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Veto is een publikatie van de Algemene
Studentenraad van Leuven.

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

Veto sprak met prof. Karel Van'Isacker

Geschiedenis is het recht van elk mens
, 'wat mij stoort is

dat Van Isacker
opteert voor sub-

jektivisme", aldus Frans Boen-
ders aan het slot van Fundamen-
ten (12 december 83) over Mijn
land in de kering. "Wat mij stoort
is dat hij beweert dat als ieder
zijn subjektivisme laat spelen, de
som daarvan tot objektivisme
leidt. Twee halve waarheden
leiden nooit tot een hele waar-
heid, dat is. een sofisme".

Waarop Van Isacker zelf:
"Niemand heeft de waarheid,
ieder heeft slechts een waar-
heid". En daarop was het debat
afgelopen. Nét op het moment
dat het eigenlijk kon beginnen.
Reden genoeg om de kwestie
terug op te rakelen. In een debat

h- .:;:;._ ..... feestweek VifftiI jtMIr
Historische Kring op 25 februari.

Wij hadden natuurlijk ge-
hoopt Van Isacker zelf voor dit
debat te strikken. Maar we
kregen een vriendelijk briefje
terug waarin: "Mijn leeftijd en
mijn gezondheid laten mij niet
toe nog spreekbeurten en der-
gelijke aan te nemen". Een
interview kon er wel vanaf.

Vrijdagavond 18januari: tijdens de
autorit naar Antwerpen zijn we voort-
durend gehinderd door de dikke smog
die zelfs het Ministerie van Leefmilieu
ongerust maakt. Ons land dus toch in
de kering?

Als de gevierde professor ons in de
hal van Sint-Ignatius begroet, zijn we
alledrie aangenaam verrast: van TV
herinnerden we ons een vermoeide,
oude man. Voor ons staat een rijzige,
knappe figuur. Een man die dezelfde
aristokratie uitstraalt als de gebouwen
waar hij ons doorheen leidt.

Dan houdt de rust van het jezu-
ieten-maniërisme op: we stappen in

een lift; als we uitstappen komen we in
de nieuwe vleugel: "Hier ziet het er wel
een beetje uit als in een hospitaal"
verontschuldigt Van Isacker zich.
"Hier is uw land dus in de kering"
fluistert één van ons. De professor
glimlacht. Zijn werkkamer maakt veel
goed. Het asiel van de erudiet. De
zetels zijn oud en zakken weg.

Waarheid?
Van lsacker: «Ach ja, dat debat. Hetis
overgekomen of we vijanden waren.
Ook Adriaan Verhuist - een oude.
vriend - heeft dat achteraf betreurd.
Men bleef toch zo in detailkritieken
steken. En Frans Boenders improvi-
seerde naar het einde toe, zodat hij
aanvaller leek in plaats van modera-
tor."
Veto: Maar zijn vraag had toch het
gesprek kunnen opentrekken. Wanneer
kun je immers in de geschiedenis van
"waarheid" sprekeni. -
V'; '&adIer: ..Heidegger formuleêrt
dat mooi als hij een onderscheid maakt
tussen Historia (weergeven van infor-
matie) en Geschichte (zoeken naar de
zin) .»
De prof wordt prof nu, begint in zijn
steekkaarten te zoeken achter het
precieze citaat. Als hij bet opdiept
blijkt het één van die kryptische
formuleringen te zijn waar je slechts
hoofdpijn aan over houdt. We krijgen
vijf minuten lang uitleg op een doceer-
toon. Dan: "Onderbreek me als ik
naast u door praat". De toon wordt
weer 'die van een gesprek.
Van !sacker: «Iedere visie op het
verleden mist noodzakelijk de kom-
pleksiteit van dat verleden en wordt

. dààrdoor alleen al subjektief. Iedere
gebeurtenis bestaat uit pakweg 1000
feiten. Daarvan worden er hooguit
100 opgetekend. De historikus vindt er
daarvan 10 terug en daarmee moet hij
zijn verhaal opbouwen. Hoe zou je dat

. ooit objektief kunnen noemen? »

.Back to the roots
Veto: Nochtans is het dat wat uw
opponenten u verwijten: zij noemen

zichzelf objektieve historici en u zondigt
tegen het vak met uw beroep op de
subjektiviteit. .
Van !sacker: «Maar het verleden om
het verleden, dat heeft toch geen zin.
Geschiedenis moet de zin van het
menselijk lot trachten te achterhalen.
De historikus moet niet uitsluitend
feiten zoeken, maar ook wat die feiten
vandaag voor ons betekenen. Sinds de
kernenergie bijvoorbeeld bekijken we
toch de geschiedenis van de weten-
schap weer in een heel ander licht. Of
nemen we 1830: veel van de betekenis
was voor de tijdgenoten verborgen.
Dat vind je dus niet in de dokumenten.

Wij vandaag zien dat beter dan de
tijdgenoten, in het licht van wat er
nadien gebeurd is. Gerretson zei dat al
in 1935: Geschiedenis is het schouwen
van de toekomst in de spiegel van het
verleden."
Veto: Professor J.M. Desmet noemt dat
futurologie.
Van lsacker: «Maar dat is niet waar!
leder mens bepaalt toch zijn positie
naar de toekomst toe aan de hand van
zijn verleden. Zoals de individuele
mens voortbouwt op zijn geheugen, zo
bouwt de mensheid toch op haar
geschiedenis. Wat is daar verkeerd
aan? ..
Veto: Ik zou het niet weten.
Van !sacker: ..Historici zijn het geheu-
gen en eigenlijk het geweten van de
mens - of ze zouden dat moeten zijn ..»

Veto: Is dat niet gevaarlijk: waarden
halen uit het verleden?
Van lsacker: «Maar ik verheerlijk het
verleden hoegenaamd niet! Ik wil

alleen maar nagaan waar de ontmense-
lijking is begonnen. Ik stel vast dat er
ergens een aberratie is opgetreden: de
technologie die vandaag het leven
doodt; de stad die geen plaats is voor
de mensen om te wonen; de ene helft
van de wereld wordt opgeofferd voor
de andere: ik moét dat uitschreeuweri,
ook als historikus.»

Geen vakidioten
Veto: Die speurtocht blijft subjektief
gekleurd.
Van lsacker: «Natuurlijk! Hoe kan dat
anders? Ik zoek achter de feiten naar
een zin die soms slechts enkele tijd-
genoten duidelijk was. Dat is subjek-
tief en dat is intuïtief. En dat ligt op de
rand van de filosofie. Elk historikus
zou ook een filosoof moeten zijn.
Studenten veroordelen tot timmeraars
aan feiten, dat is frustrerend. Een goed
historikus laat het verleden in het
heden herleven, gericht op de toe-
komst." (vervolg op p. 4)

IKoVE over ekonomische
___it • •zermg
over mogelijke achtergronden
van de. militaire ekspansie. Lag
het tema dan zo moeilijk?

In de voormiddagsessie schetste
Patriek De Boosere - mede-auteur
van het boek Vrede en alternatieve
defensie - de band tussen de eko-
nomische krisis en het militair-indus-
trieel kompleks. Vooraf stelde hij
duidelijk dat cijfers vaak moeilijk te
vergelijken zijn en daarom enkel als
indikatoren te gebruiken zijn. Zo zal
een verschil in konsumptieprofiel tus-
sen de bevolkingen van verschillende
landen ook een medeverklarende fak-
tor zijn voor bepaalde tendenzen
binnen het brutonationaal produkt
(BNP). Een ander - direkter op de
problematiek gerichte - moeilijkheid
is de vraag welke bedragen er in de
verschillende landen op de post de-
fensie worden geboekt. Zo blijken in
België miliciens betaald te worden
door binnenlandse zaken, en pensioe-
nen van oud-militairen vallen evenmin
onder defensie. Tenslotte wees de

Zaterdag twee februari or-
ganiseerde IKoVE (initia-
tiefkomitee voor de ver-

dediging van de vrede in Europa)
een studiedag onder het tema:
ekonomische krisis en militari-
zering. Of de plaats er iets mee te
maken had - de dag ging door
in Etterbeek, vlakbij de EEG-
gebouwen - weten we niet,
maar er waren weinig geïnteres-
seerden komen opdagen. "Wel-
licht heeft de betoging ten gunste
van de PVDA-dokters een aantal
mensen voor de keuze gesteld"
werd hier en daar geopperd.
Toch had niet iedereen er een
goed oog in: "Als we op 17
maart maar niet hetzelfde mee-
maken als in Duitsland!". Een
massabetoging tegen raketten
(die nog veraf zijn) is natuurlijk
heel wat ontspannender en vrij-
blijvender dan een bezinning

spreker er op dat veelal wordt uit-
gegaan van estimaties. De reële be-
dragen die uitgetrokken worden voor
defensie zijn niet altijd gekend.

Begrotingen
Niettegenstaande deze moeilijkheden
zijn er volgens de spreker enkele trends
aan te geven. Sinds '82 is er een
procentuele daling in pe militaire
uitgaven op wereldvlak. Hiervoor zijn
vooral de OPEc-landen verantwoorde-
lik. In de periode 1970-80 hebben zij
grote defensieuitgaven gedaan die ze
nu, door de moeilijkheden met de olie,
niet meer kunnen volhouden.

In absolute cijfers (rekening hou-
dend met de inflatie) blijft er echter een
stijging bestaan. Als de verwachtingen
voor 1985 uitkomen zouden de mili-
taire uitgaven op wereldvlak gedu-
rende de laatste 15 jaar verdubbeld
zijn. Eén van de redenen van deze
stijging ligt voor de hand: de toe-
nemende kostprijs van de technisch
geavanceerde wapens.

Industrie
En hiermee zijn we bij de andere partij
beland: de industrie. De mate waarin
militair materiaal geproduceerd wordt
is natuurlijk sterk afhankelijk van het
soort industrie. Uit gegevens van het
Amerikaanse Department of Defense
blijkt dat tot voor kort de vliegtuig-
industrie de grootste leverancier voor
het leger was. Momenteel wordt deze
industrietak evenwel voorafgegaan
door radio- en Tv-uitrusting en petro-
leumkost.

Verder blijkt dat voor de industrie-
takken luchtvaart en radio en TV-
uitrusting bijna 50% van de omzet
naar het ministerie van defensie gaat.
De overige 50 % omvatten op hun
beurt ook nog een zeer aanzienlijk deel
militaire produktie die voor eksport
bedoeld is.

Voor een verdere analyse van de
militaire industrie werden de gegevens
van de USO genomen. Eén van de
hoofdkenmerken van de militaire in-
dustrie is een sterke monopolievor-
ming. Zo gaan in de Verenigde Staten
68 % van de wapenkontrakten naar
één firma: General Dynamics. In

(vervolg op p. S)
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LEZERSBRIEVEN
Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op het Veto-redaktiesekrel
tariaat, 's Meiersstraat 5 te Leuven. I'
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen 'of op Leuvense (stu
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres,
Wie liever niet heeft dat zijn -naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 251

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

Lysosomen
Vanzwanske argumenteert in Veto
nr. IS op onjuiste wijze de weigering
door de Vetoredaktie van het artikel
van het artikel van Beter Mombaerts
en Jan Eggermont over de voordracht
van Prof. de Duve.
De feitelijke toedracht is als volgt:

1. Peter Mombaerts stelde een ge-
vulgariseerd verslag van deze voor-
dracht voor aan de redaktie.

2. Het gevulgariseerde verslag werd
om onduidelijke redenen gewei-
gerd door Veto. Het werd wel
gepubliceerd in Akademische Tij-
dingen van 9 november 1984.

3. Een gespecialiseerd verslag van
deze voordracht verscheen in Pal-
fijn nr. I, een blad voor studenten
en geïnteresseerden in geneeskunde
en gezondheidszorg.

4. Vanzwanske citeert uit het ge-
specialiseerd verslag in Palfijn, om
aan te tonen dat de aan Veto
voorgestelde en gevulgariseerde'
versie te specialistisch is en daarom

geweigerd werd. Zo vergelijkt hij
twee zaken die niet te vergelijken
zijn.

Medika betreurt de weigering van het
gevulgariseerde artikel door de Veto-
redaktie en stelt vast dat de argumen-
tatie door Vanzwanske op foutieve
vergelijking berust.

Onze bezorgdheid over de huidige
Vetowerking gaat evenwel verder. De
redaktie redeneert soms op een eigen-
aardige manier: zij beweert niet ge-
noeg artikels te krijgen, maar kreëert
ze geen al te hoge drempels met
selektiekriteria die soms zeer eigen-
aardig overkomen? Een artikel be-
stempelen als te specialistisch is geen
kunst, maar altijd een dooddoener.
Waarom dan artikels van MLB-mensen
(cfr. Vrije Tribune van Karel Meganck
in Veto nr. 16), over MLB-reizen ("The
miners united" in zelfde nummer), en
andere artikels van niet-studenten met
ekstremistische ideeën ("Internering,
schande in ons rechtssysteem" van
Luc Vanheerentals, ook in Veto 16)
zonder veel diskussie op de redaktie-
raad goedgekeurd en in extenso ge-
publiceerd worden is mij een raadsel.
De demokratisering van het onder-

wijs is zeker niet gediend met deze
artikels, die steeds meer en terecht een
allergische reaktie uitlokken bij de
studenten.
De Vetoredaktie moet bij de selektie

van artikels een duidelijke prioriteit
geven aan de studentenartikels. Dat is
niet alleen veel lovenswaardiger dan aan
journalistieke inteelt te doen, die tot
doel heeft de ideologie van een
beperkte minderheid van grotendeels
niet-studenten te laten 'aanvaarden als
de mening van de studenten. Boven-
dien is het publiceren van studenten-
artikeIs gewoonweg de taak van Veto
als blad van Algemene Studentenraad.

