanceerd. Hier-
onder volgt het rare, maar niette-
min ware verhaal van een kandi-
daat-generaal. Ook hij moest
immers naar het kleine kasteeltje
om kandidaat-kolonel te wor-
den.

Zoals onderhand geweten,
blaakt ons leger van stiptheid.
Nu men een frees heeft om zelf
raketten te bouwen, moet men
immers ook met eksaktheid Ie-
ren tellen. Daarom moet elke
kandidaat-tuitenant-majoor om
precies acht uur 's morgens pre-
sent zijn voor de grote dag. Vijf
na acht betekent desertie en dus
"kalot".
Onze kandidaat-majoor, laten

we hem genoegzaam Prulle-
mans noemen, diende zich dan
ook om kwart voor acht aan bij
de juiste ingang. Doorlopen
mocht hij echter niet. Prulle-
mans werd op de gepaste manier
gedevieerd naar een deur, waar-
achter het wachten kon begin-
nen.
lets na achten begon de offi-

cier van dienst het vaderland te
dienen. Kandidaat-kapitein-
kommandant Prullemans werd
ingedeeld in rij 4 om daarna
doorverwezen te worden naar de

wachtzaal. Aldaar behoorde hij
ineens om onverklaarbare rede-
nen tot groep 1. Kandidaat-
kapitein Prullemans viel onder-
tussen ook al onder de militaire
wetgeving. Althans, zoiets had
hij toch ergens menen te horen.
Rond negen uur begon de

rondleiding voor kandidaat-on-
derluitenant Prullemans. Eerst
een radiografietje, daarna een
gesprekje over bedwateren en
ander leuks met een "neuro-
loog". Ondertussen moest ver-
plicht 2 centimeter urine worden
ingeleverd. Niet meer of niet
minder. Voorwaar een oefening
voor getrainde blaasspieren.
Menige blaas kwam dan ook in
moeilijkheden.
Kandidaat-korporaal Prulle-

mans werd dan onderworpen
aan het geneeskundig onder-
zoek. Een lollige bedoening,
waarvan de waarde voor de
algemene volksgezondheid be-
twijfelbaar kan worden geacht.
Maar wij willen niet negatief
lijken. Allereerst waren er de
oogtests. Niet eens met de klas-
sieke pollepel, maar gewoon met
het handje voor het oog. Kandi-
daat-rekruut Prullemans faalde
reeds op dit eerste onderdeel. De
"onderzoeker" van dienst, meer
van dienst dan onderzoeker,
beval kandidaat-kandidaat Prul- .

lemans in de lucht springen van
plezier. Hij zou immers afge-
keurd worden.
Vanaf dan had Prullemans

uiteraard tijd te over om het
onderzoek op de voet te volgen.
Het lollige is overigens dat wie
per se wil goedgekeurd worden,
dit bijna zeker kan. Iedereen
moet immers in de rij de oogtest
doen. Het volstaat er van uit te
gaan dat de meerderheid der
bevolking normaal is, statistisch
verantwoord uitgangsgegeven,
en dan te herhalen wat de
meerderheid der voorgangers
zegt. Zelf kijken is er desnoods
niet meer bij. De test van de oren
is ter zake nog gezelliger. Prulle-
mans kreeg bij elk oor één,
schrijve en leze 1, signaal te
horen. De dokter van dienst gaf
kandidaat-afzwaaier Prullemans
nochtans een goed over de hele
lijn, zowel voor superhoge als
ekstreem lage tonen. Misschien
zat dat allemaal in dat éne
bliepje.
Bij de weegschaal leek Prulle-

mans enkele kilo's zwaarder dan
normaal. Niet te verwonderen
want alleen bovenkledij en
schoeisel moeten verwijderd
worden. En portefeuille, alle be-
nodigde papieren en dies meer
staken in Prullemans' broek-
zakken. De kandidaat-nul in
kwestie schrok zich een bult
toen hij zijn lengte mocht ver-
nemen. Sinds de laatste meting
in de eerste kandidatuur was hij
twee centimeter gekrompen.
Kan iemand op zo korte tijd zo
erg onder de leerstof gebukt
gaan? De dokter beval een

KOLOFON Zetwerk en lay-out
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volledige ontkleding, maar da-
delijk erop mocht Prullemans
zich weer aapkleden. Zonder
één oog te werpen op 'de feite-
lijke fysieke toestand van onze
legerliefhebber, sprak de arts
zijn oordeel "af te keuren" uit.
Eigenlijk hadden wij ergens ver-
nomen dat deze gegevens ge-
bruikt worden als algemene sta-
tistieken voor volksgezondheid.
Wie weet?
Vanaf dan mocht onze rekruut

gaan wachten "tot aan het eten".
Wij schrijven tien uur. Iedereen
mocht verder aan de psycho-
technische proeven deelnemen.
Jolijt dat Prullemans dus niet
gegund werd. En inderdaad, om
12 uur kwam men de "afgekeur-
den" mee opvissen om te gaan
eten. Zij moesten om één uur
terug in de wachtzaal zijn. On-
dertussen stapten Prullemans en
konsoorten mee naar de refter-
deur, alwaar de hele troep ge-
parkeerd werd. Na een half
uurtje wachten deelde een offi-
cier mede dat deze refterdeur
niet meer gebruikt werd. Hoe
was dat ook weer tijdens de
tweede wereldoorlog? Had men
toen de "strijders" ook niet aan
de verkeerde grens doen wach-
ten?
Om één uur waren Prullemans

en konsoorten ter plekke. De
"wacht"-zaal deed zijn naam eer
aan. Voor half vier had iedereen
het gissen naar de reden van zijn
aanwezigheid in dat lokaal. Zelfs
de simpele mededeling "u moet
hier wachten tot half vier", werd
te moeilijk mededeelbaar be-
vonden.

Ondertuss'en was het wel leuk
de echte soldaten waar te ne-
men. Enkelen stonden met hun
emmertje op het pleintje voor de
wachtzaal, verzetten af en toe
een paar passen, merkten dat zij
hun emmertje laten staan had-
den, gingen terug naar het em-
mertje, namen hun emmertje om
terug een paar passen te ver-
zetten mét het emmertje. Van
bezigheidsterapie gesproken.
Een andere Prullemans-in-spe
moest alle stoelen op een tribune
tien centimeter verschuiven. En
dit alles onder het wellustige oog
van de kuierendé dienstoverste.
Men kan echter niet elke dag
NATO-maneuvers verwachten.
Nadat alle goedgekeurden

reeds lang naar huis vertrokken
waren, kregen Prullemans en
zijn trawanten ook een "mars-
order". Tegelijkertijd .streken zij
hun dagloon van 75 fr op. Niet
slecht voor vijf en een half uur
wachten, met tussenin een gratis
maaltijd. Indien mogelijk tekent
Prullemans bij. Maar de vol-
gende keer neemt hij wel iets
mee om zich nuttig bezig te
houden.
Voor toekomstige Prullemans-

aanhangers: begin nu reeds te
wachten. Wachten op de bom.
bijvoorbeeld. Oefening baart im-
mers kunst. Alhoewel overdrij-
ving ook niet mag. Want i_emand
die "wachtte" bij een bevel,
kwestie van gewoonte, kreeg wél
een scheldpartij te verwerken.
Ons leger moet immers paraat
zijn bij het wachten.

Prullemans



"verdomme toch een goed inkomen"
, en ander kassagerinkel. Hij liet zich
dan ook zeer nadrukkelijk neerbui-
gend uit over artsen uit groepsprak-
tijken met "de kleine kabas en de
kleine auto". Beekers gaat duidelijk
gebukt onder de zware last van zijn
jarenlange ervaring in de klinische
wereld, waardoor hij niet meer in staat
is zelfs maar te luisteren naar alterna-
tieven. Telkens hij niet aan het woord
was zat hij dan ook demonstratief in
een of ander boekje te neuzen.
De studentendelegatie had dan weer

last van een gebrek aan praktische
inslaande argumenten en moest zich
beperken tot enkele weliswaar glashel-
dere principes, zoals recht op vrije
studiekeuze.

Ook het publiek droeg zijn steentje
bij tot de verwatering van het debat.

, Zo, was er de interventie van een
Medica-lid die het nodig vond de
representativiteit van de studentende-
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verdronken was; de markt is om zeep,
er zijn al lang te veel dokters. Toch
haalde hij een hele rits argumenten pro
NC aan. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat
wij met z'n allen veel te vaak en veel te
gemakkelijk naar een arts lopen. Over-
konsumptie noemt hij dat, hoewel ons
niet geheel duidelijk is hoe dit te rijmen
is met zijn these dat er te veel artsen
zouden zijn, wat toch eerder op een
gebrek aan patiënten wijst. Ook po-
neerde hij dat een teveel aan genees-
kunde studenten opleidingsproblemen
stelt en een zware last voor de
patiënten, de proefkonijnen, betekent.
Een argument waar de tegenpartij niet
op inging. Anderzijds gaf De Somer
toe dat aan NC een kwalijke korpora-
tistische geur hangt.

Kleine Kabas
Vooral dr. Beekers had het op de
benaderingswijze van Dewitte bepaald
niet begrepen. Ook hij stelde dat er aan

Getrouw het klassieke schema van
een debat, mocht om te beginnen ieder
pannellid zijn zegje doen. De partijen
kregen kwasi onbeperk t de tijd om hun
zaak te poneren, waar ze gretig
'gebruik van maakten. Alleen de stu-
'dentendelegatie hield zich wijselijk aan
een bondige maar duidelijke stelling-
name tegen NC. Meteen was echter

, duidelijk dat de verschillende partijen
het probleem elk vanuit een heel eigen
hoek bekijken. Jammerlijk genoeg
bleken ze dit niet van mekaar te
merken zodat ze naast mekaar bleven
heenpraten zonder echt op andermans
redeneringen of argumenten dieper in
te gaan.

Noodrem
Harry Dewitte hield een nogal onsa-
menhangend betoog. Met veel goede
wil kon men tussen de regels wel wat
lezen over reorganisatie van het huidig
elitair curatief medisch apparaat tot
een meer patiëntgericht preventief
netwerk, in het genre van de vzw
Geneeskunde voor het Volk waar hij
zelf voor werkt. Een reorganisatie
waardoor het artsenoverschot zelfs
een tekort zou worden, wat als
alternatief voor NC toch kan tellen.

In zijn betoog wou hij ook aantonen
dat geneeskunde heden ten dage "big
buisiness" is. Hij haalde daarvoor een
heleboel cijfers aan over de gigantische
winsten en winstmarges van de farma-
ceutische bedrijven. Hij mikte daarbij
niet zozeer op het nut van dit soort
bedrijven, maar veeleer op hun mis-
schien niet zo eerbare doelstellingen.
In dat licht wou hij NC doen overko-
men als een noodremmaatregel van
een industriéel-burgerlijk kompleks

Belgium Mythology
Les Belges sont enfin là !

