
De Spoken van het"Verlangen

Veertiendaagse rond
relatievorming
en seksualiteit
Van 4 tot 15 februari gaat in

auditorium Vesalius een
veertiendaagse door over

een eeuwig aktuele problema-
tiek: relatievorming en seksuali-
teit. Dat is een initiatief van de
werkgroep Preventie van Stu-
dentenvoorzieningen K. U. Leu-
ven, in samenwerking met De
Andere Film en het homoeen-
trum De Roze Drempel. Gedu-
rende deze twee weken bieden zij
een uitgebreid programma. Om
vooraf een globaal idee te krijgen
van wat er in die veertiendaagse
allemaal gaat gebeuren, hadden
we een gesprek met dokter,<' ••..... è van het Medisch Cen-
trum.

Het Medisch Centrum in de Bogaar-
denstraat betekent zowat de Leuvense
'huisarts' voor de studenten. De
dokters daar kennen de typische
moeilijkheden en noden van het st u-
dentenpubliek op medisch vlak. Naast
een kuratieve werking vervullen zij
ook al lange tijd de even kruciale pre-
ventieve funktie. Zo kan je er terecht
voor inentingen tegen griep, tetanos en
rode hond en geeft men er advies over
antikonceptie, seksuele problemen en
geslachtsziekten.

Werkgroep Preventie
Vanuit deze laatste funktie is een
vijftal jaar geleden de werkgroep
Preventie tot stand gekomen. Daaraan
werkten ook alle andere diensten van
Studentenvoorzieningen mee, samen
met de Dienst voor Studieadvies. de
Universitaire Parochie en de School
voor Maatschappelijke Gezondheids-
zorg (waar het medisch onderzoek van
de eerstejaars gebeurt).
De werking van de werkgroep

Preventie centreerde zich vooral rond
relatievorming en seksualiteit. Zo
werd er drie jaar geleden al een
veertiendaagse georganiseerd over dat
tema. Dat bleek immers - en blijkt
nog steeds - het tema te zijn dat het
meest in is bij de studenten en
bovendien het meest dankbaar om
rond te werken. Alsje bijvoorbeeld een
lezing wil houden over antikonceptie,
moet je je geen zorgen maken over de
opkomst van het publiek.
Vorig jaar werd een symposium

gehouden naar aanleiding van het
vijftienjarig bestaan van het Medisch
Centrum. Daar kwam de werkgroep
naar buiten met een groot onderzoek
over hoe het eigenlijk zit met relatie-
vorming en seksualiteit. Uit de cijfers
die daar naar voren kwamen, bleek dat
tema op zijn minst de moeite waard
om nog verder rond te werken.

Leeftijdsverschillen
Een ander initiatief, dat niet alleen van
de werkgroep Preventie komt, is de
poging om alle eerstejaars één keer in
de les te bereiken met een praatje over
antikonceptie. Uit dat alles groeide de
aktie van de werkgroep op twee nivo's.

Er bleek immers een verschil te
bestaan tussen de problemen die zich
bij de eerstejaars en de problemen die
zich bij de derdejaars voordoen. Zo
zijn eerstejaars veel meer bezig met
hun studie en de bekommernis om te
slagen, terwijl derdejaars al meer tijd
besteden aan hun toekomstperspek-
tief.
In eerste kan wil men vooral

voorlichting brengen, terwijl men er-
gens is gaan beseffen dat dit voor de
hogerejaars even belangrijk is. Die zijn
echter zeer moeilijk in een grote groep
samen te vinden omdat ze veelal
verschillende keuzevakken en semina-
ries volgen. Vandaar dan ook dat de
veertiendaagse vooral voor hen is
bedoeld, al zullen er wellicht ook heel
wat eerstejaars op afkomen.
Voor die derdejaars is vooral de

relatievorming van groot belang. Bij
een goede relatie is antikonceptie
doorgaans immers geen probleem.
Wie elkaar al goed kent en frekwent
vrijt, zorgt voor een goede antikoncep-
tie, gewoon omdat het niet anders kan.
De meeste problemen krijg je waar de
partners nog niet goed klaar zijn en
elkaar onvoldoende kennen. Zij wor-
den twijfelachtig, willen toch al vrijen
en gebruikerr dan vaak geen antikon-
ceptie.

Twee weken lang
De veertiendaagse zelf bevat eigenlijk
drie grote luiken. Ten eerste zijn er de
films, die in samenwerking met De
Andere Film en homocentrum De
Roze Drempel worden vertoond. Die
zijn hoofdzakelijk bedoeld als omka-
dering van de veertiendagse, om de
juiste sfeer te scheppen. Veel valt er
niet over te zeggen. Enerzijds omdat
we ze niet gezien hebben, anderzijds
omdat De Andere Film een leuke
brochure uitgegeven heeft, waarin ze
meer dan voldoende aan bod komen.
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In deze Veto besteden wij al enige
aandacht aan de toekomstige eredokte-
raten. Zaterdag is het immers zover.
In volgende Veto's wordt meer uit-
gebreid aandacht besteed aan deze
personen met interviews. Ondertussen
kunnen interviewfanaten op blz. 6 te-
recht voor een gesprekje met de hui-
dige voorzitter van Sociale Raad.

(Je kan die brochure altijd in de
Bogaardenstraat bij Studentenvoor-
zieningen verkrijgen, ofwel langs de
welbekende traditionele kanalen. Let
1:1:u heeft de wal speklakulaire titel
'Spoken van het Verlangen' mee.)
De films behandejen in elk geval

allerhande tema's waarover achteraf
gemakkelijk te praten valt. Een ander
voordeel ervan is ook dat er alzo een
breder publiek bereikt wordt, dan
wanneer er enkel lezingen gehouden
werden.
Het tweede luik van de veertien-

daagse is een boekenbeurs in de
Bogaardenstraat, waarbij ook een
aantal videofilms bekeken kunnen
worden. Men overweegt ook nog een
tentoonstelling van beeldhouwkunst
en schilderijen rond erotiek en relatie-
vorming op te zetten als achtergrond
bij de boekenbeurs.
Het aksent ligt echter op een drietal

voordrachten. Op dinsdag 5 februari
zal dokter Vansteenwegen (psycho-
loog-seksuoloog) spreken over 'seksu-
ele relatievorming: kansen en moge-
lijkheden'. Uitgangspunt van zijn le-
zing is de vraag waarom en hoe twee
partners elkaar vinden. In de partner-
keuze blijken vaak onbewuste dingen
een grote rol te spelen. Je voorgeschie-
denis, wat je thuis allemaal gezien
hebt, de relatie van je ouders ...

Omdat vrede, net zoals demokratizering van het onderwijs, een
utopische idee is, heeft de Veto-redaktie beslist geen vrede meer
na te streven.
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allemaal dingen die je niet in de hand
hebt en die je keuze sterk kunnen
bepalen. Je hebt trouwens vaak een
grotere kans op een goede relatie alsje
dat patroon een beetje volgt, dan
wanneer je het tracht te doorbreken.

The Miracle Of Life
Op maandag 11februari zal er in eerste
instantie een dokumentaire film te zien
zijn: 'The Miracle of Life'. In deze bij-
zondere film worden de eisprong en de
zaadcel gevolgd vanaf het moment dat
ze ontstaan, hoe ze samenkomen en
hoe ze, in de zwangerschap, verder
evolueren. Het is een zeer boeiende
film, al was het maar omwille van de
spektakulaire mikrofotografie, waar-
mee we een kijkje kunnen nemen in het
binnenste van de mens. De twee
lezingen die- op dit unieke dokument
volgen hebben iets sarkastisch. Er
wordt nagegaan hoe je dit Miracle of
Life kan tegengaan, of liever: vermij-
den.
Dokter Bracke zal iets vertellen over

de ervaringen die men op het Medisch
Centrum heeft, over het beschikbaar
cijfermateriaal en (kort) over wat
goede en betrouwbare antikonceptie
eigenlijk is. Hij zal daarbij ook een nog
vrij nieuw brochuurtje over voorbe-
hoedsfniddelen uitdelen.
Daarna zal Piet Nijs (psychiater-

seksuoloog) het hebben over de psy-
chologie van de konceptie. De redenen
waarom men bepaalde soorten anti-
konceptie gaat verkiezen en waarom
vrouwen al dan niet zwanger wensen te
worden, zijn immers niet altijd even
manifest.

Etiek
Op dinsdag 12 februari volgt naar
aanleiding van de film 'Word is Out'
een panelgesprek rond de antidiskri-
minatiewetgeving. Daar zullen verte-
genwoordigers van de homobeweging,
de vrouwenbeweging en de Liga voor
Mensenrechten aan deelnemen. Ter
afsluiting van de veertiendaagse zal
professor Burggraeve het op woensdag
13 februari hebben over 'ethische
vragen in verband met relatievorming
en seksualiteit'. Dat is een gevoelig
tema, waarvoor Burggraeve wel de
geknipte persoon lijkt. Hij staat im-
mers bekend zowel om zijn werking
met jongeren, als om zijn akademische
loopbaan. Zijn lezing zal daardoor
hopelijk even levensecht als teoretisch
op nivo zijn.

Jean Paul Jacobs

Studenten
wateren
onekonomisch
LEUVEN - In 1982 besloot het
Leuvens stadsbestuur 3 moderne toi-
letten te plaatsen. Deze sanisettes, met
hun architektonische pracht en praal,
zouden de wandelaar moeten toelaten
in alle rust en komfort zijn behoeften
te doen.
Daartoe zijn deze "beste kjlmertjes"

verwarmd en met wat geluk krijg je er
nog wat muziek bij. Als kompensatie
voor al dit moois moet je 10 frank in
een gleufje proppen, waarna de deur
zich volautomatisch voor je opent.
Maar blijkbaar is de Leuvenaar toch
niet zo gerust in dit automatische
gedoe.

Zo deden de Leuvense cvp-jongeren
onlangs een onderzoekje naar het
gebruik van deze nieuwe "openbare"
waterplaatsen. Daaruit bleek dat alle
ondervraagde niet-Leuvenaars nog
nooit deze sanisettes hadden aan-
g'èwend om hun uitwerpselen te depo-
neren. Leuvenaars zelf bleken eigen-
aardig genoeg wel al eens geëksperi-
menteerd te hebben: dit gold voor 6%
der ondervraagde manspersonen en
voor 11% der vrouwen. Niet zo veel,
maar misschien zaten er toevallig
nogal wat langophouders in de steek-
proef.
Duidelijk was wel dat er een groot

wantrouwen heerst. Zo vrezen nogal
wat mensen dat de deur automatisch
zal openschuiven op het toppunt van
hun aktiviteit. Of dat zij plots vol-
automatisch meegereinigd zullen wor-
den.

In stadskringen konden we ver-
nemen dat tussen januari en sep-
tember 1984 een goede 9280 mensen
de' sanisettes met een bezoekje ver-
eerden. Voor de inkomsten moetje dit
dus vermenigvuldigen met 10. Daar-
tegenover staat een uitgave van 1,182
miljoen (huur, water, elektriciteit).
Omgerekend legt de stad 138 frank toe
per gedeponeerd pakketje. Van open-
bare dienstverlening gesproken.
Naar wij konden vernemen zou de

stad overwegen de sanisettes te doen
verdwijnen. In plaats daarvan zou de
ordinaire pispaal terug in eer worden
hersteld. (TBC)
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orgaan kan men immers vrezendat de
leden ervan niet voldoende onpar-
tijdigheid aan de dag zullen leggen. In
een ander arrest beschouwt het Hofdit
als voldoende reden om het gebrek aan
onpartijdigheid in te roepen.

Openbaarheid
Le Compte betoogt dat het gesloten
karakter van de tucht procedure in
strijd is metartikel6vanheaVRM. Hij
werd hierin gevolgd door het Hof dat
stelde dat tuchtzaken in principe
openbaar moeten worden gevoerd
indien de betrokkenen dit wensen. Na
enig tegenstribbelen werd dit ook door
het Hof van Kassatie aanvaard.
Tenslotte nog dit. Le Compie trekt

nogal van leer tegen de 'domheid' van
de interviewer wanneer die de vraag
stelt of het Hof van Straatsburg wel
wetgevende macht heeft. Even later
heeft hij het echter over het 'geval
Martcns'. Elke rechtsstudent weet
natuurlijk dat hiermee het beroemde
Marckx-a rrest bedoeld wordt. Met
zijn woorden besluiten we dan maar:
"Maar ja, u doet geneeskunde en geen
rechten, dat is een verontschuldiging".

David D'Hooghe

LEZERSBRIEVEN
Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, JUOO
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
lijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

Iregels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

Faze-censuur
Een recent kontakt van de VUJO-KUL
met de faze-redaktie, het publikatie-
orgaan van de KrUL, heeft een aantal
twijfels over de mentaliteit van deze
mensen weggenomen.
De VUJO-KUL reageerde op een

leugenachtig artikel in Faze4 (Beto-
ging): het wemelde namelijk van
misverstanden en verkeerde insinua-
ties. Onze brief, als gerechtvaardigde
reaktie, werd op zulkdanige manier
gecensureerd dat het de Pravda-partij-
mensen zou doen blozen. Het gepubli-
ceerde deeltje bevatte enkel nog de
minder essentiële stellingen. Faze
"vergat" het volgende te publiceren:
- dat VUJO-KUL het niet neemt dat
onwetende of manipulerende au-
teurs een bepaald onderwerp in een
verkeerd daglicht stellen.

- dat ons inziens een a-politieke
organisatie niet konsekwent is als ze
mensen met een bepaalde politieke
opvatting aanvalt.

- dat KruL-journalistiek soms ver-
dacht dicht bij kaffeepraat aanleunt.