Het Medikapresidium heeft dit jaar,
door de inzet van vicepreses Johan
Van Lierde, veel inspanningen gedaan
voor een hereniging van alle kringen
onder een studentenoverkoepeling die
voor iedereen aanvaardbaar is. De
meerderheid der kringen is hiervoor
gewonnen. Hoe langer Veto en Faze
mekaar beschimpen op een laag jour-
nalistiek niveau, des te minder komen
ASR en KrUL geloofwaardig over, des
te moeilijker wordt het voor de
kringen om een nieuwe overkoepeling
te realiseren, die nochtans levens-
noodzakelijk is voor de zaak van de
studenten. Veto zou hierin nochtans
een meer positieve rol kunnen spelen ...

Thomas D'Hooghe,
preses van Medika

Naschrift van de redaktie
Wij ontvingen ook volgende mede-
deling, wel niet bedoeld als lezers-
brief, maar nuanceert toch enigszins
bovenstaande zware verwijten.

Aan de redaktie van Veto
(geen lezersbrief)
Ik wil u welgemeend proficiat wensen

voor de twee laatste Veto-nummers (nr
17 en 18). De artikels zijn van hoog
joernalistiek niveau en de onderwerpen
hebben eindelijk betrekking op alle
studenten en niet op enkele marginale
groeperingen.

Op het interview met Umberto Eco
mag u trots zijn.

Ik hoop' dat de ingeslagen weg
gevolgd wordt. Zo krijgt u vanzelf meer
respons van de studenten en wordt uw
werk verlicht.

Graag zou'ik opnieuw mijn beschei-
den bijdragen willen leveren, in de
verwachting niet a priori scheef te
worden bekeken.

Nogmaals proficiat.
Beste groeten

Peter Mombaerts, '
2de dokt. geneeskunde

Zo hoort u het OOKeens van een ander.

Universitaire
werkgroep
literatuur

Na de suksesvolle reeks "Initiatie tot
de schrijftechnieken van de literaire
genres' start de tweede cyclus op 14
februari (Sint-Valentijn). Deze kursus
handelt over Vernieuwende strekkin-
gen in de internationale literatuur na
1950 en omvat elf donderdagavonden,
telkens om 20 u. in 't Stuc (eerste verd.)
Inschrijving 1200fr. (lloofr. studen-
ten). Wat komt aan bod? Stromingen
in de hedendaagse Nederlandse poëzie
(Dr.' Hugo Brems) - de Franse
Nouveau Roman - Proza-eksperi-
menten in Nederland en Vlaanderen
(Daniël Robberechts) -:- Toneel van
Samuel Beckett - J.L. Borges (Guido
Eekhaut) - Evolutie van het proza-
gedicht - werk van Anthony Burgess
(André Degeest) - Recente Britse
romanciers, e.a.
De deelnemers, krijgen de mogelijk-

heid zelf een uiteenzetting voor te
bereiden (onder begeleiding). Inschrij-
ving en inlichtingen via Hans Devroe
(016/229324) of ter plaatse.

KOLOFON
Veto, jaargang 11, nr. 19
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Redaktie
Bart De Moor, Peter Mostrey, Dirk
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, Malliet
Hoofdredaktie
Polleke Bijnens
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Pascal Lefèvre en Hilde Devoghel
Medewerkers

Toon Boon, Jean-Paul Jacobs,
Didier Wijnants, Marc Heeren, Eddy
Daniëls, Guido François; Karel
Lannoo, Wouter Colson, Katrien

Van Schuylenberghe, Evert Dierickx,
Tom Verschaffel, Anick Dumalins,
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K U L T U E VENU R L

maandblad voor kultuur en samenleving
Ravenstraat 112, 3000 Leuven
tel. 22.92.21.
verschijnt tien maal per jaar
(van januari tot december)
abonnement: 700 fr.
studenten: 550fr.
Rek. 423-4385241-09
ASLK 001-0154746-10

Uit maart-april 1985:

B. Doucet, De postmoderne uitdaging in de architektuur.
J. Hendrickx, Gesprekken met Gust Cool over de woelige
politieke winter 1960-1961.
P. Janssens, Hoe oordeelde Prof. De Waelhens over
Raymond Aron? Een interview.
W. Leirman, Het sociaal-kultureel werk in Vlaanderen
anno 1985.
D. Van Dam, Vertrekken als vrijwilliger: idealisme of illuzie?
F. Van Laeken, Televisie als katalysator van ideologische
tendenzen.

Lokaalwijzigingen
vredeslezingen

, Omwille van praktische problemen die
buiten de verantwoordelijkheid van
het Centrum voor Vredesonderzoek
om liggen, zullen de volgende lezingen
in een andere zaal plaatshebben dan
vooraf werd aangekondigd:
- Dinsdag 19 februari: J. Löwenhardt
in de Kleine Aula.

- Woensdag 27 februari: V. Werck in
Kleine Aula. I

- Dinsdag 5 maart: P. Morgan in de
Grote Aula.

- Dinsdag 12 maart: L. Tindemans in
Kleine Aula.

Het aanvangsuur blijft ongewijzigd,
voor alle lezingen is dit 19.45.

Buiten zijn STELLA gekend
om zijn verse belegde broodjes
en verse soep

- Café
IN DE COMMERCE
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30 jaar Medika
Medika de fakulteits-

kring van de studenten
geneeskunde, viert de

komende weken zijn 30-jarig
bestaan. Een korte historische
schets is zeker niet misplaatst.

huidige vorm van de medische op-
leiding.
Ter gelegenheid van 30jaar Medika

werden zowel de bar op de beneden-
verdieping van het Medikahuis als de
kursusdienst en de WIM-acuut werk-
ruimte op de eerste verdieping op-
gesmukt.
De werkgroep Kultuur organizeer-

de een druk bijgewoonde danskursus
en hoopt tijdens het gala-bal in de
salons Georges op 1maart een nieuwe
Travolta of Astaire tegen het lijf te
lopen. Om de dertigste verjaardag
onvergetelijk te maken, zullen enkele
oorverdovend luide ruige rock-bands,
afgewisseld met Cotton Club jazz-
formaties de bar- en bierminnende
studenten begeleiden bij het ledigen
van de gratis vaten. Of er al een
toestemming verkregen is om ter
afsluiting van de festiviteiten een
groots vuurwerk ten beste te geven,
kon bij het ter perse gaan van dit
bericht nog niet met zekerheid gezegd
worden. Dirk Poelaert

In de loop van het akademiejaar 1955,
werd onder de stuwende impuls van
Dolf Holemans besloten tot de oprich-
ting van Medika. De eerste preses Rik
van de Kerkhove, later minister van
Wetenschapsbeleid, startte met de
konkrete kringwerking en zorgde sa-
men met de volgende presessen voor
de volledige uitbouw van de kring.
De inrichting van een internationaal

kongres in 1958, de start van de eerste
farmaceutische tentoonstelling in ,1959
en de organisatie van de vzw Medika,
gehuisvest in de D.L. Vrouwestraat in
1962 zijn enkele historische hoogte-
punten. Tijdens de woelige jaren '67-
'68 nam preses Kris Merckx het
spreekwoordelijke roer in handen. De
werkgroep Medische Opleiding, de
huisartsenproblematiek en het nu-
merus claususspook lopen als een rode
draad doorheen I de volgende jaren.
1972 wordt het geboortejaar van
M-acuut, het huidige WIM-acuut
(Weekbklad voor Informatie versprei-
ding op Maandag). Dit is een heus
weekblad met verslagen van verga-
deringen, aankondigingen van kring-
aktiviteiten en originele puzzelvond-
sten.

Chinees Oudejaar
. China viert dit kalenderjaar Nieuw-
jaar op 20 februari 1985. De Chinese
studenten in Leuven hebben op dins-
dag 19 februari een heus "Chinees
Oudejaar" gepland. -
Vorig jaar vonden zo'n 500-tal

mensen het een uitstekend idee om in
februari het Oudejaar nog eens over te
doen.
Het programma van deze "Nem

Year's Eve" ziet er als volgt uit:
"Chinese local Food Festival":' om:
19.00 kan je op dinsdag 19 februari in '
de Alma van het Meisjescentrum tegen
de demokratische prijs van 80 fr per
bord genieten van uitheemse en wel-
licht ook eksotische gerechten. Ach-
teraf zijn er in het Meisjescentrum
Chinese films, Chinese schilderijtjes en
kalligrafién te zien en kun je ook, al
dan niet Chinees, fuiven. De inkom
bedraag hier 40 (Belgische) frank.

Palfijn
Twee jaar later verschijnt het blad
'Palfijn'. 'Palfijn' is niet alleen op het

I studentenpubliek gericht en behandelt
de gezondheids- en welzijnszorg in de
ruimste zin van het woord. In ,1977
besloot Medika, o.a. onder invloed
van de bouw van Gasthuisberg naar de
Tervuurse straat nr. 9 te verhuizen.
Vlot kontakt met de professoren en

konstruktieve gesprekken met de aka-
demische overheid resulteerden in de

. papier eftaceur dactylographique

leuven



Prof. Vansteenwegen
Seksuele .relaûevorming

Inhet kader van de veertien-
daagse rond relatievorming
en seksualiteit gaf op dins-

dag 5 februari professor doktor
Fons Vansteenwegen een lezing
over dit thema. Bedoeling zowel
van de lezing als van de hele
veertiendaagse was seksualiteit
bespreekbaar maken. De boei-
ende vertelkunst met veel
konkrete voorbeelden van Van-
steenwegen en de talrijke op-
komst van het publiek waren in
elk geval een stap in de goede
richting.
Dokter Vansteenwegen is als psycho-
terapeut verbonden aan de fakulteit
geneeskunde en is direkteur van het
kommunikatiecentrum in Lovenjoel.
Vooral die tweede funktie zegt al te
veel over de strekking van de lezing:
seksualiteit benaderd vanuit het kom-
munikatieperspektief. Bovendien zei
Vansteenwegen te praten vanuit zijn
ervaringen met echtparen met proble-
men. Hij waarschuwde ervoor dat wat
hij zou zeggen daarop niet altijd
Ivanzelfsprekend ook voor. echtparen
met een goede relatie zou opgaan.

Intieme relatie
In een korte inleiding situeerde hij
seksualiteit in de relatie. Immers bij

mensen die willen gaan samenwonen
neemt de nood aan een intieme relatie
een centrale plaats in. Een intieme
relatie is echter meer dan een louter
seksuele relatie. Het is een relatie
waarin men zichzelf kan zijn, zijn
gevoelens mag tonen en anderzijds
ook de gevoelens van de partner leert
aanvoelen. Belangrijkste daarbij is dat
een intieme relatie steunt op inzet en
keuze. Je kan er met nut energie
, insteken. Dat is bijvoorbeeld het grote
verschil met verliefdheid, wat Van-
steenwegen vergeleek met een griep.
Bij griep en verliefdheid beb je geen
keuze:' het overkomt je gewoon.
Eveneens net als bij griep is verliefd-
heid maas tijdelijk - het gaat wel
over... '
In een eerste luik wilde Vansteen-

wegen dan ingaan op de vraag wat je
vanuit de kommunikatie over sek-
sualiteit kan zeggen. Dat kwam dan
neer op een poging om de principes
voor een efficiënte kommunikatie toe
te passen op een intieme relatie. In een
intieme relatie moet men trachten
eenduidig te zijn. Dat wil zeggen datje
moet proberen naar buiten te komen
als één geheel. De ander zou moeten
weten wat hij aan je heeft. Dat
impliceert dat je ook van binnen één
geheel vormt en dat je je eigen
kónflikten eerst probeert op te lossen.
Bovendien is het in een intieme

relatie zeer belangrijk je eigen relativi-
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Informatika tast ook
kampus Kortrijk aan
Ze komt er dan toch, de

opleiding informatika aan
de KULCampus Kortrijk.

Op de Akademische Raad van
maandag jl. werd beslist om bij
wijze van experiment, voor een
proefperiode van drie jaar, een
wettelijk kandidaatsdiploma in
de informatika te voorzien bin-
nen de huidige wiskundeoplei-
ding in Kortrijk. Dit ondanks
protest vanwege de studenten-
delegatie. Immers, op basis van
ernstige, d.w.z. onderwijskun-
dige, argumenten, zou men een
dergelijke opleiding moeten af-
wijzen. Blijkbaar speelden in dit
geval (weer) andere motieven
mee. Is een degelijk onderwijs-
beleid voor deze unief dan toch
niet belangrijk?

De oprichting van een kandidaats-
opleiding informatika is enkel verant-
woord als ze degelijk kan zijn, en
tevens de degelijkheid van de bestaan-
de wiskundeopleiding, waarin ze in-
gebed wordt, gewaarborgd blijft. Vol-
gens de studenten kan dat enkel via een
wetenschappelijk programma. Daarin
staan ze niet alleen; een aantal jaren
geleden besliste men om het kandi-
daatsdiploma informatika in Leuven
wetenschappelijk te houden, en dit op
basis van louter onderwijskundige
argumenten, Immers, binnen de huidi-
ge wetgeving is een wettelijk program-
ma informatika te zwaar, en bevat het
tevens een hele hoop vakken die voor
een informaticus weliswaar interessant
maar in feite overbodig zijn. Logisch,
omdat je met een kandidaatsdiploma
voorbereid moet zijn zowel op de
licenties informatika als op de licenties
wiskunde. En probeer maar eens om
iemand voor 'te bereiden op bijvoor-
beeld èn de licenties Germaanse èn de

licenties Romaanse. Een onbegonnen
werk, tenminste als je je houdt aan de
door de studenten verdedigde boven-
grens voor studiebelasting.