Debat met kommunikatieproblemen
Numerus Clausus in geneeskunde

inspireerde het Stuc terecht tot grotere
Belgische projekten, met ondermeer
Belgisch teater, Belgische dans en
Belgische video. Het programma van
deze Belgische Stuc-maand, vind je in
de Veto-agenda en in de Stuc-voor-
stuc-krant. En verder.i. steek je vader-
landse trots niet onder stoelen of
banken,

Hilde Devoghel

gium Mythology, door kunstkritici
"als een kitcherig, nepdingachtig pro-
dukt van potentiële zielen" zou geklas-
seerd worden, wierpen Kultuurraad en
IRC zich reeds in juni 1984 op een
filosofische fundering en bewerking
van de myte-an-sich. Roland Barthes'
.'Mythologies' en De Saussure's struk-
turalisme werden gretig onder de arm
genomen, immers "vooraleer een rny-
tologie tot kunst kan 'worden verhe-
ven, dien men haar te schragen op een
"bombastische, taaloverladen ge-
spreksstof" .

Warm en koud
In het kader van het nationalistisch
projekt, zouden studenten en kunste-
naars een kans k rijgen zich in een
meta-taal over de myte uit te spreken
om bijvoorbeeld de geschiedenis te
herschrijven en een Belgische Weten-
schap of kunst te stichten. "Doe watje
wil, maar doe het Belgisch", zei het
simplistisch organisatorisch manifest.

dat zijn macht en status bedreigd ziet.
In hetzelfde verband was ook sprake
van dekumul en verplichte op-pen-
sioenstelling.

Daar Dewitte het allemaal veel te
vee) omzwachteld had met citaten en
cijfers, waarvan hij de interpretatie
steeds weer tenonrechte aan de toe-
hoorder overliet, werd hij dan ook
nauwelijks begrepen. De Somer vroeg
zich letterlijk af "wat al Jie cijfers
eigenlijk met numerus clausus te
maken hebben". Ook op het te vaag
gesuggereerde alternatief ging De So-
mer niet in, Om te beginnen stelde hij
dat het medische (gouden?) kalf al

Het resultaat van de studenten-
oproep was begin december te zien op
een tentoonstelling in het verwarmde
zaaltje van 't Stuc. Het IRC bouwde er
een ideologische ruimte met enkele
interpretaties van Leuvense studenten
en voornamelijk eigen realisaties. De
schrale inbreng van de studenten,
ongeveer een 20-tal inzendingen, is
bedroevend. Of is ook dit Belgisch?

Een imitatie van het Leopold-
standbeeld in 't Stuc-kaffee, vormde
de toegang tot dit 'Warm België',
Binnenin vond je een galerij persiflages
op gekende kunstenaars als Mon-
driaan, Kandinsky en Liechtenstein en
kon je kennismaken met Fabi, het
levende (travestiet) kunstwerk.

De grote, onverwarmde ruimtes in
de Dijlemolens bieden deze week
plaats aan 'Koud België' met werk van
een 25-tal kunstenaars, waaronder
Castelijns, Charlier en W,l.C. Free.
Dit klein warm en groot koud België

de artsenopleiding een kwantitatieve
bovengrens is, hoewel hij niet kon
aangeven hoe men die grens dan wel
moest gaan bepalen. Vooral echter
hamerde hij op de nefaste gevolgen
van een artsenoverschot. Hij schilder-
de daarbij het beeld van jonge artsen
die door gebrek aan patiënten en
daaraan gekoppeld gebrek aan erva-
ring, de veiligheid van de bevolking
bedreigen. Wat hem nog het meest de
ogen uitstak, was dat op die manier
ook hel inkomen van die jonge artsen
bedreigd wordt.
Alhoewel hij dus impliciet het

nakende failliet van de huidige genees- , _----------~---...
kunde erkende, vroeg hij zich even
later af waarom een reorganisatie van
die medische wereld dan v-el nodig
was. Volgens zijn benaderingswijze als
gezette 'doktoor' is NC inderdaad een
prachtuitvinding. Uit al wat hij zoal
vertelde, bleek immers dat dit heer-
schap aan weinig anders denkt dan

legatie in twijfel te trekken.
Het opzet van de avond, een

boeiende en zinvolle diskussie op gang
te krijgen omtrent numerus clausus,
ging grotendeels de mist in, De
partijen wisselden niet echt van ge-
dachten; . het leek meer op nietes-
welles gekibbel. Vooral de moderator
treft hier schuld. Hij ondernam nau-
welijks een poging om het gesprek
dichter bij het eigenlijke onderwerp te
houden. Nee, aan dat soort oeverloos
gezwam hebben we geen boodschap,
En dan zijn we nog vriendelijk,

Bert Malliet

Vorige week dinsdag had in
de Valk een debat plaats
over de problematiek van

numerus claus us in geneeskun-
de. Voor- en tegenstanders wa-
ren evenwichtig in het pannel
vertegenwoordigd. Van debat
was desondanks nauwelijks
sprake. De partijen bleken het
probleem op fundamenteel ver-
schillende wijzen te benaderen
en bleven dan ook halsstarrig
langs mekaar heen praten, wat
een weliswaar boeiende maar
vruchteloze konfrontatie ople-
verde. Het Ne-probleem begint
in de fakulteit geneeskunde
nochtans tamelijk akuut te wor-
den. Op regeringsnivo is er
sprake van forfaitaire betoela-
ging van die fakulteiten, wat de
weg opent naar een numerus
claus us. En vanuit de dokters-
wereld klinkt steeds luider ge-
roep over een zogezegd artsen-
overschot.
Het panel was veelbelovend samenge-
steld. Voor de "pro's" waren er dr.
Beckers, van het genre Wijnen, en
rektor De Som er. Voor de "contra's"
waren er Harry Dewitte, een arts uit een
door de orde van geneesheren ge-
wraakte groepspraktijk, en twee stu-
denten geneeskunde afgevaardigd
door Sociale Raad, organisator van
het debat. Daartussenin zat ook nog
moderator Edward Adriaenssens van
de BRT-radio, maar daar was weinig
van te merken,

Onder de (te) vertrouwde
roepnaam 'Belgiurn My-
thology', loopt momen-

teel in het Leuvense een groot
Belgisch totaalspektakel. Bel-
gium Mythology omvat zowel
teater, dans.als tentoonstellingen
en is een initiatief van 't Stuc, het
IRC en het Vitalisme.

Bestaat België nog? Het Independent
Resea rch Center, een onde rzoeks-
instituut dat zich ledig houdt met het
bestuderen en kreëren van diverse

Brochure
NIEUWE DREMPELS'

tot de universiteit
(Over Numerus Clausus en

akademische graden)
te verkrijgen bij jouw sociaal
afgevaardigde in je kring of op
sociale raad, 's Meiersstraat 5.

kulturen vond van niet: De Belgische
emotie zou geanalyseerd en opnieuw
gekreëerd worden. Men zou het jonge
volkje aansporen een nieuwe Belgische
mytologie, een nieuw België te stich-
ten. De Algemene Vergadering van
Kultuurraad en de Vlaamse Vitalisten,
naars, waren bereid hun kennis, erva-
ring en ruimtes ter beschikking te
stellen. Om te verhinderen dat Bel-

Leuvense studenten betogen
tegen numerus clausus
en voor vrijstellingen
LEUVEN - Woensdag 5 december
kwamen zo'n 250 studenten in Leuven
op straat om hun ongenoegen over hef
huidige nationale onderwijsbeleid te
uiten.
Vooreerst wezen ze op het feit dat er'

nog steeds geen wettelijke maatregelen
werden genomen die het verlenen van
vrijstellingen voor een bisjaar garan-
deren. Verder eisten ze dat de regering
niet zou zwichten voor de chantage
van de artsensyndikaten (vooral Wy-
nen J, Deze vragen een numerus ria u-
sus in ruil voor een verlenging van het
tariefakkoord tussen s~ndikaat en.

regering. De studenten stellen daar
tegenover dat het argument van een
overaanbod aan artsen onjuist is, Wél
zijn er artsen die moeilijk .aan de bak
komen. Voor dat probleem bestaan
rechtvaardige oplossingen, b~, een
herverdeling van de arbeid en een
reorganisatie van de gezondheidszorg,

Zij verwerpen echter vooral een nume-
rus claus us omdat dit afbreuk doet aan
het recht op vrije studiekeuze en
omdat door een elitarisering van de
kennis de demokratie op de helling
wordt gezet, [j

POSTERS - GADGETS
Filmaffiches (o.a. American Gigolo. Psycho 2)

POSTERS
WENSKAARTEN
POSTKAARTEN
GESCHENKEN
voor alle omstandigheden
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Het beste uit de kringbladen

Reeds enkele weken mani-
festeert zich een groot
probleem in deze rubriek.

De veelheid en dikte van de
kringbladen maakt dát we te veel
'plaats opeisen voor het beste.
Kwade' tongen beweren zelfs dat
we ons niet tot het 'beste beper-
ken maar een encyclopedische
weergave van de inhoud van de
respektievelijke blaadjes geven.
Het-kan nooit goed zijn, studen-
ten zijn een lastige soort (men-
sen ?). Als ze geen aandacht
krijgen, of een opmerking die
hun niet zint (sommigen zouden
dat 'een kritische bemerking' of
'een kritisch geluid' noemen)
staan ze onmiddellijk op hun
achterste poten. En als ge een
poging doet om eens wat meer
verf te gebruiken, is het ook al
niet goed. Een kwestie van lange
tenen? En dan is er nog die
redaktie waar je rekening mee
moet houden. Die klaagt steen
en been over centimeters tekst en
relevantie en zo ...

Daarom hebben de Vanzwanskes be-
sloten en besluiten zij dat vanaf heden
enkel het allerbeste uit de kringbladen
wordt besproken. Hiermee maken we
het ons natuurlijk gemakkelijker, want
welke kriteria dienen we te gebruiken?
Ge gaat het zien, binnenkort krijgen
we een reaktie van één of andere raad
dan Vanzwanske te veel zwanst (of
zwamt ?). Het leven van een journalist
kan wreed zijn.

Maar over tot de orde van de dag
want er worden weeral nodeloze
centimeters verkwist. Deze week wor-
den Iteka (informatieblad van de
teologische kring) en Wijzer (nummer
drie van de filosofen) besproken. En
om bij onze belofte te blijven, het
allerbeste ...

Dat is naar onze bescheiden mening
datgene wat de beide kringbladen uit
de Veto geknipt hebben. (deze opmer-
king is bedoeld om onze hoofdredak-
teur wat gunstiger te stemmen jegens
deze rubriek). In Iteka vinden we
namelijk een kartoon over 11.11.11 die
van onze huistekenaar afkomstig is en
door de trouwe Veto-lezer wel gekend
zal zijn. (Wel, dank zij jullie aktie
kunnen we deze mensen nog juist in
leven houden - remember). Wijzer
houdt het meer bij de technische kant
van de zaak. Een verminking van onze
zoekertjeskader is er het gevolg van.
Blijkbaar hebben de lieren filosofen
nog nooit gehoord van Tip-ex of
dergelijke middeltjes. Ze hebben in
ieder geval nog niet eens de moeite
genomen om ons adres te verwijderen.
Zeven X-en volstaan en 'Wijzer-box' is
er rap boven getypt. Toch leuk dat
Veto nog bestaat. Een suggestie naar
de andere kringbladen misschien?

