
Studenten sporten
internationaal
Een maandenlange voor-

bereiding, weken van
bloed, zweet en tranen,

slapeloze nachten. Maar na af-
loop niemand van de organiza-
toren die het zich beklaagt.
Eindbalans is positief. Volgend
jaar trisst LISST (beJisst).

Veto sprak met Valère De
Vos, vrijgestelde bij SpoRa en
medekoördinator van LISST '85.

LlSST staat in het kader van de
massasportevenementen. SpoRa is
dan ook trots op het hoge aantal
deelnemers: er waren er dit jaar 430
(de Leuvenaars niet inbegrepen).
Minder bevredigend was het feit dat

er slechts vier landen aanwezig waren:
België, Nederland, Engeland en West-
Duitsland. Aanvankelijk waren er een
achttal landen voorzien, maar vier
ervan lieten het om uiteenlopende
redenen afweten. Opvallend was ook
dat er van de andere Belgische univer-
sücucn, uitgezonderd één volle)'bJl-
11_1 b •• 5.GNi'iJ~a. niets te
bespeuren- viel. Zij werden nochtans
ook aangeschreven. De VUB schreef
wel ploegen in, maar deze kwamen niet
opduiken. Reden: een slechte of beter
nog, geen doorstroming tussen de
gekontakteerde personen en de des-
betreffende sportstudenten. .. of een
staaltje van burokratie.
Onder het motto 'massa' koos men

voor sporttakken waar zoveel moge-

lijk mensen mee betrokken zijn. Zo
werd badminton, vorig jaar nog op het
programma, vervangen door korfbal.

Organizatie
Een van de moeilijkheden aan zo een
massa is het verstrekken van slaap-
gelegenheid. Dit kon door de organi-
zatoren goed geregeld worden. Het
grootste gedeelte van de buitenlanders
werd ondergebracht in Ter Bank
(studentenhome) en in het Re (rekrea-
tie-centrum van de studentenwoon-
wijk Arenberg). De overigen kregen
per ploeg (of toch zoveel mogelijk)
onderdak bij partikulieren in de buurt
van het sportinstituut.

Bijzondere aandacht werd besteed
aan de opvang van de deelnemers. Per
ploeg werd er minimum één begeleider
voorzien. Deze begeleiders bestonden
uit Leuvense studenten die zich vrij-
willig ter beschikking stelden. Er
waren daarvoor zeker genoeg kandi-
daten. Hun taak bestond erin de
buitenlandse ploegen van 's morgens
vroeg (8.00 u: ontbijt in Alma 111) tot
'savonds laat (?u) te vergezellen,

Naast de praktische voordelen is (en
blijft) het bevorderen van de integratie
in het Leuvense, de hoofdbedoeling
van dit systeem. L1SST heeft immers
hogere ambities dan gewoon maar een
sporttornooi te zijn. Dit is ook af te
leiden uit de talrijke nevenaktiviteiten:
snookeravond, Vlaamse volkssporten-
route (alternatieve kroegentocht?),
Breugeldiner en party.
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In deze Veto vind je ook een bijlage over de
kernraketten, waarin o.a. een gesprek met dr.
De Loof

ASR-live dinsdagavond in Alma Il: de grote talk-show in het kader van de ASR-aktiedriedaagse. Guy Polspoel
modereert hier het openingsdebat, waarin Stef Van Thuyne en Lue Balthussen een warmpleidooi hielden voor de
demokratizeringsgedaehte, en waarin prof Sabbe zich herhaaldelijk voorzitter van de RVA noemde. De
aktiedriedaagse besluit vanavond met een optreden van Raymond l (foto Veto)

. ....-..;.__.-"_ ~-=

"En wie zal dat betalen?" vroeg de Sportraad droomt reeds van een derde
ekonoom. Geen paniek KUL-ers, u zal L1SST volgend jaar in '86. Om de
zich niets moeten ontberen omwille ervaringen optimaal te benutten, werd
van die buitenlanders. Deze betalen ( van de deelnemers gevraagd evaluatie-
immers alles zelf d.w.z. 1200 fr per papieren in te vullen. Het betrof
deelnemer, reiskosten eksklusief. Ver- volgende punten: slaapakkomodatie,
dere onkosten (stickers, affiches, bro- voeding, de kompetitie zelf, sport-
chures, huur van zalen voor de velden, kontakt met andere ploegen,
nevenaktiviteiten ...) worden gedekt de sfeer, de nevenaktiviteiten en ten-
door sponsoring. slotte de organizatie in haar geheel

Vierde Stuc-produktie: Ju/ius Caesar

Zij zijn integer!
,'D e hertaling zal wel

niet alleen de tekst
betreffen", zo waa r-

schuwde De Standaard haar (dus
toch niet zo intelligente) lezers
voor de 4de Stuc-produktie Ju-
lius Caesar van/naar William
Shakespeare. Na Roelof Hart-
plein 4, Koning Oidipoes een
queeste en vooral Verwanten was
men gewaarschuwd: regisseur
Paul Peyskens is een 'wroeter'.
Samen met dekorontwerper Jo-
han Daenen ging hij nu Shakes-
peare te lijf, en het resultaat mag
er zijn, maar hier en daar moetje
wel wat door de vingers zien.

konkrete situatie zoals ze op toneel
verschijnt doet immers helemaal niet
aan Rome anno 44 v.C. denken,
waardoor de plot echte fiktie wordt.
Maar de titel van het stuk zegt met
evenveel nadruk het tegendeel. Beide
nivo's zijn simultaan aanwezig. De
werktitels Hommages en Die Ungeduld
nach einer Wirklichkeit zijn dan ook
terecht geschrapt ten voordele van
William Shakespeare.

William
De 'lezing' of 'hertaling' die Peyskens
van Shakespeare's stuk gemaakt heeft
is in eerste instantie een tekstreduktie
en een situatie-vervreemding. Maar
het genre is het genre van Shakespeare

gebleven en de karakters in grote
trekken ook. Brutus is de gekwelde
denker, Marcus Antonius de dema-
goog. Ongeveer halfweg het stuk
konfronteert Shakespeare Brutus en
Antonius, die elk een grafrede voor de
vermoorde Caesar houden (Friends,
Romans, countrymen, lend me your
ears ...). Peyskens heeft die monologen
bijna letterlijk vertaald en het is
ongetwijfeld de knapste scène ge-
worden, mede door de ijzersterke
vondst om het publiek op dit moment
(onmiddellijk na de pauze) net zo te
manipuleren zoals Marcus Antonius
het volk in zijn greep neemt. "Zij zijn
integer", zegt Antonius over de sa-
menzweerders. En "ik heb geen talent

Het publiek wordt, in traditionele zin,
maksimaal verwend. Vanop een kleine
tribune (64 zitplaatsen over 4 rijen)
kijk je neer op een prachtige kijkkast,
een plateau van wisselende grootte, en
hoor je Belgische Militaire Marsen en
muziek van Carla Bley. Mannen in
maatpak hebben het over de "stand
der sterren", over "de idee om iets te
doen" en natuurlijk over "Hem".

Het dekor kombineert kwasi-Vik-
toriaanse achtergrondbeelden met een
modern interieur, en spiegelt een
teater-illusie voor die nooit volmaakt
is. Nooit volmaakt omdat de situatie
niet eenduidig geschetst wordt. De Julius Caesar: fiction or non-fiction.

in een redevoering het bloed van de
mensen te doen koken", maar boven .'"
de hoofden van het volk zweeft
veelbetekenend het woord "mani-
pulations".

Mist
Maar het 'respekt' voor de oor-
spronkelijke tekst, of toch voor het
algemene karakter ervan, vereist een
aangepaste akteursregie en dito
akteursprestatie. De teksten worden
op de, stilaan typische, bedoeld ge-
forceerde manier geartikuleerd, maar
toch weer niet zo konsekwent dat het
onmiddellijk als een regieprincipe
overkomt. Men voelt bij de akteurs in
elk geval de intentie om een meer
natuurlijke akteerstijl na te streven.
Als uitgangspunt zou die ambiguïteit
heel vruchtbaar kunnen zijn, maar hier
gaat ze de mist in. Onder andere de
figuur van Brutus komt daardoor veel
minder overtuigend uit de verf. Ik
weet niet of dat te wijten IS aan de nog
betrekkelijk amateuristische aanpak
van deze produktie, of aan een
onvoldoende scenische verwerking
van de evolutie die zich achter de
schrijftafel heeft afgespeeld.

Maar in elk geval bevat deze Jutius
Caesar voldoende spirit om met recht
een meer professionele uitbouw van de
Stuc-produkties te overwegen. Het is
natuurlijk de vraag of het Teater-
dekreet daar oog voor heeft.

Didier Wijnants

De voorstelling loopt nog tot 19 april
in het Laboratoire de Manipulations
de chimie générale, Naamsestraat 96.
Voor de data zie de Agenda.

genomen. Verder hoopt men meer
landen te bereiken en ook van de
andere Belgische universiteiten meer
respons te krijgen.

Klaart je Claes

Voor een aktiefoto en de lijst van de
deelnemers kun je terecht op pagina
vier. Zo oefen je je pols wat, en dat kan
nooit kwaad. •
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Plakkers op
het matje
Bros - Een aantal weken geleden
kregen de mensen van de kring Bios
een oproep om bij Sabbe te ver-
schijnen. De reden waarom bleefin het
duister. Op het sekretariaat van Sabbe
, en later bij Sabbe zelf werd het
allemaal veel duidelijker. Het bleek
. dan dat een aantal plakkers van Bios
affiches geplakt hadden op universi-
taire gebouwen.
Prof Sabbe was helemaal niet te

spreken over deze plakmetodes. Hij
dreigde er dan ook mee de kring te
verbieden gebruik te maken van de
lokalen die de unief normaal ter
beschikking stelt aan de kringen. De
preses van Bios kreeg het bevel mee dat
de andere kringen hier ook van op de
hoogte te brengen en voegde eraan toe
dat een aantal onder hen wel door
hemzelf gewaarschuwd zouden wor-
den.

Wordt Leuven dan helemaal kleur-
loos?
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Ook dit nog ...
In 1984 werd in de VS 14.1 miljard
dollar besteed aan Star wars. 751'1, van
het totale ruimtevaartbudget.
Uit: Le Monde Diplomatique, maart 84.