Met heel Kortrijk ...
In Kortrijk nu mag men enkel wette-
lijke diploma's uitreiken. Een oplei-
ding informatika aldaar zou dus
wettelijk georganiseerd moeten wor-
den, Jammer, zegden de studenten, dat
'kan dus niet. Het voorstel op de
Akademische Raad werd door de
studentendelegatie dan ook afgewezen
op basis van min of meer dezelfde
(onderwijskundige) argumenten als
destijds in Leuven, Wat bleek echter?
In het geval Kortrijk spelen die
argumenten niet meer mee. Men
(dat zijn dan de dekanen en het buro
van de Akademische Raad) redeneert
immers als volgt: we moeten voor-
-komen dat de wiskunderichting in
Kortrijk leegloopt. We moeten m.a.w.
'onze opleiding populairder maken,
bijvoorbeeld door er een richting
informatika bij te stoppen. In andere
universiteiten doet men dat immers
ook. Dat die opleiding verre van ideaal
is, is misschien jammer, maar ja. Per
slot van rekening is iedereen vrij om te
studeren wat hij wil. En we geven de
Kortrijkzanen in ieder geval de kans
informatika te studeren in Kortrijk
zelf. Zo blijkt weer eens, dat de
bezorgdheid van de stuenten omtrent
het onderwijs dat aan hen verstrekt
wordt door de professoren slechts
gedeeld wordt tot op zekere hoogte.
Die hoogte namelijk waarop andere,
lees vooral financiële belangen gaan
meespelen. Wie weet mogen we in de
toekomst een richting in de vee-
artsenijkunde of' zo in Leuven ver-
wachten, met een studiedruk van 3000
uur, en ingebed in farmacie? Belang-
stellenden kunnen zich alvast aan-
melden. Een zeker nivo is vereist.

Rudy Lanssens
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lossen.
In een tweede luik ging hij wat.

dieper in op de seksualiteit als teken en
als wisselwerking. Hij benadrukte
daarbij vooral dat er verschillende
nivo 's van taal en van met elkaar
kommuniceren zijn. Zo sprak hij van
een autonome lichaamstaal voor de
dingen die zo een beetje vanzelf gaan
zoals de erektie, de versnelde adem-
haling enzovoort. Het strelen en
andere vormen van bewust lichamelijk
kontakt noemde hij het willekeurig
gedrag. En tot slot heb je natuurlijk de
gesproken taal.
Belangrijk voor een goede relatie is

die verschillende nivo's van taal te
·onderkennen, waardoor een soort
cirkulaire beïnvloeding mogelijk
wordt. Bij de seksuele omgang heeft de
man altijd een emotionele ervaring, die
hij op verschillende manieren tot
uitdrukking zal brengen, De vrouw zal
daarvoor in haar emotionele ervaring
beïnvloed worden en op haar beurt
ook daar weer een uitdrukking van
geven. Dat zal weer een invloed op de
man hebben enzovoort ..,

WIiIl~GR.O~P PREVENTie- VAN
,s."lUOEl'ITFNVooRz.ieNiN6EN KV.L.

omschrijven wat volgens hem deugde-
lijke seksualitiet inhield. Daarvoor is
het nodig dat je in zekere mate
lichamelijk goed 'draait', Voorts moet
je trouw kunnen zijn aan jezelf. Dat
betekent enerzijds er je eigen waarden
wat op na houden en je niet te vlug
laten doen, maar anderzijds het ook
aandurven om een relatie te beëin-
digen als het werkelijk scheef is
gelopen,
Veel nadruk legde hij ook op het

respekt voor de ander in de relatie, wat
eveneens twee betekenissen heeft. Ten
eerste een veroordeling van de ver-
krachting, wat wel de grootste verach-
ting van de menselijke persoon is. Ten
tweede echter ook een afkeuren van
volledige opoffering, die vooral ge-
vaarlijk wordt als het een patroon
wordt, Een laatste belangrijk aspekt is
nog de duurzaamheid van de relatie.
Dat schept echter wel de grootste
onzekerheid. Hoe kanje immers weten
of je het met een bepaalde persoon een
heel leven lang zal kunnen volhouden?
Het antwoord op die vraag is uit-
dagend. Niemand kan 'zo iets op
voorhand weten. Je moet het risiko

Deugdelijke seksualiteit
Tot slot poogde Vansteenwegen te

nemen ...
Jean Paul Jacobs

EEN iNiTi/IITie"f \lI\N DIl

teit en eigen beperktheden te beseffen.
Het is pas dan datje aan je partnereen
vraag kan stellen, bijvoorbeeld om
seksuele omgang, zonder dat te eisen.
Er kan dan immers een "nee" op-
komen en jij kan dat aanvaarden.
Hierbij aansluitend is het ook nodig
dat de partners elkaar als autonoom
ervaren met vaak grote verschillen.

, Verschillen
Die 'verschillen kunnen zich op allerlei
vlakken situeren. Zo bijvoorbeeld in
het tempo waarop of de frekwentie
waarmee seksuele omgang volgens de
partner zou moeten plaatsvinden. Of
in de houding of. de ideeën over
seksualiteit. Dat zijn vaak de produk-
ten van je eigen ontwikkeling en daar
ieder een andere opvoeding door-
maakt heb je eigenlijk steeds oneindig
veel (kleinere en grotere) verschillen.
Wat moet je met die verschillen

doen? In elk geval is het verkeerd ze
weg te drukken en te doen alsof ze niet
bestaan. De twee partners zouden
erover moeten praten om iets te vinden
wat dan tegemoet komt aan beide.
Hierbij haalde Vansteenwegen de stel-
ling aan dat een seksuele relatie
eigenlijk alleen maar kan met mensen
waarmee men een konflikt kan op-

HObjektiviteit kost geld"
Guy Polspoel
modereert ,ASR-:talkshow'0p 12 maart organiseert

.- de ASR, als onderdeel
van haar aktiedriedaag-

se, een grootse talkshow in Alma
11. Een hele avond gesprek en
diskussie over studentenbewe-
ging vroeger en nu, om duimen
en vingers van af te likken.
Tenminste als we de veelbelo-
vende affiche, die uitpakt met
grote namen zoals Paul Goos-
sens, . Johan Anthierens, Jos
Bouveroux, Frans Verleyen, Luc
Huyse en andere, mogen gelo-
ven. Als moderator trokken de
organisatoren de BRT-joernalist
Guy Polspoel aan. Om de man
wat op te warmen, hadden we
alvast een gesprekje met hem.

Geboren en getogen als echte Brusse-
laar, kwam Polspoel in 1964 naar
Leuven studeren en wel voor burger-
lijk ingenieur architekt. Na afstuderen
in 1970 was hij zo'n anderhalf jaar als
fulltime architekt werkzaam. "Maar
dat was een vorig leven," al heeft hij in
zijn studententijd toch de hele Leuven
Vlaams affaire meegemaakt en de
opkomst van SVB (Studenten Vak
-Beweging, nog. steeds aktief aan de
RUG - nvdr) en links zonder meer in
..de studentenwereld.
Met wat toeval onder de arm kwam

hij eerst half- dan voltijds op de sport-
redaktie van de BRT terecht, legde de
nodige eksámens af en werkt sinds
1975 op de binnenlandredaktie van de
nieuwsdienst.

Gazetten
Politiek verslaggever dus, maar op de
vraag of hij ooit zelf zin gehad heeft in
een politieke loopbaan, krijgen we een
kordaat "nee". "Je moet te veel doen
en tijd spenderen om verkozen te
wqrden. AI die pensenkermissen, win-
kels die je moet openen, handjes-
drukken. En zo gaat het tenslotte nog
altijd, tenzij je Mark Eyskens heet enje '
langs de grote poort binnengehaald
wordt." Pols poel laat de politiekers
liever zelf aan het woord en kijkt dan
ook met belangstelling uit naar wat er
op de talkshow zoal verteld gaat
worden.

Als joernalist dagelijks gekonfron-
teerd met het begrip objektiviteit, heeft
hij daar zo zijn ideeën over. "Objekti-
.viteit is 'een soort ideaalbeeld. Met
twee belangrijke aspekten. Het eerste
is eerlijkheid waartoe een zekere wil
aanwezig moet zijn. Het tweede zijn de
middelen. Objektiviteit kost geld. Je
moet nu eenmaal de middelen hebben
om van de feiten alle kanten te
belichten, om de dingen te bestuderen,
om reportages degelijk voor te berei-
den, Dat kost allemaal tijd en man-
kracht die op de BRT in vergelijking
met bv. de NOS wel eens ontbreken."

En over duiding: "Och, de individuele
mening van de persoon Guy Polspoel
is misschien wel interessant maar niet

"Demokratisering, daar waren wij
toen ook voorstanders van. Ik heb ook
de indruk dat daarin beduidende
vooruitgang geboekt is, maar de
laatste jaren is de klok toch weer terug-
gedraaid. Wellicht niet met opzet,
maar met de huidige inleveringspoli-
tiek legt men wel de prioriteit bij het
aanzwengelen van de industriële
ekOnomie." En daar kan over gedis-
kussieerd worden.' "Maar daarmee
stelt zich natuurlijk de hele vraàg of
kunnen studeren mag afhangen van
het inkomen van je ouders. Wat mij
betreft: helemaal niet."
Het demokratiseringsprobleem is

trouwens veel meer sociaal-kultureel
bepaald dan louter financieel, vindt
Polspoel, die op de school van zijn
kinderen ervaart hoe de aandacht van
de leerkrachten vaak naar 'de verkeer-
den' gaat. "Juist die kinderen uit de,
laat ons maar zeggen, lagere milieus,
krijgen vaak niet de nodige aandacht.
Ook omdat hun ouders het belang van
een degelijk basisonderwijs niet inzien.
En op 12 jaar is de selektie dan wel
ongeveer gebeurd. Toch wat betreft de
intelligentie. Eigenlijk zou demokrati-

relevant." Waardoor dan meteen de
waarde van dit interview gehypote-
keerd is. Van wat hij 'gazetten' noemt
in dit land verwacht je beter geen
objektiviteit. "Zoals jullie Veto zijn
dat allemaal bewegingsbladen die dan
ook geen objektiviteit nastreven."

Kleuters
'Gepolst' naar het nut van een over-
koepelende studentenorganisatie, kan
hij het niet zo eenduidig stellen.
Vreemd terrein misschien, hoewel.

sering al in het kleuteronderwijs
moeten beginnen." "-
Wat hij van Veto vindt, waarvan we

hem bij het begin van het gesprek het
vorige nummer onder de neus du-
wen? "Lijkt nogal saai; het mist wat
kreativiteit. Een routineus 'grote-men-
sen-blad', maar ik heb er dus nog niet
in gelezen." Komt voor de bakker; met
ingang van "nu ligt Veto wekelijks bij de
BRT-nieuwsdienst in de bus.

Gilberte Boeckmans
Be~t Malliet
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Kunst of wetenschap?
Veto: In een boekje uit 1964 (Geschie-
. denis voor mensen p.40) zegt u al:
"Men heeft er zozeer wetenschaps-
mensen van gemaakt dat de kuns-
tenaar in hen verschrompelde." Be-
weegt u zich niet op de rand van
geschiedenis als wetenschap en de
geschiedenis als kunstvorm?
Van Isacker: «Ik hecht zeer veel
waarde aan de leesbaarheid van een
tekst. Waarom immers schrijven als
het niet gelezen wordt? Ook schrijven
moet je leren. Dat moet je jezelf leren.
Schrijven en schrappen en herschrij-
ven.»
Veto: Is eigenlijk de historische roman
niet het gedroomde genre voor wat u
wil?
Van Isacker: «Nee, beslist niet. Ik lees
dat niet en het zegt me ook niets. Ofwel
schrijft men louter fiktie, ofwel ge-
schiedenis. Een historische roman
schrijven, ik rou het niet kunnen en
niet willen. Ik geef een interpretatie
van feiten; een romanschrijver fanta-
seert. Goed geschreven geschiedenis is
overigens aantrekkelijker voor het
brede publiek dan fantasie.»
Veto: Maar het moet het brede publiek
bereiken?
Van lsacker: «Natuurlijk! Geschie-
denis is het recht van elk mens. Er zijn
kollega's die beweren dat geschiedenis
slechts voor specialisten bestemd is.
Dààr (>recies verzet ik me tegen:
geschiedenis moet het brede publiek
bereiken, anders wordt het een zinloos
, vak. Maar daarom moet de historikus
nog niet gaan fantaseren. Wat hij moet
ontwikkelen, is zijn inlevingsvermo-
gen.»

Voorlopige hechtenis

De wet op de voorlopige
hechtenis is de jongste
jaren een handig repres-

sie-instrument geworden. Het
aantal onrechtmatige voorarres-
ten neemt onvoorstelbare vor-
men aan en een kriminalisering
van oppositionele politieke be-
wegingen is daarbij niet uitge-
sloten.

De diskussie rond de toepassing van de
voorhechtenis in België is weer in alle
hevigheid opgelaaid na de arrestatie
van twee vrouwen, die ervan verdacht
worden anti-militaristische slogans op
de Leuvense muren aangebracht te
hebben. In Genk werden onlangs twee
PVDA-dokters een week in voorarrest
opgesloten nadat er rellen waren
geweest, toen de deurwaarder in hun
huis goederen in beslag kwam nemen,
om hen te dwingen hun lidgeld aan de
Orde der Geneesheren te betalen. Ook
de Leuvense student Rudy Daems
werd meer dan twee maanden in
voorhechtenis gehouden, ofschoon er
geen bewijs voorhanden was om de
beschuldiging te staven dat Daems be-
trokken geweest zou zijn bij de
munitieroof van eind maart '84 op de
militaire basis van Floren,nes. De
reakties op de jongste gebeurtenissen
in Genk en Leuven waren zeer scherp.
De Liga .voor Mensenrechten meent
dat in beide gevallen de voorhechtenis
misbruikt wordt om personen politiek
te treffen, wat in strijd is met de geest
van de wet van 20 april 1874, die de
voorlopige hechtenis bedoeld heeft om
de maatschappij te beschermen tegen
gevaarlijke personen. De groep Vrou-
wensolidariteit die in Leuven de steun-
akties t.a.v. de twee opgesloten vrou-
wen koördineert - en die de steun
kreeg van zo'n 60 organisaties - stelt
vast dat het telkens gaat om mensen
die bekend staan om hun progressieve
politieke opvattingen. "Wij menen
vast te stellen dat de repressie toe-
neemt, en wij vrezen dat in de nabije
toekomst politieke oppositie-akties
steeds meer gekriminaliseerd zullen
worden," aldus- Vrouwensolidariteit.
Wat houdt de wetgeving m.b.t. de
voorlopige hechtenis in België eigen-
lijk in?