Vorige week hadden we een goede
kartoon over de vierentwintig uren ...
al was hij wel een beetje zwak
afgedrukt, maar dat is niet aan ons te
wijten,

Wie dacht (lat we het bij dit ego-
tripje lieten heef'rhet mis voor. Wij zijn
geen pure narcisten, dus over naar de
rest van de Wijzer- en Iteka-artikels.

Leuven ziet er weer rottig
uit vanavond •••

Na het traditioneel editcriaaltje. de
even traditionele inhoudstafel en idem,
dito ASR-dossier (daar raakt Leuven,
blijkbaar niet over uitgepraat) komt
een zééér belangrijk teologisch pro-
bleem aan bod. Nu weet iedereen in
Leuven dat Veto zich met dergelijke
moeilijke kwesties niet inlaat - te
delikaat aan een katolieke universiteit
- maar voor één keer willen we eens
bij dit wereldje stilstaan. Hopelijk
branden we onze vingers niet want ik
zie ze weer al staan met hun pamfletjes
'Veto negativistisch' en 'Veto kommu-
nistisch'. En dan spreek ik nog niet van
eventuele banvloeken en ekskommu-
nikaties. Waarover gaat het nu? De
titel van het stuk verklaart veel:'
"Mama, ik wil voor priester studeren.
en ik mag niet van die boze meneer ...
Waar hebben we dat nog gehoord?
Jawel, de snuggeren onder ons hebben
het reeds door dat het over numerus
clausus (N.C. in de volksmond) gaat.
Leeft deze problematiek dan toch bij
de studenten?

Blijkbaar wel bij de godsdienstoIo-
gen. Er is trouwens nog meer engage-
ment bij de Itekatezen. De teologische
kring werkt met assen (iets wat wij
eerder bij ingenieurs zouden verwach-
ten). De as maatschappij blijkt zeer
aktief. Een projekt rond eenzame
bejaarden, aandacht voor 11.11.11, ...
En ook as Kerk laat van zich horen.
Interessants blijkt evenwel het artikel
over mogelijke dienstverlening in de
derde wereld (toegespitst op gods-
dienstwetenschappers) van de hand
van Roger Burggraeve. Heel wat
praktische informatie op een rijtje.
Een aanrader voor geïnteresseerde'
godsdienstwetenschapper. Toch nog
één opmerking, vergeef het ons we
kunnen het niet laten. Ondergetekende
en de andere Vanzwanskes vinden het
heel vervelend om steeds het blad om
te draaien teneinde de opgave van het
kruiswoordraadsel te kunnen lezen.
Wilt u daar alstublieft rekening mee
houden, onze vingers raken al zo
vermoeid van al dat geblader in dat
kringgebladerte.

Een wijzer verwijst
naar iets anders

Weer zo'n filosofische hersenkronkel
hoor ik de lezer zuchten. In het
redaktioneel wordt dit verduidelijkt:
'De verwijzing kan enkel lukken op
basis van twee kondities: de ontvanger
moet de verwijzing begrijpen. en de
referent moet bestaan. reëel of fiktio-

RTL'in de hemel?

De Croo's dubbeldunk

nee!'. Daarmee weet ook u waarover
het gaat. De redaktie gaat echter nog
een stapje verder: .Wijzer is er voor alle
studenten en door alle studenten. De
eerste propositie is te verhopen, de
tweede is een naïeve maar noodzake-
liike illusie'. Dit laatste wordt in het
verdere verloop van het discours (zo
noemen filosofen dat heb ik me laten
wijsmaken) verklaard. De pointe ver-
klappen wij echter niet. Dit geheime
wapen houden we binnen redaktionele
muren,je weet nooit waarvoor het nog
eens nuttig kan zijn.

in deze Wijzer opnieuw een vlotte
lektuur door de engelse vertalingen
(dat hopen wij toch) van de artikels,
Met-onze dank vöaan de NFK-ers voor
deze arbeidsduurverkortende (wat een
woord) maatregel.

Bijzonder lezenswaard zijn de arti-
kels. over 'het geweld van het woord'
naar aanleiding van een lezing door
prof U. Dhondt over dit onderwerp.
Dit is eens iets anders dan het
straatgeweld dat we diezelfde avond
(jawel, het was de veertiende novem-
ber) meemaakten. Toevallige samen-.
loop van omstandigheden? Van-
zwanske wil er zijn hoofd niet over
breken. '

Tot slot nog een woordje over
'Popish Mythology', een stuk waarin
de werkelijke prêblemauek van het
pausbezoek wordt blootgelegd. 'Je kan
slechts ongehoorzaam zijn. als je een
wetgever erkent. De 'progressieve' teo-
logen die 'gewaagde' grapjes maken
over het Vatikaan, de Katechetika-
leden die een tegenpaus willen aan-
stellen bij het pausbezoek aan onze unief
volgend jaar ..... het zijn allemaal grote
(of moet ik zeggen héél kleine) kin-
deren. het is allemaal even zielig en
halfslachtig.' De auteur ziet dan ook
slechts drie waardige alternatieven
voor deze houding. We willen ze de
lezer niet onthouden, hoewel we niet
zo te vinden zijn voor opsommingen.
Hier gaan we dan: '1. geen gegrinnik.
maar een onbehoorlijke. heiligschen-
nende schaterlach: 2 ofwel een kom-
pleet stilzwijgen, negeren van Vader en
Wet (. ..); 3 ofwel een witgeel vlaggetje
kopen. toeven (sic!) dat braaf-zijn
normaler is dan stout en 'lang leve de
paus' roepen als hij voorbijkomt.' De
auteur vraagt zich wel af of de twee
eerste alternatieven realistisch zijn
'voor een studentenpubliek dat in hoofd-
zaak gerekruteerd werd in katoliek e
scholen. kerkkoren. chiro en scouts.'

Tot daar een korte rondvaart in deze
teologische en filosofische watertjes.
Dat het zwemmen of verzuipen was
maakt dat ook deze keer toch weer veel
ruimte wordt ingenomen. Hopelijk
komt ondergetekende zijn hoofd re-
dakteur niet tegen... Vanzwanske

Ps. Volgende week volgI een speciale
editie van deze rubriek. wij hebben
namelijk een historisch uitgavenummer
bereik I. Kwisvraag van de week : hoeveel
Hel Beste uit's zijn er al verschenen?
Oplossing come and sec nest week.

kostte aan de gemeenschap 40 miljoen
frank; maar voor De Croo en andere
liberale eksellenties zijn openbare diensten
als NMBS, BRT en de post nu eenmaal een
doorn in hul" naar privatisering lonkend
oog. Volgens het onderzoek zijn er onder
andere 150 lokomotieven en 875 reizigers-
voertuigen teveel. Edoch, wat lezen wij in de
Rechte Lijn van 20 november: op de Raad
van Beheer van 30 oktober, onder voor-'
zitterschap van Minister De Croo werd
beslist tot aankoop van 30 elektrische
lokomotieven en 95 RIC-rijtuigen (voor
internationaal personenvervoer). Op 16
november kwam het kabinet van de
Minister van Verkeerswezen al op de
proppen' met de mededeling dat de NMBS
teveel rollend materieel heeft, want De
Croo was toen reeds in het bezit van de-
Sobemap-studie.

Waarom dan deze aankoop? "Er dient
onderlijnd dat deze bestellingen uiterst
belangrijk zijn, niet alleen in het opzicht van
het verkeer van de spoorwegen, maar ook
voor de instandhouding van de tewerk-
stelling in sommige nijverheidssektoren.",
schrijft het blad van de kristelijke vakbond
(c.v.c.c.) .. De Croo heeft dus meer dan
723 ()()O arb'èidsuren kado gedaan aan de "1
Belgische privee-industrie van spoorweg- I
mateneel. I

Studenten en proffen musiceren

Aperitiefkoncert
trekt veel volk
Medica - Op woensdag 28 november
woonden ruim 400 toeschouwers in de
inkom hal van het gebouw Onderwijs
en Navorsing va'n' kampus Gasthuis-
berg, een origineel koncert bij. Studen-
ten en professoren van de fakulteit
geneeskunde voerden klassieke mu-
ziekstukken uit. Het niveau was ver-
rassend hoog .:

In het kader van het dertigjarig
bestaan van Mèdica wordt on'dernleer
een gevarieerd kultuurprogramma
voorzien. Hét initiatief werd genomen
om een klassiek koncert te organize-
ren, waarbij aan alle studenten en
professoren geneeskunde een oproep
werd gedaan om een klassiek muziek-
stuk uit te voeren. Er kwamen zoveel
reakties dat het een maratonkoncert
dreigde te worden en er zelfs kandi-
daten moesten geweigerd worden.
Ook de chirurgen prof. Deneffe en
Vereecken, de fysioloog prof. Borgh-
graef en de preses van Medica,
Thomas D'Hooghe, gingen op de
uitnodiging in. In totaal zouden 21
muzikanten aan het aperitiefkoncert
deelnemen, met piano, viool, dwars-
fluit, cello, voordracht, in solo, duo,
trio en kwintet.

De voorverkoop van de kaarten
verliep zo snel dat er kaarten moesten
bijgedrukt worden en eerlijkerwijze
ook meer plaatsen in de inkomhal
moesten voorzien worden. Uiteinde-
lijk waren er ruim 400 toehoorders,
waaronder talrijke professoren, ko-
men opdagen, zodat velen in de vrij
kleine inkomhal gedurende het kon-
cert op een betonnen pilaar zaten te
kij~en.

Het koncert opende met' de mee-
slepende Polonaise Héroïque van
Chopin. Het programma van 16
muziekwerken is te lang om afzonder-
lijk te bespreken. Wel kan gezegd
worden dat iedereen onder de indruk
was van het hoog niveau dat werd

bereikt in de fakulteit geneeskunde.
Veel verborgen talent had hier de kans
zich te uiten. Het is duidelijk dat de
geneeskundestudenten nog la,ng geen
vakidioten zijn.

De vrolijke presentatricen, Lieve
Verstraete en Rika Dubelloy, leidden
-elk stuk op een originele en grappige
wijze in.

Tijdens de pauze werd aan het deel
"aperitief' van het aperitiefkoncert
aandacht, geschonken. Een legertje
meisjesstudenten verwende de muziek-
liefhebbers met aperitieven en versna-
peringen. Ondanks het demokratisch
toegangsprijsje van 50 fr. werd er
uiteindelijk nog een winst van enkele
duizenden franken gemaakt. Ook kon
tijdens de pauze een minitentoonstel-
ling van tekeningen, schilderijen en
kleurenfoto's van geneeskundestuden-
ten bekeken worden.

.Na de wat uitgelopen pauze, kwa-
men de blikvangers van de avond,
Prof. Borghgraef en Jan Lenaerts,
organizator van het koncert, hadden
een quatre-mains van Beethoven in-
gestudeerd. De immer verstrooide
prof. Borghgraef werd verrast door de
aankondiging van zijn optreden, en
kwam dan ook enige tijd na zijn
muzikale wederhelft op het podium.