Vitalisme
Vanaf 14 maart tot en met 24 maart
loopt in de vitalistische kunstruimte
De Dijlemolens de eerste tentoon-
stelling van dit kalenderjaar. Het gaat
bij deze fiktie om een tentoonstelling
van 5 Berlijnse kunstenaar(e)s(sen) en
2 kunstenaars en kunstverenigingen
uit Düsseldorf. Wat deze kunstenaars
gemeenschappelijk hebben is een -
gedurende de laatste tijd op de
Berlijnse kunstscène ontstane - af-
~eer van de triviale gebaren die voor
heel wat kunstenaars gedurende de
laatste jaren spijtig genoeg een alge-
meen kenmerk geworden zijn. Voor
hen gaat het veel meer om een zekere
strengheid waarmee ze de uitdruk-
kingssterkte van een bepaald gegeven
trachten te onderstrepen.

Poëzie
vol

--- JIIISIIM ]I) .. rL ~ ---

Klio speelt poëzie, maandag 18maart,
in het fakulteitsgebouw van Letteren
en Wijsbegeerte. 8ste verdieping. "Wij
en nog een ..... een titel die zijn lading
dekt: onze en zijn visie op wat er met.
in en rondom ons gebeurt; een brok
leven in woord. Liefde. haat. humor,
melancholie. cynische zelfspot... Jij
voelt het, wij brengen het.
Wie zich aangesproken weet (wie

niet?), wie nieuwsgierig is naar de
lading onder de vlag, wie wat voelt
voor bewegende poëzie, gebracht door
mensen van Klio die niet aan hun
proefstuk toe zijn ... die is er! GS

Straatmuziek --------
Leuven vol muziek wordt wat, dat staat nu al vast.
Over Vexations van Erik Satie en de Zingende fietsen

weet je reeds meer uit vorige Veto's,
De hoofdbrok wordt straatmuziek. Daarin komt best

de bedoeling van het gebeuren tot uiting: iedereen de kans
bieden aktief met muziek te werkne of deel te nemen aan
bestaande i~itiatiel'ell. Tot nu toe bereikten ons reeds
diverse initiatieven zoals een klassien kwartet in het
stadspark. Gregoriaanse gezangen in de Muntstraat.
volksmuziek op het Hogeschoolplein, Ramsessie II in de
garage aan de oude schoenfabriek •...
Ongetwijfeld lopen er nog meer mensen met muzikale

ideeën rond.
Graag zouden wij daar. onder andere via de

kultuurverantwoordelijken. wat meer over te weten

komen. Niet dat alles op voorhand gepland moet zijn-
spontaneïteit is even belangrijk - maar om een
voorlopig programma op te stellen, om een opdeling te
kunnen maken op een stratenplan en dies meer. Aarzel
daarom niet de kultuurverantwoordelijken van je
muzikale ideeën op de hoogte te brengen. Geef
hem / haar snel een papiertje af of bezorg ons iets op het
Stuc.
Vermeld daarop je naam, waar je normaal verblijft

(nee. we spelen het niet door aan je ouders), wat je van
plan bent te doen, waar je dat wil doen. met welke
instrumenten en welk genre.

Nog een voorbeeld van wat je kan verwachten op
dinsdag 30 april vind je hieronder.

De kunstenaars:

Nils Krüger bouwt muziekinstrumen-
ten die hij als zelfstandige kunst-
werken in een ruimte installeert maar ---------------
ook bespeelt. Op 14/3 om 20.00 u
zal hij een optreden met zijn instal-
latie-instrumenten geven. Oldrich
Kunstfeld werkt dynamisch. krachtig
en taktvol, waarbij de kleding niet
verengend of hinderend mag zijn. In
Leuven zal hij op 14 maart tijdens de
opening een performance doorvoeren.
Het trio Plewe, Schütze, Zawadsky {iljij ~~lîêj
werkt met elektronische zonsonder- "'at'}'?~
gangen. De Düsseldorfse ~unstena~rs- .;.6&.riófJ ~
~~~!sV~~n T~:t~~I~~~nài;nd~ea~I~!~~~:_I;~'J:!~~
grond is voor een teater-performance ... "....,!\J~.r,...... ...... ...... ..... .... .
Deze performance wordt op de Leu-
vense radio Scorpio vanaf maandag 13
maart dagelijks tussen 17 en 19 uur "",w...~",_"",
voorbereid. Claudius Wachtmeister t~~Yè~
werkt aan d~ modellen .van de nieu.we <?y~)hlid <m2In~*~
generatie die ook u in verrukking ,JUt._dehimdJ~*HIIK.i .. q
zullen brengen. Zijn objekte.n en .,:iii#lt~ ~.~~~ met "'*duu·'. (
~~~~~~~~r~;~~:~;~:qe~a:~e~:I~~~ 1!~rll_&:'~
puterspelletjes. die JUist hun vervreem- ',' .
dend karakter krijgen door de vergrote'
vorm en het nieuwe verband waarin hij ~'
zep~w. •

De opening van dit spektakel is op f
donderdag 14 maart om 20.00 U in De '
Dijlernolens, Zw. Zusterstraat 12,
Leuven. Tel.: 016/202678.

Ramsessie 11-_!.._-------
(in het algemeen iedere geaccentueerde. periodieke (maar niet altijd gelijke) wisseling in een bell'egi[1gof het optreden
van een bepaald verschijnsel) (.)
(.) Van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal. editie van 1970.

Ramsessie?
Omdat het regende droeg hij de paraplu boven het hoofd. boven hun
hoofden. Eigenlijk had hij nu de paraplu beet. trok het laken wellicht
.teveel naar zich toe. Het linnen kraakte er een beetje bij.
Een site: Een ramsessie gedijt niet in een ongevormd terrein. We moeten

de plaats om-vormen. De konstellatie moet veranderen.
Eenvoudige middelen, materialen kreëren reeds voldoende
de vervreemding.

Vergt het rammen (oneigenlijke term voor "ritmen produceren") een
speciale opleiding? Uit de reakties die we noteerden tijdens RAMSESSIE
I (zie ook Veto nr. 15 van 17januari 1985. blz. 7) lijkt het een hachelijke
onderneming. "Ze maken zich belachelijk. Maak datje wegkomt. Willen'
jullie wel eens opkrassen. Wat 'n lawaai l".Kortom: weinigen smaken
het, enkelen zijn uitverkoren. En goh, joh we zijn toch demokraties.
Op de tweede verdieping van het Stuc (het wordt wel een heel beruchte
verdieping) ligt een lijst. Doe je mee. één-keer-zijnde-trommelaar? Geef
dan daar je naam op. Je krijgt inlichtingen (deze tekst namelijk).
Breng dan op 30 april om 20 u je eigen instrument mee (inspiratie, zie
links) naar die garage waar we belandden na RAMSESSIE 1... Prettig
weerziens!

cimbalen
melkbussen

plastic zak
stokken

grote trom
blik kartonnen doos
I ken

Faverey, H. flessen
nagels glazen bokaal

lepels
golfplaten houten hoofd

halve frank
tomaten sjaal

biereen idee
het groteskeolievaten

la passion
)
why
Vogelaar. J.F.
junta

de T.V.
een
eh!

30 april 1985. garage Tiensestraat (naast die industrie-bakker, schuin tegenover het psychologisch instituut). Van
20 u tot 21 u. Eén Uur Zonder Muziek. Een initiatief van Koen Brams & Industria. • AC' CO.
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LEUVEN3000De afdeling Kinder- en Jeugdpsychia-
trie van de KUL organizeert in samen-
werking met het Kinderdagverblijf
Merlijn te Antwerpen een lezing door
de gekende muziekpedagoge en mu-
ziekterapeute G. Orff van het Kinder-
centrum van de Universiteit te Mün-
chen.

Te Leuven zal G. Orff spreken op
vrijdag 15 maart a.s. om 14.00 uur in
het U.Z. Gasthuisberg over"Develop-
men tal oriented music therapy with
children". Deze lezing wordt gevolgd
door een demonstratie die aansluit bij
het behandelde tema. De lezingen
kunnen door alle geïnteresseerden
bijgewoond worden. De toegangsprijs
bedraagt 350 fr (200 fr voor studenten).
De naam Orff is zeker geen on-

bekende. Het Orff-instrumentarium
wordt nog op vele plaatsen gebruikt.
G. Orff zelf, nog opgeleid door de
vermaarde Carl Orff, kan beschouwd
worden als één van de belangrijkste
hedendaagse vertegenwoordigers van
de Orff-school in de muziekpedago-
giek en de muziekterapie. 0

DISKETTES

OPBERGING
ACCODATA

ACCODATA
MEUBILAIRACCODATA

ACCOMEDIASAFES

ACCO

Bulten zijn STELLA_gekend

om zijn verse belegde broodjes

en verse soep

Café
IN DE COMMERCE
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naast en door hun aktieve inzet in de
werking van de raad de vrijgestelden
zo nodig op de vingers te tikken?
Iemand stelt zich normaal pas kandi-
daat voor de funktie van vrijgestelde
na één of meerdere jaren werk in de
betreffende raad en is dus al behoorlijk
ingewerkt. Daarom ook kan de ver-
kiezing beter in de raad zelf gebeuren
door de mensen die de kandidaat
tenslotte het best kunnen beoordelen
vanuit de voorafgaande samenwer-
king.

Kost wat kost?

Het Medika-verzoeningsvoorstel
Het huidige Medika-presi-

dium werd vorig jaar
verkozen op basis van

een programma, waar o.a. in
stond dat Medika een aktieve
poging zou ondernemen om tot
hereniging te komen van ASR en
de afscheuring die later x-ur, zou
gaan heten. Meer bepaald vice-
preses Johan Van Lierde wierp
zich met veel energie op deze

• taak. Een half dozijn vergade-
ringen beleggen en voorzitten,
evenveel verslagen opstellen en
versturen, en dat al sinds sep-
tember '84.
Die prestatie en haar opzet

zijn dan misschien wel bewon-
derenswaardig, de manier waar-
op Van Lierde te werk ging,
getuigt van weinig voorkennis en
inzicht in het eigenlijke. pro-
bleem. Wie de diskussies ten
tijde van het schisma vorig
akademiejaar heeft meege-
maakt, weet hoe onverzoenbaar

de standpunten zijn en zouden
kunnen blijven. Om ook op de
hoogte te zijn, hoefde hij het
maar aan de betreffende per-
sonen te vragen. Maar dat ge-
beurde niet; zo leert men na-
tuurlijk nooit uit de geschie-
denis.