Overbevolking
De wet op de voorlopige hechtenis
(van 1874) bepaalt dat een aanhou-
dingsbevel gemotiveerd moet zijn door
"ernstige en uitzonderlijke omstandig-
heden die de openbare veiligheid
raken". Alhoewel de wet deze uitdruk-
king nergens specifieert, wordt aange-
nomen dat gevaar voor herhaling,
vluchtmisdrijf, belemmering van het
onderzoek e.d. in aanmerking komen.
In tegenstelling tot nagenoeg al de

ons omringende landen is de duur van
de voorlopige hechtenis in ons land
niet gelimiteerd. (In Frankrijk bv. is
het twee jaar.) Met de enorme achter-
stand die België inzake gerechtszaken
kent, kan het voorarrest soms oplopen
tot drie jaar. Tijdens het meest recente
parlementaire debat over de begroting
van Justitie, stelde Minister Gol dat
het bij de Hoven van Beroep in Luik en
Gent tegenwoordig vier tot zes jaar
duurt om op de rol ingeschreven te
worden.
Een ander facet van de Wet op de

Voorlopige Hechtenis is, dat ze toe-
pasbaar is op gepleegde feiten met een
strafwaardigheid van minstens drie
maanden gevangenisstraf. Zeer weinig
misdrijven ontsnappen hieraan. Tus-
sendoor even aanstippen dat Agalev
recent een wetsvoorstel ingediend
heeft dat de duur van de voorlopige
hechtenis limiteert tot zes maanden en
het voorarrest enkel toepasbaar maakt
op feiten met strafwaardigheid van
minstens vier jaar. Het aantal perso-
nen dat de jongste jaren in voorarrest
opgesloten werd, stijgt voortdurend.
In 1980 bedroeg dit cijfer (op jaar-
basis) 10626, in 1983was het al opgelo-
pen tot 13026. Toen de Minister van
Justitie onlangs aan de noodbel trok
m.b.t. de overbevolking in de Belgi-
sche gevangenissen, werd er door
organisaties als de Liga voor Mensen-
rechten onmiddellijk op gewezen dat
die overbevolking vooral te wijten was
aan de toename van het aantal voor-
arresten. Deze organisatie meent dat
er sprake is van een enorme dubbel-

zinnigheid tussen enerzijds de klachten
over de overbevolking in de gevange-
nissen en anderzijds het in voorarrest
nemen van -zovele mensen die geen
gevaar vormen voor de maatschappij.
Het meest omstreden punt m.b.t. de
toepassing van de wet op de voor-
lopige hechtenis in ons land, is de
vrijheid die de onderzoeksrechters zich
vaak veroorloven om voorlopige hech-
tenis als een strafmaatregel uit te
spreken. Tijdens het onderzoek kan de
voorlopige hechtenis bovendien als
drukkingsmiddel gebruikt worden. De
lektuur van de motivering van aan-
houdingsbevelen leert dat maar al te
dikwijls enkel wordt verwezen naar de
zwaarwichtigheid van de feiten, en
naar de afkeuring die ze wegdragen.
De manier waarop mensen in voor-
arrest in de gevangenis behandeld
worden, laat veelal te wensen over.
Ondanks het feit dat deze mensen
geacht worden (onschuldig te zijn,
totdat een rechter een oordeel heeft
uitgesproken, is het een feit dat de
arresthuizen, waar mensen worden
opgesloten in voorhechtenis (zoals
Vorst, Leuven-Hulp) een sterk repres-
sief beleid voeren. Voor wie de dikta-
tuur in dergelijke gevangenissen kent,
wekt het geen verwondering dat er
tussen 1975 en 1980 19 gedetineerden
in voorarrest zelfmoord pleegden.

Schering en inslag
Wie de motivering bekijkt m.b.t. een
aanhouding, nl. "ernstige en uitzon-
derlijke omstandigheden die de open-
bare veiligheid raken" merkt dat
dergelijke termen gemakkelijk politiek
misbruikt kunnen worden, en dat is nu
wat er de jongste jaren meer en meer
gebeurt. Op 11 maart 1983 werd een
18-jarige PVDA-militant enkele dagen
aangehouden omdat hij enige tijd
voordien op de muren van een school
slogans geschilderd zou hebben. De
motivering van de Leuvense onder-
zoeksrechter hieromtrent luidde, dat
"verdachte deel uitmaakt van een
organisatie waarin dergelijke aktivitei-
ten schering en inslag zijn" en "dat
duidelijk gemaakt moet worden dat
dergelijke aktiviteiten niet geduld kun-
nen worden". De Brusselse politieke
advokaat Graindorge werd in 1980
enkele maanden opgesloten op be-
schuldiging van medeplichtigheid aan
gijzeling en heling in de zaak van de
ontsnapte misdadiger Besse. Achteraf
zou in het dossier nochtans geen enkel
spoor van bewijs gevonden worden.
"Men verdenkt iemand zonder kon-
krete aanwijzing. Men pakt hem op.
Het bewijs, zo hoopt men, wordt ten
gepaste tijd wel verkregen," schreef
Jos De Man achteraf n.a.v. deze
rechtszaak.

In de nacht voor de Europese
. verkiezingen op 16 juni werden drie
Leuvense studenten gearresteerd op
beschuldiging van het kalken van
slogans op de openbare weg. Ondanks
het feit dat ze niet op heterdaad
betrapt waren, werden ze onmiddellijk
op sekreet gesteld. Dit is een vrij
uitzonderlijke maatregel, waarbij de
betrokkene gedurende drie dagen nie-
mand mag zien, zelfs zijn eigen advo-
kaat niet. De onderzoekers blijken
vooral woedend omdat de drie weige-
ren een verklaring af te leggen, wat
nochtans een recht is dat altijd erkend
is geweest binnen de Belgische straf-
rechtprocedure. De drie blijven onge-
veer' een week opgesloten. Enkele
dagen later, op 26 juni 1984, worden
twee JAC-medewerkers in Leuven ge-
arresteerd op beschuldiging van ont-
voering van een minderjarige. De twee
worden ettelijke uren vastgehouden,
tot blijkt dat de eigen Jeugdrechtbank
zich over de betrokken minderjarige
ontfermd had en de JAC-medewerkers
niets met de zaak te maken hadden.
Half november wordt de Leuvense

student Rudy Daems plotseling ge-
arresteerd. De politie-infiltrant Gar-
diner heeft tegen hem namelijk een
belastende verklaring afgelegd en Ru-
dy wordt op basis hiervan meer dan
twee maanden in een Dinantse gevan-
genis vastgezet. Uit het voorbije proces
in deze zaak is gebleken dat Gardiner
ondertussen zijn verklaring ingetroken
heeft en dat er in het gerechtelijk
dossier enkel wat notities bestaan,
ondertekend door twee politiemensen,
over de verklaring van Gardiner tegen
Rudy Daems ...

Van Isacker"Voorlopige hechtenis is iets waar
men in tijden van politieke moeilijk-
heden, hevige studentenkontestatie of
stakingen maar al te graag gebruik van
maakt; voorlopige hechtenis wordt als
middel aangewend om de leiders van
een beweging tijdelijk onschadelijk te
maken," schreef advokaat Piet Van
Eeckhoudt in 1974. Inde affaire van de
Leuvense vrouwen of de Genkse
dokters is het duidelijk dat de onder-
zoeksgerechten als strafrechters optre-
den. Men spreekt eigenhandig een
politieke straf uit. Normaal gezien
wordt in de korrektionele rechtbankén
immers slechts een voorwaardelijke
straf uitgesproken voor wildplakken
of aanbrengen van slogans op muren ...
In andere zaken, zoals deze van

Daems of de drie kladders, is het
duidelijk dat de voorhechtenis politiek
misbruikt wordt als ondervragings-
techniek, om verdachten onder druk te
zetten, en dat er feitelijk gestreefd
wordt naar de morele en fysieke instor-
ting van de verdachte... Ook is het
duidelijk dat er in een aantal gevallen
bewust een effekt van kriminalisering
beoogd wordt, nl. het verdacht maken
van politieke bewegingen (cfr. de
affaire-Daerns en de vredesbeweging).

Luc Vanheerentals

(vervolg van p.l)

Veto: Miskent u zo niet het belang van
het eksakte onderzoek?
Van Isacker: «Hoegenaamd niet, ik
waardeer dat, heb het zelf gedaan en
heb het nodig. Maar ik wil daar niet bij
blijven stilstaan. Ik geef echter toe:
mijn boek als ideaal stellen voor de
studenten, is het einde van de geschie-
denis. Zij moeten eerst het vak leren,
tot aan het doktoraat toe. Maar
tegelijkertijd moeten zij konstant aan-
gemoedigd worden om hun horizon te
verruimen: het mogen geen vak-
idioten worden, ze moeten leren
nadenken.»

Veto: Hoe doe je dat?
Van Isacker: «Lees de grote historici
uit het verleden, lees literatuur, lees
poëzie, prikkel je verbeelding, leer een
sfeer aanvoelen, ontwikkel je intuïtie,
dàt is de raad die ik de studenten
meegeef. Maar leer ondertussen toch
het vak als vak, met al zijn eksaktitude
en al zijn akribie.»

DUPUIS
LOMBARD
[LS[VI!:.R
STANDAARD
C.ASH_KMAN
OBU<ON

LA .
~"'N-
TIlQS,.,e:w-l"'" -

Van Isacker: «Wel, neem de lijnen van
een huis, de vorm van de meubels, de
volksverhalen, de liederen, de ge-
beden, die vertellen een verhaal voor
wie fijngevoelig genoeg is om het te

'-l horen. Geschiedenis is méér dan een
_ statistiek, méér dan een dood doku-!Z ment. Ik geef wel toe: als iedereen op14 U '-l mijn manier aan geschiedenis zou
• ~ doen, dan is er geen materiaal meer om
'-l op te werken. Misschien kan mijn
~ metode er slechts één zijn van een
< minderheid. Mijn temperament drijft
me in elk geval in die richting .»

OPEN

ma. tot vr.
6 tot 18u.

zaterdag
7 tot

Veto: Wat betekent dat?

I .

De grootmachten beschikken over een
voorraad van zowat 50000 kern-
bommen, goed voor een 15miljardton
ekwivalent aan dynamiet. Per persoon
op aarde is dat gemiddeld 3 ton
springstof (ook babies inbegrepen).
Per dag worden er jaar in, jaar uit, een
tiental nieuwe of "verbeterde" bom-
men bijgemaakt.
In ons vorig artikel hebben we heel
summier het effekt van één kern-
. eksplosie beschreven. In een militair
konflikt op wereldschaal zouden al-
licht een paar duizend kernkoppen
ingezet worden (één Trident-duikboot
heeft er 400 aan boord I). Wat zou dit
voor gevolg hebben?
We grijpen even terug naar de

geschiedenis. In 1815 eksplodeerde in
Indonesië de vulkaan Tambora. Mil-
joenen tonnen stof en gifgas werden
hoog in de lucht geslingerd en de hele
omgeving werd in duisternis gedom-
peld. Het jaar daarop kende de hele
wereld een uitzonderlijk slechte zo-
mer: het vroor tot in juli en in augustus
viel er sneeuw in Parijs en Londen.
De oogst mislukte over heël de wereld
en er was hongersnood in de winter
daarop. Het verband tussen beide
historische feiten 'werd nog niet lang
geleden gelegd en is richtinggevend
voor een zeer intens onderzoek, o.m.
naar de gevolgen van kerneksplosies.

/

Nukleaire winter
Einde 1983 werden de eerste resul-
taten op een kongres in Washington
besproken. Kort samengevat: een
konflikt met inzet van kernwapens in
onze westerse maatschappij zou allicht
voldoende roet en stof in de hogere
lagen van de atmosfeer brengen om in
de eerstvolgende weken alle zonlicht te
blokkeren. De temperatuur op aarde
zou dalen tot diep onder het vriespunt
- men schat tot -20 en zelfs _50·C!
Ook de evenaarsstreek en het zuidelijk
halfrond worden hierbij niet gespaard.

Gevolgen van kemeksplosies

'Naar aanleiding van dejaarlijkse vredesweek, die doorgaat van 25
februari tot 1 maart, schreef prof François een drietal artikels.
Verleden week kon u iets meer te weten komen over de effekten vaneen
kernontploffing op korte termijn. Vandaag heeft hij het over de
gevolgen-op lange termijn.



begroting wel. Zo zullen 'verdoken
middeltjes' zoals wachttijd doorma-
ken tijdens een verlengde legerdienst,
maken dat het ministerie van defensie
op langere termijn kan bezuinigen op
de post personeel.
Met betrekking tot de geplande

aankopen wees Philippe Herman (van
IKoVE) erop dat men zich niet kan en
mag beperken tot het aspekt 'kostprijs'
alleen. Men kan deze aankopen (zoals
de beruchte 100 miljard) niet be-
schouwen "als de oorzaak van de
krisis". Volgens hem dient ook de
vraag gesteld te worden waarom deze
(en niet andere) wapens besteld wor-
den. Recent betreft het de aankoop
van bijkomende F-16 vliegtuigen, het
jeepdossier, en de bestelling van ho-
witzers, helikopters en HF- en VHF-
radio's.
Dat het gesofistikeerde wapens be-

treft is niet onbelangrijk. Deze leveren
voor de industrie de meeste winst op.
Bovendien stijgt - door de opgedane
technologische kennis - het kon-
kurrentievermogen van de toeleve-
ringsbedrijven (zie kader). Ten tweede
wordt vastgesteld dat deze wapens in
de NAVO-strategie passen. Deze strate-
gie is vooral gericht op een frontoorlog
die vooral door een beroepsleger
wordt uitgevochten. De mogelijkheid
van een nukleair konflikt wordt even-
eens in rekening gebracht en last but
not least wint de idee van een
offensieve oorlogsvorming veld.
Philippe Herman betoogde dat de

vredesbeweging een alternatief zal
moeten formuleren tegenover deze
gegevens. In de eerste plaats kan het
goedkoper. Opdat de toeleverings-
firma's (de zogenaamde subcontrac-
tors die via kompensatiekontrakten
ook in België te vinden zijn) winst
zouden kunnen maken moet vol-
doende materiaal aangekocht worden.
Dit kan enkel door het defensiebudget
te verhogen. Op die manier zitten, we
natuurlijk in een straatje zonder einde.
De vraag naar de financiële aspekten
van onze 'verdediging' kan echter niet
de enige zijn.
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Ekonomische krisis
De stijgende kompleksiteit van de

wapens vereist daarentegen meer per-
soneel per stuk. Eén piloot vereist
momenteel 70 technici voor onder-
houd. Konkreet betekent dit een
aanzienlijke stijging van het logistiek
personeel. In oorlogstijd zou slechts
18% van het militair personeel aan het
front opereren. Welke impakt hebben
deze gegevens op de motivatie van de
militairen?