Opmerkelijk in het tweede deel was
een bijzonder moeilijke "allegro appa-
sionato" van Saint-Saëns, meesterlijk
vertolkt door Ivo Corthouts, die
hiervoor dan ook een langdurig ap-
plaus ontving. De avond werd beslo-
ten met het optreden van een strijk-
kwintet. Ook hierin speelde Thomas
D'Hooghe, preses van Medica, de
eerste viool.

Na het koncert werd nog lang
nagekaart in de Medicabar met enkele
muzikanten en prof. Borghgraef.

Een initiatief dat duidelijk voor
herhaling vatbaar is. (PM)

Komisch duo Prof Borghgraef trechts) en Jan Lenaerts (links) (foto Veto)

Van Dale dwaalt' ·1
In De Standaard van zaterdag I december I
maakt Hugo Coremans zich druk over een
aantal (zet)fouten in de nieuwe Van Dale.
Wij citeren: "Voor vele fouten zijn er
evenveel verontschuldigingen, maar als je
een beetje ondervinding hebt, wals ik, in de
uitgeverswereld, weetje dat deauteurdruk-
proeven te redigeren krijgt vooraleer de
tekst wordt gezet". "Wij hadden er de tijd
niet voor noem ik een beneveld argument en'
ik durf voorstellen, alhoewel voor mijn
naam geen prof. of dr. staat, dat ik de
beginselen van de Nederlandse spelling niet
alleen veel eenvoudiger, maar ook juist kan
formuleren, alhoewel op blz. XXIV be-
weerd wordt dat er gestreefd werd naar
'eenvoudige formulering'", Hij staaft zijn
beweringen met een hele reeks van smake-
lijke voorbeelden, welke echter allemaal in
de eerste druk staan. Ondertussen is er al
een tweede druk verschenen en zou je
kunnen verwachten> dat er aan die onvol-
maaktheden al verholpen is. Sommige
fouten, die Coremans opmerkte zijn in-
tussen reeds verbeterd ... maar toch kun je
noa dingen lezen als: raaplegen (blz.Xx X),
Vortdurende groei (XX VI I), redering (XV),-
de Nederlandse twee klanken (XXV) ... ,

Foei!
Voor wie het nog niet mocht weten isdeze

Van Dale ook ideologisch niet te ver-
smaden. Zo kun je de cvP, SP en andere
traditionele partijen erin terugvinden, doch
je zal hopeloos moeten zoeken naar de
afkorting Agalev.

Wiskunde weg
Begirt de groene beweging resultaat te
krijgen? Volgens De Standaard van 27
november moeten wij geloven van wel, zij
het dan maar in Duitsland. Daar keert men
immers terug naar één traditionele waarde.
"Tot grote opluchting van ontelbare leer-
lingen, ouders en zelfs vele leerkrachten
wordt vanaf volgend jaar de moderne
wiskunde volledig afgeschaft in alle lagere
scholen van Nordrtiein-Westfalen".

Op het einde van de lagere school moeten
alle kinderen de 4 grondbeginselen van het
rekenen (optelllen, aftrekken, vermenigvul-

. digen en delen - voor wie dit zou verleerd
hebben) zowel mondeling als schriftelijk
vlot beheersen. Dit verklaart onderwijs-
minister Schwier althans.

Anderzijds is het wel zo dat vanaf nu de
kinderen het gebruik van zakrekenma-
chientjes zal worden bijgebracht. Men kan
immers nooit snel genoeg met verleren
beginnen.

De Standaard van 7 december bericht ons
dat er in de kapel van het Bierbeekse
gehucht Bremt (niet ver van Leuven) iets
eigenaardigs gebeurt. Reeds enige tijd
worden de kerkgangers tijdens het vol-
brengen van de wekelijkse zondagsplicht
opgeschrikt door popmuziek en luide

. kommentaren afkomstig van KTL. "De erg
wereldlijke geluiden komen het Godshuis
binnen via de geluidsversterking van de
kapel bestemd voor preek, gezang en
kerkelijke mededelingen".

Onderzoek wees uit dat een pas geïn-
stalleerde mikrofoon, met bijbehorende
geluidsinstallatie, de schuldige was. Is het al
niet ver gekomen als ook de hemel voor zijn
boodschappen overschakelt op kommer-
ciële uitzendingen? Of is dit een heimelijke
tip van bovenaf voor onze RTf-ministers?
[)f Standaard meldt dat er in elk geval naar
een oplossing wordt gezocht.

Verleden week werden de resultaten van het
Sobernap-onderzoek bekend gemaakt. Dit
behelste een doorlichting van de NMBS en
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(vervolg van p, 1)
op de zaken niet akkoord zijn, daar-
voor dient de orde. (Dr. Le Compte)
De Orde dient alleen om de smeer-
lappen te beschermen en de brave
mensen te (censuur). Dat is nogal
lapidair gezegd, maar ge moogt het
gerust noteren .... Ik ben de enige die
durft. Uw voorgangers in Leuven in
1965 gingen met hun 300 geen lid van
de orde worden. Als drie maand later
puntje bij paaltje kwam, deed geen
enkele het, de lafbekken. Men zou toch
geen 300 dokters in de doos kunnen
draaien !..

(Poging tot) interview met Dr. Le Compte

persoonlijke vragen over hun gezond-
heid. (Begga D'Haesey Volgens mij
bestaan er geen domme vragen, maar
alleen domme antwoorden.»

hartinfarkt krijgen en er weinig sele-
nium in de bodem is. In het eiland
Guam is der het laagste % selenium in
de bodem en het hoogste % neurologi-
sche ziekten in de wereld, zoals de
ziekte van Alzheimer, ziekte van
Parkinson, en de laterale myotrolie ... »
Vj!to: Dat is wel een epidemiologisch
gegeven. waar een feitelijke korrelatie
wordt vastgesteld. Is het kausaal ver-
band dan ook wetenschappelijk bewe-;
zen?

Rendieren'
Veto: Wat is volgens u de.oorzaak van
het verouderingsproces? -
Le Compte: ..Volgens mij is de
geriatrie niets 'anders dan een oxidatie-
reaktie. Dus is het duidelijk en logisch

dat het gebruik van antioxidantia
zoals vitamine C, E, B2, B5, B6.
butylhydroxytolueen, selenium, enz ...
het verouderen kunnen afremmen en
zelfs tegengaan. Butylhydroxytolueen
(BHT) heb ik in Hollywood ontdekt.
Dat is ook één van de redenen waarom
de filmsterren in Hollywood er zo lang
jong uitzien, ze nemen allemaal BHT.
Dat is geen fabeltje, het is de waarheid.
Ik ken daar bv. Tony Curtis .....
Veto: Waarin speelt selenium verder
nog een rol volgens U?
Le Compte: «Björksten heeft ontdekt
dat de rendieren in Lapland geen
hartinfarkt krijgen omdat er selenium
in het mos zit, terwijl in het zuiden van
Finland de koeien voor. 98 % een

Le Compte: «Laat me voortvertellen,
ik ben nog lang niet uitgepraat. Zie,
het is dat waar ik niet goed tegen kan,
van altijd onderbroken te worden, niet
door de interviewer, maar wel door de
toehoorders. Selenium is een antioxy-
dans dat 1000 maal sterker is dan Vit.
E en dus te gebruiken is in mikrogram.
Een mikrogram is een duizendste van
een milligram, dat weet ge toch? Als ge
dat nog niet weet. Welnu, wetenschap-
pelijk onderzoek door veeartsten in
Finland heeft uitgewezen dat koeien in
het zuiden van Finland die selenium
kregen toegediend, even weinig hartin-
farkten kregen als de rendieren van
Finland. De Finse dokters zijn nog
niet zo slim. Ik weet dat van Finse
patiënten. Ik heb patiënten 'o@nover
heel de wereld. Van Zweden komen ze
met hele vliegtuigladingen. Ik heb
mensen die twee dagen en twee
nachten moeten reizen om tot hier te
geraken. Ik reken die patiënten, die
werkmensen zijn, niets of zeer weinig.
Van de andere kant heb ik ministers
die meer betalen, ik ben daar zeer

"Ik heb reeds vier processen in Straatsburg
gewonnen. Dit is een wereldrekord, een

superwereldrekord. "

Veto: Misschien kan U iets vertellen
over Uw jeugd?
Le Compte: «Ik ben van '29, de
gouden twintiger jaren, behalve na-
tuurlijk de crash in Wall Street. In de
tweede wereldoorlog was ik bij de KSA
en heb ik nog parachutisten verborgen
door erop te gaan zitten toen de
Duitsers voorbijkwamen. Na het von
Rundstedt-offensief zijn we in de
streek van de Vogezen geweest. We
hebben daar hopen mijnen laten
ontploffen voor ons plezier, ook een
hele berg doen ontploffen door mijnen
tegen de bomen te leggen, om de paters
Salesianen die daar een goed geërfd
hadden, een skiterrein te bezorgen ..;»
Veto: Gaat één van uu' kinderen in Uw
voetsporen treden?
Le Compie: «Ik had gehoopt dat
Adriaantje een tweede dr. Le Compte
ging worden. De mensen zouden dit
aardig vinden, een zwarte dokter.
Maar hij is zo muzikaal, nog muzikaler
dan al mijn andere kinderen tesamen,
en dat wil wat zeggen. Zijn kontrabas
is speciaal voor hem op maat gemaakt
in Roemenië, en via Noorwegen bin-
nengesmokkeld. Hij is nu twee jaar en
noemt elke mens die een andere kleur
heeft, Adriaan. Tegen een grote zwarte
zegt hij: "dag grote Adriaan". En zijn
konijntje noemt hij "konijn Le Comp-
te". Een andere zoon is computerspe-
cialist, die vier jaar universiteit in
Antwerpen op twee jaar heeft gedaan,
met 100% van de punten,en onmidde-
lijk prof geworden is. Wat zegt ge daar
van? Is dat niet straf? Een andere zoon
is voetballist, en de rest zijn allemaal
muzikanten.»

Velo: Mogen er vragen gesteld worden
op Uw voordracht in Leuven?
Le Compie: <~Tegen vragen ben ik
tegen. Ik heb ondervonden dat er zo'n
stompzinnige vragen gesteld worden
en ten tweede dat het vooral mensen
zijn die ze'lf aan het woord willen
komen en die, als men het zou
toelaten, zelf een half uur aan het
woord zouden willen blijven. Dat is
dan geen vraag stellen, maar zelf een
voordracht houden. En als het een
ouder publiek is, zijn het altijd zeer

Nog enkele markante uitspraken
van dr. Le Compte

«Ik heb de neiging tot overdrijven', maar ik weet het van mezelf. Als ik
overdrijf, dan zeg ik er het altijd bij. Als ik zeg: "Biologisch ben ik maar
19jaar", dan is dat lichtjes overdreven. Biologisch ben ik toch zeker niet
ouder dan 35 jaar ..,:»
«Ik ben geen marxist, ik ben geen kommunist, ik ben wel een halve
jezuïet.»