- dat KrUL, ondanks zijn ruime mo-
.gelijkheden, niet alleen de VUJO-
KUL ontgoocheld heeft.

Het getuigt van de grootste schijn-
heiligheid als KrULde ASR het verwijt
toestuurt dat deze niet alle stromingen
aan bod laat komen.

Erwin Meulepas
Frans Alpaert

Le Compte, de orde
en de rechtspraak

In Veto 12 verscheen een
·(poging tot) interview met
Dr. Le Compte. Hij wekt

daar de indruk dat de Orde der
Geneesheren eigenlijk een on-
wettig verschijnsel is. Hiervoor
voert Le Compte de rechtspraak
aan van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens te
Straatsburg.
Wanneer we deze rechtspraak

wat nader onderzoeken, zien we
echter dat zijn 'overwinning' op
de Orde der Geneesheren veel
minder voorstelt dan Le Compte
wil laten uitschijnen.

Dr. Le Compte stelt dat de ver-
plichting lid te zijn van de Orde der
Geneesheren strijdig is met de vrijheid
van vereniging. Immers, de vrijheid
deel uit te maken van een vereniging
houdt tegelijkertijd de vrijheid in om
geen deel uit te maken van een
vereniging.

Het Hof te Straatsburg heeft deze
visie verworpen door te stellen dat de
Orde een publiek rechterlijke beroeps-
organisatie is. Deze werd immers door
de wet ingesteld ter bescherming van
een algemeen belang, met name de
gezondheid van de burgers. De Orde
heeft dan ook als opdracht te waken
over de naleving van de plichtenleer en
de instandhouding van de eer, de
diskretie, de eerlijkheid en de waardig-
heid van haar leden.
Er zou wel schending zijn van de

vrijheid van vereniging indien er een
verbod of verplichting 70U zijn deel uit
te maken van een vrije vereniging,
bijvoorbeeld een syndikale organi-
satie. Daar dit niet het geval is, besluit
het Hof, is er geen schending van art. 11
van het Europees Verdrag ter Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden (EVRM).
Le Compte neemt dus zijn wensen
voor werkelijkheid wanneer hij zegt
dat "al die onnozelaars die nog
weigeren hun lidgeld te betalen" zich
op zijn arrest hadden moeten beroepen.

GASTHUISBERG - In 1971 werd de eerste steen
gelegd voor het ziekenhuiskompleks van Gasthuisberg.
Vorige zaterdag werd de bouw zogezegd afgesloten met
de officiële inhuldiging van deze "fabriek van gezond-
heidszorg" (dixit De Somer). Zogezegd, omdat het
gebouw zo gekoncipieerd werd dat er steeds naar alle
windstreken kon bijgebouwd worden. Hetgeen men
ondertussen reeds druk doet.

opgeruimd
staat net les !

apierhandel
tièns estraat 134-136

(On )partijdigheid
Le Compte voert ook aan dat de
tuchtrechterlijke organen van de Orde
niet onpartijdig zijn, wat een schen-
ding inhoudt van het EVRM. Immers,
dit orgaan bestaat uit artsen die
vooringenomen zijn ten gunste van de
Orde en ten nadele van 'dissidente'
artsen.
Ter verduidelijking eerst het vol-

gende. De provincieraden waken in
eerste instantie over de naleving van de
medische plichtenleer. Ze zijn samen-
gesteld uit door de leden verkozen
artsen plus een gerechtelijk bijzitter
met adviserende stem. Beroep tegen
beslissingen van deze provincieraden

legde de klemtoon op definancieringsproblemen van dit
..meest ambitieuze projekt dat de universiteit ooit heeft
ontwikkeld". Dr. Peers, de algemene koördinator van
het ziekenhuis, had het ook tendele over deze problema-
tiek. Volgens hem is dit ziekenhuis er niet in de eerste
plaats om akademische kennis op te doen en door te
spelen via onderwijs, maar om technieken ten dienste van
de mens te ontwikkelen. Gasthuisberg wordtdan ook een
opvangziekenhuis. waar de erge gevallen worden behan-
deld. Daarna moeten andere ziekenhuizen de patiënt
overnemen. Het is vooral die specifieke funk tie, en niet
die van het onderwijs, die de kosten opdrijft. Deoverheid
zou de universiteit hierin moeten tegemoettreden. Vol-
gens Peers heeft de gespecialiseerde behandeling op
lange termijn trouwens een kostenbesparende invloed,
wat zeker niet van de receptie kon gezegd worden.

(foto Veto)

De Veto-ploeg kreeg samen met Gaston Geens en
burgemeester Vansina een rondleiding door het nieuwe
kompleks. Prof Stalpoert weidde ons in de hoogst
gesofistikeerde apparatuur in. Alles bij elkaar valt toch
een vrij grote eenvoud van inrichting op (als men de
buitenlandse geavanceerde apparatuur buiten beschou-
wing Iaat).
Eenvoudig noemde De Somer ook de inwijding. Hij

is mogelijk bij de Raad van Beroep.
Deze is voor de helft samengesteld uit
artsen en voor de helft uit magistraten,
plus een magistraat-voorzitter met
beslissende stem.
Het Hof verwierp de stelling van Le

Compte volgens dewelke de tucht-
rechtspraak was gebeurd door een
partijdig orgaan. Het gebruikt daar-
voor de volgende argumenten:
- de aanwezigheid in de Raden van
Beroep van een meerderheid van
magistraten is een voldoende waar-
borg voor de onpartijdigheid
- de verkozen geneesheren handelen
niet als vertegenwoordigers van de
Orde, maar in persoonlijke naam,
zoals ook de magistraten
- de onpartijdigheid van de leden van
een gerechterlijke instantie wordt ver-
moed tot het tegendeel bewezen is.
Daar zij door de betrokkene niet
werden gewraakt (met een kollektieve
wraking werd geen rekening gehou-
den), bestaat er geen aanleiding om
partijdigheid te vermoeden.
Deze uitspraak wordt door som-

mige rechtsleer bekritiseerd. Door de
samenstelling van het tuchtrechterlijk
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De nazorg moet ook naar de
studenten toe gericht zijn. Een stencil
met raadgevingen voor het blokken
van bepaalde vakken en tips voor het
at1eggen van eksamens is nooit uit den
boze. Tenslotte kan een enquête die
peilt naar het sukses van een perma-
nentie onder de studenten nooit
kwaad.
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richten van het lokaal zodat ont-
spanning en informatie duidelijk ge-
scheiden binnen hetzelfde lokaal zit-
ten. Wat volgens de germanisten
echter beter lijkt, is het bijhouden van
een logboek. Het bijhouden van een
logboek verplicht de permaneerders
aandacht te schenken aan eerstejaars,
om er mee te praten ... Het logboek is
ook het enige objektieve middel dat er
is om een permanentie te evalueren
en/of te verantwoorden.
Een laatste probleem met de vaste

permanenties krijg je wanneer mensen
'savonds in de problemen komen te
zitten. De permanentie is dan gesloten.
Hier liggen dan een aantal oplossingen
voor de hand die wel in de meeste
kringen toe te passen zijn. Het tele-
foonnummer van de kring wordt een
Tele-Onthaalnurnmer, je kan adressen
van steeds bereikbare mensen rond-
delen, je kan een brievenbus ophangen
of je kan de fakbar 'savonds enkele
uurtjes openhouden om de sociale
funktie van de permanentie voort te
zetten.

Nazorg
De proefeksamens zijn afgelopen, er is
veel volk over de vloer gekomen, er
zijn enkele klachten geweest die aan
het monitoraat zijn doorgespeeld en de
permanentie wordt ontruimd. 'Kan je
het hierbij laten?
Een van de belangrijkste aspekten

van de permanentie werking is de
nazorg. De werking van de eksamen-
permanentie moet in de eerste plaats
door de kringploeg geëvalueerd wor-
den. Die evaluatie moet dan voort-
gezet worden in een bespreking met de
ombudsdiensten en de POK. Boven-
dien moet je de klachten ook blijven
volgen: worden ze niet opgelost voor
die ene student, kan je er te minste
voor ijveren dat er struktureel iets
verandert zodat dezelfde klachten
later uitblijven.

Eksamen of niet,
altijd welkom

Een typisch voorbeeld van een eksa-
men permanentie is de Germanentie
van Germania. Ze wordt ingericht in
een lokaal van L & W (meestal op de
eerste verdieping) en is open tijdens
alle eksamenperiodes én tijdens de
deliberaties. Er' is altijd iemand be-
schikbaar van 9 tot 18 uur.
De konkrete aanzet voor het op-

richten van de Germanentie was het
wegvallen van Tele-Onthaal als op-
vang voor studenten problemen i.v.rn.
eksamens. Er was vroeger wel al
onderzoek verricht door de Werk-
groep Onderwijs. Daaruit bleek dat er
een sterk anonimiteitsgevoel heerste
onder de studenten; 10% van hen

Het meest eenvoudige systeem bestaat' kende niemand uit het jaar om notities
uit "ervaren" studenten die zich te ontlenen. Het anonimiteitsgevoel
tijdens de eksarnens beschikbaar hou- werd nog heviger tijdens de eksamen-
den op hun kot. Omdat de ervarenen : periodes. Het ontstaan van de perrna-
meestal zelf nog studenten zijn, is dit nentie (in de fakbar L& W) en laterde
alleen mogelijk tijdens Je proefeksa- Germanentie kadert in een geest van
mens. En of deze mensen te bereiken anti-kompetitivireit. Men trachtte
zijn de avond voor de eksamens van door zo'n initiatieven het solidariteits-
bepaalde vakken of gedurende de hele gevoel onder de studenten te ver-
week, hangt vaak af van-de beschik- groten. Beide initiatieven zijn dan ook
baarheid van de permaneerders. het resultaat van de werking van de
Een meer georganizeerde vorm vind kringploeg die het anonimiteitsgevoel

je terug bij de meeste kringen: op het op die manier probeerde te bestrijden.
kringadres wordt een vaste perm a- Verder is de Germanentie ook
nentie ge"installeerd. Tenslotte zijn er ontstaan om aan de behoefte van
ook vaste permanenties die ingericht studiebegeleiding te voldoen. Erva-
zijn op de plaats van de eksamens zelf, ringen van ouderejaars konden op die
in L & W bijvoorbeeld. De ligging van manier gemakkelijker doorgegeven
zo'n eksamenopvang is ideaal: je kan worden. Bovendien was de Gerrna-
er gewoon niet langs kijken wanneer je nentie een prachtige gelegenheid om
van je eksamen komt. Naast deze aan centrale klachtenregistratie te
georganizeerde permanenties moeten doen. Het initiatief van de eksamen-
nog een aantal lovenswaardige initia- permanentie werd en wordt, binnen
tieven vermeld worden. Zo vertelde me Germaanse, dan ook volmondig ge-
iemand hoe hij na zijn eksamen door steund door de ombudsdiensten.
zijn dooppeter opgewacht werd.
Ook het tijdstip waarop deze per-

manenties open zijn wil nogal eens
variëren: de avond voor het eksamen,
de week voorde eksamens of tijdens de
eksamens zelf. Bovendien is de periode
waarin sterk afhankelijk van de moge-
lijkheden van de permaneerders,. i.c.
studenten uit eerste lic. Bij Germaanse
is het bijvoorbeeld mogelijk om een
permanentie tijdens de juni zittijd open
te houden omwille van de verschil-
lende eksamenroosters. Eerste lic heeft
zijn eksamens al voorbij wanneer
eerste kan er moet aan beginnen. Niet
iedere kring kan dit realiseren: som-

mige permaneren alleen tijdens de
proefeksamens, andere teren in de
septemberzittijd op de ervaringen van
geslaagden en er zijn er zelfs die er in
slagen de permanentie open te houden
tijdens alle zittijden en tijdens de
deliberaties.
Natuurlijk brengt deze vanatle in

vorm ook een variatie in inhoud met
zich mee. Permanenties worden ge-
bruikt als afkick-oord vlak voor en na
de eksamens (Klio); ze zijn niet meer
dan een archief van vragen en kom-
bineren de ontspannings- en infor-
matiefunktie.

Germanentie : omwille
van de anonimiteit

Er werd ook duidelijk voorop-
gesteld dat de Germanentie geen
konkurrentie, maar veeleer een aan-
vulling voor het monitoraat moest
betekenen. De Germanentie heeft zich
nooit bezig gehouden met praktische
zaken zoals het uitstellen van eksa-
mens, bespreken van -klachten met
professoren. Ze betekent een schakel
naar, een aanzet tot ombudsdiensten.
Oe drempelvrees bij de eerstejaars-
student om naar het monitoraat en
zeker om naar de studentendokter te
stappen is groter dan we vermoeden.
De Germanentie is een eerste hulp die,
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n e proefeksamens zitten
erop. Iedereen heeft ze
naar zij n kunnen (?) afge-

legd, hoopvol wachtend op de
uitslag en evaluatie van het mo-
nitoraat. De meeste studenten
aan deze universiteit zijn in-
tussen wel vertrouwd 'geraakt
met een andere manier van
studiebegeleiding, naast het
door de universiteit georgani-
zeerde monitoraat, namelijk het
verschijnsel van de "eksamen-
permanenties't.sdie door de stu-
denten zelf worden bevolkt.
Toch is er een tijd geweest dat dit
soort van opvang revolutionair
en vernieuwend was. Hoe is deze
eerste hulp bij eksamens ont-
staan en waarom is ze ontstaan?

Eksamenpermanenties rijzen als pad-
destoelen uit de grond. Bijna iedere
kring heeft nu een of andere vorm van
eksamenopvang. Het spreekt vanzelf
dat deze permanenties aangepast zijn
aan de specifieke noden en mogelijk-
heden van elke kring. Je vindt ze dan
ook terug onder de meest verschillende
vormen.