Tijdens de eerste vergaderingen om-
trent verzoening in september en
oktober '84 werd er vooral gepraat
over de inhoud van een studenten-
beweging. Hoe en waarrond een
overkoepelende organisatie van stu-
denten aktief kan en moet zijn. hoe het
zover gekomen is, weten we niet, maar
na enkele vergaderingen bleek men
hierrond nog weinig geschilpunten te
zien. Op die vergaderingen waren
meestal de presessen aanwezig die
vaak minder op de hoogte zijn van de
ASR-werking dan hun afgevaardigden.
Hoe dan ook, men zou overgaan op

meer strukturele en formele aspekten
van de verzoening. Om snel tot
resultaten te komen werd van KrUl-
zijde gesuggereerd om "met de vier

"Verspreking" keldert
verzoeningsvergadering

Op vrijdag I maart jl. vond de
vermoedelijk voorlaatste vergade-
ring plaats i.v.m. het verzoenings-
voorstel dat uitgaat van Medika.
Eigenlijk moesten nog slechts een
aantal formele punten worden uit-
gevochten maar dat bleek plots een
misvatting. Van hereniging is zeker
dit jaar geen sprake meer.
Op de door Johan Van Lierde

voorgestelde agenda stonden nog de
AV' en het studentenblad. Daarna
zouden hopelijk nog slechts de
praktische afspraken aan de orde
zijn. Er waren slechts JO kringen
aanwezig: Ekonomika, Romania,
Medika, Bios, Klio, Landbouw-
kring, Merkator, Katechetika, VTK,
en Germania. Ook Faze en Veto
waren van de partij al moeten we
twijfelen aan de aandachtigheid van
Faze. Het artikel in nr.7 vermeldt
dat er II kringen waren. Of dat er nu
veel zijn of niet doet niet ter zake.
Belangrijker is dat dit keer geen
presessen op de uitnodiging waren
ingegaan maar een aantal aktieve
kringafgevaardigden. Voor Klio
was bijvoorbeeld Marcel Lauwers,
SoRa-voorzitter, opgedaagd. Johan
bekloeg zich achteraf dat "de sfeer
zo heel anders was dan op voor-
gaande vergaderingen". Faze 7
spreekt zelfs van een "harde ASR-
studenten kern". Ons lijkt het beter
te stellen dat er voor het eerst niet
zomaar wat de lucht werd gezwamd,
maar met ervaring en kennis van
zaken werd gesproken van ASR-
zijde.
Voor KrUL, of beter voor het co,

was Ekonomika woordvoerder.
Noch Faze, noch Romania hadden
enige inbreng in de diskussie. Deze
begon dus over de AV'. Vooral de
bezetting en de frekwentie van deze
vergaderingen vormden problemen.
Voor het co zou dit best een
gesloten vergadering worden met
één afgevaardigde en stem per
kring, zoals dat ook geformuleerd
stond in het voorstel. Van ASR-zijde
was men daar echter niet erg voor te
vinden. Deze AV' zou immers be-
langrijke twistvraagstukken tussen
raden onderling moeten gaan rege-
len. En dat doe je dus best met alle
afgevaardigden van alle betroffen
raden erbij. Ook wou KrUL een
hogere frekwentie van vergaderen
dan men bij ASR nodig vond. Na
veel vijven en zessen kwam de AV'te
voorschijn als een trimestriële ver-
gadering van in principe alle vier
kringafgevaardigden en mogelijks
nog een vijfde. Ook zou een raad de
bevoegdheid hebben om, mits vol- .
doende stemmen, een uitzonderlijke.
vergadering te beleggen.
Het is ons achteraf een raadsel

gebleken waarom KrUL' tot derge-
lijke toegevingen bereid was. Ver-
moeidheid misschien? Even later
ging de diskussie over het al dan niet
aanwezig zijn van de vrijgestelden
op deze AV'. Meermaals gevraagd
naar de ekspliciete motivering waar-
om KrULdeze slechts op uitnodiging
van de AV' zelf wou toelaten,
reageerde de KrUL-woordvoerder
heftig "Maar die hebben daar toch
niets mee te maken". Even later
'~efsprak' de goede man zich jam-
merlijk. Hij dichtte-de vrijgestelden
slechts technisch werk toe, waar dat
in ASR-ogen om duidelijk inhoude-
lijk werk gaat. De ASR-delegatie, tot
dan toe verdeeld over al dan niet
toegeven, vond deze uitspraken al te
gortig. Hieruit bleek immers, in
weerwil met alle schone schijn, dat
men over dergelijke fundamentele
kwesties nog niet uitgepraat was.
De vergadering ,was daarmee zo

ongeveer afgelopen. Van Lierde
bekloeg zich erover dat er 'volgens
hem een aantal van de mensen rond
de tafel opgelucht leken met deze
mislukking. De repliek was duide-
lijk: hereniging primeert niet boven
werking bij ASR. Het fundamenteel
geschilpunt dat hier aan het licht
gekomen was, zou in geval van
hereniging al gauw de hele werking
kunnen blokkeren door eindeloze
interne ruzies over wat een vrij-
gestelde nu wel en niet mag. Op-
luchting dus inderdaad dat deze
adder onder het gras tijdig ontdekt
was.
Op de AV van Kringraad op 8

maart maakte het ço zijn standpunt
i.V.m. verdere verzoeningspogingen
duidelijk. Vrijgestelden zoals deze
nu werken bij ASR zou men niet
aanvaarden. Bovendien zou er meer
geld naar de kringen moeten gaan
en meer aandacht naar nieuwe
ideeën zoals een kursusraad (Acco
twee?, nvdr). Enerzijds is het duide-
lijk dat hiermee alle kansen op
verzoening op kortere termijn ver-
knoeid zijn. Anderzijds is het on-
duidelijk hoe het co zijn houding zo
plots verscherpt tot wat ze was bij
de splitsing destijds zelf. Heeft men
echt gehoopt op een hereniging
door toegevingen te doen, of heeft
men gewoon kost wat kost een
verzoening willen doordrukken om
dan later van binnenuit de zaak te
forceren? Was men het niet prin-
cipieel eens over wat "inhoudelijke
sekretarissen" moesten zijn of was
dat een leugen? Door dergelijke
inkonsekwente houding heeft het
co bij zo ongeveer alle medewerkers
nu definitief zijn geloofwaardigheid
verloren.

BertMalliet

grote kringen" (Medika, VTKvanASR-
en VRGen Ekonomika van KrUL-zijde)
een verzoeningsvoorstel op papier te
zetten. Dat daarvoor precies de vier
grote kringen uitgekozen werden, is
typerend voor de kwantitatieve visie
op demokratisering die heerst bij
KrUL. In de realiteit is de keuze
nochtans betekenisloos. In een aktief
en koherent werkende overkoepeling
is niet het aantal leden van een kring
van belang, maar het engagement en
inzicht van zijn afgevaardigde. Net
zoals dat geldt voor een kringpresi-
dium : het is niet belangrijk met welke
meerderheid dit verkozen werd, maar
wel in welke mate het daadwerkelijk
werkzaam is.

Vrees
Het ontstane voorstel stelt eigenlijk
een struktuur voor die fel gelijkt op
deze van de huidige ASR. De stu-
denten zijn verenigd in-de kringen, de
basiselementen; de raden zijn samen-
gesteld uit kringafgevaardigden en
worden voorgezeten door een intern
verkozen student-voorzitter. Voorts
heeft elke raad een nader te bepalen
aantal "inhoudelijke sekretarissen ".
Dat zou een funktie worden die
vergelijkbaar is met die ...van vrij-
gestelde in de huidige ASR. De taak-
omschrijving in het voorstel is echter
opvallend summier: iets vaags over het
op de voet volgen van de problema-

tieken en het opstellen van werk-
dokumenten. Het is zelfs niet duidelijk
of dit inhoudelijk of slechts technisch
werk is. Een punt waar in de toekomst
vrijwel zeker meningsverschillen zui-
len ontstaan. Het schisma is immers
voor een groot deel te wijten aan
precies de totaal verschillende op-
vatting over de "bevoegdheden" van
de ASR-vrijgestelden.
Dat deze sekretarissen op de al-

gemene vergadering van hun raad
aanwezig zijn, zonder stemrecht, is
duidelijk. Belangrijk is echter de
gewijzigde verkiezingsprocedure van
deze vaste krachten. Deze zou niet
langer een raad-interne aangelegen-
heid zijn, maar gebeuren op een
vergadering van alle afgevaardigden
van alle raden samen, met ieder één
stem. Als reden hiervoor wordt uit-
drukkelijk gesteld dat er aldus "min-
der kans is dat de raad los van de
kringen en andere raden zou gaan
werken". "De vrees dat hij (de
inhoudelijke sekretaris, n.v.d.r.) ge-
zien zijn positie de boel zou gaan
manipuleren, wordt kleiner omdat hij
juist door een grotere groep is ver-
kozen".
Hier treedt een duidelijke onder-

toon van verdachtmaking en wan-
trouwen naar voren. Vrijgestelden zijn
blijkbaar manipulatoren, die alles en
iedereen naar hun hand willen zetten,
en dat met slechte bedoelingen. Waar-
om gebruikt men anders het woord
. "vrees"? We vragen ons bovendien af
of de opstellers werkelijk geloven dat
een verkiezing in plenaire vergadering
daar iets kan aan verhelpen, gesteld
dat dat nodig zou zijn. Is het niet
veeleer de taak van de afgevaardigden

Vrije meningsuiting?
Nee, milieuvervuiling
Zondagavond is het tradi-

tionele moment om pam-
fletten uit te delen aan het

station van Leuven. Sommige
tradities zijn blijkbaar nog goed
want het blijkt mi eenmaal dat
dan de meeste studenten in
Leuven aankomen en dat dan
bovendien de Spoorwegpolitie
niet werkt.
.Nu goed, zondagavond 10
maart staan een viertal mensen
van ASR pamfletten uit te delen
om de aktie-driedaagse aan te
kondigen. "Broederlijk" naast
hen staan een aantal mensen van
het NSV. Kortom, er heerst een
"gemoedelijke" sfeer aan 'het
Leuvense station.