«Ik heb al twintig boeken geschreven, maar de meeste zijn al tientallen
jaren uitgeput. »
«Ik leef zoals vader Vondel. 's Morgens verkocht hij kousen om zijn
brood en boter te verdienen, 's namiddags ontwikkelde hij zijn geest.»
«Ik ben dikwijls gaan boemelen in Leuven tijdens mijn studententijd. Er
was toen geen verschil in mentaliteit, we waren allen studenten. Het enige
verschil was dat ze in Leuven misschien meer dronken dan in Gent.»
«Fidel Castro is eigenlijk mijn voorbeeld van spreekbeurten houden,
zeven uur aan één stuk. Maardat zouden de toehoorders niet uithouden,
zelfs nict met een pauze.»
«Er is de wet van Le Compte die zegt: "Hoe meer volk er in de zaal is, hoe
beter dr. Le Compte spreekt. "»
«Ik ben voor KVHV in Antwerpen gaan spreken, voor een bomvolle zaal.
Op dezelfde avond sprak Tindemans of de zoon van Gaston Eyskens, ik
weet het niet mcer. Daar waren drie toehoorders, en ik had een bomvolle
zaal.»

«Toen we Adriaantje adopteerden, wisten we niet hoe hij er uit zag, maar
dat weet ge ook niet van uw eigen kinderen. Dat blijft ook altijd een
verrassing ...
«Moboetoe is één van mijn vrienden.»
«John Lennon was een patiënt van mij.»

OPEN

Bij het ter perse gaan van deze Veto
bereikte ons het bericht dat Nand
Baert met een pleuritis te bed ligt.
Of de vitamines van Dr. Le Compte
Nand op de been zullen krijgen
tegen volgende week, was nog niet
duidelijk. Eventueel springt Jan
Van Rompaey in, zoniet wordt het
een one-man-show van Dr. Le
Compte.

filosoof in geworden. De dokters
geloven nog niet in selenium, evenals
de Belgische dokters nog altijd niet in
vitaminen geloven en vita menen voor
hen pompwater zijn.»
«Over de wetenschappelijke onder-

zoekingen van selenium heb ik hon-
derden kilo's artikels, Ik heb boeken
liggen over selenium, een boek van
meer dan duizend bladzijden, alleen
over selenium ... »
Velo: Geelt U Uw kinderen zelf
vitaminen?
Le Compte: «Adriaantje heeft syste-
matisch vitaminen gekregen. Ook mijn
kinderen hebben vitaminen gekregen,
maar niet zo systematisch. Mijn theo-DUPUIS
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De blikvanger
Dit blad werdons in de handengestopt, onmiddellijk bijonze aankomst ten huize vanDr.
Le Compie.

rieën waren nog niet helemaal ontwik-
keld. Mijn theorie is louter empirisch,
mijn methode is proefondervindelijk
gegroeid. Daarover ga ik niet beginnen
uitweiden, of ik zit hier morgen nog.
Mijn geneeskunde is niet alleen mid-
deleeuws, maar ook voorhistorisch, in
Kongo tenminste, niet hier. Ik zou
beter zeggen "was".»

Je m'en fous
Veto: Wilt U dit eens nader verklaren?
Le Compie: «Om U een voorbeeld te
geven, een keizersnede deed ik drie
maal per week. Ik sneed de buik van
boven tot onder open, en legde de
baarmoeder erbuiten, op de ingevallen
buikwand en sneed dan de baarmoe-
der vertikaal open. Het toenaaien liet
ik over aan mijn team zwarte leerling-
hulpverplegers.»

De bewijzen heb ik van de mensen die
geschikt zijn om proefondervindelijke
laboratoriumgeneeskunde te bedrij-
ven. Ik gebruik alleen hun bewijzen.
Om terug te komen op die buiten-

baarmoederlijke zwangerschap. Uit
die oude trousse nam ik dan een
pinkdikke naald en met al de kracht
die ik had stampte ik die naald in de
buik-van die vrouw, zo hard als ik kon.
Spoot daar een straal bloed uit, dan
wist ik dat ze aan het doodbloeden was,
inwendig In haar buik. Ik had geen
enkel apparaat, en moest dan maar
empirisch tewerk gaan. Blijkbaar is
ons menselijk stelsel zo gemaakt dat de
maag, of de darmen of de nieren waar
ik eventueel in zou gestoken kunnen
hebben, altijd op zij gaan. Ik heb nooit
ongelukken gehad.
U zou in de schaterlach kunnen

"Ik deed twee operaties tegelijk. Dat is
enig op heel de wereld denk ik."

«Ik deed twee operaties tegelijk, als
enige op de wereld denk ik. Ik stond
tussen twee tafels. Als ik 's morgens
om 7 u. toekwam, was de eerste patiënt
al ontsmet en verdoofd. Ik sneed hem
open, haalde eruit wat eruit moest
gehaald worden, een paar kilometer
darmen of zo, en liet dan de volgende
ploeg zwarte verplegers komen om de
buik toe te naaien. De eerste keer dat
ik een darm toenaaide heb ik enorm
gesukkeld. Dat heb ik allemaal louter
empirisch moeten leren.»
«Ik deed tussen de 20 en 30 operaties

op één voormiddag. Toch heb ik maar
twee sterfgevallen op 3000 operaties. U
gaat me nietgeloven, mais moi je m'en
fous. Ik zeg de waarheid zoals ze is, en
als ik overdrijf zeg ik het er bij. Ik
overdrijf hier niet. De reden is dat ik
deze mensen twee of drie weken op
voorhand opnam, en hen volstopte
met vitarnines.»
Een ander voorbeeld van mijn empi-
rische metode is mijn diagnosestelling
van een buitenbaarmoederlijke zwan-
gerschap. Ik had geen elektriciteit, dus
kon ik geen platen nemen. Als er een
zwangere vrouw binnenkwam, zag
mijn oculus medicus, dat ik in Kongo
enorm heb ontwikkeld, dat die vrouw
inwendig in haar buik aan het dood-
bloeden was. Ik nam dan een trousse
van een kollega die uit de middel-
eeuwen stamde. Het hospitaal waar ik
werkte bestond voordien uit lemen
hutten, en ik ben begonnen in stenen
gebouwen. Het was voorzien voor 300
bedden, maar op een minimum van
tijd waren er 600 man, onder de
bedden, tussen de bedden, in de
gangen overal. Weet ge dat ik de enige
doktor was voor 50000 zwarten?
Pa ter-provinciaal heeft ze geteld, ik
niet. Dat ga ik U ook vertellen, de
bewijzen lever ik nooit, om niet
uitgemaakt voor Pietje de leugenaar.

schieten en denken "Die il; aan het
overdrijven, dat is om in 't Pallieterke
te zetten", maar goed, dat is de
waarheid.
Dat was een voorhistorische genees-

kunde. Nu is mijn geneeskunde niet
meer voorhistorisch, nu IS ze super-
modern. Nu ben ik 2Ujaar vooruit. Dat
zeggen hier alle apotekers van Knok-
ke, het zijn er in de 30. Dat is waar,
want ik gebruik de produkten van
Hollywood bijvoorbeeld. Neem nu
selenium. Ik ben de eerste die dat
ingevoerd heeft. De medische firma
die dit nu verkoopt, heb ik de adressen
en telefoonnummers van selenium-
fabrikanten gegeven, zodat het nu over
het ganse land verkrijgbaar is.
In alle onbescheidenheid - on-

bescheidenheid is één van mijn deug-
den, dat is een feit - toen was het een
voorhistorische geneeskunde, nu is het
werkelijk een voorloper van de genees-
kunde. Ik doe dingen die andere
dokters maar 20 jaar na mij gaan doen.
Om het met de woorden van Wil/iam
James te zeggen, en we gaan daarmee
het interview misschien besluiten,
'want ik verwacht nog een paar
.Duitsers enzovoorts: "Eerst wordt een
teorie beschouwd als zijnde absurd. In
een tweede stadium veranderen vroege
tegenstanders van mening en zeggen ze
dat die metode juist is' maar niet het
minste belang heeft. in een derde
stadium gaan ze zover dat ze gaan
beweren dat ze zelf die metode
uitgevonden hebben." Voilà, dat gaat
er ook met mij gebeuren. In een eerste
stadium zeggen ze "Die zot met zijn
vitamine C en E en wat weet ik
allemaal, pompwater". In een tweede
stadium zeggen ze "Neem maar vita-
mine C, 't kan geen kwaad". In het
derde stadium ben ik nu gekomen ...

Jan Lenaerts en Peter Mombaerts
2' dokt. geneeskunde
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pond parisis, voor zeven, voor twaalf
gouden carolussen, honderd, twee-
honderd, driehonderd, vierhonderd
jaar aflaat schonken en, volgens de
prijzen een halve of een volle aflaat en
de kwijtschelding van de ergste mis-
daden, zelfs die van de begeerte om de
Heilige Maagd te verkrachten. Maar
die kostte leventien guldens."
Ook Uilenspiegels familie zou recht

streeks gekonfronteerd worden men
de inquisitie. Terwijl Soetkin en Nele
naar de Heilige Bloedprocessie in
Brugge waren, kreeg Klaas bezoek van
een gezant van zijn broer. Die broer
was lutheraan, en zond via de bode een
massa geld aan Klaas. Hoewel Klaas
zelf een goede kristenziel was, zou dit
toch zijn doodvonnis betekenen. Om-
dat de voordien arme Klaas nu wel
allerlei zaken kon betalen, werd hij
verdacht gemaakt door een jaloerse
koopman. Die aasde immers zelf op
een deel van het vermogen dat voor
verklikkers voorbehouden werd. Dus
werd Klaas gefolterd, in de hoop dat
hij toegaf geld van de duivel te hebben
gekregen om de ketterij uit te dragen.
Door de valse getuigenissen van de
koopmanvishandelaar zou hij, zelfs
zonder eigen bekentenis, het tijdige
met het eeuwige mogen verwisselen.

Strijd
Na de verbranding op de brandstapel
zal Tijl een beetje asse van zijn vader in
een zakje steken. Dit zakje zal hij de
rest van het boek op zijn borst dragen.
Vanaf dan begint Tijl zijn kruistocht
voor de gewetensvrijheid'en de vrijheid
van godsdienst. Te meer daar hijzelf en
zijn moeder nog zware folteringen
moeten doorstaan. De vishandelaar
heeft hen immers aangeklaagd "we-
gens verduistering van gelden van de
keizer", omdat hij Klaas' geld niet
heeft kunnen vinden. Wegens gebrek
aan bewijzen worden zij echter vrij-
gesproken. Gelukkig maar, want an-
ders zou het verhaal drie keer minder
lang zijn.
Vanaf dan begint het tweede boek,

en meteen krijgt ook "Lamme Goed-
zak" mee een hoofdrol te vertolken.
Deze vriend-veelvraat is op zoek naar
zijn weggevluchte vrouwen zal steeds
met Tijl ten strijde trekken. Als brave
borst is hij bovendien de geschikte
tegenpool voor de doldrieste Tij!.
Tijl sluit zich aan bij de geuzen en zal

Willem van Oranje helpen tegen de
Spaanse overheersers. Door allerlei
omstandigheden wordt de terreur
ondertussen versterkt: Egmond en
Hoorn worden een kopje kleiner
gemaakt, Filips neemt het gezag van
zijn vader Karel over. ..