Afkick-oord?

Jest, de eerste en de best. voor "Jonge" reizen,
, goedkope vluchten, weekend. In Parijs of Londen,
treintIckets ...
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indien nodig, doorverwees naar ge-
specializeerde diensten.

De praktische uitwerking van de
Germanentie ligt helemaal in de lijn
van de hulpverlening en het weg-
werken van de drempelvrees. Gevolg:
een seminarielokaal wordt in een wip
omgetoverd tot een "gezellig" lokaal-
tje. Er wordt gratis koffie geschonken,
er liggen strips, tijdschriften, Veto's,
kringblaadjes, koekjes en gezelschaps-
spelen. Zetels uit de gang worden het
lokaal binnengesleept, een rode loper
verhindert het, onopgemerkt voorbij-
gaan. Meer nog, de voorafgaande
weken wordt via verschillende kanalen
propaganda gevoerd.

Naast zijn ontspanningsfunktie
heeft de Germanentie echter ook een
informatieve funktie. Kollegerooster,
eksamenroosters, adressenlijsten van
proffen, wetenschappelijk personeel
en studenten liggen er broederlijk
naast de strips. Bovendien teert- de
Germanentie op verzamelde eksamen-
vragen van een vijftal jaren. Om
aktueel te blijven of om nieuwe
kursussen op te vangen, wordt nog
steeds aan iedere student gevraagd zijn
vragen te noteren. En last but not least,
er wordt een logboek bijgehouden. Nu
is het logboek beperkt tot een aan-
wezigheidslijst met vermelding van het
studiejaar, vroeger was het heel uit-
gebreid met vermelding van de reden
waarom iemand kwam, welke klach-
ten en problemen hij had ...

Da krijg ik nooit geblokt!
Problemen zijn er anders genoeg.
Verschillende mensen zijn op zoek
naar ekstra-notities of gewoon naar
notities; mensen vragen informatie
over de wijze van eksamineren van
prof X;' ze komen eksamen vragen'
halen; er ontbreekt een blad uit een
kursus; ze slaan in paniek bij het
blokken wegens tijdsgebrek.
Naast deze specifieke "studenten-

problemen" zijn er de "profproble-
men". De klachten: men heeft te
weinig voorbereidingstijd gekregen en
weet niet dat het eksamenreglement 20
minuten als minimumtijd voorschrijft.
En zelfs.als men dat weet, durft men
nauwelijks te reageren tegen de prof
zelf. Er zijn proffen die zelf te laat
komen maar die door een laattijdig-
heid van studenten. prikkelbaar wor-
den. Met alle gevolgen vandien. Men
kent zelfs (gelukkig zeldzame) gevallen
van machtsmisbruik van proffen.
Een typisch voorbeeld van een

overtreding van het eksamenregle-
ment is het bekendmaken van punten
voor de deliberatie. De student raakt
gedemoralizeerd en maakt slechte
eksamens. Een ander voorbeeld zijn de
vrijstellingen. Sommige proffen geven
officieuze vrijstellingen waar de stu-
dent heel blij mee is. Tot er dan
problemen rijzen 'tijdens de delibe-
ratie. Vermits de prof geen vrijstel-
lingen màg geven, trekt hij zich terug
en laat de.student in de kou staan.
In elk geval worden de studenten zo

'goed en zo kwaad mogelijk geholpen
of doorverwezen naar de ornbuds-
diensten.

Problemen .
OQk de - Germanentie kampt met
, problemen. Ten eerste zijn er heel wat--
permaneerders die- zelf nauwelijks op,
de hoogte zijn van he t eksamen-
reglement. Om dit te vermijden, ligt er
een kollegerooster op de Gerrnanentie.,
Ten tweede is het gevaar voor incrowd
niet denkbeeldig. Mensen van tweede
kan en zeker licentiestudenten be--
schouwen de Germanentie als een
ontmoetingsplaats, terwijl zijn eerste
funktie toch een opvang voor-eerste-
jaars is. Hiermee hangt een derde
probleem samen, namelijk dat de
gezelligheidsfunktie wel eens kan over-
heersen op de informatiefunktie. Een
oplossing ligt misschien in li'èt in-

Duidelijkheid
De Germanentie en zijn werking
hebben binnen Germaanse zeker
vruchten afgeworpen. De Germa-
nentie wordt posi tief geëvalueerd door
studenten - er komt tot 40 man per
dag over de vloer - en door de
proffen. Bovendien is er een goede
samenwerking met het monitoraat
ontstaan, ook buiten de eksamen-
periodes bijvoorbeeld in de POK. Het
grootste resultaat is wel de duidelijk-
heid: naast de eksamenvragen die al
een beeld moeten geven van de
eksarnens, bestaat er nu ook een
syllabus voor eerste kan. Daarin staat
duidelijk wat ze moeten kennen voor
een bepaald vak; hoe geëksamineerd
wordt; hoeveel uren een prof geef!...
Kortom, de "profklachten" verdwij-
nen grotendeels maar niet helemaal.
Het aantal "studentenklachten" daar-
entegen blijft gelijk. De student is nog
niet veranderd op dat gebied.
De duidelijkheid en de w~rking van

de Germanentie teruggekoppeld aan
de werking van de onderwijswerk-
groep binnen en buiten de POK zijn
zeker de meest positieve punten van de
Germanentie. Ivan De Vadder

Literatuur
- Veto, jg. 6, nr; 2: Marc Coolens, Een
zakdoek en een schouder om op uit te
huilen.
- Veto, jg. 7, nr. 13: Eric Heyns,
Permanentie: studenten helpen elkaar.
- Verslagen van de onderwijswerk-
groep Germaanse 80-81.

Belangrijk nieuws
voor

beursstudenten

Zopas verscheen een nieuw besluit van
de Vlaamse Executieve waarin staat
dat:
"Indien het inkomen waarmee reke-

ning gehouden wordt voor de bereke-
ning van de studietoelage voor min-
stens 70% uit vervangingsinkomsten
bestaat (werkloosheidsvergoedingen,
ziektevergoedingen. pensioenen, enz.)
dan worden er - voor de berekening
van de studietoelage - op deze
vervangingsinkomsten dezelfde af-
trekken toegepast als op de bedrijfs-
inkomsten, nl.:

20% op de inkomsten van 0 tot
150.000 F;
10% op het bedrag tussen 150.000
en 300.000 F;
5% op het bedrag boven de
300.000 F."
Omdat dit besluit zeer recent is, kan

het gebeu ren da t deze aft rek door de
Dienst voor Studietoelagen niet werd
toegepast zodat u een te kleine
studietoelage ontving. Ook de maat-
regel i.v.m. personen ten laste kan
invloed hebben op de berekening van
de studietoelage.
Wie meer klaarheid hierov er wil,

kan steeds terecht bij de Sociale Dienst
KU L, Bogaardenstraat 1,3000 Leuven,
tel. 016/23.49.21.
Aan de hand van de berekenings-

nota kan de studietoelage qaar be-
rekend worden en zo nodig de her-
ziening aangevraagd.

SPORTRAAD - Maandag 28 januari- was het een belangrijke sportraad-
vergadering. Om oe verdere werking op het hoge peil te kunnen handhaven,
moest ~'er immers een nieuwe vrijgestelde Verkozen 'worden. Ancten Jos
Govaerts had, na verdienstelijk werk, een betere betrekking gevonden. '

Op de vakature kwamen 9 kandidaten af, waarvan er 7 op de vergadering.
zelf aanwezig waren. De mededingers moesten zich eerst individueel
voorstellen, waarna 'ze via vragen grondig op de rooster werden gelegd:
Nadien werd er per kandidaat gestemd.

De nieuwe werkkracht bleek uiteindelijk Valère De Vos te heten. Hij is een
landbouwkundig ingenieur, die op dit ogenblik ongeveer een jaar werkloos is.
Vroeger was hij echter zeer aktief op sport vlak. Laat ons hopen dat zijn aktivi-
teit Sportraad nu geen windeieren zal leggen. (foto Veto)

"Voor-deze wln'er:
r ,'!een,uitgebreid gamma.
c-"cI-mogeIlJkh~en
-:netbut trein of eigen .... gen,
Individueel of In grOep, studio of hot.
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Romero en Bernardin, dit jaar So-
brino: we hopen maar dat de universi-
teit op de ingeslagen weg verder gaat,
en blijft kiezen voor stemmen van
hoop in bange dagen.

Dominic Verhoeven

Vijf jaar na Romero :
Jon Sobrino eredoktor
OP 2 februari krijgt Jon

Sobrino, s.j. een ere-
doktoraat van de KUL.

Wanneer deze in EI Salvador
werkende bevrijdingsteoloog
volgende zaterdag zal voorgaan
in de eucharistieviering, zal het
precies vijf jaar geleden zijn da t
mgr. Oscar Romero in dezelfde
kerk zijn homilie hield over de
politieke dimensie van het ge-
loof, een toespraak die een nog
diepere betekenis kreeg toen
Romero op 24 maart 1979 in een
vernietigende kogelregen werd
'uitgeschakeld' op last van ma-
joor d' Aubuisson, terwijl hij de
mis opdroeg. Oscar Arnulfo
Romero stierd die dag, maar "de
stem van de stem lozen" bleef
niet zonder echo: Sobrino, vroe-
ger Romero's teoloog en ver-
trouweling, is nu één van de
voornaamste verspreiders van
diens profetisch gedachtengoed.

Sobrino, van geboorte een Bask, trad
in 1956, op achttienjarige leeftijd, in bij
de Jezuïeten, en kreeg zijn novitiaats-
opleiding in EI Salvador. Hij studeerde
eerst wetenschappen en wetenschaps-
filosofie in de Verenigde Staten, en

kwam dan naar West-Duitsland, waar
hij in 1975 het doktoraat in de teologie
behaalde. Sobrino keerde dan terug
naar EI Salvador om er les te geven in
systematische teologie aan de centraal-
amerikaanse universiteit van San Sal-
vador. Hij ontpopte er zich al vlug tot
een gerenommeerd bevrijdingsteo-
loog.

Gloria Dei,
vivens pauper

In 1977 raakte Sobrino nauw bevriend
met mgr. Romero. In het begin van dat
jaar was in EI Salvador pater Rutilio
Grande vermoord door de staats-
politie, omdat hij een groep boeren
hielp zich te organizeren in een
landbouwkollektief.
Dit gebeuren verwekte bij de tot dan

toe vrij konservatief denkende Ro-
mero een ware metamorfose, en hij
ging zich steeds kritischer opstellen
tegen het regime. Sobrino werd zijn
rechterhand, en hielp hem bij het
redigeren van zijn preken en toe-
spraken. Ook Sobrino haalde zich
hierdoor de haat van de overheid op de
hals. De doodsbedreigingen die mgr.
Romero ontving, belandden ook bij
Sobrino in de bus. In 1978 werd de
nieuwe jezuïeten-residentie in de lucht
geblazen, en de zoldering van hun
huidige residentie vertoont nog altijd
de sporen van onhandig afgeschoten
mitrailleurkogels. Toen Romero was
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Pierre-Gilles de Gennes :
grote veelzijdigheid

Onze katolieke universi-
teit heeft de goede ge-
woonte om elk jaar, ter

gelegenheid van haar patroons-
feest, enkele mensen te hono-
reren met een eredoktoraat. De
man die voor eksakte weten-
schappen met deze eer gaat
lopen is dit jaar Pierre-Gilles de
Gennes, fysikus, geboren in Pa-
rijs in 1932, van adel en -
alhoewel topfysici nu eenmaal
moeilijk kunnen beoordeeld en
gerangschikt worden - onge-
twijfeld een zeer grote.

Hij studeerde fysika aan de befaamde
Ecole Normale Supérieur van Parijs
van 1951 tot 1955, en na een verblijf
aan het Centre d'Etudes Nucléaires in
Saclay werd hij in 1961 - pas
negenentwintig jaar oud- hoogleraar
in Orsay-Franci. In 1971 had hij de eer
benoemd te worden aan het Collège de
France in Parijs en tussendoor werd hij
nog lid van verscheidene Academies of
Sciences.
Alleen al dit curriculum maakt hem

tot een niet-alledaagse figuur, maar
wat het sterkst opvalt bij het door-
lopen van zijn loopbaan is de ont-
stellende veelzijdigheid waarvan hij
blijk gegeven heeft. Begonnen als
vaste-stoffysikus (dat is iemand die
zich bezig houdt met materie in 'bulk':
metalen, kristallen ...) heeft hij er als
het ware een gewoonte van gemaakt
om steeds, zodra hij een bepaalde tak
van de fysika beheerste en er zijn
bijdrage aan had geleverd, volledig om
te schakelen.

Richtinggevende bijdragen
Bij die omschakeling traden drie
aspekten van persoonlijkheid als fysi-

kus naar voor: intelligentie, kreativi-
teit en een enorm syntetiserend ver-
mogen. Hij maakt zich iedere keer op
zeer korte tijd de bestaande teorie
eigen, om daarna met originele, dik-
wijls verrassend eenvoudige, maar
steeds van grondig fysisch inzicht
getuigende ideeën een richtinggevende
bijdrage te leveren aan het domein
waarin hij op dat moment werkte.
Het eerst kwamen de supergeleiding

en het magnetisme aan de beurt. Hij
heeft zich ondermeer bêzig gehouden
met het technologisch interessante
onderzoek van de fenomenen die
optreden bij kontakten tussen super-
geleidende en niet-supergeleidende
stoffen (proximity voor de specia-
listen). Oe Gennes is op de eerste
plaats een teoretisch fysikus, maar de
nauwe relatie tussen zijn werk en het
eksperiment is een konstante die hem
kenmerkt. Zijn stijl van fysika-bedrij-
ven kan waarschijnlijk nog het best
omschreven worden als "fenomeno-
logisch-teoretisch" .