Voor de industrie zijn er ook
problemen. AI deze gevolgen maken
dat ook minder militair materiaal kan
aangeschaft worden. Kan de militaire
industrie op die manier rendabel
blijven?

Een hele hoop vragen die volgens
De Boosere niet zonder belang z~n
voor de vredesbeweging. Welk ant-
woord zal vanuit deze hoek geformu-
leerd worden? Veel hangt natuurlijk af
van het antwoord van bovenaf: een
nog verder doorgedreven militari-
zering (dus nog meer wapenaankoop,
iets wat de spreker verwacht) om de
industrie te steunen of een over-
schakeling naar alternatieve defensie-
mogelijkheden ?

België
Zal het in België ook allemaal zo'n
vaart lopen? Om op deze vraag een
antwoord te formuleren moet eerst de
begroting bekeken worden. De de-
fensiebegroting is op een periode van
tien jaar met 3% gestegen. Hiermee
haalt ons land de NAVO-norm. Erdient
wel opgemerkt dat de laatste twee
jaren een lichte daling is waar te nemen
in de defensie-uitgaven (rekening hou-
dend met de indeks).

Van dit budget gaat (afgerond) 50 %
naar personeel (miliciens en pensioe-
nen niet inbegrepen), 25 % naar onder-
houd en -25% naar heruitrusting.
Globaal genomen stijgt de defensie-

lsadler: «Eris er geen andere."

Eerlijkheid
Veto: IS het niet ontmoedigend dat u in
uw inspanningen zo al/één staat? Tho-
mas Kuhn zegt ergens dat het moordend

een wetenschapsman als hij wel
heeft bij het brede publiek, maar

niet bij zijn vakgenoten.
Van lsacker: "Prettig is het natuurlijk
nooit. Maar kom, je leert daarmee
leven. Vooral omdat je geleidelijk aan
inzicht krijgt dat je op een juiste en
vernieuwende weg bent. Dàt is pas
echt stimulerend. Ik ben ervan over-
tuigd dat ik me niet vergis. Detail-
kritiek is natuurlijk altijd mogelijk en
die aanvaard ik ook, maar dat is
bijzaak .»
Veto: Blijft de vraag of niet veel van de
kontroverse rond uw werk een kwestie
van terminologie, een taalprobleem is.
Zou het niet veiliger zijn het woord
waarheid te vervangen door paradigma
in deze kwestie? '

aristokratisch heeft, nooit massapro-
dukt kan worden. Uitgerekend een boek
waar zo'n stelling instaat wordt een
bestseller. Bewijst deze paradoks niet
dat de betreurde kering toch ten gunste
kan gekeerd worden?
Van lsacker: «Maar ik ben ook geen
pessimist! Ik verhef mijn stem niet uit
wanhoop maar uit ergernis. In die
ergernis zit natuurlijk ook mijn hoop
en zelfs mijn verwachting verborgen .»
Veto: U noemt ook de vredesbeweging
een hoopvol teken.

Van Isacker: «Natuurlijk. Ik moet wel
toegeven: ik heb - met vele anderen
- lange tijd de jeugdrevolte als iets
negatief gezien. Vandaag begrijp ikdat
precies die beweging er één is die
opnieuw op zoek gaat naar de zin.»
Veto: Een laatste vraag: hoeveel eksem-
plaren zijn er totnogtoe verkocht van
Mijn land in de kering?

Debat: Het Verkeerde Verleden. Problemen rond de geschied-
wetenschap

Over: Subjektiviteit - objektiviteit van de historikus.
- Synthese - analyse.
Engagement.

Met: Dr. R. Bauer (St-Lucas Gent).
Prof. dr. M. P. B. Blaas (Erasmusuniv. Rotterdam).
Dr. A. Burms (HIW, KUL).
Prof. dr. R. De Schrijver (Mod. Gesch. KUL).
Prof. dr. H. Gaus (Mod. Gesch. KUL).

Moderator: dr. E. Gerard (Mod. Gesch. KUL). .
Maandag 25 februari 20.00 u in Wijsbegeerte en Letteren

Blijde Inkomststraat 21, Leuven, 8ste verdieping

Van Isacker: «Misschien is dat wel zo.
Er is uiteraard maar één wezenswaar-
beid. De waarheid is één of zè is niet.
Maar er blijven verschillende inter-
pretaties mogelijk. Een nistorikus
moet niet naar objektiviteit maar naar
eerlijkheid streven.
Veto: Het blijft een slappe koord om op
te dansen.

Aristokratische
massakultuur

Veto: U schrijft dat kultuur altijd iets

Voor tropische planten is dat fataal,
ook onze gewassen zijn niet
tegen vorst zonder de voor-

ngvande herfst. En alle planten
kou zouden overleven, zouden
nd omkomen door de ultra-
straling van de zon. Want de

&.rhermende ozonlaag in de st rato-
zou mee vernield worden.

en dieren in het oorlogs-
hebben weinig kans tot over-
hun maatschappij is totaal

ItreOderd, alles is er vergiftigd of
die-aktief. Maar ook voor de veraf-

kontinenten wordt het erg: de
kou, de vergiftiging van de

-mosfeer, de ontreddering van de
uur maakt hun lot nog erger. Zij
lIen sterven van ontbering.
Heel deze katastrofe noemt men

re winter". Laten we duidelijk
dat dit nog een hypotese is. En

werd dan ook prompt door som-
instanties weggewuifd als zwart-
rij. Maar het onderzoek gaat
de wetenschappelijke modellen'
verfijnd, de kornputerpro-

rnrna's verbeterd en telkens weer
kt de nucleaire winter op als

baar. Net zoals gebleken is
"beperkt" kernkonflikt onver-
leidt tot een eskalatie hoe

nucleaire winter is huivering-
kend: de mensheid zou in een paa r

tijd terugspringen naar een
".historische overlevingsmaatschap-

Het verlies aan species in flora en
zou een ruïne betekenen voor
rden miljoenen jaren van schep-

.... swerk. In onze derde bijdrage
we onderzoeken hoe het zover is
komen en hoe we een nieuw
kunnen zoeken dat ons weg-

van de gapende afgrond waar we

Prof.G .. François

Van lsacker: «Volgens mijn laatste'
cijfers 25000 van Deel I en 16000'Van
Deel 11(1950fr per deel, red.). Maar je
moet dat niet publiceren. Dat klinkt zo
aanstellerig.
Veto: We zullen eraan denken, profes-
sor.
Overigens kan er nog altijd één
eksemplaar verkocht worden: in de
,vakbiblioteek Moderne Geschiedenis
aan de KUL ontbreekt hetnog steeds.

Eddy Daniëls
(met medewerking van
Tom Verschaffel en
Anick Dumalins)

(verv~Jg van p. 1)

Europa wint deze trend sinds kort ook
veld. Vooral de wijze van kontrakt-
vorming is voor deze monopolie-
vorming verantwoordelijk. Grote
firma's - de zogenaamde primers-
krijgen de hoofdkontrakten. Zij geven
gedeeltes van het werk door aan
subcontracters. Vooral deze laatste
hebben te lijden onder de ekonomische
krisis. Waar de grote firma's het wel
redden (al dan niet met onrecht-
streekse staatstussenkomsten - zo
redde Grumann het na een monster-
bestelling door de Sjah van Iran) gaan
de subcontractors aan de lopende
band in faling.

Staatsinterventie
We wezen reeds op het belang van de
staat in dit ekonomische spel. Als
belangrijkste klant van de militaire
industrie speelt ze een 'beschermende'
rol voor deze partner. In de USA is er
weliswaar geen onmiddellijke kontrole
van hogerhand, maar de staat komt
wel tussen in de risiko's die deze
industrietakken kunnen lopen. De
grond waarop de 'militaire industrie'
gevestigd is en de machines die ze
gebruiken zijn grotendeels eigendom
van de staat. Onkosten voor research
komen eveneens op rekening van de
belastingbetaler. Dat deze laatste be-
dragen niet gering zijn blijkt uit het feit
dat voor elke twee dollar die een
wapen kosten er één voor research
betaald werd.
Deze regelingen staan, wel in scherp

kontrast met de Reagan-doktrine die
de de-regularisatie van de industrie
voorstaat.
Tegen de achtergrond van de

wereldomvattende ekonomische krisis
kan' de vraag gesteld worden of het
militarisme zijn eigen graf delft. Het
toenemende budgetdeficit van de USA,
de stijgende kompleksiteit en daarmee
samenhangend de kostprijstoename
van de wapens zijn tekens' aan de
wand. De eerste faktor geeft minder
peelruimte voor stimulering van de
ekonomie. De stijgende' kostprijs van
de wapens noopt het leger om te
bezuinigen op personeel. Dit houdt
twee zaken in: daling van het loon en
van het aantal personeelsleden.

vrijdag 22 febr

in honger' (oxfam)

ä-'b"1'overleven afrika'

sangoma')

n export')

ogIJt(JóW'~~1ii1iW gestort op de rekening
~~en Afrika'

voorverkoop: ISOL, Kritak, sekretariaat studentenvoorzieningen,
Elcker-Ik, De Zondvloed.

Dirk De Naegel

Ernst Gülcher, Flanders Military
Technology, 1985, te bestellen bij
de Vlaamse Vredesuniversiteit vzw,
Guinardstraat 8, 9000 Gent, tel.:
09l/2~.58.74. Kostprijs: 30 fr.

aD ers .technonanieology
Op de IKoVE-studiedag had Ernst
Gülcher (Vlaamse Vredesuniversi-
teit vzw) het over de toenemende
militarisering van de ekonomie in
België. De neerslag van deze voor-
dracht is weer te vinden in een
brochure die de vzw naar aanleiding
van Flanders Technology Inter-
national binnenkort op de markt
brengt.
Ook dit jaar gaat er in Gent weer

een beurs door ter promotie van ons
Vlaams Technisch kunnen. De
'happening' loopt onder het tema
ruimte voor de mens. De grootste
belangstelling gaat dan ook naarde
lucht- en ruimtevaartindustrie. Een
industrietak die zich voor een groot
deel op de militaire markt toespitst
(10 % ruimtevaart, 58 % defensie en
32 % burgerluchtvaart). Ernst Gül-
cher stelt het in zijn inleiding zeer
duidelijk: "Ik heb de indruk dat de
'derde industriële revolutie Vlaan-
deren' (DIRV)een krachtige motor is
voor de militarizering van de indus-
trie. "
Aan de hand van talrijke voor-

beelden (onder meer het Franse
Aerospatia/e, het Britse Westland,de
Duitse luchtvaartreus Messer-
schimdt Bolkiw Blohm e.a.) wordt
gewezen op de rol die de Vlaamse
industrie wil spelen in deze indus-
trietak. Kleine bedrijven als Wal-
leeuw (Brugge) en BN-spoorll'eg- en
metaalkonstrukties, maar ook gro-
tere zoals Bekaert, trachten al dan
niet via kompensatiekonttakten
mee te snoepen van militaire pro ..
jekten die door deze 'reuzen' wor-
den opgezet. Het helikopterdossier
van het Belgische leger is in deze
kontekst dan ook een vette kluif.
Niet de militaire industrie op zich,

maar wel de toelevering van onder-
delen interesseert de Vlaamse indus-
trie. Het belangrijkste argument dat
in deze kontekst wordt gebruikt is
de 'spinoff'. Hieronder verstaat de
auteur 'geavanceerde produkten of
produktietechnieken die de gebrui-
ker een zekere voorsprong bieden
op zijn konkurrenten'. De uiteinde-
lijke bedoeling is dus de Vlaamse
industrie meer konkurrentiekracht
te geven. In het licht van de

ekonomische positie van ons land
dient dit konkurrentievermogen
vooral op internationaal vlak ge-
situeerd te worden. De binnen-
landse markt is te beperkt van
omvang.
Het kan ons dan ook niet ver-

wonderen dat de Flag (Flemish
Aerospace Group - een verbond
van meer dan honderd grote en
kleine in Vlaanderen gevestigde
bedrijven) op deze kar tracht te
springen. Zij betogen dan ook dat
Vlaanderens enige mogelijke ren-
dabele grondstof de technologische
know-how kan zijn.
In de praktijk blijkt er echter

maar weinig spinoff te zijn naar
burgerlijke projekten toe. Ten dele
is dit te wijten aan de strikt militaire
toeleveringsopdrachten die weinig
andere toepassingsgebieden heb-
ben. Anderzijds kan men zich ook
afvragen of andere toepassings-
gebieden wel mogen. Histories als
de Russische aardgaspijplijn en de
frees- en boormachine van Pégard
laten vermoeden dat vooral dit
laatste het geval is.
Blijkbaar kan de COCOM het

gedroomde sprookjestafereel van
een post-krisis Vlaanderen nog ver-
storen. De enige manier om het dan
nog als militair toeleveringsgedrijf
te redden is een verdere militari-
zering van de samenleving. Laat de
regering maar bijkomende militaire
bestellingen plaatsen om de werk-
gelegenheid te vrijwaren. De bij-
komende F-16bestelling is een eerste
voorbeeld.
In het kader van de veertien-

daagse rond relatievorming en sek-
sualiteit kunnen we zeggen dat de
vrijage tussen industrie en defen'sie
bij voorbaat gedoemd is om te-
mislukken, niet in het minst van-
wege de vele (valse) bespiegelingen
en de daaruit voortvloeiende weder-
zijdse zelfbevrediging. (DON)
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gewekt wordt om een aantal aparte
dingen op kleine schaal op de markt te
brengen... Op dit ogenblik is Half
Maart voot haar slechts een bijberoep,
wat mogelijk is, omdat haar echt-
genoot werk heeft.