Robin Hood
In"jiddels vertolkt Uilenspiegel steevast
de rol van een Robin Hood. Hij
beschermt de bevolking tegen al te
ijverige wetsdienaren. Tevens ontmas-
kert hij definitief de viskoopman. die
In zijn vrije uurtjes onschuldige men-
sen vermoordt en dit laat voorkomen
als het optreden van een weerwolf.
Boek vier laat Tijl zien als bevel-

voerder van een schip uit de geuzen-
vloot. MaarTijl is nog altijd geen anti-
katoliek, maar een pro-vrijheidsstrij-
der. Dit uit zich wanneer hij ook de
overdreven folteringen van de geuzen
aanvecht. Dit kost hemzelf bijna het
hoofd. Gelukkig bestaat er een Noord-
nederlands gebruik dat inhoudt dat
een stuk galgenaas van de galg gered
kan worden, als op het moment van de
terechtstelling een meisje uitroept met
hem te willen trouwen. En wonder
boven wonder, op het moment van de
terechtstelling duikt Nele op.

Vertaling
Vanwaar de behoefte voor een nieuwe
vertaling? Er is een vertaling van begin
jaren 1900. Deze is echter onleesbaar
geworden. Ene Theun De Vries zou in
1977 een nieuwe vertaling gewaagd
hebben, maar volgens Willy Spillebeen
- de huidige vertaler - zou deze
vertaling niet gevoelvol genoeg zijn.
De Vries zou ook te weinig aandacht
besteed hebben aan allerlei nuances.
Zeker is wel dat Spillebeen voor deze
vertaling de Franse tekst gebruikte,
zoals hij in 1959 na wetenschappelijk
onderzoek gerekonstrueerd werd. Dit
houdt in dat we hier een volledige
vertaling krijgen, met voordien onver-
taalde passages. Dit houdt tevens in
dat we naast het eigenlijke verhaal
enkele bladzijden bespiegelingen over
weerwolverij en allerlei gnomische
verschijnselen te verwerken krijgen.
Maar hieraan kan de vertaler weinig
verhelpen.

Boekbespreking

En Filips? "De bloed koning ver-
nam het nieuws van hun overwinnin-
gen. Reeds was de dood de beul aan het
opvreten en zijn lichaam zat reeds vol
wormen. Hij liep door de gangen van
Valladolid, chagrijnig en woest, en
sleepte zijn gezwollen voeten en loden
benen achter zich ... en wanneer de zon
zijn rijk verlichtte als een glimlach van
God, voelde hij geen vreugde in zijn
hart".

.Op het einde van het boek vindt
Lamme Goedzak zijn vrouw terug.
Die was onder invloed van een monnik
gaan lopen voor Lamme. Als bij toeval
wordt die monnik door de geuzen
gevangen genomen. Lamme neemt
weerwraak door de monnik tot bars-
tens toe vet te mesten. En zo leven
beide koppeltjes nog lang en gelukkig,
en is het vertelseltje van 411 pagina's
uit.

Uilenspiegel vertaald
Jeugd

De buurvrouw van Tijls ouders,
Katelijne, bracht ondertussen ook een
kind ter wereld: Tijls toekomstige
vrouw Nele. Hoewel beiden snel goed
met elkaar kunnen opschieten, blijven
de kontakten vrij beperkt. Tijl is voor
zijn dolle uitspatttingen immers veel
uithuizig. Ondertussen wordt Tijl
steeds meer vertrouwd met de inquisi-
tie. "Waar de ontzette Uilenspiegel
ook voorbijkwam, overal zag hij
hoofden op palen gespietst, jonge
meisjes in zakken genaaid en levend in
de rivier gegooid, mannen naakt op
het rad gelegd en met ijzeren staven
geslagen, vrouwen in een kuil gegooid
met aarde over hen heen, en de beul die
danste op hun borst om hem te breken.
Maar de biechtvaders van hen die zich
vooraf hadden bekeerd wonnen tel-
kens twaalf stuivers ..."
Ondertussen werd Katelijne, Neles

moeder, beschuldigd van hekserij. Na
de meest wrede folteringen te hebben
doorstaan, kon men haar niet doen
toegeven dat ze met "Satan geflirt
had". Zij werd tijdelijk verbannen,
maar dit betekende weinig vergeleken
met het feit dat zij definitief gek was
geworden door de folteringen.
Uilenspiegel zelf zwierf ondertussen

richting Rome. Omdat hij in een
dronken bui verklaard had dat "de
zielemissen enkel de priesters baat
bijbrachten" werd hij immers drie jaar
uit Vlaanderen verbannen. Inmiddels
moest hij de absolutie van de paus
gaan afsmeken. De lezer heeft natuur-
lijk weinig meer nodig om door te
hebben dat deze pelgrimage een ware
bron voor allerlei avonturen is. Zelfs
keizer Karel bakte hij een aantal
fratsen.

Schijnheilig of heilig
Tijdens Uilenspiegels afwezigheid ver-
schijnen twee norbertijner monniken
in Damme. Weer een gelegenheid voor
De Coster om de handelsgeest van het
predikende volkje boven hun heilig-
heid te plaatsen. "Ze stonden bij
helder weer bij de kerkdeur en bij
iegenachtig weer onder het portaal en
hingen hun tarief uit, warin ze voor zes
duiten, voor een oortje, voor een half
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Bestelt ex. "Uilespiegel" van Charles De Coster met daarin
150 houtsneden van Masereel afgebeeld.
Ik stort 1.450 B.fr. op rekening 001-1072832-88 van Westquartier
te Kemmel. Handtekening:

IL ~ ~ ~_~

Dit kan hij wellicht wel ten opzichte
van zijn zinskonstrukties. Deze zijn
erg poëtisch en hierbij "volgde hij De
Costers schrijfwijze zo dicht moge-
lijk." Gevolg hiervan is dat, onzes
inziens, deze uitgave het boek juist niet
veel "dichter bij het volk zal brengen"
(cf. achterflap). Daarvoor zijn de
Latijnse zinskonstrukties misschien
een' te grote handikap, evenals de prijs.

Alles bij mekaar blijft het boek echter
zeer de moeite en is het zijn prijs ook
waard, mede door het inlassen van
150 originele houtsneden van Frans
Masereel. Voor de kapitaalkrachtige
student een ideaal kerstgeschenk, voor
de minder kapitaalkrachtigen onder
ons misschien iets om aan de kapitaal-
krachtige familie te vragen.

Toon Boon C

Iedereen in België heeft wel
ooit eens gehoord over Tijl
Uilenspiegel. Maar deze

persoon staat voor meer dan
voor dolle kluchten. Het oor-
spronkelijke boek van Charles
De Coster liet Tijl vooral zien als
een rusteloze vechter voor
gewetensvrijheid. Van dit origi-
nele boek werden vaak alleen de
meest fantastische verhaaltjes
weergegeven "verteld naar ... ".
Nu is er echter weer een nieuwe,
integrale vertaling op de markt.
En daarbij werd het volledige
origineel zoveel mogelijk geres-
pekteerd.

Onder de titel "Uilenspiegel - De
legende en de heldhaftige, vrolijke en
roemrijke avonturen van Uilenspiegel
en Lamme Goedzak in Vlaanderen en
elders" is een lukseeditie van dit werk
opnieuw verkrijgbaar. Het geheel be-
vat vier grote boeken, waarvan het
eerste het meest de dolle fratsen van
Uilenspiegel zelf belicht. Uilen-spiegel
werd geboren als de zoon van Klaasen
Soetkin. Tegelijk wordt in het verre
Spanje Filips II geboren. Het hele
verhaal situeert zich immers in de
zestiende eeuw, de eeuw van de strijd
tussen geuzen en Spaanse katolieken.
Voor een aantal gegevens greep Char-
les De Coster dan ook terug naar
originele bronnen (het verhaal van De
Coster verscheen zelf pas in 1867, en
dateert dus van vrij recente tijden).

Filips II en zijn "zendelingen" Alva,
Requesens, Famese en anderen zullen
dan ook de perfekte tegenspelers
vormen van de vrolijke Uilenspiegel.
Filips 11 wordt immers steeds als een
droogstoppel gekarakteriseerd. Een
droogstoppel die kost wat kost het
katolicisme, en vooral zijn manifesta-
tie in de persoon van de toentertijdse
kerk, via inquisitie-middelen wil op-
leggen aan de Nederlanden. Tege-
lijkertijd was het niet onbelangrijk dat
de keizer steeds de helft erfde van
"bekeerde" (en dus dode) ketters.
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Gezondheidswerkers tegen
Atoomwapens
Kernwapens plaatsen of

niet? Naast politici, in-
dustriëlen en strategen

menen OOK 1600 Vlaamse ge-
zondheidswerkers hierover mee
te kunnen praten. Zij verenigen
zich sinds 1981 in de Medische
Werkgroep tegen Atoomwa-
pens. Een verslag over het hoe en
waarom van deze vereniging en
hun studentenwerking in Leu-
ven. Hun internationale kon-
gressen te Helsinki en Aken (nog
zeer recent) geven de noodzaak
aan van objektieve informatie en
aktie in verband met de kern-
wapenproblematiek.

Medische hulp na een kernoorlog, zo
beweert deze werkgroep, is totaal
onmogclijk., Een Russische prognose
over het aantal Europese slachtoffers
tengevolge van een Sovjetaanval be-
draagt 167 miljoen doden (dit is
zesmaal zoveel als het totaal aantal
van de tweede wereldoorlog) .. ,Deze,
::0 .Ic/lljj/i Dr. Oe Loof in 1'('/1 weten-
Iclwppeliike brosjure. zUlt de gelukki-
geil. 1/1'1 einde komt zeer vlug. Onvoor-
Ifc/haar eetnor i.1 hel lijden. dl' ellende
van dl' 14fl /IIilioell gewonden geduremt«
dl' volgctuk: weken 1'/1 maanden. Nie-
mand za! hulp /1101'11'11 vcrwachten
vattuit til' O/llg('I'illg. ook niet vanuit
vcrder geiegell ge.lpaardegehiedC'll." Bij
één en keil' atoom bom op onze steden
lopen 10000 mensen zware brand-
wonden op. 0.: totale hospitaulinfra-
struktuur van Europa is niet bij
machte dit aantal te behandelen.

Hoc meer onderzoek over dit tema
wordt uitgevoerd, hoc langer het lijstje
wordt van de redenen voor dergelijke
konklusics. W.: lijn er dus telkens
maar erger aa n toe, vooral als men de
huidige kernarsenalen in aanrekening
neemt. Op dit morneut verbaast de
wctcnxcha n zich over het begrig '1)\1-

klcairc winter'. Dit staat voor de
lange-termijn cffcktcn, zoal« de nuk lc-
aire Iall-out , atbraak van de bescher-
mende ozonlaag en fatale veranderin-
gen in het klimaat.