Tot opeens een politiecombi komt
aangereden en twee gesnorde - hoe
kon het ook anders - politieagenten
uitstappen. Alle pamt1etten worden in
beslag genomen (van beide partijen) en
de identiteitskaarten worden opge-
haald. Een laatste wanhoopspoging
om 500 van de 1500 pamfletten in
veiligheid te brengen wordt net niet
hardhandig onderschept. Verontwaar-
digd staan we dus toe te kijken.

Toen we met de agenten een gesprek
probeerden aan te knopen bleken zij
hun taak uit te voeren zonder te weten
waarom. Dat immers was wat we in elk
geval uit hun antwoorden konden
opmaken; op de vraag wat we misdaan
hadden volgde telkens weer: "Da
weiten we nie". Later kregen we dan
toch een karig antwoord toegespeeld,
we moesten maar eens gaan kijken bij
de officier van wacht.

Ondertussen speelde zich aan de
andere zijde van het station hetzelfde
toneeltje af" Alleen bleek de agent er
spraakzamer te zijn. Net voor onze
pamfletten in beslag genomen waren,
was immers een stille wake van VAKA
ontbonden omdat ze een "betoging"
was. Wij maakten dus de opmerking
dat het nu toch al te gortig werd in
Leuven. Eerst VAKA, nu wij, ... We
bleken een gevoelige snaar geraakt te
hebben: "Voakon , da zen linksen!".
Ontkenning van Onzentwege volgde.
we legden hem uit dat VAKA alleen
maar tegen de raketten was. Opeens
werd de agent vertrouwelijk: "Zal ik u
es wa vertelIe, Voakoa è, da is ne wolf
in .schoapenvacht". Swaelen op zijn
best dus.

Omdat we zo vriendelijk uitgeno-
digd waren begaven we ons dus naar
het politiebureau nop de Grote Markt.
Na een lang kwartier waren de heren
zo vriendelijk het "zwakke" geslacht
binnen te roepen. Omringd door vier
politieagenten zou ze het eens moeten
uitleggen. Op de vraag dan waarom we
geen pamt1etten mochten uitdelen,
volgde het antwoord dat we wel
mochten maar dat we het Martelaren-
plein toch zo vervuilden, Of we onze
pamfletten dan terug kregen, maar dat
was een andere zaak. Eerst werd
gevraagd hoe lang we daar Iparnfletten
uitdelen dus) nog mee door zouden
gaan. Het lakoniek antwoord was
eenvoudig: "Tot de aktiedriedaagse
voorbij is". Onder die voorwaarde
kregen we de paml1etten niet terug. En
bovendien was het toch te laat om nog
terug te gaan naar het station, beweer-
den ze. "Kom ze morgen maar eens
halen! l"
De oppositie van Agalev in de

gemeenteraad heeft dus wel resultaat:
de politie verbiedt nu al het paml1etten
uitdelen onder het mom van 'milieu-
verontreiniging'. Of ze het binnenkort
helemaal gaan verbieden omdat er
teveel bomen omgehakt zijn, weten we
niet.

Ivan De Vadder

Hangijzers
De ondertoon is hier onmiskenbaar:
men mikt op Sociale Raad die voor de
KrUllers niets minder is dan een links
politiek bolwerk. Het raad-chauvinis-
me, de sfeer die er hangt, wordt dan
afgeschilderd als manipulatie door de
vrijgestelden waaruit men dan de
konklusie hoort te trekken dat deze
figuren flink onder de knoet moeten
gehouden worden. Dat KrUL een
aversie heeft van politiek is duidelijk.
Waarom eisten ze dan niet gewoon dat
er geen MlB-ers of andere partij-
politiekers mogen verkozen worden?
Dat zou tenminste rechtuit geweest
zijn.
En dan is er nog de Av', lees avée

aksent. Dat zou volgens het voorstel
een tijdelijk orgaan zijn om problemen
aan te pakken die het nivo van de
raden overstijgt. De begroting bij-
voorbeeld. Iedere kring zou in de AV'
één afgevaardigde met één stem heb-
ben. Dat deze bevoegdheidsomschrij-
ving nogal vaag is, maakt dat er
daaromtrent nog moest vergaderd
worden. Ook in verband met het
"studentenblaadje" was men nog niet
helemaal uitgepraat. Van ASR-zijde
was men er immers niet erg tevreden
mee dat dit blad met een redaktieraad
zou uitgerust worden met beslissings-
recht over de artikels en waarin alleen
studenten zouden mogen zetelen. Het
zou een tweede artikel vergen om deze
diskussie weer te geven.
Hoe dan ook, uit dit voorstel blijkt

duidelijk hoe zeer de kijk op studen-
tenwerking en de politieke betekenis
daarvan bij beide overkoepelingen
verschillen. KrUL laat de politiek over
aan specialisten. De daad bij het
woord voegend promoveren enkele
presessen dan ook zichzelf tot specia-
list op Leuvens nivo en sluiten zich op
in het co (Centraal Orgaan) van de
KrUL. Het is dan ook daar dat het
uitgewerkte voorstel in principe goed-
gekeurd werd. Bij ASR waren het de
kringvergaderingen, die na diskussie
op Kringraad hun zegen gaven. Wie is
hier nu eigenlijk demokratisch?

Bert Malliet

.
Fotowedstijd
In dus tria

De interfakultaire fotowedstijd, in-
gericht door Industria, is uitgesteld.
Foto's (zwart-wit of kleuren) en

dia's kunnen nog ingezonden worden
tot 22 maart 1985.
De datum van de prijsuitreiking zal

in de Veto van 28 maart verschijnen.
De foto's (formaat 13X 18) kunnen

gestuurd worden naar: Industria,
Vuurkruisenlaan 4, 3000 Leuven.
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9/11/1984 namen zij afstand van het
plan op basis van drie overwegingen:
vredesonderzoek behoort traditioneel
tot het studiegebied van Internationale
Betrekkingen, de lev laat een te grote
verwarring bestaan tussen vredeson-
derzoek en -aktie, het evo wenst zich
niet op te stellen als onderdeel van een
groter geheel. Om in de sfeer te blijven
een defensieve houding dus, een be-
scherming van de eigen machtspositie
die het evo Pol en Sok heeft verwor-
ven, o.m. steun van de Akademische
Overheid.
Hoe kan men echter ecn vredes-

koncept zoals dat hierboven beschre-
ven werd, rijmen met een dergelijke
houding? En in hoeverre is het
relevant enkel teoretisch te denken
over vredesvraagstukken in een tijd
die van de wetenschap ook praktische
konsekwenties vraagt om nog sociaal
aanvaardbaar te blijven? Wat met
overheidsgelden, geld van ieder van
ons, die enkel besteed worden aan
boeken die door een selekt publiek van
deskundigen kunnen geapprecieerd
worden?
Toch is het niet enkel een kwestie

van tijdelijke onvrede over vrede op
akademisch nivo. Indien onder stu-
denten en docenten een vrij algemene
konsensus zou bestaan over de nood-
zaak en het belang van multidiscipli-
nair vredesonderzoek zou een struk-
tuur zoals het lev die nu heeft zich
gewoon vanuit de basis opdringen en
zou men voldoende soepelheid krijgen
op alle vlakken om niet te vervallen in
ijdel kommissiegepraat. M.a.w. als
mensen met de intellektuele kapaci-
teiten moeten we inzien dat we in
Leuven en in het latere beroepsleven
een verantwoordelijkheid te dragen
hebben tegenover de maatschappij en
tegenover de jongeren die we in het
onderwijs opvoeden. Een fundamen-
tele etische eis om een vredesbescha-
ving te verwerkelijken.
AI klinkt dat utopisch, toch is dàt

het grotere belang van bv. een Vredes-
week. Maar het kan, alleen moeten we
het met zijn allen willen.

Vredesweek

ICVen CVD: who's who in Louvain?

Wie de laatste weken een
beetje aandacht schonk
aan het Leuvense Affi-

chebeeld, en vooral dan keek
naar de estetisch altijd mislukte
blauwe KUL-affiches, moet toch
iets opgevallen zijn. Onafhanke-
lijk van elkaar werden omstreeks
dezelfde periode 2 initiatieven
aangekondigd aan de KU Leu-
ven.
Van 25 februari tot I maart,

verleden week dus, vond de
Vredesweek plaats, een organi-
satie van de Interfakultaire Ko-
ordinatiegroep Vredesonder-
zoek (ofte ICV). Anderzijds was
er een lezingencyklus 'De Sovjet-
unie en de Europese veiligheid',
ingericht door het Centrum voor
Vredesonderzoek, kortweg CVO.
Vredesonderzoek en Vredes-
werk. Who's who in Louvain?

Het vredesvraagstuk werd aan onze
universiteit vanaf 1960 tot 1980 enkel
behandeld in afzonderlijke initiatie-
ven, hier en daar genomen door
onderzoekers die zich vanuit hun
vakdomein met een dergelijke proble-
matiek bezighielden. Zo was er in 1964
een seminarie Vredesonderzoek en een
vak met dezelfde naam werd gedo-
ceerd vanaf 1966 door prof.Werck
binnen Pol en Sok. Er kwam oök de
vraag vanuit de toen nog nationale
Studiekommissie Pax Christi naar
Mgr.Descamps toe, toen rektor én
voorzitter van Pax Christi om aan de

KUL een onderzoeksinstituut op te
richten. De rektor wees het verzoek af.
Vanaf ongeveer 1975 dan kwamen er
ook initiatieven in Pedagogie en
Teologie, maar de overkoepeling bleef
uit (koepels aan de KUL lijken toch
permanente problemen te zijn).