Investeren ...
Wie aan iets dergelijks denkt om later
aan de kost te komen, moet wel weten
dat een weefgetouw vrij duur is. Een
kleintje kost 30.000fr, maar wie een
weefgetouw met een produktie van I
tot 2 meter per uur wil hebben (breedte
1,50 m) moet al naar de 80.000 fr
klimmen. De weefgetouwen van Half
Maart zijn afkomstig uit Frankrijk en
Zwitserland en het blijkt moeilijk te
zijn dergelijke dingen op de kop te
tikken.
Ook de arbeidsintensiviteit valt niet

altijd mee. Voor het getouw weefklaar
is, gaan al één tot twee dagen voorbij.
Het garen moet eerst op de garenboom
gespannen worden, en vervolgens
moeten die draadjes over een lengte
van 1,50 m doorheen een aantal haak-
jes (schachten, hevels, riet) gewurmd
worden. Het is alleszins een uiterst
minutieus werk, waar een paarde-
geduid voor nodig is. Als alles goed zit,
kan men tot 2 m per uur weven, en dit
alles temidden van een hels lawaai
waar niet zo gemakkelijk aan te
wennen is, vermoed ik.

Luc Vanheerentals
P.S. Half Maart is te bereiken: Half-
maartstraat 17, tel.: 016/22.76.27.

Ambachten in Leuven (5)
Handweverij 'Half Maart'

geweest dat de kursussen drie maand
op voorhand bezet waren."
"Het slorpte echter allemaal teveel

tijd op en daarbij komt nog dat men op
de duur nog nauwelijks tijd heeft om te
eksperimenteren. Men doceert steeds
dezelfde dingen en op de duur stag-
neert ge... We zijn gestopt met het
geven van kursussen, en inzake het
geven van opleiding zijn we nog enkel
verbonden aan het Centrum voor
Middenstandsopleiding van Haas-
rode. In de opleiding 'Kleinhandel',
kan men de praktijkopleiding van het
weven hier komen volgen. De be-
doeling van het CMO is mensen een
opleiding te bezorgen over het zelf
beginnen met een bedrijf of winkel."

OP het plein voor het
mooie herenhuis waar
zich het weefatelier van

Anne Van Dievoet bevindt,
staan allerlei bulldozers, water-
zuigmachines en drilboren een
kakafonie, met veel drums d'r in,
te verkopen. Als ik binnen in het
gebouw aan mijn gesprekspart-
ner vraag of ze daar geen last van
heeft, schudt ze van neen: "De
weefgetouwen maken meer la-
waai..."

en in het weefgetouw is er om de
tien sekonden de schietspoel die van
links naar rechts rukt, en weer een
draad aan het gewevene toevoegt. Met
de voet worden de 'schachten' op en
neer bewogen, om de draden in de
juiste kombinatie klaar te leggen. Het
garen dat vooraf opgespannen is rond
de 'garenboom' komt eerst door die
'schachten', om dat gelukkig door de
'hevels' te lopen. Met het 'riet' wordt
het garen, nadat de schietspoel nog
eens gepasseerd is, aan de rest van het
gewevene vastgehecht. Na deze tech-
nische introduktie in het weven, even
kennismaken met Anne Van Dievoet.

" Een doorsnee architekte?
Anne Van Dievoet probeert van de
handweverij een echt bedrijfje te
maken. Er worden allerhande stoffen
(waaronder katoen, vlas, wol) ge-
weven om ze te verkopen. Zowel
gordijnen, overgordijnen, tafellakens,
zetelbekleding, stof voor kleding, hals-
doeken e.d. komen hier op een
handgeweven manier tot stand.

We bevinden ons aan de Geertrui-
abdij, waarvan enige maanden geleden
de Sion-vleugel een tijdlang werd
gekraakt. De handweverij heeft < als

Eigen baas
"We zijn zeven jaren geleden hiermee
begonnen. Ik ben regent plastische

adres Halfmaartstraat 17, en dat ·is en
verbindingsstraat tussen de Vaart-
straat en de Mechelsestraat. Aan de
achterkant van dit gebouw bëvindt
zich het zogenaamde Klein-Begijnhof.
In een ruime kamer staan 4 stevige
houten weefgetouwen opgesteld en
aan elk getouw is iemand aan het werk.
Wat er precies allemaal gebeurt, is

voor mij, na een omstandige uitleg,
nog niet helemaal duidelijk. Men ziet
iemand werken met handen en voeten,

kunsten. Ik heb altijd zelf een bedrijfje
willen hebben en na een drietal jaren in
het onderwijs gestaan te hebben, hield
ik het voor bekeken. In loondienst
werken was immers niet wat ik zocht.
In dit huis wilden mijn man en ik eerst
een privé-akademie oprichten met
onder meer fotografie, schilderen, en
dergelijke. Vrij snel bleek dat men
vooral in weven geïnteresseerd was. Ik
heb vervolgens jaren kursussen ge-
geven in het weven, en er zijn tijden

In feit wordt alles geleverd wat de
klant wenst, en vooral hoe hij het
wenst. Onze gesprekspartner be-
schouwt zichzelf als de architekte van
een geweefd produkt, net zoals de
bouwkundig architekt een huis bouwt
met behulp van de precieze richtlijnen
die hij meekrijgt. Hiermee is meteen
het verschil verduidelijkt met de grote
industriële tekstielfabrikanten.
"Zij tasten de markt af naar datgene

wat bij het doorsneepubliek in de

Meer informatie is te bekomen bij Karel Lannoo en bij
Geert Pauwels, op de tweede verdieping van 't Stuc, E.
Van Evenstraat 2D te 3000 Leuven, dagelijks tussen 9.00 u
en 18.00 u (016/236773).

lP 1IIZIIUIDJIlT VM I V.Z••• ICULTUU.1IAAD 111. LlUYlllII ITUDIJITII~T':TUAT2D

Op 30 april 1985 wordt de Leuvense
binnenstad in muziek gezet! Een dag
waarop iedereen, individueel of in

groepsverband, zijn kreativiteit en originaliteit
op muzikaal vlak kan tentoon spreiden. De
bedoeling is aan ieder de kans te bieden om in
volle vrijheid zelf muziek te maken en aktief deel
te nemen aan het hele opzet.

versterkte bands en podiumoptredens.
2. "Specials".
Als aantrekkingspunten worden enkele kuriositeiten
opgezet. Misschien klinkt de stadsbeiaard wel eens heel
anders of komen er vreemde geluiden uit de
luidsprekers in de drukke winkelstraten. Een piano-
uitvoering van 24 uren lang staat al op het programma.

3. Het orgelpunt.
Als hoogtepunt gaat om 21.00 u een groots georkes-
treerd muziekgebeuren van start.
De hele Leuvense bevolking wordt, op een nog nader te
bepalen plaats uitgenodigd om deel uit te maken van
een muzikaal evenement. Iedereen kan deelnemen,
mits enig entoesiasme. Muziekkennis is niet vereist. Je
kan instrumenten meenemen maar met de eigen stem
of handengeklap is ook heel wat te bereiken.

Konkreet bestaat het projekt uit drie delen:
I. Straatmuziek.
De rode draad doorheen het gebeuren is straatmuziek,
waarvoor iedereen wordt aangesproken om zelf iets te
doen. Straten en pleinen, parken en binnenplaatsen,
heel de stad. staat 's avonds open om bijvoorbeeld een
orkest van 20 Bob Dylans te vormen, om een
solonummer weg te geven op bombardon, om met de
huisfanfare door de straat te trekken, om ... Als het
maar in de muzikale. sfeer blijft.
Wat we willen vermijden zijn zwaar elektrisch

smaak zou kunnen vallen, en produ-
ceren daar dan kilometers van. Zij
kunnen zich van de persoonlijke
wensen en smaken van de partiku-
lieren niets"'aántrekken. Wij wel. Wij
werken bijvoorbeeld samen met bin-
nenhuisarchitekten en dekorateurs,
die soms heel speciale wensen hebben
en hun klanten iets persoonlijks willen
bezorgen."
Door het feit dat men in de meeste

gevallen zonder tussenpersonen werkt,
kan men de prijzen konkurrerend
houden t.a.v. de fabrieksstoffen, en dit
ondanks de kleine produktie. Gordijn-
stof kan Half Maart leveren tegen
1200 fr per meter, dekens in mohair
tegen 4000 fr, een mooie sjaal tegen
t800 fr, enzovoorts. Toch lukt het
voorlopig niet om loonzekerheid in het
bedrijf te brengen. Van. augustus tot
Nieuwjaar ging het goed, zodat Anne
zelfs begon te denken dat ze iemand in
dienst kon nemen. Maar sinds Nieuw-
jaar is het weer bijzonder stil...

Om dit euvel op te vangen, is Anne
Van Dievoet op zoek naar bedrijven
waarvoor kan geleverd worden. Zo
zijn bijvoorbeeld kontakten met een
kazuifelfirma uit Brugge, die een
kleine bestelling (10 à 20 m) wil
plaatsen voor een aantal kazuifels, die
dan in hun klassieke kollektie uit het
oog moeten springen. Ze krijgt grote
vrijheid om terzake iets moois uit te
werken ... Ook zijn er kontakten met
kledingzaken bij wie de interesse

-

Praatforum in Leuven

Zoals Londen zijn Speakers
Corner heeft, zo heeft
Leuven nu ook zijn versie

van een praathoek. Niet in Hyde
Park in openlucht, maar wel in
De Kansel, een kafTee in de
Muntstraat. Woensdag 6 febru-
ari ging dit initiatief van start
met filmregisseur Robbe De
Hert op de kansel. Een kansel is
een preekstoel, maar dat zullen
de regelmatige kerkgangers wel
weten.

Voor een goed gevuld kaffee mocht De
Hert de verbale aftrap geven. Zoals het
een goede pastoor betaamt, opende De
Hert met een kruisteken. Hij wist
echter niet veel nieuws te vertellen: hij
had het over de problemen van de film
in België (vooral financieel dan) en
spuide kritiek op de BRT.

Nu is het echter nog een zoeken naar
de goede formule, zodat de bezoeker
weet wat hij kan verwachten en wat
mogelijk is. De woensdagavond zat
men wel al op het goede spoor. Eerst
mag de spreker zijn verhaal komen
vertellen. Tijdens de pauze kan de
klant zijn dorst lessen en het kaffee zijn
inkomsten verhogen. Hierna mag het
publiek dan vragen stellen. Die dis-
kussie is echter slechts een deelaspekt.
"Ik zoek nog altijd naar een evenwicht
tussen het brengen van entertainment
en het brengen van informatie, waarbij
het de bedoeling is voor een zo ruim
mogelijk publiek een zo ruim mogelijk
programma te brengen."

Toekomst
Men blijft echter niet stilzitten: zo
wordt er al gedacht aan een uitbreiding
van het praatgebeuren. Inde toekomst
wil men werken rond gegroepeerde
projekten, waarbij dan één bepaald
tema aan bod komt, bijvoorbeeld
poëzie. Wat ook moet kunnen, is het
brengen van echte animatie ook buiten
het kaffee, in de Muntstraat of elders
ter gelegenheid van feesten.
Intussen komen de volgende anima-

tors-sprekers aan bod: Louis De
Lentdecker, Maurice De Wilde en
Paul Schrijvers, die zijn absurde
ludiciteit in 'Zwarte Vertelsels' naar
voren zal brengen.
Personen die ook eens vanop de

kansel de kaffee-bezoekers willen toe-
spreken, kunnen beter eerst kontakt
opnemen met Jan Vandenberg in de
Muntstraat 15 of op telefoonnummer
016/22.09.23.

Marc Heeren

Speakers Corner
. Een pasgeboren veulen moet nog op
zijn poten leren staan en hetzelfde kan
gezegd worden van dit praatforum.
Dit lovenswaardig opzet is in staat om
uit te groeien tot een volwaardige
Speakers Corner. "Maar dit is maar
een startprogramma dat nog op gang
moet geraken", aldus Jan Vanden-
berg, uitbater van het kaffee. "Boven-
dien is de Kansel-Speakers Corner
dubbel beperkt enerzijds door de
ruimte (in het kaffee is er plaats voor
een 80-tal mensen) en anderzijds zal er
niet geluld worden (in Londen wordt
hoofdzakelijk flauwekul uitge-
kraamd)."
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dat 37,4% van Wina bestaat uit
mensen der vrouwelijke kunne en uit
62,6 % der mannelijke niet-kunne.
Opvallend is dat de informatika-
richting weinig meisjes aantrekt, ter-
wijl de wiskunde niet meer voor
mannen weggelegd lijkt.
Leuke gedichtjes kwamen nog van

ene Jokke en de vredesblokjesmeet-
kunde leek wel leuk, maar ging onze
pet te boven.

neopatie op geen enkele onderzoeks-
oasis zou steunen.