Zij die dc lilm "Thrcads" op TV
hebben gezien, kunnen zich een beeld
vormen van wat dit betekent voor de
Westerse wereld. Temperatuursdalin-
gen van 20", langdurige verduisterin-
gen, grote stormen en overstromingen
aan de kust, met alle gevolgen van dien
voor de planten- en dierenwereld. De
derde wereld is er echter nog erger aan
toe, vooral omwille van hun alhanke-
lijkheid. Ook blijken tropische gebie-
den het zo al harder te verduren te
hebben.

Maar, wat doe je d'er aan'! Heel wat
Vlaamse artsen en gezondheidswet-
kers beschouwen het voorkomen van
wik een holocaust als het enig moge-
lijke antwoord. De enige behandeling
voor deze ultieme epidemie is de
preventie. Aldus verenigden medici en
paramedici zich om wetenschappelijke
objck tieve informatie te brengen over
de kernwapenproblematiek. los van
elke politieke, ideologische of religi-
CU7C bcïnvloeding. De Medische
Werkgroep tegen Atoomwapens
wordt geboren in 1981 en telt nu reeds
1600 leden. Deze informatievcrsprei-
ding is noodzakelijk om een wit op te
bouwen tegen wat er van olliciële zijde
aan naïeve cn irrelevante mededelin-
gen wordt geuit. Denken we maar aan
Nothomb die beweert dat de burger-
bescherming paraat LOL! staan in het
geval van een kernaanval. Of de Britse
regcri ngsbroch ure .. Proteet and Sur-
vive ", die door middel van simpele
tekeningetjes de schijn wil hooghou-
den van hoge overlevingskansen. alsof
men nadien nog van een menselijke
beschaving LOU kunnen spreken.

Helsinki
Samen met een vijl'tigtal andere lan-
denorganisaties maakt de Vlaamse
~. We rkgrocp t<.lc!cl<lnAtoom-

Bios
• Kerstfeest op woensdag 19 dec,
VAC.

Geologie
• Kerstfeest op woensdag 19 de-
cember. (2de kan organiseert)

• Bezoek aan de mijn van Berin-
gen op zaterdag 22 december.

Germania
• Op maandag 19 dec: TD in zaal
Thier, inkom 50/60

• Kaas- en wijnavond 2de lic, zaal
'boven Universum, 200 fr. (inschrij-
ven).

• Do 20 dec. Redaktievergadering
't Germaantje (iedereen welkom).
In de praatkamer (fakbar) om 20.30
uur.

• Maandag 17 dec: Film "Luce-
bert, dichter-schilder", "De werke-
lijkeheid van Karel Appel", "Het
labyrinth van de macht" (poëzie
van Lucebert). In W&L 10k. 08,
20.00. Org: departement literatuur
(vooral voor licenties)

• Toneelabonnementen: 1 stuk te
kiezen uit 3 Belgische produkties :
Ma 17 dec. Jef & Guy Cassiers
"Natuurgetrouw". 20.00 uur, 't Stuc
Di 18/Woe 19 dec. Dito' Dito,
"Maagdelijkheid", 't Stuc, 20.30 u.
Do 20 dec. De Witte Kraai, "As en
puin", 't Stuc, 20.30 uur.

Industria
• Do 13 dec. Simultaanschaak-
avond met Jack Schais, cafetaria
Groep I, 19.00 uur.

• Woe 19 dec. Mosselsouper, cafe-
taria Groep T, 20 uur. Leden 180,
Niet-leden 220.

Katechetika
• Do 13 dec. Film "De Profeet" in
10k 14 MT, te 20.30 uur. Inkom
gratis.

• Dinsdag 18 dec. Kerstviering,
Pauscollege, 19 uur: viering, vanaf
20 uur feest.

• Do 20 dec. Laatste fakbaravond/
nacht. Iedereen aanwezig.

Mecenas
• Woe 19 dec. Kerstfeest.

Medica
• Di 18 dec om 20 uur. Nand Baert
interviewt Dr. Le Compte in Grote
Aula. Inkom 50.

Merkator
• Do 13 dec. Voetbal Merkator-
Geologie, Sportkot 21 uur.

• Di 18 dec. Volleybal1ste lic -2de
lic (gemengd). Sportkot, 21 uur.

• Woe 19 dec. Kerstfeest, zaal
Familia, 19.30 uur.

Pedagogie
• Do 13 dec. Ploegvergadering om
21 uur in 't Peekaa,

• Di 18 dec. Deftige Avond in 't
Peekaa om 21 uur.

• Do 20 dec. Punk/rock-avond om
21 uur in 't Peekaa.

Psychologie
• Do 13 dec. Lay out Neuroosje 11,
in 't kringlokaal vanaf 14 uur. Om
20 uur vergadering medewerkers
Neuroosje 11.

• Ma 17 dec. Jaarvergadering van
eerste kan in kringlokaal om 20
uur.

• Ma 17 dec. Kerst-TD in zaal
Broadway (ex-Lido).

Romania
• Woe 19 dec. Kerstfeest en TD,
zaal Broadway.

wapens deel uit van de "International
Physicians for the Prevention of
Nuelear War" (IPPNW). Dit is de
internationale overkoepeling van der-
gelijke landelijke initiatieven. Recent
kwam deze vereniging op tweeërlei
wijze in de aktualiteit. Eind oktober
kon zij de jaarlijkse UNESCO-vredes-
prijs ontvangen. En voor haar petitie
"Physiciarr's Call for an end to the
Nuelear Arms Race" kon zij de
handtekeningen verzamelen van zo'n
25(jf. van alle artsen op deze aardbol.

De IPPNW benadrukt een uitge-
balanceerde vertegenwoordiging van
politieke ideologiën: landen uit zowel
Oost, als West, zowel Noord als Zuid
maken er deel van uit. Zoals elk jaar
riehtte zij in juni 1984, bij haar vierde
internationale kongres te Helsinki.een
brief aan de leiders van de twee
machtsblokken, Reagan en Tsjernen-
ko. Een citaat hieruit toont aan dat zij
gcen blad voor de mond hoeft te
nemen:
.. Onze vorige brief beschreef verschil-
lende illusies die hel gevaar verbergen
dal inherent i.1aan een kernwapenwed-
loop. Onder andere de illusie dal hel
beperken ofhet winnen van een kernoor-
log mogelijk zou zijn. en deijll/lie dal de
mensolijke beschaving een kernoorlog
::011 overleven. We benadrukten dal de
/111'1'.11 krucia!e ittusi« inhoudt dal een
evenwicht door afschrikking 1'001' altijd
::011 voorkomm. In de twaalf maanden
vinds 0/1.1 laatvtc kongres i.1 hel gevaar
voor een kernoorlog (1110/"11'1 tocgcno-
men, in hel bijzonder in Europa /1IC/zijn
groeiende konccntrane van nieuwe
kernraketten ... A/.! artsen gelov '1'11 11'1'

dal dl' bedrl'igillg van een totale
vernietiging geen waarborg btcdt voor
vcitigheid. Hel bchouden van de vrede
kun slechts 11 orden bereik I indien de
redenering dal meer kernwapen» /1IC'er
veiligheid betekent 1'(//1 alle intcrnatio-
natc relaties 11 ordt geil ecrd."

(vervolg op p. 8)
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Klio's feestweekZOEKERTJES
• Gezocht: postzegel van 8 fr. met
smurfen op, in 't kader van het jaar van
de jeugd. Mag afgestempeld zijn. Te
bezorgen op Veto, het gekende adres.
• Academie family with two-year old
and newborn seeks au pair starting
mid-january 1985 for 6 months or
more. New Vork are A. Driving
required, non smoker. Send letter,
photo and phonenumber to: Landes
2214 Durant Apt. 3, Berkeley Califor-
nia 94704 USA.
• Pakje enveloppes met foto's in
gezocht. Gelieve terug te bezorgen aan
K. Wylin, Windmolenveldstraat Leu-
ven.
• Verloren: horloge met wit bandje,
omgeving station Maria Theresia-
straat. Tel 011/3457 77 tegen beloning
• Te Koop: reis naar Zuid-Frankrijk
met Europabus, heen en terug. Voor I
jan 1985. Prijs 500 fr. ZW D. Franck,
L. Melsensstraat 8 Leuven.
• Stefaan De Reu zoekt mensen die
met de auto regelmatig van Wilsele
naar Leuven rijden en dit op vrij-,
zater- of zondagavond. Terugreis
(liefst 5 uur 's morgens). Aarschotse-
steenweg 656, Wilsele.
• Voor uw TD's Discobar Garbage.
Tel 016/227666. Installatie ook te
huur (2 maal 400 Watt). 1500 fr per
avond.
• Luc doet al uw typwerk op een zeer
nette manier. Tel. op elk moment van
de dag 016/23 38 29.
• 2 kamers te huur met living,
eetkamer, keuken, douche, telefoon,
grote tuin. 3500 fr. alles inbegrepen.
Noormannenstraat lil. ZW Jean-Luc
016/201270 of Marieange 260027.
Enig gevoel voor initiatief of verant-
woordelijkheid.
• Te koop: 4 gloednieuwe, wegens
plaatsgebrek onbenutte spots voor de
spo(e)tterende prijs van 170,- fr/stuk.
ZW Jo Callewaert, Parkstraat 187
tussen 19-20 h. (Tel 200254)
• Chris doet al uw typwerk op IBM,
in verschillende lettertypes en met veel
ervaring. Tel na 17 h of WE: 016/
563998
• Te koop: ZX81 Sinclair home-
computer met printer, softwarecass.,
handleiding, boeken (2). Gunstige
prijs overeen te komen. V. D. Aude-
naerde Sabine K201, Brusselsestraat
165.236955/227.
• Gezocht: wil degene die mij afgelo-
pen dinsdag in de Parijsstraat trakteer-
de op heerlijke chickenwings aub
kontakt met mij opnemen. (Els, Bond-
genoten laan 61)
• Gezocht: drurrster met eigen mate-
riaalom vrouwengroep te vervolledi-
gen. Genre: sixtiesrock. ZW Chris
Maes, Ernest Solvaystraat 27 Kessel-
Lo (achter station).
• Te koop elektronisch muziekinstru-
ment (synthezizer) ritme-6. 22 ver-
schillende soorten muziek enz... 4
maand oud. TK wegens gebrek aan
tijd. ZW Jos Duerinckx Leuvense-
steenweg 119Tielt-Winge. Tel na 18h:
016/632545.
• Te koop: leren blouson (zwart)
3000 fr. (motorvest) maat 48. ZW
Camilo Torres, Brusselsestraat 165
Kamer G168.
• Gezocht: kleine blauwe olifantjes,
in het oor staat "Mezeler". Degrieck
Guy, Standonckstraat 5, 3000 Leuven.
• Wil diegene die op woe 5 december
mijn zwarte boekentas met o.a. cursus-
sen en tekstedities, uit het UMC
meenam ze mij terugbezorgen? Peter
Rossel, Bergstraat IA, 3000 Leuven.
Dank.
• Cassettedeck te koop, merk Pio-
neer, prijs overeen te komen. Bevragen
bij Rik Dieltjens, Groenveldlaan 3
(Cité) blox 8/4.07, Heverlee.