Stroomversnelling
De eerste koördinatie kwam er pas
vanaf 1980, in het licht van een
algemene stroomversnelling rond zo'n
problemen over heel de wereld.
Bij prof. Van de Meerssche (Inter-

nationale Betrekkingen) werd het ICV
opgericht met drie doelstellingen: de
oprichting van een Vredesinstituut, de
stimulering van vredesonderzoek- en
onderwijs, en de organisatie van bv.
een universitaire vredesdag, onder-
tussen uitgegroeid tot een hele week.
De eerste stap daartoe was de op-
richting van een Centrum voor Vre-
desonderzoek binnen Pol en Sok
onder leiding van Van de Meerssche.
In de doelstellingen hiervan ligt de
klemtoon uiteraard, zoals de naam het
laat vermoeden, op het onderzoek; bv.
rond het vredeskoncept, internatio-
nale strategie en wapenbeheersing ...
In juni 1983 werd dan een voorstel

ingediend bij de Akademische Raad
voor de oprichting van een Inter-
fakultair Vredesinstituut vanaf 1985;
dit gebeurde door prof. Leirman en
Van de Meerssche namens het lev,
maar werd in die vorm afgewezen.
Akra verwees naar het bestaande
Centrum voor Vredesonderzoek, de
aangewezen plaats om de doelstel-,
lingen te verwerkelijken. Onduidelijk-
heid dus: men wil werken in ver-
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Volleybal
Alle sporten (telkens 2 ploegen en
3 voor basket en tafeltennis)
Tafeltennis, voetbal
basketbal
volleybal, voetbal
volleybal, voetbal

schillende fakulteiten, interdisciplinair
en koördinerend, maar hoe kan dat
vanuit één departement?
Wie is er nu bevoegd om aan de KUL

aan vredesonderzoek, -onderwijs en
dienstverlening te doen? Momenteel is
nog geen antwoord gevonden op die
vraag, ondanks herhaalde gesprek ken.

Overkoepeling njet!
Toch is het duidelijk dat men pas van
overkoepeling kan spreken als er
binnen tal van departementen en
fakulteiten aandacht wordt besteed
aan vredesonderzoek en -onderwijs.
Zowel het ICV als het CVO zien het
vredeskoncept als groter en breder dan
alleen maar afwezigheid van oorlog.
Het gaat om het onderzoek en de
realisering van zeg maar een vredes-
beschaving. Om die te onderzoeken
heeft men uiteraard alle disciplines
nodig die vanuit hun eigen onder-
zoeksdomein en metode een stukje van
het antwoord kunnen geven. Een
vredesbeschaving omvat immers alle
aspekten van maatschappij en kultuur.
Daarom is het spijtig te noemen dat de
Akademische Overheid voorlopig en-
kel het cvo van Pol en Sok ziet als
onderzoekscentrum om dat doel te
bereiken.
Voorlopig wil men daar niet over-

gaan tot de oprichting van een Vredes-
instituut, waar men interdisciplinair
en interfakultair wil werken, zodat het
cvo Pol en Sok daarvan een, zij het
belangrijk deel kan worden, gezien
vanuit de infrastruktuur en de erva-
ring die men daar al heeft. Hopelijk
hanteert men niet het klassieke argu-
ment dat ook universiteiten moeten
inleveren: projekten als Gasthuisberg
en IMEC zijn uiteraard belangrijk,
maar wat dan met het belang van bv.
budgetten voor permanent onderzoek
naar vredesopvoeding aan een univer-
siteit die jaarlijks honderden mensen
het onderwijs instuurt? Nu gebeurt
daar ook onderzoek naar maar altijd
in de marge van seminaries, tesissen ...
Of rendeert dat niet?

lev ziet als voornaamste doel nog
steeds de oprichting van een Vredes-
instituut, maar bouwt op korte termijn
aan een struktuur, waarbij binnen alke
fakulteit door een kleine werkgroep
aandacht wordt besteed aan de 'vre-
desbeschaving' binnen eigen vakdo-
mein. Dit zijn de fakultaire centra voor
Vredesonderzoek (Teologie, Pol en
Sok, L& W, Psychologie en Peda-
gogie, Ekonomie en Toegepaste We-
tenschappen), waarvan er sommige al
verder staan dan andere, die eerder
nog beperkt blijven tot veldverken-
ning. Daarnaast herbergt het lev de
interfakultaire werkgroepen: één rond
Vredesonderwijs, -vorrning en -dienst-
verlening, het studiewerk, de kollo-
kwia, publikaties.
Een tweede rond Vredesonderzoek

en een laatste rond Vredesaktie, die
sensibiseert en voorlicht naar de
universiteit toe, de aktualiteit volgt,
kontakten met de media verzorgt, en
vooral de vredesweek organiseert en
f~ultaire werkgroepen steunt. Het
organigram vind je hierbij afgebeeld.

Vredesweek
Het is voornamelijk met de Vredes-
week dat het lev jaarlijks naar buiten
treedt. Waar aanvankelijk de nadruk
lag op enkele centrale aktiviteiten,
streeft men nu vooral naar het orga-
niseren van fakultaire initiatieven,
vanuit de overtuiging dat een Vredes-
instituut en het lev enkel maar zin
hebben als het vredesvraagstuk multi-
disciplinair wordt benaderd.
Zo krijgt men wellicht de indruk dat

een vredesweek versnipperd is en dat
een aantal aktiviteiten enkel maar
interessant zijn voor het publiek van
één studierichting. Maar dat is ook
enigszins de bedoeling; de centrale
aktiviteiten belichten het tema (dit
jaar: Vrede en Veiligheid in Oost- en
West-Europa) en de fakultaire initia-
tieven werken meer met feedback naar
de eigen interessesfeer. In Psychologie
kwamen zo vijandsbeelden aan bod,
bij Pedagogie de praktijk van de
Vredesopvoeding ...
Blijkbaar lijkt die formule meer

sukses te hebben: één fakultaire aktivi-
teit trekt dan soms meer publiek dan
twee centrale aktiviteiten samen.
Het evo van Pol en Sok kan echter

met die nieuwe struktuur niet volledig
akkoord gaan: in een brief van

Bert Broens

Bron: Vredesonderzoek en Vredes-
onderwijs aan de KV Leuven. Een
richrplan voor de jaren 1984-1986. lev.
Leuven, december 1984.

Debat: lerarenopleiding in de maak?

Welke hervorming voor de aggregatie?

OP woensdag 20 maart
organizeert Kringraad
een debat rond de lera-

renopleiding aan de universiteit.
Het tema: de hervorming van de
aggregatie. De lerarenopleiding
aan' de universiteit volstaa t niet,
dat leidt geen twijfel meer.
Onlangs zijn er echter enkele
hervormingen voorgesteld die
voor de studenten enkele aperte
nadelen bevatten. Een hervor-
ming van de aggregatie: hoe
moet dan, en impliceert dit
automatisch de invoering van
een ekstra-jaar? Hierover zal het
debat onder andere gaan.

Cambridge voetbal
West-Londen basketbal, volleybal, rugby
Delf TH volleybal, rugby, voetbal
Enschede voetbal
Groningen RU basketbal, volleybal, voetbal
Groningen sportakad. volleybal
Rotterdam Erasmus korfbal, voetbal
Tilburg ILO basketbal, volleybal, voetbal
Tilburg Pendragon basketbal, volleybal, rugby,

voetbal, tafeltennis

Over de ontoereikendheid van de
aggregatie zijn alle betrokkenen het
eens: de overheid, de docenten, de
studenten en de leraars. De klachten
van de zijde van de studenten en de
beginnende leraars betreffen vooral de
inhoud van de vakken: deze is saai, te
teoretisch en te weinig betrokken op de
klaspraktijk. Maar ook de manier
waarop de lerarenopleiding is geïnkor-
poreerd in de gehele opleiding laat
sterk te wensen over. In vele richtingen
overlappen de uren van de aggregatie-
vakken met andere uren en wordt er
geen rekening gehouden in de jaar-
planning met de luisterstages en de
proeflessen die studenten dienen door
te maken.

Verbeteringen

In sommige fakulteiten heeft men op
het initiatief van individuen gepro-
beerd op er iets aan te veranderen.
Voorstellen om één week onder het
jaar, of één dag op de week te
reserveren voor de aggregatie alleen,
zodanig dat aggregatie en vakoplei-
ding elkaar al een stuk minder in de
weg zouden lopen, werden tot nu toe
overal afgewimpeld
Wel werd in sommige richtingen het

vak 'Bijzondere Metodenleer' sterk
uitgebouwd en probeerde men door
het geven van seminaries, simulatie-
lessen, video's, luisterstage's enzo-
voort, de aggregatie meer af te stem-
men op de praktijk.
Maar wie aan de aggregatie begint te

sleutelen, heeft met heel wat belem-
meringen te kampen. De wet bevat wel
een lijst van vakken die verplicht op
het programma moeten voorkomen,
maar legt bijvoorbeeld geen prioriteit
vast voor de praktijkgerichte vakken.
Wie dus 'Bijzondere Metodenleer'
doceert en de lerarenopleiding wat
meer praktijkgericht wil maken, kan
niet verhinderen dat zware vakken als
'Proefondervindelijke Metode' of'Ge-
schiedenis van de opvoedkunde' teo-
retisch georiënteerd blijven, en niet
altijd even bruikbare informatie be-
vatten. Men kan het gewicht van
vakken niet afstemmen op het belang
ervan.
Daarnaast voorziet de wet geen

subsidies voor de aggregtiestudenten.
De universiteiten financieren dus de
aggregatie zelf. Wie van de leraren-
opleiding iets wil maken, kampt met
een kronisch tekort aan middelen, dit

hoewel her en der ook op dit vlak wel
ernstige inspanningen werden gele-
verd.

Wetgeving
Wie de aggregatie ten gronde wil
hervormen, zal dus iets aan de wet
moeten veranderen. Er werden overi-
gens de laatste twintig jaar wel een
aantal voorstellen geformuleerd om de
wet inderdaad te wijzigen, maar die
kwamen vooral neer op het uitbreiden
en het aktualizeren van het teoretische
gedeelte, dit door bijvoorbeeld het
invoeren van een vak 'Onderwijs-
sociologie'. De laatste tijd kwam daar
echter een belangrijk element bij: het
invoeren van een ekstra-jaar.
De Vlaamse Interuniversitaire Raad

(VliR) stelde bijvoorbeeld voor om pas
een attest uit te reiken dat toegang
geeft tot het beroep van leraar nadat de
afgestudeerde al een praktijkjaar had
doorgemaakt. Tijdens dat jaar zou hij
maar part-time mogen werken, maar
zou hij wel nog een aantal bijkomende
seminaries moeten volgen. Na dat jaar
zou de beginnende leerkracht defini-
tief geëvalueerd worden.
Ook onderwijsminister Coens liet

duidelijk blijken voorstander te zijn
van een ekstra-jaar voorde aggregatie.
Hoe hij dat juist opvat is niet bekend.
Maar Coens verlengde vorig jaar wel
al de regen taats- en normaalschool-
opleidingen met een jaar door een
verplichte stage van zes maanden in te
voeren, en door voor de rest de al
bestaande opleiding uit te smeren over
een half jaar meer. Weliswaar werd er
ook een nieuw vak, 'Informatika' voor
leraars ingevoerd.