Het beste uit de kringbladen Kontroversieel
En dan komen we stilaan aan de echt
kontroversiële stukken van deze Pal-
fijn. Een bespreking van het Kanker-
paviljoen van Solzjenitsyn "beschrijft
de bijzondere situatie in een onkolo-
gische kliniek, en kan als dusdanig
interessant zijn voor geneeskunde-
studenten". Welja, deze boekbespre-
king is niet slecht. Misschien wel wat te
laat in de tijd. De nadruk ligt vooral op
het repressieve apparaat in Rusland
(wisten wij al) en slechts zelden wordt
iets medisch relevant gezegd. Niet zo
erg, ware het niet dat de hoofd-
redakteur zo strijdend tekeergaat te-
gen politiek in een studentenblad.
Tweemaal tereke dan nog, in het
inleidend artikel op pagina 3 en in een
ekstra-editoriaal. Het volgende artikel
gaat over abortus en de legalizering
ervan. Op pagina 3 geeft Peter aan dat
het "verheugend is dat abortus even-
wel principieel volgens de betreffende
werkgroep strafbaar moet blijven".
Oef, zeggen wij, gelukkig vermijdt men
hier nog net de politiek.
Na het boeiende vierde deel over

"bevruchting in de baarmoeder" be-
reiken wij het ekstra-redaktioneel, En
wat lezen wij? "Bovendien heeft elk
politiek-sociaal thema natuurlijk me-
dische aspekten. Evengoed zou men
dan kunnen oprichten: een werkgroep
medici voor Amnestie, tegen het
psychisch lijden van de slachtoffers
van de repressie". Geen slecht voor-
stel, of wat dacht u? Maar volgens
Peter krijgen "we nochtans geen
specifieke opleiding tot deze maat-
schappelijke problematieken, zodat
elke aanspraak op bijzondere auto-
riteit om te beginnen uit de lucht

(vervolg op p.S)

Oewaarde studentgeno-
ten, wij, de Vanzwanske
mét en de Vanzwanske

zonder, hebben de eer het woord
tot u te richten bij een speciale
gelegenheid. Tot onze grote ver-
bazing merken wij dat de Veto-
redaktie kost wat kost haar
populariteit ten opzichte van de
rubriek der kringbladen wil ver-
hogen. Daartoe begaf zij zich dit
jaar op het pad der kruis-
woorden. Sinds vorige week
merken wij ook nog fotowed-
strijden, afficheveldslagen, en
dies meer. Oewaarde collegae
aan deze universiteit, u kan
begrijpen dat wij, de Vanzwans-
kes, met lede ogen deze evolutie
volgen. Na rijp beraad met onze
raadgevers in de privee-kabi-
netten hebben wij echter beslo-
ten ons ook in de dans te wagen.

Voor wat hoort wat, natuurlijk. De
enig mooie prijs die aan deze wedstrijd
verbonden is, betreft een reis met uw
favoriete Veto-redakteur naar keuze.
Naar keuze is ook de bestemming van
de trip. En over de vervoermiddelen
kan onderling een afspraak getroffen
worden. Kortom, een enige gelegen-
heid om over alles en nog wat
opheldering te krijgen. Slaat Dirk de
nagel wel eens op de kop? Komt
Toontje om zijn boontje? Zal de echte
Vanzwanske onder de genoemde nu
opstaan? Is Luc Balthusser echt een
filosoof? Lijkt onze hoofdredakteur
echj op een fotozetmachine? Heeft
Bart Domoor zijn naam echt gestolen 7
Zaken die wij eigenlijk eerst dachten te
stellen als schiftingsvragen, maar die
toch te moeilijk zouden geweest zijn.
Wij laten u de antwoorden via onze
reiswinner kennen in de volgende
jaargang. Afgesproken zo 7 En nu
maar de meetlat ter hand nemen. Of
het wedstrijdreglement dat te ver-
krijgen is op de Veto-redaktie.

hebben zijn soms negatieve kritiek
nodig." Voorwaar, voorwaar, een
positieve kijk op de zaken. Hopelijk
menen zij het nog ook. Want wij
schrijven niet negatief om negatief te
schrijven. Vanzwanske houdt immers
echt van goede kringbladen en daarbij
zou hij graag alle blaadjes rekenen. En
daartoe moet hij wel eens kankeren.
In elk geval heeft hij zich niet aan dit

Newtonneke geërgerd. Is dit daarom
een goed Newtonneke? Niet nood-
zakelijk, want wij hebben een genuan-
ceerde visie in huis. Zoniet, kopen wij
er snel ééntje in de winkel om de hoek.
Wat wel positief kan genoemd

worden is de verzorgde opmaak en vrij
behoorlijke kwaliteit deze keer. Doe
zo verder. En liefst met meer pagina's.
Pas dan zou Vanzwanske helemaal
verheugd zijn. Maar goed, wij zijn
gematigd optimist.

Dit kan niet gezegd worden van
Jurgen Everaerts. Hij vindt dat Wina
de laatste jaren sterk veranderd is. De
zogenaamde "inhoudelijke" werking
is zeer sterk aan het verminderen. De
verzorgende funkties verlopen op dit
ogenblik echter nog behoorlijk naar
wens. Maar toch zal dit niet blijven
duren als men niet oppast. "Ars we in
deze impasse blijven zitten, gaat Wina
binnen de kortste keren een fossiel
zijn". Vooruit kameraden (sorry), de
beuk erin. Maar dan zonder Weeuw-
snitje en de dweven zergen. Want dit is
echt plagiaat (plaat van Gerard Ver-
meersch en kringblaadje Klio dit jaar).
Na lezing van dit nummer weten wij

Palfijn
Zware kost is de Palfijn, opgezadeld
met nr.2. Een merkwaardig nummer.
Goed en kontroversieel. Of hoe moet
je zoiets noemen? "Deze Palfijn is
bijna dubbel zo dik als zijn voor-
ganger. Is de geneeskundestudent
eindelijk uit zijn apatie voor Medica
gehaald 7" Een stelling die aanvecht-
baar zou kunnen zijn. Men neme
immers twee schrijvers (Peter Mom-
baerts en Jan Eggermont) weg en van
het blad kan nog hoogstens een
blaadje gemaakt worden. Waarmee
Vanzwanske de medici niet wil beledi-
gen en nog minder de veelschrijvende
Peter (7 artikels) scheef bekijken.
Omdat het interview met de Duve in

het Frans is, wippen wij snel naar de
volgende tekst. Toch vermeldens-
waard is dat professor de Duve sterke
heimwee heeft naar de KUL van voor
de splitsing. De hele tekst is door-
desemd van die gedachte. Prof. De
Schrijver krijgt daarna de ruimte om
de homeopatie eventjes in elkaar te
rammen. Schrijver Peter heeft zich
echter ingedekt: "Het verwijt van
eenzijdigheid van de hiernavolgdende
bespreking gaat niet op ... Mocht een
lezer desalniettemin de kritiek van
prof. De Schrijver toch te eenzijdig
vinden, dan kan in de volgende Palfijn
uiteraard altijd een artikel ter verde-
diging van homeopatie verschijnen."
Belangrijkste bezwaar is dat de ho-

Newtonneke
Ziezo, bovenstaande zever heeft ons
weer wat opgelucht. Zodat wij de lieve
Winezen v.olbereidwilligheid te woord
kunnen staan. Pagina 2 van dit
Newtonneke heeft het over de scherpe
kritiek die wij op het blaadje hebben
geschreven bij vorige gelegenheden.
"Wij horen dat Vanzwanske ziek is.
Met deze wensen wij hem een spoedig
herstel toe. Dat hij nog vele malen ziek
mag worden van het Newtonneke. We

Met enige ontroering kondigen wij u
dan ook de grote Vanzwanskeswed-
strijd aan. De opgave is vrij een-
voudig: het enige wat men moet doen
is ons tegen einde april laten weten
hoeveel meter tekst in de rubriek
"Kringbladen" de revue zal gepas-
seerd zijn op het einde van de jaar-
gang. Wie de .vorige Veto's niet meer in
huis heeft, kan altijd op de Veto-
redaktie ('S Meiersstraat 5) ter konsul-
tatie komen.

.~IJIER8IIM JlIMNIJEREN•••... Tekeningen: Katrien Van $chuylenberghSUlUlrio: Pascal Lejêvre
Landbouw
• donderdag 14 februari: verbroe-'
dering '!!,et VTK .[1 Cité-bar.
• maandag 18 februari: film: Once
upon a Time in the West. In C200K
om 20.30u.
• donderdag 21 februari: verbroe-
dering met VTK in fakbar.

Blos
• donderdag 14februari: Valentijn
Volksdansavond met "Rozegeuren

__ Maneschiindrank". In sedes om
20.oou.
• zaterdag 16 februari: biosdag en
bal.

~ At-lNABEU.E "'EIi~ TOO4
~eN ~wONre~'\"'M~'GE.
~"TELL'N~ YOOA.

OE. NKrUUL.

Chemlka
• vrijdag 15 februari: galabal in
Salons Georges om 21.00 u.

Medica
• maandag 18 februari: debat over
Abortus m.m.v. Prof. Schotsmans
in AG om 20.30 u. Org. WG Ge-
zondheidszorg.

Geologie
• dinsdag 19 februari: presidium-
vergadering.

Merkator
• donderdag 14 februari: meisjes-
voetbal in Sportkot om 21.00u. en
volleybal 1ste - 2de kan in sportkot
om 21.oou.
• dinsdag 19 februari: Free Po-
dium in Kleine Aula om 20.00u.

Germanla
• vrijdag 15 februari: "Brunch"
voor de medewerkers op SoRa om
13.oou.
• woensdag 20 februari: presi-
diumvergadering in de praatka-
mer om 20.30 u.

MHK
Industrla
• donderdag 14 februari: Valen-
tijn-TD in Salons Georges om
21.00u. Discobar Koesj Koes.

• maandag 18 februari : "Virginaal-
koncert" door .Jos Meersmans. In
de 'Lounge' van het Pauskollege
(Hogeschoolplein) om 20.30 u.

Psychologie
• donderdag 14 februari: vergade-
ring kulturele werkgroep in de
Shrink om 14.00u. Kringvergade-
ring om 20.00u. Zwemmen met
sportkaart in stedelijk zwembad
(Hogeschoolplein) om 22.00 u. Al-
lemaal meedoen.

Katechetlka
• donderdag 14 februari: etentje
van eerste lissers. In fakbar om
20.30u.
• zaterdag 16 februari: infodag
voor toekomstige eerstejaars vanaf
9.00 u in de Kleine Aula. Iedereen
welkom.
• dinsdag 19 februari: karnavalfu if VTK
in de fakbar. Iedereen welkom. • donderdag 14 februari: verbroe-
• woensdag 20 februari: presi- dering met Landbouw in Cité-bar.
dium (open vergadering) in de • maandag 18 februari: film: Once
fakbar om 20.30u. upon a Time in the West. In C200K

om 20.30u.• donderdag 21 februari: tweede
kritische sessie rond het paus-
bezoek: sprekers: M. Van Teute en
P. Vandermeersch. In Kleine Aula
om 20.30u.

• woensdag 20 februari: industrie-
dag in Lerkeveld.
• donderdag 21 februari: verbroe-
dering met landbouw in fakbar.

SN.JE "-ENT M'N
vADER.. AU \..., .w:r~,.T wecra,,!
IK ""ClOk ~e.,", Al.

z..~:
"u.tt.ST •
'ft.0UVJe,N0"

Kilo Wlna
• donderdag 14 februari: Home- • maandag 18 februari: film: Oncc
rus' Odyssee. Soloteater door Paul upon a Time in the West. In C200K
Houwen. Grote Aula om 20.00u. om 20.30u.
• maandag 18 februari: klassieke .• dinsdag 19 februari: onderwijs-
Avond in L &W 8ste verdieping om werkgroep in de Winakelder om
20.00 u. 20.00u.
• Kriminologische kring • woensdag 20 februari: presi-
• woensdag 20 februari: kring- diumvergadering in de Winakelder
vergadering in 't Stuc om 20.00u. om 20.00u.
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Onze (nog altijd onschuldige) hand heeft er weer een inzending
uitgepikt. Lieve Honné, Vaalbeekstraat 1,3031 Oud-Heverlee mag
twee vrijkaarten afhalen bij de permanentie van 'tStuc, Van
Evenstraat 2d, voor een Stuc-organizatie naar keuze (binnen twee
weken). Oe anderen kunnen zich op deze nieuwe opgave werpen.

1 2 3 4 5 6 10 117 8 9

Horizontaal
1. Slee _ aanstaande _ steekwapen; 2. muzieknoot _ bood-
schap; 3. allusie; 4. Latijnse 'reeds' _ meisjesnaam _ beperkt;
5. mediterraan eiland _ Cerium; 6. Amerikaanse organizatie _
snort; 7. kreet _ Chinese legendarische leider _ anagram van
'dors'; 8. Griekse zeegodin die ooitOdysseus redde _ stuk stof;
9. vork en mes _ mensenrechtenorganisatie; 10. in een ongunstig
daglicht geplaatst persoon _ zwier; 11. stem _ draagt iets op zijn
neus. .

Vertikaal
1. Hoofdstad van het oud Syrische Rijk waar de Rode Ridder nog al
eens vertoefde; 2. onder andere _ geladen deeltje _ leger des heiIs
(Engels); 3. stelling -'- oorlogsbom; 4. lokmiddel _ omgekeerd
persoonlijk vnw.; 5. klungelaars; 6. bestuurt·- totus tuus;
7. vallei _ verbrande resten _ muzieknoot; 8. jongensnaam _
verkondiger; 9. rasmoord _ Chinese afstandsmaat; 10. afbake-
nend stuk hout; 11. heden _ Engels voorvoegsel _ ontvangt.