Geen spektakel
In het midden van de jaren zeventig is
hij dan plots overgegaan naar de studie
van vloeibare kristallen (die verrekte,
onleesbare cijfertjes en lettertjes van
zo'n kwartshorloge vormen een voor-
beeld van vloeibare kristallen), en de
laatste jaren heeft hij vooral gewerkt
rond molekulaire strukturen (plastics,
polymeren voor de kenners).
In elk van deze domeinen heeft hij

een aantal jonge fysici opgeleid die op
dit moment zijn werk voortzetten en
getuigen van de didaktische kwali-
teiten van de Gennes. Een van zijn
leerlingen, dr. Deutscher, is overigens
enkele jaren geleden voor langere tijd
te gast geweest aan het instituut voor
natuurkunde van de KUL. De boeken
die de Gennes gepubliceerd heeft ter

vermoord, heeft Sobrino enkele weken
bij vrienden moeten onderduiken om
te ontkomen aan de kogels die ook aan
hem beloofd waren. .
Dit alles heeft echter zijn engage-

ment niet kunnen breken. Sobrino
heeft met zijn kristologie en kerkleer
een belangrijke bijdrage geleverd aan
het levend houden en verder uitdragen
van de profetische boodschap van
Romero: de glorie van God is de arme
die leeft en niet aan de dood wordt
prijsgegeven. Gloria Dei, vivens
pauper. Deze konsekwent volgehou-
den en genuanceerd uitgewerkte optie
voor de armen plaatst Sobrino in de
galerij van grote bevrijdingsteologen.

Een hart onder de riem
Die bevrijdingsteologen hebben het
echter hard te_yerquren de laatste tijd.
Leonardo Boff moest in Rome op het
matje komen; Gustavo Gutierrez
moest zich in Lima verantwoorden; de
Nicaraguaanse minister Fernando

Er zijn dingen die van
slech te smaak getuigen:
winden laten aan tafel

bijvoorbeeld, of rode wijn ijs-
gekoeld serveren; posters van
David Hamilton op je kot of eten
in de GB-Quick; naar de porno
gaan in de Rex of genieten van
André Hazes. Allemaal dingen
die je graag zou doen, maar die je
jezelf uit goed fatsoen niet toe-
staat van te doen. Sinds kort
komt daarbij: niet toegeven dat
je De naam van de roos niet zo
geweldig hebt gevonden. Er zijn
elk decennium wel zo'n cult-
boeken die je - willen of niet -
toejuichen moét. Zelf heb ik
verschillende jaren gefrustreerd
rondgelopen omdat ik ook bij
mijn vierde poging niet voorbij
bladzijde 120 was geraakt bij
Honderd jaar eenzaamheid van
Gabriël Garcia Marquez. Toen
ik eindelijk mijn valse schaamte
overboord gooide en mezelf
publiek tot de kultuurbarbaar
verklaarde die ik ben, ontmoette

Cardenal werd uit de orde van de
jezuïeten gewerkt, en zijn broer Er-
nesto, minister van kultuur, vergaat
het al niet veel beter. Zelfs Schille-
beeckx' uitlatingen over het ambt
werden in Rome gewogen en te gortig
bevonden.
Dat men een eredoktoraat verleent

aan een bevrijdingsteoloog kan dan
ook niet los gezien worden van deze
evolutie. Met Jon Sobrino wordt
immers niet alleen de teoloog van
Romero gehuldigd, maar ook de
bevrijdingsteoloog die met zijn ge-
schriften mee aan de weg timmert naar
een autentieker verstaan en beleven
van het evangelie, en naar - en het
mag gezegd worden - een gelouterde
kerkgemeenschap, bevrijd van haar
idyllisch geflirt met de rijkdom van het
aardse.
Dit eredoktoraat zal ongetwijfeld

een hart onder de riem steken van de
gedagvaarde teologen en van de basis-
groepen die achter hem staan. Na

ik een stroom dankbaarheid in
mijn omgeving: meer dan de
helft van mijn kennissenkring
had het ook een snertboek
gevonden, maar durfde er niet
voor ui tkomen. De gustibus coto-
ribusque non disputandum.

Gemengde gevoelens die ik dus heb
tegenover de absolute bestseller van de
Italiaanse wonderprof, Eco, morgen
eredoktor hier in Leuven.
Gemengde gevoelens: als mediëvist

die zich dan nog specialiseert in de
vroegste Franciskaanse geschiedenis
en die al jaren droomt van een
historische roman, juich ik. Umberto
Eco bewijst dat het kàn, dat geschie-
. denis voor meer bruikbaar is dan voor
ongelezen detailstudies binnen een
gesloten gilde vakspecialisten.
Maar: als literatuurliefhebber frons

ik de wenkbrauwen. Moesten die
eerste honderd bladzijden nu echt zo
ondoordringbaar zijn, meneer Eco?
Moet jouw postmodernisme dan toch
nog zo enigmatisch worden? Is de
wereld zo al niet moeilijk genoeg?
Oh, ik weet het: volgens Eco moeten

zijn lezers het 'verdienen' zijn lezers te
zijn; zij moeten een soort inwijdings-

bekroning van een bepaalde periode in
zijn onderzoek (bv. Superconductivity
oJ Metals and Affoys) maken zijn
enorm syntetizerend vermogen duide-
lijk; het is geenszins overdreven te
stellen dat het allen standaardwerken
zijn.
In het licht van dit alles kan men

zich afvragen of voor deze man
"verder internationaal eerbetoon"
(om het woord nobelprijs niet in de
mond te nemen) in het verschiet ligt.
De Gennes heeft natuurlijk de pech
dat hij geen Skandinaaf is, wat één en
ander veel eenvoudiger zou maken, en
dat de nobelprijs voor de fysika dit jaar
al aan twee Europeanen is toegekend.
Van de andere kant is het alweer
enkele jaren geleden dat een fransman
hem gekregen heeft, maar één van de
belangrijkste faktoren zou wel eens
kunnen zijn dat de Gennes zich nooit

verdiept heeft in wat men "spektaku-
laire" fysika zou kunnen noemen:
kosmologie, elementaire deeltjes-fysi-
ka ... Dit zal zijn kans hoe dan ook,
onafgezien van zijn kwaliteiten als
fysikus, altijd een beetje verkleinen.
Maar hij zal zich in ieder geval kunnen
troosten met zijn eredoktoraat van de
KUL.

Peter Graller
(met de bereidwillige medewerking

van Prof. I. Bruynseraede)

P.S. Mensen die geïnteresseerd zijn in
het (recente) werk van de Gennes
kunnen een artikel van hem vinden
over polymeren in Physics Today
(1983). Zijn lezing over Wetring Pheno-
mena on Random Surfaces op vrijdag I
februari om 15.00 u in auditorium D
van de Celestijnenlaan 200C is on-
getwijfeld een aanrader.

Germania's
kursusdienst

Voor het eerst sinds lange tijd worden
binnen Germaanse studentenkursus-
sen gemaakt. Het initiatief beperkt
zich (voorlopig) tot vier kursussen
voor eerste licentie: Goethals en
Vermeulen voor aggregatie en de
vakken van Geeraerts en Goossens.
Deze proffen hebben het dan ook op
zich genomen om de studentenkursus-
sen door te nemen en eventuele
verbeteringen aan te brengen.
Er zijn plannen om het initiatief uit

te breiden naar de andere jaren.

Umberto Eco

ritueel doorstaan vooraleer de denk-
beeldige ldoostergemeenschap te be-
treden. Klinkt mooi. Maar overtuigt
mij niet.
Ik denk dan ook aan die vriend van

mij die op de spoorweg werkt. Tot
veertien jaar naar school geweest en in
de sneeuwdagen mocht hij met een
schop de wissels kuisen. 's Avonds, als
de kinderen naar bed zijn, probeert die
man zich kultureel bij te schaven. De
naam van de roos is voor hem een
marteling geweëst. .Zijn konklusie:
"Daar ben ik niet slim genoeg voor".
Moet dat nu echt, meneer Eco? Moet
de akademische wereld zijn gebor-
neerde spelletjes dan tot in de litera-
tuur uitspreiden?
Temeer daar de laatste honderd

bladzijden van die Roos uitgerekend
die eigenwijsheid doorprikken: de hele
rationele speurtocht van William Bas-
kerville blijkt van begin tot einde een
dwaalspoor te zijn geweest. En toch
lost hij het raadsel op! "De orde die
onze geest bedenkt", verklaart hij
Adson, "is als een net, of een ladder,
die men konstrueert om ergens te
komen. Maar daarna moet men de
ladder wegwerpen omdat men ontdekt
dat ze, hoewel ze goede diensten had
bewezen, van zin verstoken was (... ).
Oe enige waarheden die dienstig zijn,
zijn werktuigen die men na gebruik
weggooit". Eco zou dat citaat - zo
heeft iemand mij verzekerd - bij
Wittgenstein gehaald hebben. Ik weet
het niet. Ik hoop alleen maar dat vele
akademici - vooral in de humane
wetenschappen - deze passage zullen
lezen en herlezen.
Ik vrees echter dat ze dat niet zullen

doen, en ik vrees dat Eco hen hierbij de
• pap in de mond heeft gegeven: door
zijn labyrint te konstrueren heeft hij
zoveel uitwijkmogelijkheden geboden
voor intellektuele spelletjes, dat ieder
er toch maar weer in zal slagen niet te
lezen wat hij lezen moet.

Eddy Daniëls

Heb je zoekertjes, agenda-nieuws,
berichtjes, seintjes of mededelingen
die je graag in Veto 'gepubliceerd
zou zien, kom dan eens langs op
's Meiersstraat 5 (tussen Muntstraat
en Hogeschoolplein). Medewerkers
zijn ook altijd welkom.



uiting in de disco-muziek en space-
rock, de gevulgariseerde derivaten van
de repetitieve muziek".

Het is nochtans twijfelachtig of
disco een derivaat is van de repetitieve
muziek. De invloed van de avant-
garde loopt over relatief marginale
wegen. The Velvet Underground, de
revolutionaire groep van Lou Reed en
John Cale in 1966, was zeker beïn-
vloed door de avant-garde omdat
John Cale achtereenvolgens bij Xena-
kis, Cage, La Monte Young en Terry
Riley musiceerde. Ook The Beatles
hebben ermee te maken gehad: zij
hadden kontakten met de Indiase
sitarspeler Ravi Shankar die ook de
repetitieven heeft beïnvloed (zie LP
Revolver). Verder hadden ook David
Bowie (sinds roung Americansï, Ro-
bert Palmer en Talking Heads in-
teresse voor Philip Glass en co. Maar
disco bestaat al vrij lang en kent haar
eigen ontstaansgeschiedenis die loopt
van de blues over de Motown-sound
en de soul tot Diana Ross en Donna
Summer.

Dat neemt niet weg dat de overeen-
komsten tussen disco en repetitieve
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vardkrant Bild-Zeitung: Even citeren:
"Bild wordt gelezen omdat - en niet
alhoewel- het nergens over gaat", en
verder: "het feit dat Bild principieel
niet te dateren is, dat het permanent in
herhaling valt, werkt niet vervelend,
maar kalmerend." De analogie is
duidelijk. Ook in de repetitieve muziek
heeft de voortdurende 'herhaling een
psychologische rust tot gevolg. Er is
wel één voorwaarde: de luisteraar
,moet zich gewillig overleveren aan de
klanken lawine, geen enkele psycho-
logische remming vertonen, zijn tradi-
tioneel luisterschema vrijwillig buiten
spel zetten. En dit niet zonder belo-
ning, want de muziek krijgt dan een
ekstatische, hypnotiserende werking.
Ze voert de gewillige luisteraar in een
soort roes, brengt hem in een staat van
onschuld, in een fantastische (sic)
drugtrip. Of om het met Robert Ashley
te zeggen: "Short ideas repeated/
Massage the brain".

Maar wie bereid is te "kapituleren",
stelt zich ook kwetsbaar op. Een korte
felle inbreuk op de herhaling wordt
als een (misschien wel pijnlijke) ont-
nuchtering ervaren. Zo worden in

Films over
relatievorming
en seksualiteit

Hedendaagse muziek (4)
Repetitieve muziek:
het luisteren herdacht
Sinds "Einstein on the

beach", de opera van Phi-
lip Glass en Robert Wil-

son, heeft de repetitieve muziek
zowel in Amerika als in Europa
furore gemaakt. Voor muziek
die zich tot de avant-garde
rekent is ze ongewoon populair,
al is ze niet noodzakelijk kom-
mercieel. Maar ook om andere
redenen betreft het hier een zeer
belangwekkend genre.
De repetitieve muziek bevat zowel
traditionele als avant-gardistische ele-
menten. Zo is er de terugkeer naar de
tonaliteit en het zoeken naar een
herkenbare harmonie. Deze elementen
vereenvoudigen voor oningewijden in
sterke mate de luisterervaring. Daar-
naast is ze ook gekenmerkt door ekso-
tische invloeden. La Monte Young,
Terry Riley en later ook Steve Reich en
Philip Glass staken hun licht op bij de
Indiase en Oostere muziek. Een zeer
intrigerende onderneming, want zij
kwamen tot het besef dat er niet alleen
verschillende manieren bestaan om
muziek te schrijven, maar dat dit
vooral nauw samenhangt met totaal
verschillende manieren van luisteren.
ZIJ leerden dan ook hun eigen luister-
en interpretatiegewoontes opzij te
schuiven, en de muziek te volgen op
haar eigen wetmatigheid. Verrijkt met
deze nieuwe benaderingswijze, gingen
zij ook hun eigen kom posities anders
opvatten: de repetitieve muziek kreeg
langzaam gestalte .