(vervolg op p. 6)
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zei: "die kwestie is voor ons af-
gehandeld". Iets meer verstaanbaar zei
hij nog dat de overheid geen kwaad in
de zin had want één van de priesters,
een hulppastoor, was zelfs nog bevor-
derd tot priester. Weerom reaktie Uit
de zaal van de Hongaarse student, die
blijkbaar goed op de hoogte was:
inderdaad is hij gepromoveerd, maar
tegelijk (gedwongen) verhuisd van een
hoofdkerk in Budapest naar een
plattelandsparochie.
Zo werden er diverse malen door

een vijftal Hongaarse studenten kri-
tische vragen afgevuurd op de delega-
tie, die ze niet altijd direkt beant-
woordden door ofwel het antwoord af
te leiden, ofwel door té algemeen
regeringsstandpunten na te praten.
Tenslotte wil één van die studenten

nog een vraag stellen die "ook als
konklusie kan gelden voor de hele
avond". Maar prof. Leirman die merkt
dat de delegatie té veel kritiek krijgt,
antwoordt plots bitsig dat hij, en
niemand anders de konklusie geeft en
dat hij de vragen beperkt wil houden
tot de periode die hij ervoor gepro-
grammeerd had. Spijtig wel dat een
avond zo plots wordt afgebroken,juist
als hij interessant wordt, ook al was hij
dan niet aangekondigd als debat.

Eén ding is wel in zoverre duidelijk,
dat de analyse van de Hongaarse
vredesbeweging, in de zin van een
genuanceerde benadering, enkel van
de hand van Bango kwam. Is de
Hongaarse vredes'beweging' dan zo
weinig beweeglijk dat ze niet eens een
kritische zelfbeschouwing kan geven?

Inhet kader van de Vredes-
week organiseerde het ICV
op dinsdag 26 maart in de

Kleine Aula een voordracht over
vredesorganisaties in Oost-Eu-
ropa met een algemene ontleding
en een konkrete toepassing op
Hongarije.
Hongarije ligt achter het Ijze-

ren Gordijn, ons totaal on-
bekend, en vooral ver. Té ver
voor velen blijkbaar, maar voor
de zowat 60 aanwezigen ontspon
zich een interessante avond, die,
als prof. Leirman het gewild had,
best nog veel interessanter had
kunnen worden. Een poging tot
verslag ...

Hoe beweeglijk is
de Hongaarse vredesbeweging?

ÜR TÁMAD, HA ÜRFEGYVERKEZÜNK!,ORSZÁGOS BÉkETANÁCS
een Hongaars student in Leuven: bv.
doet Hongarije iets aan de ontman-
teling van paramilitaire organisaties?

Het antwoord van Bàrd: "Er zijn er
geen. wel burgerlijke defensieve scholen
(bitsig antwoord vanuit zaal: dat is
hetzelfde !). In de Hongaarse samen-
leving is verdediging van het land
verplicht en voor iedere burger nood-
zakelijk". Een andere vraag was
gericht aan Czépenyi en betrof twee
priesters die in een hoofdkerk van
Budapest gepleit hadden voor de
invoering van burgerdienst op morele
gronden, wat niet bestaat in Honga-
rije. Volgens de vraagsteller werden de
priesters geschorst, voor een half en
een heel jaar. Czépenyi mompelde iets
onverstaanbaar. De vraagsteller zei
me achteraf dat hij in het Hongaars

Er zijn uiteraard groepen die niet
willen samenwerken met de overheid,
maar die worden net niet gekrimina-
liseerd. In een betoging kunnen ze,
echter nog steeds volgens Bango, hun
eigen orde woorden meedragen, maar
dan met beperkingen.

Daarna stelde hij 4 vragen aan de
delegatieleden, maar daar werd ach-
teraf amper op ingegaan of in zo'n
algemene bewoordingen dat het wei-
nig zin heeft heel die vraagstelling te
herhalen.
Daarna kwamen de delegatieleden

aan het woord, vooreerst Bàrd, een 32-
jarig wiskundige en vice-president van
de Hongaarse Nationale Vredesraad.
Vervolgens E.H.Czépenyi, aartsdeken
in het oosten van Hongarije en lid van
de vredesgroep van katolieke priesters,
vervolgens Eva Keresti, een 23-jarige
studente geneeskunde in Budapest, en
voorzitster van een jeugdvredesorga-
nisatie, vooral werkzaam aan de
universiteit rond medische gevolgen
van een atoomoorlog. Tenslotte Tibor
Nadasi, journalist van een jeugd-
weekblad (300000 ex. oplage) en lid
van de groep 4-6-0 (duur in jaren van
resp. wo I. 1I en lIl), een jeugdgroep
rond vrede, getolereerd door de over-
heid, die zich afgescheurd heeft van de
officiële vredesbeweging Dialègus, die
nu ondergronds verderwerkt.

Waarom Hongarije? Daarover had
prof.Leirman van het ICV het in zijn
inleiding. Prof.Bango publiceerde in
1983 in zijn boek Hoe winnen wij de
vrede? (Davidsfonds 1983) een hoofd-
stuk over de vredesorganisaties in
West en Oost, dat door kenners als het
tot nog toe beste overzicht wordt
gezien. Als Hongaar van oorsprong
heeft Bango ook kontakten met Hon-
garije cn de vredesorganisaties daar.
Bovendien is hij een oud-student van
Leuven die na de Hongaarse opstand
in 1956 in Leuven verzeild geraakte, er
bij Dumont en Nicèse doktoreerde
over "gemeenschapsleven in Hongaar-
se dorpen". Zijn specialiteit werd dan
ook dorpssociologie en gezinssocio-
logie. Van daaruit begon hij zich te
interesseren voor de vrede.

Momenteel.is hij docent in Aken en
Düsseldorf. Aangezien hij dus goed
thuis is in de Westerse en Oosterse
vredesbeweging leek hij de geknipte
figuur om de vredesweek rond het
tema Vrede en veiligheid in West en
Oost te openen. Daarbij wil het ICV in
zijn optiek van de vredesbeschaving
ook het oor te luisteren leggen in het
Oosten om de eigen opvatting te
toetsen en een ruimer gezichtsveld te
krijgen. In die zin was de avond wel
geslaagd.

beweging van na wo 1I tot nu van een
zeer goede kennis van zaken. Na wo 1I
moet men voor Hongarije rekening
houden met de veranderde geogra-
fische situatie. De vredesgedachte
treedt vooral op bij antifascistische
organisaties, van mensen uit de kon-
centratiekampen en van het volks-
verzet. Vooral bij Slavische volkeren is
die angst zeer sterk en reeël. Maar
tegelijk wordt die angst gemanipuleerd
door de overheid in de koude oorlog
en het stalinisme.

De konfrontatie in Korea wordt
gezien door velen als de start van het
offensieve kapitalisme én kommunis-
me. In Oost-Europa is er bovendien
geen interne vrede omdat men een
ideologische oorlog voert tegen an-
dersdenkenden. Omwille van het sys-
teem militariseert men de vredes-
gedachte. Na de dood van Stalin
wankelt door de opstanden de pax
Sovietica, waarvan de principes in
twijfel worden getrokken. Nadat vrede
en oorlog in de dialektiek van de
klassenstrijd worden geïntegreerd,
streeft Ch roestjov naar een vreedzame
koëxistentie met het Westen zodat het
vijandsbeeld in het Oosten minder
scherp omlijnd wordt. De vredes-
beweging is echter geen massa, maar
een socialistische elite die kontakt
zoekt met het Westen.

Bert Broens

In de marge
gevangenis kreeg. Hij stuurde echter
een brief naar het presidentieel
komitee en naar het hoofd van het
leger waarin hij verklaarde de wet te
respekteren als men zijn opvatting
maar respekteerde, \Vat niet ge-
beurde.

De protesten van sommige dissi-
denten halen soms wel wat uit. zo is er
sinds 1977 de mogelijkheid voor
Nazareners en Getuigen van Jehovah
om op religieuze gronden een ver-
vangend statuut te krijgen voor de
legerdienst. Nu verblijven er van Pax
Christi 8 dissidenten in de gevan-
genis. in het totaal ca. 140. De vice-
president beweerde achteraf dat hij
Istvàn absoluut niet kende. Als dat
waar is, is het toch bijzonder frap-
pant: dat toont aan dat de Vredes-
raad geen beweging is, anders zouden
ze Istvàn kennen en respekteren. Als
ze hem niet kennen, is dat omdat het
niet mag."

"De Nationale Vredesraad is op-
gericht toen in Hongarije de vredes-
beweging spontaan ontstond en
kwam overwaaien uit het Westen, om
een tegengewicht te vormen tegen die
spontane stromingen en ze in de kiem
te smoren. Het imago naar buiten toe
is belangrijk. Burgerdienst is voor
hen. zoals ze zegden een neven-
probleem. maar dat is zo omdat het
niet bespreekbaar mag zijn.

Van de 3 vice-presidenten van de
Nationale Vredesraad is er één
kommunistisch partijlid, 2 niet. On-
der die twee is er één hooggeplaatste
persoon, die diversefunkties bekleedt
op regering snivo. Toch zegt men
voortdurend van hem dat hij geen
partijlid is. Zo iets doet men alleen
om naar buiten toe de schijn van
demokratie hoog te houden".

Achteraf hadden we een
gesprek met Tibor Na-
das i en een Hongaarse

student die hier in Leuven stu-
deert en duidelijk zijn kritiek
niet onder stoelen of banken
stak. Om begrijpelijke redenen
wenste hij anoniem te blijven.

Dissidentie
Na 1975 wordt het duidelijk dat er een
voedingsbodem is voor een nieuwe
vredesgedachte, niet langer officieel:
kritische jongeren in het Oosten slik-
ken het niet dat de regeringen van het
Oosten de Westerse bewapening af-
keuren maar hun militarisme vergoei-
lijken. Dit doen ze met het inzicht dat
onderdrukking van vredelievende
krachten een gevaar inhoudt. Die
krachten zijn voor de ontspanning,
want ze hebben invloed op de publieke
opinie en dus op de overheid.