BOM

• Te huur: gezellige zolderkamer met
lavabo, ongemeubeld. Vrij van 15
februari tot 15augustus. Waar? Dago-
bertstraat 48. Prijs: 3200fr alles in-
begrepen.

r~----------------------------------,
I ZOEKERTJE: gratis.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL _

ZOEKERTJES
• Wie kan mij helpen bij het oefenen
met mijn dwarsfluit? Tel.: 016/
44.77.76 en vraag naar Dora (na
18.00u).
• Met wie kan ik na het koncert van
Leonard Cohen (4 maart, Brussel)
meerijden naar het station in Brussel
of naar Leuven? Vergoeding! Tel.
015/31.36.86. Vraag naar Luc.
• Voor de liefhebbers: studente ver-
telt elke vrijdag- en zaterdagavond
obsceen verhaal: tel. 091/60.17.16
(vragen naar Hilde).
• Te huur: gemeubelde studio, Tien-
sevest 21, Leuven. Twee personen.
Nabij station. Tel. 03/776.63.19 ma,
di, dond. 9-15, vragen naar Van Den
Broeck of ter plaatse 3 X kort bellen.
6000 fr/maand.

• Kamer te huur vanaf 1 april '85.
Tiensevest 94, Leuven. Bevragen:
woensdag en donderdag tussen 18 en
20 uur.
• Te koop PHILlPS portable "Sound
Machine" (tun .!verst.! equal./ cass.!
dolby/afneemb. boxen) nog in garan-
tie. Tel. 19.oo-20.00u: 016/23.01.41.

• Zoek meisje uit Grimbergen. Dins-
dag 6 februari ontmoet met autostop.
Wil een ernstig gesprek. Kom na
20.30u naar Camillo Torres K408,
Brusselsestraat 165 bij Lieven.
• Ik wil kopen voor 5000 fr of I
maand huren: een drumstel. Brigitte
Vanschoelant, St.-Annastraat 17, Leu-
ven.

• Te koop: nieuwe walkman Aciko.
Nog onder garantie 800 fr. Z.w. Fried'l
Maquestieau, Vanden Tymplestraat
69, Leuven.
• Gevraagd: lift Leuven-Gent, op
woensdag 13 of donderdag 14 februari
in de (late) namiddag en! of 's avonds
terug. Z.w. Wirri Broothaerts, Tiense-
vest 122.

• Te huur: grote kamer (+ gem~-
belde keuken) 3l00fr (alles inbegre-
pen). Bogaardenstraat 2 (tegenover
Medisch Centrum).

• IJshockey-liefhebbers: er is nu de
mogelijkheid tot het leren van deze
sport. Inlichtingen bij Luc Bijnens,
Tervuursevest I/blok 7/4 of sekre-
tariaat van het sport kot.
• Gevraagd: lift Kortrijk (omstreken)
- Leuven en terug. Ik ben bereid in de
kosten te delen. Z.w. Jan Rave-lingien,
Groot Begijnhof 23 A, Leuven. Tel.
056/77.94.55. Dank.
• Gezocht: vrouwelijke danspartner
om met mij op woens- of donderdag-
avond een danskursus te volgen. Z.w.
Wino Baeckelandt, Brusselsesteenweg
84, Leuven.
• Licentiaat filosofie geeft gratis bij-
lessen filosofie aan alle richtingen en
jaren als voorbereiding op mijn loop-
baan. Z.w. Vanhaverbeke Wim, Tien-
sestraat 112, kamer 256.

Het beste uit...
(vervolg van p. 7)
gegrepen is." Blijkbaar wordt er hier
om bijzondere autoriteit gevraagd, of
bent u ook niet meer mee?
Het gaat hier immers om het groot

anti-raketten-dossier, dat de redaktie
(1) van Palfijn verplicht moe~t op-
nemen. Verplicht door het presidium.
De redaktie beweert dat "politieke
thema 's niet in Pal fijn behandeld
moeten worden". Ondertussen zegt zij
wel dat de vredesbeweging niet ageert
tegen de Russische raketten (hadden
wij het niet gedacht !) en dat pacifisme
gelijkloopt met dekadentie en een
voorbode van nakende ondergang
vormt.
En om er helemaal niet meer aan uit

te geraken komt op de pagina daar-
naast rektor De Somer aan het woord.
En kijk wat die voor "dekadente"
praat verkoopt! "Onze opdracht be-
staat erin het menselijk leven te
beschermen en het lijden van onze
medemensen te verhinderen of te
verlichten. Beter dan wie ook weten wij
(onze kursivering) dat medische hulp
na een nucleair conflict ofwel on-
bestaande ofwel nutteloos zal zijn".
En verder "De grootste successen in de
geschiedenis van de geneeskunde kwa-
men tot stand door voornamelijk
preventieve maatregelen. Epidemieën,
die de mens eeuwen lang als onver-
mijdbaar beschoug-de, werden Zo be-
dwongen... Het kan een aansporing
zijn om ons ook nu in te zetten voor de
preventie van de laatste epidemie die
de mensheid zou kunnen treITen en
zelfs vernietigen".
Jamaar, zeg, wie van beiden moeten

wij nu geloven? Blijkbaar kan er
hierover in Medika nog een aardig
woordje vallen. Als het aan ons
toekomt, kunnen wij enkel zeggen dat"
elke burger over elke politieke kwestie
zou moeten meepraten. Zelfs al heeft
de burger geen "specifieke opleiding"
gehad. Wie wel, trouwens? Maar ja,
wie is Vanzwanske om bijzondere

• Student verhuurt kot: aparte slaap-
en studeerkamer, c.v., stortbad; tel.
(enkel tijdens weekend) 051/20.44.93.
ijs: 2800fr/maand.

• Gezocht: kamer in gemeenschaps-
huis aan max. 3700 fr/maand alles
inbegrepen. Z.w. Parkstraat 96, vra-
gen naar Johan.
• Gezocht voor akademiejaar 85-86:
6 kamers in een gemeenschapshuis.
Schrijven naar Mieke Nachtergaele,
Eikstraat 8, 3000 Leuven.
• Te koop: elpees in zeer goede staat
aan 100 à 150 fr. Vooral punk. Kom
maar eens langs bij Felix, Gelden-
aaksevest 52.
• Te koop: tikmachine (Slver-reed,
SR200) 1800 fr. Kontakt op nemen
Chen Li Qun, Parkstraat 29, kamer
0010.
• Gewetensbezwaarde (15 maanden).
Dringend! Gevraagd: Krisisopvang-
centrum Oikonde. Taak: groepsbege-
leiding, koörd. dagelijks leefgebeuren,
permanenties. Aanmelden Regastraat
11, Leuven, 016120.11.13.
• Te koop: Pioneer PL-L800 platen-
speler 10.000 fr zonder cel (nieuw
18.900 fr). J. Decloedt, Leeuweriken-
straat 51, in Heverlee.
• Gezocht: ganzenborden voor ver-
zameling; af te geven op Blijde
Inkomststraat 36, bij Kati.
• Verloren in de buurt van de R. Van-
dervaerenlaan: een oud bruin dames-
fietszadel. Gelieve het terug te be-
zorgen aan Marc Van Dijck, R. Van-
dervaerenlaan 4.
• -Josi geeft bijlessen Frans op per-
soonlijk aangepaste manier. Tel. 016/
230.250,.
• Te koop: ijskast, tafelmodel. Noor-
mannenstraat 111, 3000 Leuven. In-
lichtingen Marie-ange Defreyne, tel.
016/26.00.27.

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

autoriteit te vragen? Waarom zouden
wij immers mogen zeggen dat het
kernrakettendossier toch interessant
is? Dat het artikel over leprabestrij-
ding goed is? Omdat deze artikels en
hun wetenschap ten dienste staan van
de mens? Verdorie, nu zijn onze
vraagtekens op. Zolang dat we nog
haakjes hebben, gebruiken we die dan
maar. Dus tussen haakjes: (het zou wel
kunnen dat de doorsnee Medika-lezer
een dunnere Palfijn krijgt. Het presi-
dium zou namelijk overwegen het

ekstra-redaktioneel te censureren of
weg te laten. Wij kregen nog een
oorspronkelijk nummer en vonden
Peters mening toch boeiend. Al was
het maar om de hoofdredakteur beter
te leren kennen).
Enkele centimeters kunnen we nog

wel vrijmaken om te vermelden dat ene
Liesbeth Vonk van fruitsap houdt.
Want als de Palfijn dit wereldnieuws
vindt, dan wij ook. "U lacht ermee,
maar dit is de waarheid" volgens
prof. De Geest, terwijl prof. Brosens
de medici nog meegeeft dat bevruch-
ting ook nog gaat door coïtus. Men
vergete dat niet. En tot de volgende
keer maar weer. Vanzwanske

Donderdag 14 februari
20.00u. KONCERT Conservatoriumafdeling Lemmensinstituut. Koncert-
zaai Lemmensinstituut. Inkom 1OOfr.

20.00u. TEATER Homero.' Ody..... Soloteater door Paul Houwen. Grote
Aula. Org. Klio.

20.00 u. MEETING PvdA tegen Orde van Gen ... heren, tegen wln.tbeJag. Op
Gasthuisberg. Sprekers dr, M.Martens (Genk) en verantwoordelijke
PvdA, St.-Rafael. In AG2, Minderbroedersstraat 17. Org. MLB, PvdA.

20.00u. LITERATUUR Toneel van Samuel Beekett. In 'tStuc. Org.
Universitaire Werkgroep Literatuur.

20.30u. FILM Afl8tha ou I.. lectur .. IIl1mlt.e. (M. Duras). Aud. Ves. Inkom
50170.Org. Kura.

20.30 u. FILMExt.rleur nuit (J. Bral). Aud. Ves. Inkom 50170.Org. DAF i.s.m.
Werkgroep preventie, Roze Drempel.

Vrijdag 15 februari
20.00u. TONEEL TremllJn beg .. rte van T. Williams. Door Reynaert-
ghesellen. In Stadsschouwburg.

20.00 u. WEEKEND Va.tenweekend UP over Derde Wereld. Jan Stasstraat 2.

Zaterdag 16 februari
15.00u. BETOGING Voor de vrijlating van Kristien en Jeanneke, tegen het
misbruik van voorlopige hechtenis. Vertrek Ladeuzeplein.

Zondag 17 februari
12.00 u. DANS Oan.work.hop Jacque. Patarozz/, Naamsestraat 96, eerste
verdieping. Prijs 650/850. Org. Kultuurraad.

Maand~g 18 februari
20.30 u. KONCERT VIrginaalkoncert door Jos Meersmans. Lounge van het
Pauskollege. Inkom 60. Org. Muziekhistorische Kring.

<,
20.30u. DANS Cie Balmuz met Chacun appelIe. In 'tStuc. Inkom 140/200.
Org. Kultuurraad.

20.30u. FILM Onceupona time In the we.t. In Aud. C200K, Heverlee. Inkom
60170.Org. Landbouwkring, VTK, Wina.

20.30u. DEBAT Abortu. m.m.v. Prof. Schotsmans in AG, Minderbroeders-
straat 17. Org. Werkgroep Gezondheidszorg Medika.

Dinsdag 19 februari . .
1.9.00u. DINER Chlne.e Local Food Featlva/. In Meisjescentrum, Vital
Decosterstraat 47. 80fr/schotel.

19.45 u. LEZING De SovJetparceptle van We.t-Europa door J. Lowenhardt.
Kleine Aula. Org. Centrum voor vredeswetenschappen. Pol & Soc. Wet.

20.00 u. FESTIVAL Chlnee. OudeJaa"avond, met films, spelen, schilderen,
kalligrafie, dans. Meisjescentru~, Vital Decosterstraat 47. Inkom 40fr.

20.30u. FILM Franse filmvarianten: Jour de 'lte van J. Tati. In Aud. Ves.
Inkom 50170.Org. Kultuurraad. .

22.30u. FILM Franse filmvarianten: Mon Oncle van J. Tati. In Aud. Ves.
Inkom 50170.Org. Kultuurraad.

Woensdag 20 februari
14.30u. POEZIE Liters 1 m.m.v. Guy Luyten. In 't tafelrond, Grote Markt 4.
18.15u. VIERING A.woen.dag in de O.L.V.-kerk. Org. UP.
20.00u. TEATER Oude Banden, lege handen van David Mamet, door Arca-
Gent. Stadsschouwburg.

20.30u. DANS Studio DM met In.fance •. In 'tStuc. Inkom 140/200. Org.
Kultuurraad.

22.30u. VIDEO-PARTY Met clips op groot scherm van o.a. Bauhaus,
Residents, Siouxsie & Banshees, Philip G/ass, Flyin Rizards, Cabaret
Voltaire, Sex Pistols, en vele anderen. In Dancing Atelier. Inkom 50 fr. Org.
vzw Chestnut Three.

Donderdag 21 februari
20.00u. TEATER De verzoeking van Hugo Claus. Door Arca-Gent.
Stadsschouwburg.

20.30u. FILM Franse filmvarianten: Lea Vacance. daMr. Hul.tvan J. Tati.ln
Aud. Ves. Inkom 50170.Org. Kultuurraad.

20.30 u. DISKUSSIE Krltl.che .e18'e rond he' Pau.bezoek. Sprekers: M.Van
Tente en P. vanoermeersen. Kleine Aula. Org. Katechetika en UP.

22.30u. FILM Franse Filmvarianten: Trsflc van J.Tati. In Aud. Ves. Inkom
50170.Org. Kultuurraad.

TENTOONSTELLINGEN
Tentoon.telllng.zaal, L. Vanderkelenstraat 30: hobbywerken van de leden
BGJG. Tot 26 februari.
GalerIJ Embryo, Naamsestraat 49: Roland Rens, beeldhouwwerken en
tekeningen.
't GeflaHeerd Portret, Ravenstraat 21-23: Photo sculptures 'Salsa 'n' Tapas'
van Simon Robel.
Ontmoeting.centrum Elcker-Ik, Blijde Inkomststraat 115 te Leuven, van 11
februari tlm 19 februari: tekeningen van Gregoria. Open op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 20.00 u.