... Return ... Return ...
Kompositorisch wordt in deze muziek
de herhaling als struktuurprincipe
gehanteerd. en wel in een bijzondere
vorm. In klassieke muziek komen
immers ook herhaling voor, maar in
een totaal andere kontekst: her-
halingen zijt;! hier een middel tot
anticipatie of herinnering. Een tema
wordt in klassieke of romantische
muziek in herinnering gebracht met
het oog op het versterken van een
klimaks, of om een bepaalde vorm van
symmetrie, antimetrie of kontrast te
bekomen. Kortom, de herhaling heeft
er een narratieve funktie. Veel een-
voudiger lijkt het in de repetitieve
muziek, waar het gaat om de onmid-
dellijke en voortdurende herhaling van

In het kader van de Veertiendaagse
rond relatievorming en seksualiteit
gaan er in het Auditorium Vesalius
naast lezingen en debatten ook enkele
filmvoorstellingen door die (een as-
pekt van) de problematiek behan-
delen.

Op maandag 4 februari is er Trut-
faut's Deux Anglaiscs el Ie Continent
(1971), gebaseerd op een boek van
Henri-Paul Roché, die ook aan de
basis lag van Juies el Jim (1961) van
dezelfde cineast. Beide films behan-
delen de moeilijkheden van een indi-
vidu om te kiezen tussen twee geliet-
den; in Deus Anglaiscs ... zijn dit de
moeilijkheden van een jonge Frans-
man, Claude, om te kiezen tussen twee
Engelse meisjes.·

Word is out, een film over homo-

een korte klankgroep. Muziek in een
oneindige lus als het ware, zij het met
subtiele maar zeer belangrijke varia-
ties. Een geliefkoosde techniek hier-
voor was de tape-loop: verschillende
bandopnames van korte klankgroepen
die doorlopend herhaald worden en
ten opzichte van mekaar een geleide-
lijke fazeverschuiving ondergaan.

In feite is dit repetitief principe niet
nieuw. Afgezien van de Afrikaanse en
Indiase rituele muziek, die inspiratie-
bronnen waren, is er in de westerse
muziek al repetitieve muziek avant-Ia-
lettre bij Erik Satie in het begin van
deze eeuw: Vexations, een stuk dat
liefst 840 keer herhaald moet worden,
en de Musique d'ameublement, dat

klinkt als een onvervalste Steve Reich.
Wel nieuw is de kontekst van de late
avant-garde: het eindpunt van de
ideologische strijd tussen de hiërar-
chisch gestruktureerde dialektische
muziek van de 19de eeuw. Hoewel de
werkwijze grondig verschilt van die
van de aleatoriek is het effekt van de
repetitieve muziek in haar avant-
gardisme vergelijkbaar, namelijk de
opheffing, door herhaling, van elke
hiërarchie.

Bla bla bla
Maar hoe zit dat nu met die luister-
ervaring? Zo op het eerste zicht moet
die voortdurende herhaling snel gaan
vervelen, of zelfs op de zenuwen
werken! En inderdaad, dat gebeurt
nogal eens bij heel wat mensen. Maar
het effekt kan juist het tegenover-
gestelde zijn: dat ligt enkel aan de
Iuisteraar zelf.

Een vergelijking. Hans Magnus
Enzensberger heeft in het Nieuw
Wereldtijdschrift (nr.l, april 1984) een
essay geschreven over de Duitse boule-

Gerard Mortier is een van dejongste opera-direkteurs ter wereld. Vorige week
woensdag (23 januari) was hij te gast bij de Kring voor Internationale
Betrekkingen. Volgende maandag zit hij weer te Leuven (zie agenda). In één
der volgende Veto's laten wij zijn visies kristallizeren in een mooi artikeltje.

seksualiteit, brengt een selektie getui-
genissen van homoseksuelen uit de
Verenigde Staten. De film pleit voor
meer respekt en tolerantie voor deze
groep van mensen die door de over-
wegend heterofiele maatschappij nog
steeds repressief wordt aangepakt.

In Le Lil van Marion Hänsel sterft
een man aan de zijde van zijn vrouw,
die bij hem waakt, hem verzorgt en
wacht op de dood. In flash-backs zien
we de herinneringen van de vrouw aan
de ziekte van haar man, aan hun
.gelukkige momenten, hun liefde. De
film beweegt zich op de rand van de
melodramatiek, zonder er echter in te
vervallen.

De gekendste film uit de rij is
Exterieur Nuit van Jacques Bral; geen
echte verhaal, wel een observatie van
de verhoudingen tussen twee mannen
en een vrouw, elk met hun eigen
verlangens. De film speelt zich vooral
's nachts af, in Parijs, vandaar ook de
titel.

De laatste film, Liefde' van een
blondje, is gerealizeerd door Milos
Forman en is het verhaal van een jong

muzikant uit Praag die op het platte-
land een blond fabrieksmeisje leert
kennen. Het meisje komt naar Praag,
en wil zich definitief vestigen in het
ouderlijke huis van de jongen, tot
grote verbazing van de ouders en de
jongen zelf. (FH)

Sovjetunie en
onze veiligheid

In de loop van februari en maart richt
het Centrum voor Vredesonderzoek
van onze unief een lezingenreeks in
over de Sovjetunie en de Europese
veiligheid. Men beoogt hiermee de
aktuele evolutie inzake vredes- en
veiligheidsproblemen voor een ruim
publiek te verduidelijken.

De reeks gaat bijna telkens op
dinsdagavond door in de promotiezaal
der Hallen (Naamsestraat), telkens
vanaf 19.45 u. De eerste avond, nu
dinsdag, gaat over de "Sovjet-samen-
leving, een ocrlogs- ofvredeskultuur".
Spreker is J. Van Damme, docent
slavistiek aan de RUG. Meer info in
onze volgenda agenda's.

vol
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Terry Riley - Keyboard Studies No. 7 (1967)

Koyaanisqatsi, film op muziek van
Philip Glass, plotse haltes in de
soundtrack als dramatisch hulpmiddel
gebruikt.

Nog pijnlijker dan zulke ontnuch-
teringen is de ervaring van iemand die
tegen zijn wil, en dus vol psycho-
logische remmingen, verplicht wordt
deze muziek te beluisteren. Wie niet
wil zwichten, moet zijn toevlucht
zoeken tot afweermechanismen. Hij
kan bijvoorbeeld de muziek ridiku-
liseren.

Disco: dreun, dreun
Wim Mertens, die brave jongen van
Soft Verdict, heeft een boekje geschre-
ven over repetitieve muziek. Op de

'laatste bladzijde komt hij tot een
bijzonder amusante konklusie: "De
ekstase die deze muziek bij de luis-
teraar schept ( ... ) is één van de
oorzaken voor het grote publieke
sukses, en komt alleen nog sterker tot

muziek toch groot zijn: ook disco is
niets anders dan een eindeloze her-
haling van kwasi-identieke basisrit-
mes. Weliswaar varieert de melodie
van nummer tot nummer licht, de
muzikale onderbouw blijft bijna de-
zelfde en het luistereffekt is vergelijk-
baar met dat van de autentieke
repetitieve muziek. Ook hier kan men
spreken van een vorm van hypnose die
de luisteraar in een staat van onschuld
brengt. Ook hier is het, om de zaak
genietbaar te maken, nodig dat de
luisteraar 'zich laat gaan'. Blijkbaar
ligt de toegankelijkheidsdrempel wel
stukken lager: het sukses van de juke-
box-vrije-radio's. In elk geval geldt
ook hier dat niet kapituleren en toch
blijven luisteren aan masochisme
grenst. Maar laat dàt de pret niet
bederven ...

Didier Wijnants

Volgende week: popmuziek

KULTUURLEVEN
maandblad voor kultuur en samenleving
Ravenstraat [[2,3000 LEUVEN tel. 22.09.21
10 maal per jaar (van januari tot december)
abonnement: 700 fr., studenten: 550 fr.
rek. 423-4385241-09

januari-nummer:

E. Van Itterbeek, Worden kristenen geminorizeerd?
W. Callewaert, Religieuze minderheden in India.
J. Hendrickx, Het I.M.F. en de openbare schuld.
J. Lernan, Een Toekomst 11001' Brussel. Benadering vanuit de
immigrantenkwestie.
J .P. Goetghebuer, Kerk /984: op weg naar de versteviging
van de normalizatie.
A. Hondeghem, Ambtenarendeontologie : situering en knelpunten.
A. Burms, Dekonstruktie als anti-finalisme.
K. Etter, Memoires van een afvallige.

Prijs: 100fr.
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ging verzekerd. Ook zou men veel
meer moeten deelnemen aan de vor-
mingsweekends die de ASR geregeld
organiseert.»
«Op de raden vormt de kontinuïteit

eigenlijk geen probleem omdat we
daar de vrijgestelden hebben. Die uit
de Algemene Vergadering zelf komen
en weten waarover alles gaat. het
studieloon bijvoorbeeld: daar is over
gepraat in 1979 en 'k zou voor mijn
kop niet geweten hebben dat die idee
bestond. De vrijgestelden zorgen zo
ook voor diepgang in de werking van
de ASR-raden. Ze hebben de tijd - en
worden betaald - om informatie op te
zoeken, goede dossiers op te stellen en
het praktische werk te doen. Wat
studenten alleen niet kunnen. Boven-
dien zijn ze een onmisbare hulp bij het
medebeheer. Op de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen en op de Akade-
mische Raad bijvoorbeeld blijven de
proffen heel lang zitten. Studenten
wisselen elk jaar. Met het oog op een
zinvol medebeheer maakt dat een
vrijgestelde onontbeerlijk .»

Veto: Maar kennis is macht. De
vrijgestelden zijn door hun dossierken-
nis in de mogelijkheid de 'onervaren'
studenten te 'manipuleren'. Hoe wapen
je je daartegen?
Marcel: «Door zelf ook studiewerk te
verrichten. Heel belangrijk is dat alle
afgevaardigden komen meewerken op
de raden. Het is immers zo dat de
vrijgestelden enkel informatie kunnen
aanbrengen. De besluitvorming op de
raden gebeurt door de studenten
alleen. De studenten zijn het ook die de
uitvoering door de vrijgestelden van
gemaakte afspraken moeten kontro-
leren. Dat kan maar wanneer de
studenten zichzelf terdege in de ver-
schillende materies inwerken. En als
nu toch zou blijken dat één of andere
vrijgestelde de zaken teveel naar zijn
hand zet - wat dus enkel kan wanneer
men zich lààt manipuleren -, dan
volgt een sanktie. Belangrijk is even-
wel dat de studenten hun Hijgestelden
vertrouwen. Hun vrijgestelden die uit
de Algemene Vergadering komen en iii
die hoedanigheid hun betrouwbaar-
heid reeds bewezen moeten hebben."
«Eigenlijk is de situatie van ome

vrijgestelden perfekt vergelijkbaar met
die van de direkteur van de dienst
Studentenvoorzieningen, Jan Bauwcns.
Hij brengt op de Raad voor Studenten-
voorzieningen allerlei inforrnaue aan
en als wij daar niet tevreden over zijn,
zeggen we dat. Dan neemt de Raad een
beslissing en Jan voert die uit. Men zou
kunnen aanvoeren dat Jan Bauwerts
de Raad manipuleert, maar een kind
ziet dat dat nonsens is. En zeggen dat
op Sociale Raad en Kringraad de
toestand zelfs nog safer is omdat de
studenten daar zowel aan het studie-
ais aan het uitvoerend werk zelf
deelnemen." PolDeltour

Voorzitter Sociale Raad:
Kringen moeten georganizeerd worden

Hij studeert Oude Ge-
schiedenis met een spe-
cifieke voorkeur voor

het Griekenland van zo'n vijfen-
twintig eeuwen terug, en dat is
hem aan te zien. Alleen zijn
baard al doet aan Socrates
denken. En hij praat rustig,
filosoferend bijna, maar met een
zelfverzekerdheid die respekt af-
dwingt. Partijpolitiek is hij onge-
bonden, maar dat belet hem niet
er een geprofileerde visie op de
demokratisering van het onder-
wijs en de maatschappij in het
algemeen op na te houden. En hij
is voorzitter van Sociale Raad. 't
Is Marcel Lauwers.
Donderdagmorgen. We zitten samen
op de ASR-permanenue in de 's Meiers-
straat 5. Het komt de vlotheid van het
interview niet ten goede. Regelmatig
komen mensen een teller vragen voor
het fotokopieapparaat en al even
dikwijls brengen ze hem terug. Ook de
telefoon laat van zich horen (weer
iemand gehad die dacht dat hij bij de
rijkswacht zat i). Marcel laat het niet
aan zijn hart komen. Integendeel, als
het interview al eens goed op gang
komt, onderbreekt hij zichzelf met een
toespeling op het konijn dat hij door
het r.aam in de achtertuin ziet rond-
huppelen. Het heeft lang geduurd voor
we hem voor de bandopnemer kregen.
Marcel: «Een goede voorzitter laat
zich niet interviewen. Want belangrijk
is niet wat hij zegt, maar wat de
Algemene Vergadering zegt. Wat niet
belet dat als de Algemene Vergadering
fundamenteel andere dingen begint te
Leggen dan ik, Ik ermee ophou. Maar
eigenlijk zit ik hier dus alleen omdat ge
zo gezaagd hebt. ..
\ eto : Waarom word, iemand voorzitter
van Sociale Raad?