In Hongarije ontstaan twee stro-
mingen: de jeugdgroepen met eigen
akties en de zowat 300 katolieke
basisgroepen die het vredesprobleem
in kristelijke kontekst bespreken. De
Nationale Vredes raad wil alle nieuwe
bewegingen integreren, of zeg maar
konformeren aan de overheidswil.
Bango: "De Nationale Vredesraad is
geen vredesbeweging, maar een natio-
nale (lees: overheidsinstantie) raad".

Staatsambtenaren in
vredesbeweging?

Volgens Bàrd is de bewering van de
Westerse pers dat de Hongaarse
vredesbeweging staatsambtenaren zijn,
niet waar. Volgens hem is de Hon-
gaarse nationale vredesraad een koe-
pel van alle basisgroepen van de kerk,
jeugd, gezinnen ... met een permanente
staf van 20 mensen. Merkwaardig hoe
een koepel zoveel mensen permanent
kan betalen. Even tevoren zie Bango in
het Nederlands dat de Vredesraad
geen vredesbeweging is. Bàrd legde
verder uit wat de doelen en aktie-
middelen zijn, maar hierbij viel op, wat
ook zo was bij andere delegatieleden,
dat hun uiteenzetting steeds opper-
vlakkig blijft, monotoon en stereotiep.

Beweegt de vredesbeweging in Honga-
rije wel? Czépenyi was amper ver-
staanbaar en gaf een verveelde indruk.
Bovendien las hij af wat hij te zeggen
had. Het enige wat we konden op-
vangen was dat als resultaat uit de
strijd kerk en staat in 1950 een ver-
zoening naar voren kwam: de staat
verzekert godsdienstvrijheid (Honga-
rije kent inderdaad katolieken en tal
van geformeerden van diverse pluima-
ge) en de kerk staat verder ten dienste
van de gemeenschap. Eva Keresti
legde de nadruk op het werk dat haar
groep verricht rond de gevolgen van
een nukleair konflikt. Dat gebeurt
onder meer door het wijzigen van de
inhoud van bepaalde vakken vanuit de
sociale achtergrond van het medische
beroep. Nadasi legde uit dat hij kwam
vanuit een groep die niet akkoord ging
met de regering (Dialógus) maar die
nu gedeeltelijk wel samenwerkt, maar
gedeeltelijk ook ondergronds zit. Daar
een merkwaardige verspreking (?): ils
ne veulent pas collaborer, euh ... co-
operer avec Ie gouvernement. Verder
gaf hij enige koncepten van vrede bij
de jeugd. "La pais est un état sans
guerre, une solution non-violente aux
conflits. et la choix libre des amis ... ".
"La paix est influencée par la paix des
individus et des petites communautés ... "

Tibor Nadasi, indienje een journalist
zou zijn voor een dagblad, zou je
willen schrijven over de tegenstel-
lingen in de vredesraad en over de
niet-officiële vredesgroepen ?

Pax Sovietica
Vóór de pauze kwam Bango aan het
woord én de vier vertegenwoordigers
van Orszagos Bék etanacs, of de Hon-
gaarse Vredesraad, de officiële en
nationale vredesbeweging. Na de pau-
ze was er mogelijkheid tot vragen-
stellen en zoals steeds bij gespreks-
avonden, ontwikkelden zich de inter-
essantste gesprekken na afloop in de
marge (zie kader).
Een avond als deze heeft wel een

polyglot karakter: een toren van Babel
in de kleine Aula. Alle buitenlandse
gasten waren wel een vreemde taal
machtig maar bijna allen een andere:
het Nederlands van Bango met zwaar
aksent, het Engels, Frans, Duits van de
Hongaren, vaak zeer moeilijk ver-
staanbaar. Hierbij een pluim voor
Leirman die het geheel vlot en duide-
lijk in vier talen modereerde.

Bango getuigde in zijn overzicht van
de Hongaarse en Oosterse vredes-

Zou je het kunnen zonder gevaren?
«... Het is bij ons een totaal andere
situatie dan in België. Ik moet
ginder leven. Er is een hegemonie
van het marxisme-leninisme en men
kan die niet aanvallen. Overal moet
men een tussenweg kiezen, zodat
men niet schrijft tegen zijn eigen
ideeën, en niet tegen de ideeën van
de rnacht.»

De Hongaarse student formu-
leerde een aantal ernstige beden-
kingen bij wat er die avond gezegd
werd. "De Hongaarse vredes raad
organiseert inderdaad per jaar in
iedere school minstens één vredes-
dag; ze zeggen er echter niet bij dat
universiteitsstudenten bv. wekelijks
verplicht 1 uur militaire systemen
moeten volgen; en daar protesteren
ze bovendien nooit tegen."

Bij de vragen bracht hij een
netelige kwestie naar voren over een
dissident. die omwille van zijn op-
vattingen over het militaire systeem
gevangen gezet werd. Bàrd beweerde
toen dat hij niet wist wie bedoeld
werd. Hierover zegde de student: "De
dissident was Gonda Istvàn, een
gewetensbezwaarde, die 32 maanden

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

Bert Broens

vereerd met een bezoekje. De Gentse
schepen waande zich al terug in de
Middeleeuwen en sprak de Franse
genodigde in lijn beste schoolfrans
aan. Volgense de Franse Poma is de
kultuur het enige antwoord dat Euro-
pa kan geven op de crisis. We moeten
investeren in kennis, wetenschap én
kultuur. Hij verwees daarbij naar wat
de Amerikanen de Japanezen deden en
deed nog een schepje op zijn frans
chauvinisme door het uit te breiden
naar Europa. Europa mag dat niet
verwaarlozen waardoor ze groot ge-
worden is. Poma slaat deze goede raad
blijkbaar in de wind. Zoals Marc Galle
het onlangs nog formuleerde: Poma
heeft wel een kultuurbegroting maar
geen kultuur-beleid. Het lijkt wel dat
er nog geen krisis is in ons landje.
volgens Poma dan. (IDV)

Poma
In Nederland werd de bekende taal- en
letterkundige H.B. Cortsius de P.e.
Hooftprijs geweigerd. De weigering
was een persoonlijk initiatief van de
Nederlandse tegenhanger van Karel
Porria. de beruchte minister Brink-
man.

In Vlaanderen zet de BRT zijn
dochtcr uit voor het Eu rosongfestival.
Een operazangeres zou onze kleuren
verdedigen. een verademing na de
Vlaamse schlagers die we gewoon zijn.
Alleen ... de tekst zou van Hugo Claus
komen en daar is de BRT blijkbaar
allergisch aan. Dus weer geen opera
met Claus.

De Franse minister van Kultuur.
Jacques Lang, heeft het Vlaamse land

Onze nieuwe
zomerbrochure
is er!

Kom eens langs

Leopoldstraat 26
3000 Leuven
tel. 016/22.76.10

Kritische geluiden

Na die uiteenzetting en na de pauze
was het tijd voor de vragen. Zo was er
een reeks van vier kritische vragen van
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zodanig dat het risiko dat het hier weer
bij woorden blijft groot is, noch legt ze
de prioriteiten vast binnen het pro-
gramma. De VliR zegt ook niet wat
men moet doen ingeval de studielast in
de licentie door het uitbreiden van de
aggregatie te groot zou worden. Over-
matige studiedruk voor de studenten
belast ook het beoogde effekt van de
opleiding.
Te vrezen valt dat de wetgever in de

nabije toekomst wel de titellatuur en
het ekstra-vak van de VlIR in een
wetswijziging zal overnemen, maar
ook geen garanties zal bepalen voorde
praktijkgerichtheid van de vakken, of
bescherming zal bieden tegen een
overmatige studiedruk. Men zou de
prioriteiten van de aggregatie moeten
kunnen vastleggen, samen met die van
de vakopleidingen, zodanig dat men
naar de meest efficiënte kombinatie
van beiden zou kunnen komen binnen
gegeven grenzen. Dit doet men echter
niet door enkel een titellatuur vast te
leggen.

De mortibus
nihil nisi bene
Eén van de charmante trek-

ken van interlektuelen is,
dat zij vaak ziende blind

zijn. Dat siert hen; de werkelijk-
heid is zo al triest genoeg. Wie
vindt het nu prettig dat een
gewaagd prestige-projekt van
een koryfee in de praktijk een
miskleun blijkt?

Niemand vindt dat prettig - zeker de
belastingbetaler niet. En dus worden
de kanonnen van de retoriek boven-
gehaald van zodra ergens een onver-
laat het aandurft kritische kantteke-
ningen te maken.'

Kanonisatie
Veto mocht zich al verheugen in een
boze lezersbrief van Klaas Tindemans
- toen n9g toneelrecensent bij De
Standaard (zie Veto 17/1/85). K.Tin-
demans pruimde het niet dat wij
ironische bedenkingen hadden ge-
maakt bij de lofredes op de pas
overleden architekt Marc Dessauvage
(zie Veto 10/111985). M.Dessauvage
is namelijk de schepper van het in-
verbouwing-zijnde hoofdkwartier van
L& W te Leuven. Volgens K.Tinde-
mans waren de krachtlijnen van dit
ontwerp indertijd door maffia-achtige
toestanden aan de KUL verminkt en
zou de ontwerper zich van het resul-
taat hebben gedistantieerd. Of Des-
sauvage zich ook van het ereloon
gedistantieerd heeft, wist K. Tinde-
mans niet te melden.
In alle geval: de reaktie van K.Tin-

demans volstond de hooggeleerde
redaktie van onze Vlaamse "kwali-
teitskrant" niet: in de Standaard der
Letteren van 2/3/85 doet de hagio-
graaf-van-dienst, Geert Bekaert, het
werk van zijn kollega nog eens
uitgebreid over.

Schoonschrijven
Ik kan het niet laten onze eenvoudige
lezertjes enkele staaltjes voor te scho-
telen van de bombast die in deze
kontreien voor journalistiek door-
gaat: "Hij (Marc Dessauvage) drukte
zich in het bouwen niet uit. maar wist
zich aan het bouwen onderworpen. Zich
onderwerpen aan een vak betekent. in
Nietzscheaanse zin. er tot op de grond
van doordringen tot waar de levende
sappen zich bevinden. en zich niet
tevreden stellen met het sprokkelen van
dorre takken aan de buitenkant". Of
nog: "Bouwen is meer dan schoon-
schrijven. Bouwen is door die korst die
het vak afschermt. heenbreken en
uitkomen op de primitieve. elementaire
barbaarse noodzaak ervan."