• Gevraagd lift van Leuven naar
Beringen en vice versa. Ben bereid in
de vervoerskosten te delen. Telefoneer
016/257494 of kom langs Diestse-
steenweg 26, Kessel-Lo (Pauly Dany).
• Gezocht (bruikleen): Hannah A-
rendt, De Mens: bestaan en bestem-
ming (Aula) (NL!). Graag seintje:
Naamsevest 114 (232632) of via
valven Fak. Theologie.
• Te huur gevlaagd: huis, omgeving
Bogaarden-Ravenstraat. 'N klein Kas-
teel? Uitstekend! Duur? Tja ... Als je
maar vlug iets laat weten op Q.
Metseysplein 13 (nabij rijkswacht).
• Gezocht: wie heeft een opname van
het concert van TC Matic uitgezonden
in Vrijaf op 3/9/84. Schrijf naar Peter
Deweerdt, Koetsweg 272, 3200 Kessel-
Lo.
• Apple 2 comp. 64K, Z80A, monit,
drive. Lage prijs. L. Lammens, Scha-
penstraat 66 bus 22, 3000 Leuven.
Dagelijks tussen 20 en 22 uur.
• Gratis af te halen: 3 gaskachels.
Elke dag tussen 13 h en 14 h in
kringlokaal van psychologie (Tiense-
straat 115A)
• Nog steeds gezocht: medewerk-
(st)ers (knippen, lay-out, kranten le-
zen, ... ) aan de Agalev-knipselkrant.
Contact: Francis, Maria Theresia-
straat 21, 03.01 (Steek desnoods een
briefje onder de deur).
• Verloren (en nu gezocht): zwart-
leren portefeuille. ZW Lepelstraat 9
kamer 28.

lets gevonden of verloren; wens
je iets te kopen of ie verkopen.
Een zoekertje plaatsen in Veto is
gratis. Het volstaat onderstaand
rooster in te vullen en binnen te
brengen op Veto.

Gezondheidswerkers tegen
Atoomwapens
(vervolg van p. 7)
Bij woorden kon het niet alleen

blijven. Daarom verspreidt dit kon-
gres een "Bericht aan mijn patiënten"
in wachtkamers over heel de wereld.
Daarin gaat men uit van de dreiging I
van een kernoorlog om op te roepen
tot politieke beïnvloeding. De Neder-
lanose vertaling van zulk een wacht-
kamerposter is in de maak.

Aken
Op zaterdag I december dit jaar
hielden de landenorganisaties van
België, Nederland, Luxemburg en
Duitsland een kongres te Aken overde
dreiging van een kernoorlog in de
Euregio. Ook daar kon men de
slagvaardigheid van de vereniging
opsnuiven uit de woorden van de co-
president, Dr. Bernard Lowen: "In 25
jaar tijd hadden 7000 onderhandelingen
plaats U/Hen Amerikanen en Russen om
de wapenwedloop tegen te gaan. Met als
enig resultaat: méér wapens. Je zou
kunnen zeggen dat het aantal besprekin-
gen funktie is van het aantal kern-
wapens. De reden hiervoor is niet ver te
zoeken. Alleen die mensen nemen deel
aan zulke besprekingen. welke er alle
belang bij hebben dat de wapenwedloop
voortgezet wordt: politici. strategen.
industriëlen. militaire ek sperten, Zo
kom je in eenzelfde situlfrie terecht als
Iranneer je enkel scheidsrechters uit-
nodigt op besprekingen die de bokssport
zouden moe/en afschaffen. Deze Il'On-
toestanden moeten wij durven aan-
tonen ...

Leuven
Op het IPPNw-kongres werkten stu-
dentenfrakties uit 16 landen samen om
een afzonderlijke studenten-resolutie
naar buiten te brengen. België bleek
hierbij het zwakkere broertje. Zijn
medische studenten in andere landen

De winnaar van vorige week is: Joost Vastenavondt, Minder-
broedersstraat 11, 3000 Leuven.

Horizontaal

I. zilver - romp van een beeld - muzieknoot; 2. Engelse
gewichtsmaat - kwaal; 3. Letterkeer van 'doveman'; 4. Tijdperk-
Omgekeerd cirkelgetal - Palingen; 5. Doet een dubbele schaakzet
- scheikundig element; 6. Lid van een oud-germaanse stam -
voorzetsel; 7. Ruimtevaartorganisatie - soort lamp - voor de
middag; 8. Oppervlaktemaat - hymne; 9. Meisjesnaam -
pauselijk; 10. Chinese afstand - kreet van pijn - interest; 11. Reus
van een kerel.

Vertikaal

I. Stoutmoedige; 2. Leermeesters - zoogvrouw ; 3. Zelfstandig
naamwoord; 4. En andere - tref doel; 5. Verhevenheid in vaarwater
- bestaat; 6. Oplopende weg naar de kruin van een dijk; 7. Japanse
munt - voorzetsel - gelijk aan waarde; 8. Tweeklank - soort
vijlen; 9. Tuimelt - jaardeel ; 10. Scheikundig element - sijpelt
(weg) - meetinstrument; 11. Zwier - letterkeer van 'kemels'.

~ 18.00 u. KONCERT Kerstkoncert door de Vokale en Instrumentale ensem-r ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, bles van het Lemmensinstituut, olv Paul Schollaert, Concertzaal
I . ZOEKER T.rTE .. Lemmensinstituut, Herestraat 53, Leuven. Inkom 100/150.
I J, • gratis. 12O.30u. KONCERT zie 18.00u.

I
I DI' redaktie behoudt zich recht "oor om zoekertjes niet te plaatsen. I TENTOONSTELLINGEN
I Gebruik onderstaand rooster. 1 teken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5

I
I
I .
I
I
I
IL _

dan aktiever bezig met kernbewape-
ning? In ieder geval zal de Medische
Werkgroep tegen Atoomwapens dit
jaar speciaal aandacht besteden aan de
promotie in de Vlaamse universiteiten.
Tot nu toe bestond er enkel een
studentengroep te Leuven. Sinds
maart 1983 (na een overdonderende
lezing van Dr. De Loot) probeert deze
werkgroep de Leuvense student te
informeren over kernbewapening in al
zijn verschillende aspekten. Vooral in
het Orwell-jaar 1985, wanneer moge-
lijks kernraketten in Florennes wor-
den geïnstalleerd, stelt dit probleem
zich akuut.

Traditiegetrouw gaat ook dit jaar de
feestweek van Klio door, van maandag
17 tot donderdag 20 december. Er
wordt ingezet met een latijns gespro-
ken film, Rudens (naar Plautus),
gerealiseerd door Licoppe, in AVoo.7,
om 20 uur (40/70). Dinsdag wordt het
kerstfeest gevierd met eucharistie en
etentje, gevolgd door vrij podium en
fuif. Afgesloten wordt met een galabal
in zaal Corso (Diestse Stmat).

Telefoonnumers
ASR-Raden

Catherine Cooreman
en Yon Fleerackers Isol: 016/20 06 70

Kringraad : 016/2231 09
Kultuurraad: 016/236773
Sociale Raad: 016/22 95 41
Sportraad: 016/233851
Veto: 016/224438

Het tijdschrift van de Medische Werk-
groep tegen Atoomwapens. de Nieuws-
brief', vind je op het interessant doku-
mentunecent rum V;Jnde werkgroep:
MWTA. Triomflaan 74. 1160 Brussel.
Tel: 02/6490273

Donderdag 13 december
20.00 u. DEBAT Haalt Vlaanderen het Jaar 2000 Met Hugo Schiltz (VU) en
Herman Van Rompay (CEPESS). Moderator: Filip Martens (KVHV-
preases). Org. VU-jongeren. Plaats: Kleine Aula (MT).

20.30 u. KONCERT Advents- en kerstmuziek door (Je kantorij van de
Universitaire Parochie in de OL Vrouw kerk (St.-Annastraat).

20.30 u. KONCERT Flamenco-muziek en -dans door Wannes Van de Velde
en groep in Grote Aula. Organisatie: Intercambio, organisacion Belgo-
Ibero-americana. Toegang 180/200.

20.30 u. FILM The naked city van Jules Dassin in de reeks Film Noir. Aud.
Yes. Inkom sono.

2O.30u. DANS Marc Vanrunxt met Poging tot beweging in 'tStuc. Inkom
120/180.

22.30 u. FILM Th. big heat van Fritz Lang in de reeks Film Noir. Aud. Yes.
Inkom 50nO.

Vrijdag 14 december
20.00 u. MUZIEK Het Deens klarinettenkwartet en het Dubbelkwintet, onder

leiding van Jorgen Jensen, in de Gotische Zaal van het stadhuis. Inkom
gratis.

20.30 u. FILM The big sleep van howard Hawks in de reeks Film Noir. Aud.
Yes. Inkom sono.

20.30 u. DANS Alain Platel met Stabat Mater in 'tStuc. Inkom 120/180.
22.30 u. FILM Out of the past van Jacques Tourneur in de reeks Film Noir.
Aud. Ves. Inkom 50/70.

Zondag 16 december
11.00 u. MUZIEK Aperitief-koncert: The Marck River jazz combo met Eddy

Sabbe; Jazz cultureel ontmoetingscentrum, Tervuursevest 101. Inkom
100 fr. Voorverkoop: 80 fr.

Maandag 17 december
2O.OOu. THEATER Jef en Guy Cassiers met Natuurgetrouw, Vaartstraat 16.
Org. Pieter Coutereel Stichting. Inkom 120/180 fr.

22.00 u. TEATER zie 20.00 u.

Dinsdag 18 december
20.30 u. TEATER Dito Dito met Maagdelijkheid in 'tStuc. Inkom 120/180.
20.30 u. REVUE door VTK in Stadschouwburg.
20.00 u. VOORDRACHT Hoe word Ik duizend Jaar? Nand Baert interviewt

Dr. Le Compte in de Grote Aula. Org. Medica. Inkom 50 fr.

Woensdag 19 december
19.30 u. VIDEO Pelleas et Mellsande (opera) in W&L. gratis.
20.30 u. REVUE door VTK in Stadsschouwburg.
20.3Ou. TEATER Dito Dito met Maagdelijkheid in 't Stuc. Inkom 120/180.

Donderdag 20 december
12.00 u. GESPREK in kader van opera-cyclus met Johan Thielemans en

André Delvaux, in W&L. Inkom gratis.
20.30 u. REVUE door VTK in Stadsschouwburg.
20.30 u. TEATER De Witte Kraai met Gloeiende kooitjes en/ofas en puin in
't Stuc. Inkom 120/180.

Vrijdag 21 december

DIJLEMOLENS van vrijdag 7 december tot zondag 16 december (van 14.00
tot 18.00 u). Koud België in het kader van Belgium Mythology.
DELPER van zaterdag 24 november tot zaterdag 15 december: Cartoons "an
ZAK.
GALERIJ PERSPEKTIEF van zondag 2 december tot zondag 16 december:
Fotopaintings, akwarellen en pastels van Bert De Leenheer.
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49: keramiek van Antonio Lampecco;
juwelen van Doris Stein.
't GEFLATTEERD PORTRET. Ravenstraat 21-23: foto's van Jan Simoen.
Open vanaf 11 uur, zaterdag en zondag vanaf 20.30 uur.