Marcel: «Wel, dat voorzitterschap zou
Ik eerder als een produkt van toevallig-
heden beschouwen. maar met mijn
engagement in Sociale Raad tout court
ligt dat anders. Dat heeft zo zijn funda-
mentele redenen. Vooreerst IS hC)tzo
dat we hier allemaal studenten zijn,die
hun eigen belangen te verdedigen
hebben. De witloofboeren bijvoor-
beeld hebben dat ook, maar toevallig
zijn wij hier dus allemaal student. En
als student heb je jezelf - en Zijdie na
je komen - te verdedigen tegen
akademische en nationale overheden

die anders maar al te gauw op je kap
zouden zitten. De Alma-prijs is daar
een goed voorbeeld van. Zonder de
opvolging van die problematiek door
de studenten zelf zou die nu misschien
al 120fr. of meer belopen, zoals aan
sommige andere universiteiten. Hier
ligt trouwens een tweede reden voor
mijn werk in Sociale Raad: je kunt er
effektief iets aan de demokratisering
van het onderwijs doen.»
Veto: Nochtans zijn er ook redenen tot
frustratie. Sociale Raad is. hoewel ze
het dus voor alle studenten opneemt,
niet direkt l'en organisatie die de
massa's op de been brengt. Waaraan ligt
dat? Zijn de studenten apatischer dan
vroeger :'
Marcel: «Dat van die apatie bij
jongeren is zever. Ze is er misschien
wel ten aanzien van de grote politiek,
maar op kleinschaliger vlak is dat niet
zo. Kijk maar naar de interesse die er
bestaat voor gemeentelijke politiek
en daaraan gekoppeld het sukses van
een organisatie als De Wakkere Bur-
ger, waarvan ik overigens lid ben..
«Voorwaarde is wel dat de jongeren

anders worden aangesproken, konkre- I
ter, direkter. "Demokratisering van
het onderwijs" bijvoorbeeld is voor
velen een te moeilijke slogan. Maar
voor een goede en goedkope Alma,
degelijke studiebeurzen, vrijstellingen
en een betere aggregatieopleiding is
iedereen. En dat is precies het politiek
platform waaraan we momenteel met
Sociale Raad en Kringraad aan het
werken zijn: de demokratiseringseis
konkreet ingevuld.»
«Hier ligt trouwens ook de reden

waarom ik me persoonlijk het liefst
met Alma bezig hou: je hebt er echt
zicht op. je beheert werkelijk mee. In
tegenstelling tot de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen (Moreel is daarvan
ambtshalve ondervoorzitter - nvdrs,
die grootser en abstrakter is. Wel
belangrijker, maar niet zo plezant ,»
Veto: Als de studenten niet minder
geïnteresseerd zijn dan vroeger. stelt
zich de vraag of ze, door de toegenomen
studiedruk bijvoorbeeld, \1'1'1 nog de tijd
hebben om zich te engageren bijvoor-
beeld in de eigen belangen verdediging.

Robotten
Marcel : «Da's iets anders. Het is juist
dat door studiedruk en faalangst - aan
de unief studeren is niet langer iets dat
je zomaar eens probeert - er niet veel
tijd meer rest voor andere dingen. En
dat men de tijd die men heeft het liefst

Antwerpse
pakkemannen

Vorige week publiceerden WIJ 111 "Kort-
gelezen ,. een bespreking van het Franse
satirische blad Hara-Kiri. Onze bespreker
van dienst hekelde toen de genadeloze
censuur die ten opzichte van dit blad wel
een wordt toegepast.
Leuk om te weten is dat in die Hara-Kiri

illustere tekenaars als een Wolinski en
wijlen Reiser kartoons publiceren. Deze
mensen willen ook wel eens een piemeltje of
andere soortgelijke gebruiksmaterialen te-
kenen. En god beware ons, maar diezelfde
tekenaars durven dit alles nog in albums op
de markt brengen ook.
En wat gebeurde er nu net twee weken

geleden, als wij de kranten mogen geloven
(dit laatste is echter een andere story)? Ook
de wetsdienaars van Antwerpen werd het
zwaar te moede deze prentjes in de winkels
te zien liggen.
Daarom stapten zij heel wat Antwerpse

winkels binnen in het kader van een 'houd
de zeden rein'-aktie. De handelaars moch-
ten hun eksemplaren van de boekjes
houden, .zo lief was men wel. "Maar men
raadde hen wel aan ze op een onzichtbare
plaats ten toon te stellen. Hoe je dit moet
doen werd niet verteld. De handelaars
kregen wel op het hart gedrukt dat zij, mits
de nodige bereidwilligheid, heel wat pro-
blemen met de politie konden vermijden.
Taktisch zijn de pakkemannen wel

handig tewerk gegaan. Door het vermijden
van een inbeslagname en door de afwezig-
heid van enig proces-verbaal, kan er
juridisch geen enkele stap ondernomen
worden. Er is immers geen censuur, enkel
zelfcensuur. En wie maakt' zich daar nu
druk om?

gebruikt om zich eens goed te amuse-
ren. Maardat mag de ASRniet beletten
te doen waar ze mee bezig is. Dit toont
trouwens dat de ASRom de studenten
te interesseren goed genoeg moet zijn,
in de eerste plaats door goede informa-
tie te geven en te tonen dat ze iets kan
bereiken.»
«Maar eigenlijk moet dit probleem

een strukturele oplossing krijgen, met
name door een afname van de studie-
druk. Op nationaal vlak stelt zich
hetzelfde probleem. Er zijn de werken-
den, die geen tijd hebben om aan
politiek te doen, en er zijn de werk-
lozen, die zich door hun massa vrije
tijd nutteloos en gefrustreerd voelen.
Een werktijdverkorting zou daaraan
iets kunnen doen, maar ze zien dat niet
graag, van hogerhand, dat de mensen
teveel aan politiek doen. Ideaal ware
eigenlijk zoals bij de Grieken. Die
hadden tijd zat om zich met politiek
bezig te houden omdat de slaven al het
werk deden. Bij ons zouden robotten
al dat werk kunnen overnemen.»
Veto: Blijft dat de »ssntet de massa's
appelleert. Ligt dat misschien ook -
zoals wel beweerd wordt - aan haar
struktuur? "'-
Marcel: ..De ASR-struktuur is heel
demokratisch, veel demokratischer als
onze Belgische demokratie. Je hebt de
verschillende raden, die volkomen
autonoom zijn sedert de afschaffing
van de Stuurgroep, dus geen gefoefel
meer van bovenaf. In de Algemene
Vergaderingen van die raden zitten
zo'n 25 mensen die de verschillende
kringen vertegenwoordigen, Die men-
sen zijn goed voor zowel denk- als
uitvoerend werk. Dat denkwerk be-
staat erin eigen of kringstandpunten te
formuleren en samen te brengen.
Doordat die standpunten zowel juri-
disch als ekonomisch, maar ook histo-
risch, psychologisch en wiskundig
gekleurd ZIJn, bekom je soms heel
mooie dingen. Daarnaast is' er het
uitvoerend werk dat meestal over
werkgroepen verdeeld wordt.»

Weinig of niets
«Onder de raden als denk- en

werkcel heb je dan de kringen. Als alles
goed verloopt, worden daar de stand-
punten van de kringen op de raden
voorbereid. Dat kan in de kringpresi-
dia of op volksvergaderingen. Maar
alles verloopt hier niet steeds even
goed, omdat de presidia vaak verstek
laten gaan. Als de studenten zich
onvoldoende in de ASRherkennen, ligt

Vlaamse klokken
luiden minder

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt
men steeds wel een lieftallig kerkje of
kapelletje tegen. Deze kerken zijn door-
gaans volgepropt met allerlei gebeier-
voortbrengend-materiaal, kerkklokken ge-
naamd. Met enige goede wil vormt men
hiermee zelfs een beiaard.
Deze kerkklokken krijgen het echter

steeds moeilijker de gelovigen naar de
eredienst te roepen. Tanend geloof, zou je
denken! Helemaal niets van. Volgens De
Standaa.rd d.d. 24 januari lijden de kerk- en
beiaardklokken steeds meer onder de zure
regen en de luchtvervuiling. Hun akoes-
tische kwaliteit wordt er langzaam door
aangetast. Dat blijkt onder meer uit een
nota van de UIA aan minister Poma.
Die was er uiteraard als de kippen bij om

in aktie te schieten. Hij deelde in de
Vlaamse Raad mee dat hij een 'nieuwe'
studie zou bestellen bij het departement
Scheikunde van de UIA "over de gevolgen
van de luchtvervuiling op historische ge-
bouwen en onder meer ook op metaal".
Spijtig voor de voorgaande onderzoeken en
de bewijzen van de milieubeweging, maar
nu zal er 'wetenschappelijk' gewerkt wor-
den. Want nu pas begint het zinvol te
worden werk te maken van een studie, en zo
mogelijk van de bestrijding der veront-
reiniging.
Want wat blijkt? Door de korrosie onder

invloed van vervuiling is de akoestische
kwaliteit reeds zo aangetast dat de klokken
moeten gerestaureerd worden. Dat kan
voor elke klok maksimaal vier keer gebeu-
ren en voor een beiaard met veertig klokken
kost een restauratie zowat vier miljoen.

het hieraan, dat de presidia hun rol als
basis van de ASR verwaarlozen.»
«Ook op 't vlak van de informatie

falen de presidia, vele niet te na
gesproken natuurlijk. Eén van de
vragen die Ekonomika aan haar
studenten stelde, toen ze uit de ASR
trad, was: "Wat weetje van de ASR?".
"Weinig of niets," was het antwoord.
Maar dat is verdomme de schuld van
Ekonomika zelf'!»
Veto: Niet de ASR maar de kringen
moeten hervormd worden ?

Mareel: ..Voilà. Wat niet wegneemt
dat de raden wat meer over de kop van
de presidia rechtstreeks naar de stu-
denten kunnen toegaan. Met pamflet-
ten bijvoorbeeld of met de aktiedrie-
daagse die we aan 't opzetten zijn.
Maar vooral moeten de kringen beter
gaan werken. Sommige kringen wer-
ken bijvoorbeeld met open presidia. In
andere kringen worden volksverga-
deringen ingericht om iedereen de
kans te geven mee te beslissen.»

Veto: Een belangrijk probleem in een
studentenorganisatie is natuur/ijk de
kontinuïteit. Als je het ene jaar besluit
dat de studiebeurzen te laag zijn zouje
daarvoor het volgende jaar aktie kunnen
voeren. Maar dat jaar zitten op de raden
helemaal nieuwe mensen, die de diskus-
sic liefst helemaal weer van voren afoon
beginnen zodat met de eigen standpun-
ten rekening gehouden wordt.
'\1arcel: «Dat van die diskontinuïteit is
eigenlijk een vals probleem. Neem
bijvoorbeeld de prijsdifferentiatie in
de Alma. Waarom zouden de studen-
ten daar dit jaar plots voor zijn, als ze
er verleden jaar nagenoeg unaniem
tegen waren? De praktijk wijst trou-
wens uit dat dat inderdaad niet het
geval is.»
«Maar soit, het blijft een feit dat elk

jaar opnieuw nieuwe mensen in de
kringen terecht komen. Een oplossing
hiervoor zou de vervanging van de
kringafgevaardigde door kringwerk-
groepen kunnen zijn, waarin drie of
. vier mensen zitten die de hele zaak
volgen. Op die manier. kan men
efficiënter werken én wordt de opvol-

Wij blijven de kerkklokken dankbaar
omdat zij het probleem gesignaleerd heb-
ben.

Brabançonne
verouderd?

Zoals uit de kolom "Kortgelezen" blijkt,
haalt de Veto-redaktie wel eens meer De
Standaard in huis. Tussendoor kopen wij
echter ook wel eens De Morgen, kwestie van
te horen (lees lezen) wat er in de rest van de
wereld gebeurt.

De Morgen van maandag 28 januari liet
ons ons hartje vastgrijpen. Want volgens
een schrijvelaar van dienst wordt er niets
minder overwogen dan een verandering van
ons Vlaamse volkslied. Het Belgisch (eks-
kuseer, dus niet Vlaams) volkslied is
immers hopeloos verouderd. Dixit cvp-
senator Tyberghien-Vandenbussche. Zij
stelde daarover een parlementaire vraag
aan premier Martens.
In vele onderwijsinstellingen" waar- men

dit lied ter gelegenheid van II november
aanleert, klaagt men over de verouderde
taal en uitdrukking van de tekst, 'Zoerg dat
de kinderen niet meer de echte betekenis en
zin begrijpen, dus het lied niet aantrekkelijk
vinden om te zingen', aldus de senatrice.
Eerste minister Martens was zich vol-

komen bewust van de diepte van het
probleem. De tekst dateert immers van
1860. De premier gaf toe dat 'het inderdaad
wenselijk zou zijn tot een herziening over te
gaan van de Brabonçonne'; pogingen
daartoe hebben echter altijd schipbreuk
geleden tot nu toe.
Martens gaf de minister van Binnen-

landse Zaken de opdracht de zaak ter studie
te nemen. Tijd voor het KVHV om wakker te
schieten, zoniet is hun nieuwe editie van de

kodeks op enkele maanden tijds verouderd.
En blijven zij met hun oplage zitten. Of tijd
voor datzelfde KVIIV om een woordje mee
te praten over hoe de verandering wel moet
verlopen. '

Spieken
Heb jij ook zo'n grootvader die je zo nu en
dan eens vertelt over die "strenge" tijden
van vroeger en dat men het tegenwoordig
toch allemaal niet zo nauw meer neemt met
orde en discipline.
"Vroeger, als we toen eens vijf minuten te

laat kwamen op school, wel dan kregen we
drie stokslagen op ons biot gat." Jaja, dat
waren tijden. Die generatie heeft wat
meegemaakt.
"En dan moet ik nog denken aan Emile

- je kent toch wel Jef van Piet van Emile,
allee Jef Bielen die vorig jaar nog getrouwd
is met Lisa van Dora van 't Hoekske." Jaja,
ik weet al wie het is.
"Awel, die Emile, die is eenjaar ouder als

ik. En dien durfde ooit eens spieken bij
Meester Verjans. Jong, jong, die kreeg toen
rammel met de riem dat hij twee dagen niet
meer kon zitten. Ja ... indien tijd ... 't was nie
min."
Het kerstverlof geeft je zo ene de tijd om

op adem te komen en eens een krant van
dichtbij te bekijken. En wat lezen we in os
van 2januari over de verjaardag van de
Nigeriaanse putch.
"Nieuwe rechtbanken deelden drako-

nische straffen uit. Wie illegaal olie ver-
handelt of een telefoon kabel steelt, riskeert
een doodstraf, en een spiekende student
kreeg 21 jaar ..."
Tja de tijden veranderen, die knul kan

tenminste nog zitten ...
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Het beste uit de kringbladen
Vorige week is wel duidelijk

geworden in welk lastig
parket ondergetekende

zich bevindt. Maar wonder boven
wonder, de weegschaal is niet
doorgeslagen. Vanzwanske redt
zijn vege lijf. De trouwe lezer
vraagt zich natuurlijk af hoe hij
dit gelapt heeft. Een kort verslag
van onze heksentoer is dan ook
niet overbodig, kwestie van de
story wat duidelijk te houden.

Hier gaan we dan. Enkele weken
geleden werd het illustere figuur dat
deze rubriek volkrabbelt door een
kollektieve beslissing van de redaktie
in quarantaine geplaatst. Tot op-
luchting wellicht van een gedeelte van
lezend Leuven. Maar helaas voor hen,
het heeft niet mogen zijn. Deze week
kregen wij namelijk enkele kring-
biaden in onze bus gedeponeerd, die
ons op een duistere, maar efficiënte
ontvluchtingsidee brachten. Het ging
er weer kruu aan toe, en met de hulp
van alfa (aan de omega zijn we nog
lang niet aan toe) geraakten we uit de
krisis. Deze geschiedkundige bladen
herinnerden Vanzwanske aan zijn
vroege jeugd, toen hij nog veel strips
las. Er bestaat nog zoiets als de reletijd-
machine, de deus ex machina van de
striptekenaars. Kruciale vraag: Van-
zwanske of Barabas? Wij kozen voor
onszelf, hoe 10U je zelf zijn. Via een
ingewikkelde strategie kwamen we in
ons geliefkoosde tijdvak aan, het pre-
psyhahaiatrische utopia.

Menig aktivist(e) uit het Leuvense
(en daarbuiten ook naar wij veronder-
stellen) zit nu natuurlijk te popelen om
ook naar/lijn haar utopia te ver-
huilen: de jaren '30, '60, '90 en '120
blijken zeer gegeerd. Daar wij echter
de demokratisering van dit instrument
niet nastreven (het is hier geen onder-
wijs hoor) behouden wij voorlopig het
monopolie over deze uitvinding. Vol-
gende week wordt er misschien een
tipJc van dcsluieropgelicht. Maar over
nu naar ons eigenlijke werk - de
pnvcc-sckior moet wachten.

3 en 4 is 50
Het derde Kruunummer (blad van de
geschicdenissers) bevat ineens het
vierde. Zo "regen wij ze in elk geval
toe. Het laatste nummer is nogal klein
uitgevallen maar vestigt dan ook de
aandacht op een grote gebeurtenis.
Historia 50 (en nog niet afgestudeerd").

Hoe de historici groot kunnen zijn
in de kleine zaken des levens. Een goed
gevuld programma. Van 25 februari
tot 2 maart dient gans Leuven zijn
agenda vrij te houden. We verklappen
echter nog niets van alle grootse

gebeurtenissen die ons studentenstadje
dan zullen teisteren. De. geïnteres-
seerde wordt aangeraden de rubriek
Adadadada Vallevallevaskes iedere
week goed te lezen.

Terug naar drie, waar de redaktie
niet zonder pretentie de regelmatige
IC-IR-Kruu verbindingen aanprijst.
Lang leve de onregelmatig verschij-
nende bladen. De koninklijke redak-
tionele uitgeversunie heeft echter nog
meer pijlen op haar boog. Kastratie als
katolieke reaktie een kinderachtige
remedie maar kom, na twee maal WAM
gaat het er door. Wolfgang wist wel
dat de wereld rot was, maar Amadeus
had het meer voor de beaux arts, die
Mozart. En de geschiedkundigen zijn
er onmiddellijk als de kippen bij om
ook dat fenomeen op de ontleedtafel te
leggen. Milos Forman had dat echter
reeds voorgedaan.

Dit alles wordt dan overgoten met
een heerlijke taalgebruiksaus. Een
kronisch probleem zo lijkt het. Wie
geïnteresseerd is verwijzen we naar
Veto nr. 11, 6 december, p.7, waar
dezelfde auteur dezelfde problematiek
(zij het iets bondiger) aansnijdt.

Tot slot willen we nog even stilstaan
bij de Koloniale historie van de
Belgen. Ook dit blijkt nog niet be-
spreekbaar te zijn (wat wil je: over de
voetbal is dat al zo moeilijk zonder dat
er slagen vallen). Ons kollektief ver-
leden speelt ons nog dagelijks parten.

Germania
Dat moeten de germanisten ook
gedacht hebben. En prompt gingen ze
in psychoanalyse bij vadertje Freud (of
zijn nakomelingen). Een schriftelijke
neerslag van dit donkere verleden
vinden we terug in nummer twee van
hun vaktijdschrift. Voor het ger-
maantje was er... neen, niet het
oceanische bewustzijn, maar wel Ger-
mania.

Een stoere titel, staande voor een
stoer blad dat in 1935 voor het eerst op
poten werd gezet door enkele illustere
bekenden als F.J. Aerts en P. Lebeau
(om er maar enkelen te..noemen). We
lezen ook dat Joos Florquin (jawel die
met lijn hond van op den tv) nog
pennevruchten binnenbracht. Recen-
ter ontwaren we Ha. S.ervotte (neen
niet Van Molle) de boekenwurm met
notities over recente engelse literatuur
(ja ook toen al).

Ook oud studenten lieten af en toe
nog eens van zich horen. Vertegen-
woordigden L. Verbeeck en M. Ruys
ook 80 procent van de aktievelingen
bij de (oud)studenten?

Toch een lofwaardig initiatief zo'n
historisch overzicht. Vergeten we An-
nie overigens niet, de eerste vrouw die
in dit overzicht haar stem verheft (we
schrijven 1961):

-Bios
• do 31 jan.: Sportavond met
volley-basket-voetbal

• vr 1 febr. tot zo 3 febr.: Langlauf-
weekend in Neuendorf.

• wo 6 febr.: Na De Blokjes- TD in
Broadway

Chemica
• do 31 jan.: schaatsen

• vr 1 febr. tot zo 3 febr.: weekend
te Affligem.

Geologie
• di 5 febr. om 20.00 u: praesi-
diumvergadering in 't Stuc.

• wo 6 febr. om 22.00 u: bowling-
avond.

Germania
• wo 6 febr. om 20.15 u: praesi-
diumvergadering in Praatkamer.

Katechetika
• do 31 jan.: praesidiumvergade-
ring in de Fakbar.

Klio
• do 31 jan. om' 22.00 u: Post
partieels TD in Broadway.

Kriminologie
• di 5 febr.: Kringvergadering.

• do 7 febr. om 20.00 u: debat met
L. Walgrave over Jeugd en Maat-
schappelijke instellingen: kontakt
en konfrontatie in Nieuwe Valk;
inkom gratis.

Landbouw
• do 31 jan. om 20.00 u: Revue in
Stadsschouwburg.

• do 7 febr. om 20.00 u: Algemene
Raad in Landbouwinstituut.

Merkator
• di 5 febr. om 20.00 u: voordracht
van prof Goossens in de Assel-
bergzaal.

• wo 6 febr. : speologie, vertrek om
14.00 u in de Redingenstraat.

'Politika
• wo 6 febr. om 20.00u: film "De
Opstand", over de volksopstand in
Nicaragua gevolgd door debat
(i.s.m. Nicaragua-komitee) in Aud.
Ves.

Psychologie
• di 5 febr. om 20.00 u: Post
Partieel Fuif in Broadway.

• wo 6 febr. om 20.30 u: vergade-
ring werkgroep statutaire hervor-
mingen in Kringlokaal.

Wina
• vr 1 febr.-zo 3 febr.: weekend te
Bevercé.

• di 5 febr. om 20.00 u: vergade-
ring onderwijswerkgroep in de
Winakelder.

"Ik excuseer mij dat ik het woord
zolang heb vastgehouden maar waar
het hart van vol is, loopt de mond van
over en voor één keer dat een meisje
hel woord kreeg. moest ze er ook
rijkelijk van gebruik maken."

Bedankt Annie Van Aevermaete, er is
trouwens nog niet zoveel veranderd,
denkt Vanzwanske.

Voor het overige is dit germaantje
- buiten een resem gedichten - maar
een mager beestje. Waar zitten al die
taalknutselaars? Of is de inktpot weer
omgevallen?

Omega
De laatsten zullen de eerste zijn, heeft
Vanzwanske vroeger geleerd. Omega
(zie hierboven) wordt dus alfa en wat
blijkt. Jawel, Vanzwanske is fier u te
mogen aankondigen: het eerste num-
mer van een nieuwgeboren kringblad.
Alfa (toepasselijke naam) is onder ons.
De schrijver dezes wenst de gelukkige
ouders - de archeologen - het
allerbeste met hun jongste spruit.

Je moet natuurlijk archeoloog zijn
om na jaren zwoegen een kringblad
van onder het zand te toveren. Helaas
zijn ook hier heel wat vaktechnische
moeilijkheden te overbruggen. Want
wat blijkt? Na de steen van Rosette is
er een nieuwe puzzel gevonden waar-
over de Arcbeo's hun hoofcrkunnen
breken.

Wij zijn echter anarcheo's (niet
verkeerd interpreteren astemblieft).
Ontcijferen van halfvergane sporen
van menselijke beschaving is niet onze
beste kant. Toch menen we te kunnen
lezen dat deze mensensoort, de archeo-
logen dus. haar beurs moet vast-
houden. Er bestaan namelijk kring-
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kaarten. De onderscheiden jaarploe-
gen worden ook voorgesteld .evenals
de proffen die op emeritaat (een
moeilijk woord voor pensioen) gaan.
Een programmahervorming in het
verschiet? Opgelet aardwroeters, denk
aan de studiedruk. Een gezwaar-
schuwd Vanzwanske is er twee waard.

De hoofdbrok van deze alfa is echter
een enquête over de studieprogram-
ma's. Enquêtes vormen blijkbaar een
veèlbeocfend tijdsverdrijf in het Leu-
vense. De grieven en bekommernissen
van de student kunnen dan toch voor
één keer aan de oppervlakte komen. AI
bij al valt het studieprogramma blijk-
baar nog mee, of is er toch te veel

nadruk gelegd op de klassieke oud-
beid? En eerstekanners ... die hebben
blijkbaar nog niet door waarom ze in
Leuven lijn: "Een gemiddelde eerste-
kanner wil blijkbaar wel meer vakken
dan een gemiddelde tweedekanner
(vijf voor een eerstekanner, vier voor
een tweedekanner). Tweedekanners
zullen al wat meer ervaring hebben."

Een wijs besluit van de analysatoren
van deze rondvraag. Bestaat er overi-
gens nog zoiets als studiedruk '?

Als we de dikte van de recentste
kringbladen als maatstaf nemen, moe-
ten we op deze vraag bevestigend

(~~I'\olg op p.8)
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Donderdag 31 januari 1985
11.00u. LEZING Prof. Sobrlno over Bevrijdingsteologie: metoden en
principes. In Kleine Aula. Org. fak. Godgeleerdheid.

15.30u. BETOGING Stille optocht voor Guatemala naar de ambassade in
Brussel. Samenkomst Leuven station. Org. Guatemala Komitee.

2O.00u. GESPREK Setaa/en ga terug naar start. Ekonomiche afhankelijk-
heidssituatie van derde wereld landen. Muzikale intermezzi: Mei Pasoep.
In Proletaar, Mechelsestraat 72. Toegang gratis.

2O.00u. KONCERT Kandidaten Hoger Diploma: klavier, dwarsfluit en
trombone. In koncertzaal Lemmensinstituut. Inkom 100/150.

2O.00u. SPEKTAKEL Half-time spektakel in Alma 11met als prezentatoren H.
Van Molle en Marleen Gordts.

2O.00u. LITERATUUR FilmscenarIo's met H. Kümel. In 'tStuc. Org. Univ.
Werkgroep Literatuur.

21.00u. VIDEO Jazzkoncert: Philip Catherine, J.L. Rasingasse en Billy
Brooks. In 'tStuc. Org. Kura.

Zoethoudertjë
in lange
winterdagen

Het beste ...
(vêrvolg van p. 7)

antwoorden. Gelukkig valt er hier-
door ook wat kaf van tussen het koren
weg, deze week dan toch. Maar we
houden ons hart vast voor wat de
toekomst ons te bieden heeft.

Vanzwanske

ZOEKERTJES
• Chris doet alle typwerk (tesis,
paper, ens.) op IBM en met veel
ervaring. Tel. na 17.00 u 016/56.39.98.

• Te huur: kamer in gemeenschaps-
huis vanaf 1 februari 85. Voor info zich
wenden Schapenstraat 127. Best na
20.00 u of tijdens weekend. Tel. 016/
23.14.74.

• Wil degene die het weekend van 18-
20 januari aan het gebouw van L & W
mijn fiets "geleend" heeft, die daar
terugzetten of terugbezorgen. Park-
straat 159. Metaalkleurige damesfiets)
(Ann De L.).

• Chris doet al uw typwerk (tesis,
paper) in verschillende talen (Neder-
landse, Frans, Spaans) op een elektro-
nische machine. Z.w. Paul Lebrun-
straat 33, 3000 Leuven.

• Te koop: HP-4IC, quad module,
printer, 3 papierrollen, 30.000 fr. De
Maesschalck John, Parkdreef 25-25,
Heverlee.

• Te koop: gaskachel voor badkamer
5000 kcal, 2500 fr. LP's, lijstje te
verkijgen. E.M. Van Arenberghstraat
30, bus 8, J. Ramakers tussen 18 en
20u.

• Te koop: grote russische bontmuts
(autentiek) wegens aankoop kleiner
eksemplaar. Z.w. Joris Desmet, Brus-
seisestraat 240, Leuven.

• Te koop: TV zw-wit, 1900fr; kleur
4900 fr. CB-radiozender 80k FM/AM
3000 fr ; elektr. typmachine 3800 fr ;
Nerviërsstraat 33, ond. bel.~ ~ ~

I - ....• vud papier is steeds welkom op
buurthuis 't Lampeke, Ridderstraat
210, tel. 23.80.19. Zo kan u ons
financieel steunen!

• Verloren op donderdag 17 januari
in zaal Design op de Vismarkt: gele
pull. Terug tegen beloning: M. Van-
denberghe, Wandelingstraat 10, 3000
Leuven.

• Koopje voor een prikje: zeer frisse
koelkast (tweedehands maar eerste-
klas). Tel. 016/23.81.79.

• Luc doet al uw typwerk op een zeer
nette manier. Tel. op elk moment van
de dag 016/23.38.29.

• Het nieuw Kollektief Stadsver-
schijnselen zoekt filmen op video:
Eraserhead, Stalker, Los Olvidados,
Brutti Sporchi ... Z.w. Peter Brosens,
22.74.01 of 22.72.14 (bij afw. laat
boodschap!).

• Te huur: kamer in gemeenschaps-
huis, Parkstraat 219, gemeenschappe-
lijke ruimte: keuken, salon, eetkamer,
badkamer. 3500 fr/maand + onkos-
ten. Liefst werkende. Bezichtigen na
19.00u.

• Gezocht: student met verstand van
boekhouding, die iets wenst bij te
verdienen. Kaffee "Harlekijn", Naam-
sestraat 195.

• Te koop: elektronisch muziek-
instrument (syntezizer) 6 ritmes, 22
soorten muziek. Nog nieuw. Z.w. Jos
Duerinckx, Leuvensesteenweg 119,
3210 Tielt-Winge. Tel. na 18.00u.
016/63.25.45. Kostprijs 9500 fr.

• Te huur: ruime kamer gemeubeld
of ongemeubeld, badkamer en keuken
gemeenschappelijk, gasverw. Kort bij
station en centrum, 3300 fr/maand
alles inbegrepen. Zich wenden: Vliet-
straat 24, Heverlee, tussen 18 en 20 u.

Jeugdleider
in Amerika

Amerika heet het land onzer dromen
te zijn. Maar het is toch oh zo moeilijk
om er te geraken, al was het maar om
de nodige financiële middelen bijeen te
schrapen.
Voor sommigen kan hieraan een

mouw gepast worden via de Asso-
ciation for World Travel Exchange. Je
moet dan wel tussen 20 en 30 jaar
wezen en een mondje Engels praten.
Bovendien is enige ervaring in jeugd-
werk en enige toewijdingszin vereist.
Voor wat hoort immers wat. In ruil

voor een vrij goedkope reis moet je
8 à' 9 weken monitor spelen in een
Amerikaans kinderkamp in het Noord-
oosten van de USA of in Californië
(maar dan moet je wel bijleggen).
Daarbij krijg je dan achteraf een reis
van 4 à 5 weken door de States (met
keuze uit verscheidene rondreizen).
AI dit moois kost maar 26900 fr

(alle vervoer, eten en zelfs zakgeld
inbegrepen). Voor meer inlichtingen
en voor de inschrijvingen kan je
terecht bij:
Helga Lenaerts
Brugstraat II
2340 Beerse
teI.014/61.33.63 (na 18 u)

• Te koop: folkgitaar met kist voor
6500 fr. Beide nog in perfekte staat. Bij
Peter Kessels, Mechelsestraat 202, tel.
016/22.41. 74.

• Zijn er naast Commodores ook nog
komputers in Leuven? BBC-owners
gevraagd zich te melden bij J.D. &
T.V., G. Gezellelaan 21. Doel: pro-
gramma's uitwisselen en eventueel
klub op te richte'}.

• Te huur gevraagd: ongemeubelde
studio in Leuven: Max. huurprijs
5000 fr/maand, alles inbegrepen. Tel.
011/88.22.96.

• Gevraagd: lift Leuven - Louvain-
La-Neuve, Dinsdag's heen: ca 15.00 u,
terug: ca. 19.00u. Kostendelend. Z.w.
Luc Reydams, Naamsestraat 108/5.r---
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GERMANIA - De studenten Ger-
maanse filologie organiseren in het
kader van hun feestweek (van 1I tot 15
februari) een schattenjacht. De jacht
op de Zilveren Klepel van het BRT-
programma 'Het Vermoeden' heeft
enkele schattenjagers maandenlang in
zijn ban gehouden. Germania's zoet-
houdertje duurt maar één week en is
bovendien zo makkelijk dat iedereen
kan meedoen. Zeven dagen lang (4, 5,
6, 7, 8 en 11, 12 februari) wordt
dagelijks een tip de lucht ingestuurd
via Radio Scorpio. Wie van spanning
en zoekwerk houdt, heeft hieraan
voldoende: het is namelijk mogelijk
aan de hand van deze tips en met wat
speurwerk de schat te vinden. Wie
echter luier van aard is, kan op
woensdag 13 februari naar de Fakbar
van L& W komen en daar vier ekstra-
tips in ontvangst nemen. De winnaar is
dan degene die het eerst met de schat
naar de Fakbar toekomt. Het spreekt
vanzelf dat de vier ekstra-tips ook heel
wat loopwerk en ekstra-tijd in beslag
zullen nemen.
Germania 's schat heeft ook heel wat

minder allures dan de zilveren klepel;
de prijs heeft een waarde van 1 500 fr.
De handschoen ;r geworpen, wie
neemt de uitdaging aan? Voor meer
inlichtingen kan men terecht in de
Fakbar van L & W, Blijde Inkomst-
straat 11. (MD)

• Gezocht: mensen die geregeld nu-
distenkampen bezoeken (voor sociale
enquête). Zich wenden: Walter Ver-
linden, Naamsestraat 40.

• Wie leert me jazz spelen op de
piano? Ik heb een klassieke basis. Tel.
25.60.67 en vraag naar Karel.
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Horizontaal
I. voorzetsel - toegevend; 2. gehechte tak - lichtgevende diode
- daar; 3. stop - dans; 4. oude naam van Leningrad ;
5. letterkeer van 'rooi' - verplaatsing; 6. Raad (van) State -
sensueel; 7. bewijzen van onschuld - weerkaatsing; 8. niet vroege
- deel van een cirkel; 9. voegwoord - Franse rivier -
muzieknoot; 10. letterkeer van 'gans' - slot; 11. afstandsmaat-
Latijnse kunst - gewichtsmaat.

Vertikaal
I. meetkundige voorbehoedsmiddelen; 2. zeer lange; 3. militair
verbond - item - reeds; 4. meterton - Europese munten;
5. muzieknoot - Rex Imperator; 6. afstandsmaat - groot-
handelaar; 7. jongensnaam - godin van twist; 8. oud-Belgische
stam: 9. met deelneming - medeklinkers uit 'sicut' - muzieknoot;

De redaktie behoudt ~ich recht j'oo, om zoekertjes niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5
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Vrijdag 1 februari 1985
20.00u. GESPREK PIonnen op het syndlka/e schaakbord. Zin en taak van

een vakbond anno 1985 met film Vechten voor onze rechten. In
Achturenhuis, M. Theresiastraat 119. Toegang gratis.

Zaterdag 2 februari 1985
10.00u. VIERING Patroonsfeest van de KULeuven.
11.00u. AKADEMISCHE ZITTING Toekenning eredoktoraat aan P. de

Gennes. Umberto Eco, Jon Sobrino. Promotiezaal der Hallen.

15.00 en 20.00u. OPERETTE De graaf van Luxemburg van Franz Lehardoor
Lyra. Stadsschouwburg.

20.30 u. KONCERT 20 jaar Conclnlte. In Grote Aula. Org. KUL.

Zondag 3 februari 1985
15.00u. GESPREKSDAG Vredesde/egaUe uit Centraal-AmerIka. Met men-

sen uit Nicaragua, EI Salvador en Panama. In Katoliek Universitair
Centrum. Kortrijksepoortstraat 245, Gent. Inkom 50fr. Org. Vrede, AlF,
Midden-Amerikakomitee.

20.00 u. MUZIEK WIener Sängerlcnaben. Stadsschouwburg. Inkom 80-260.

Maandag 4 februari 1985
12.00u. OPERA Johan Thle/emans in gesprek met Gerard Mortier. In 't Stuc.

Toegang gratis. Org. Kura.

20.00u. LEZING Prof. Jon Sobrlno, bevrijdingsteoloog en eredoktor KUL
1985 over EI Salvador : huidige situatie en rol van de volkskerk. In Grote
Aula. Toegang gratis. Org. EI Salvador Komitee en UP.

20.30 u. FILM Deux angla/ses et Ie Continent (F. Truffaut) in Aud. Ves. Inkom
50170. Org. DAF. Werkgroep preventie. Roze Drempel.

20.30u. TEATER Dlto'Dlto met Maagdelijkheid. In 'tStuc. Inkom 120/180.
Org. Kura.

20.30u. FILM Crla Cuervos. In Aud. C200 K, Heverlee. Inkom 60/70. Org.
VTK, Wina. Landbouwkring.

Dinsdag 5 februari februari 1985
20.30u. TEATER Dlto'Dlto met maagdelijkheid. In 'tStuc. Inkom 120/180.

Org. Kura.

20.00u. LEZING J. Van Damme (RUG) over De SovjetsamenlevIng, een
oorlogs- of een vredeskultuur. Promotiezaal der Hallen. Toegang gratis.
Org. Centrum voor vredesonderzoek, Politieke ~n Sociale Weten-
schappen.

20.00u. TEATER De Grote FabrIek van P. Platteau en De Stuer door MMT.
Stadsschouwburg.

20.30 u. LEZING Sexue/e re/atie vonnlng : kansen en mogelijkheden door
A. Vansteenwegen. In Aud. Ves. Org. Werkgroep preventie van studenten-
voorzieningen, Roze Drempel.

Woensdag 6 februari 1985
14.30u. POEZIE Lode Thljs, Markant. In 't Tafelrond, Grote Markt 4. Org.

Nieuw-Poëtische Kring.

20.00u. VORMINGSAVOND WerkIng van de geheIme dIensten In Europa. In
'tStuc. Org. Werkgroep Antifascisme MLB.

20.00u. FILM De Volksopstand In NIcaragua. Gevolgd door debat. In Aud.
Ves. Org. Politika i.s.m. Nicaragua-komitee.

20.30u. FILM Le Ut (M. Hansel). In Aud. Ves. Toegang 50/70. Org. DAF,
Werkgroep preventie, Roze Drempel.

2.0.30 u. FILM Srother Sun, SIster Moon over Franciscus van Assisi. In Aud.
Ves. 02.17. Inkom 60. Org. University Action en Ichtus.

20.30u. TEATER Jan Decleir met Obsene Fabels van Dario Fo. Stads-
schouwburg.

Donderdag 7 februari 1985
21.00 u. MUZIEK Koncert door S/a/ne L. ReInIger (ex-violist Tuxedo-Moon).

In 'tStuc. Toegang 180/220/250. Org. Kura.

20.00u. KONCERT Laureaten Kon. Muziekkonservatorium Brussel. In
Kleine Aula. Inkom 100/120. Org. VRG-kultuur.

20.00u. KONCERT SymfonIsch orkest Lemmens/nstltuut. In koncertzsal
Lemmenslnstltuut, Herest,..t 53. Inkom 100.

20.00u. LITERATUUR ManuscrIptverzorgIng - publIkatIemogelIjkheden. In
't Stuc. Org. Universitaire Werkgroep Literatuur.

20.00u. DEBAT Jeugd en maatschappelijke Instellingen. Kontakt en
konfrontatie. Met L. Walgrave. In de Nieuwe Valk. Inkom gratis. Org.
Kriminologische Kring.

20.30u. FILM De liefde van een blondje (Milos Forman). In Aud. Ves.
Toegang 50/70. Org. DAF, Werkgroep Preventie van studentenvoor-
zieningen, Roze Drempel.

22.00u. FUIF Post Modernlsm Fuif. In Broadway n.a.v. 5 jaar Mecenas,
kunsthistorische kring.

TENTOONSTELLING
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49: grafiek uit Duitsland.

't GEFLATTEERD PORTRET, Ravenstraat 21-23: Photo sculptures 'Salsa 'n'
Tapas' van Simon Robel.