Uitdaging van de chaos
Kunnen jullie nog? Dan dit: Bouwen
was voor hem plaats bepalen. een grens

De dood van

trekken. binnen en buiten omlijnen
zonder ze te scheiden. een oriëntatie
aangeven. een landschap samenvatten.
een herkenning. hoe voorlopig dan ook.
mogelijk maken en dit door het ordenen
van materie en licht".
Terwijl ik dus de barbaarse nood-

zaak waarneem waarmee de levende
sappen nieuwe grenzen trekken binnen
dit gebouw van amper tien jaar oud,
onthoud ik nog: "Elk gebouw wordt
zijn eigen vorm. waarin de opgave alleen
als aanleiding te identificeren is". Dat
zal wel.
Stelt skribent niet: "De uitdaging

van de chaos blijft aanwezig. Het
konstrueren verliest zich niet in tech-
nische prouesses. het wordt nooit exhibi-
tie. maar stelt het bouwen als menselijke
oerdaad tegenwoordig. als de primitieve
geste waarin de mens voor het eerst
zichzelf als mens in en tegenover de
natuur herkent". Dàt wist ik niet.

Te kort geheugen
Over het gebouw van L&W in het
eigenlijke artikel merkwaardig genoeg
géén woord. Nochtans zou ook dit
gebouw er zijn "omwille van die
elementaire behoefte aan duidelijkheid
en herkenning. als een houvast in het
dreigende verlies van de werkelijkheid.
als het stellen van eeh grens tussen twee
ongrijpbaarheden ... ". En ik die mij
druk maak over verbouwingen die
amper een half jaar zullen duren!
Eén troost heb ik, gelukkig: binrien

Veto ben ik niet de eerste die een te kort
geheugen heeft voor een bijna ontoe-
gankelijk referentiepunt en een stil-
zwijgende uitdaging.

Pas achteraf bewust
Op 19 februari 1979 schreef toenmalig
Veto-redakteur en Historia-preses
Rolf Falter in zijn kringblad (Monu-
menta Historica Lovaniensis): "Dat
, het gros der professoren in sommige
gevallen pas achteraf bewust werd van
di mede door hen genomen beslissingen.
blijkt uit een voorbeeld als de Nieuw-
bouw L & W. die iedereen voraal als een
funktioneel gebouw gewenst had. Maar
toen hij er stond een prestigekast bleek
te zijn. gebouwd door een duur architek-
tenbureau en dito aannemersbedrijf. En
waaraan niets veranderd kon worden-
niet eens een trap tussen twee boven
elkaar liggende bibliotheken of een
muur uit een seminarielokaal- zonder
dat de funderingen aangetast worden".
R.Falter werkt vandaag bij De

Standaard, redaktie buitenland.

Zand
Tot slot, over de beruchte verbouwing
zelf: die heeft vertraging opgelopen.
De aannemer bleek niet over het
vereiste materiaal te beschikken. Moet
er nog zand zijn?

Eddy Daniëls

Nu de architekt van het L & W-gebouw over/eden is. dreigt ook zijn gebouw onder de kritiek te bezwijken
(foto Veto)

Welke aggregatlehervorming?
(vervolg van p. 4)
De indruk bestaat nu bij Kringraad

dat bepaalde maatregelen die zeer ten
voordele van de aggregatie zijn, er
nooit zullen doorkomen omdat er geen
geld is, of omdat de visie op de
aggregatie-problematiek te arm is.
Andere maatregelen zal men dan weer
wel doorvoeren, op de manier waarop
het in de regentaten gebeurde: ten
nadele van de studenten, maar ver-
moedelijk zonder al te veel peda-
gogische impakt.
Een maatregel die bijvoorbeeld zeer

gunstige effekten zou hebben op de
aggregatie is het oprichten van univer-
sitaire centra of instituten voor de
lerarenopleiding. Binnen. die instel-
lingen zou kunnen gezocht worden
naar een evenwichtige samenstelling
van het lessenpakket. terwijl men er de
problemen van de lerarenopleiding
aan de universiteit grondiger zou
kunnen onderzoeken. Het is de vraag
of de regering in deze tijden van
bezuinigingen alom nog een aparte
subsidiëring zal willen voorzien voor
de aggregatiestudenten, zodanig dat
de lerarenopleiding over de middelen
zou beschikken voor het oprichten van
zulke eigen instituten.

Ekstra-jaar
Een maatregel die bij de regering
waarschijnlijk wel in goede aarde zal
vallen, is de invoering van een ekstra-
praktijkjaar. Dit hoeft de regering
immers niets te kosten: leraars om
voor de klas te staan moet men toch
betalen. Stagiairs zullen ofwel gratis
onder begeleiding van een leraar
kunnen werken, ofwel zullen ze wel
betaald worden zonder begeleiding.

(met inbegrip van een persoonlijk bezoek
van Boudewijn I aan het stoffelijk
overschot). Steeds volgens hetzelfde
tijdschrift is dat zeer terecht. 'Op een
cruciaal moment in de Belgische naoorlogse
geschiedenis, ten tijde dus van de Rena rd-
staki ng (december 1960 -januari 1961)
heeft Major, tezamen met A. Van Acker, A.
Spinoy en enige andere socialisten, het land
gered van de socialistische ondergang. Dat
is een niet onbelangrijke verdienste van
Major geweest, en al de socialisten die bij
deze reddingsoperatie betrokken waren,
werden daar later voor beloond met
eerbewijzen (staatsminister, habitué in
Laken, enz.) en de andere middelen die het
establishment daarvoor uitkiest.'

De dood van Louis Major heeft heel wat
reakties teweeggebracht, én zoals het past,
van de doden niets dan goeds. Daardoor is
ook de aandacht van de ASR op de
voormalige vakbondsbons gevallen. Gezien
diens verleden (een arme vissersjongen,
vader verdronken, geen studeerkansen) een
mooi voorbeeld voor de demokratiserings-
gedachte. Een citaat uit zijn welbespraakt
leven kon dan ook niet misstaan op het
programmabrosjuurtje van de aktie-
driedaagse voor de demokratisering van het
onderwijs.

Louis Major

Toch waren er in de pers ook kritische
bedenkingen bij deze figuur. In De Nieuwe
van 28 februari 1985(nr.1080)steltmendat
het overlijden van deze vakbondsleider de
tranen van het establish~ent uitgelokt heeft

Het weekblad maakt tenslotte nog de
bedenking dat wanneer socialisme niet
meer de betekenis heeft het socialisme tot
stand te brengen maar een verstaatsing in de
hand te werken, deze houding van Major en
co vanzelfsprekend juist is. "Een
revolutionaire toestand zou immers ook
aan hun positie een einde maken".

Het L1SST (iedereen weet ondertussen
reeds waarvoor deze afkorti ng staat) is voor
de tweede keer goed afgelopen. Toch nog
een kleine bedenking. In het KULeuven
Sportnieuws (nr. 4) werd gevraagd naar
halve bedden. Een kwestie van de gasten te
slapen te leggen. Zo'n direkte reklame voor
internationale 'betrekkingen' zouden wij
(Veto) ons niet kunnen permiteren. Maar
KUL-Sportnieuws is dan oo~ een blad dat
voor het grootste gedeelte doorde uniefzelf
wordt betaald. Sex dus. Het derde deel van
onze titel was ook overvloedig aanwezig op
dit evenement (denken we maar aan de
slotparty). Geen kommentaar hierover.
Blijft de middenterm (alle goede dingen

bestaan uit drie). Uit doorgaans goed
ingelichte bron vernamen we dat vooral de

Het vinden van stageplaatsen en het
instellen van verdere selektie-proce-
dures na een praktijkjaar betekenen
echter wel bijkomende remmen voor
de afgestudeerden voor het vinden van
een plaats op de arbeidsmarkt.
Bovendien is zo een praktijkjaar

strikt gezien overbodig: de praktische
opleiding wordt gelijkgesteld met het
verwerven van routine. Routine moet
men echter altijd opdoen in de begin-
faze van een beroep. Een leraren-
opleiding moet dan ook geen gerouti-
neerde leerkrachten afleveren - dit
lukt overigens toch niet met één
ekstra-jaar - maar wel goede leer-
krachten in potentie.
Men kan weliswaar moeilijk tegen

een aanvangsbegeleiding van de begin-
nende leraar in de klas zijn, wel tegen
het institutionalizeren van een bij-
komende selektie na het eerste prak-
tijkjaar: het is bedenkelijk dat men pas
na een opleiding van vier jaar en na één
jaar praktijk zou kunnen vertellen aan
een student of hij geschikt is of niet
voor het beroep dat hij gekozen heeft.
Een gebrek aan visie op de aggre-

gatie blijkt uit de volgende feiten. De
wet op de aggregatie bevat een aantal
titels, meer niet. Er staat niet in de wet
waarom die titels juist gekozen wer-
den, noch welke bruikbare informatie
een kursus moet bevatten waarop één
van die titels staat. De wet geeft geen
eigenlijke visie op de opleiding weer.
De VlIR stelt voor de titels in de wet

te vervangen door andere die meer up-
to-date klinken. Daarnaast voegt de
VlIR een totaal nieuw teorievak aan het
reeds bestaande vakkenpakket toe. De
VlIR stelt ook dat de relevantie van de
teorie moet getoetst worden aan de
eigenlijke klaspraktijk. De Raad legt
echter niet vast hoe men dit moet doen,

Sex & drugs
&

rock 'n roll

Debat
In het bovenstaande schreven we niet
de bijbel voor ,de aggregatie, maar
gaven we de noodzaak weer van een
wijziging van de wet op de aggregatie
enerzijds, en beschreven we de gevaren
die er verbonden zijn met sommige
voorstellen tot wijziging van de wet
anderzijds.
Wie meer wil weten over de voor.en

tegens van wat hierboven gezegd
werd, zal naar het debat moeten
komen: Lerarenopleiding in de maak?
om 20.30 u in de Nieuwe Valk, lokaal
01.13 op woensdag 20 maart. Voor
meer gegevens, zie elders in deze Veto.
Tot dan.

Wouter Colson

Stapelen

engelse sportlui hieromtrent klachten
hadden. Misschien kunnen de heren
organizatoren (de dames ook natuurlijk)
eraan denken om volgend jaar een speciaal
kraampje te installeren. De vlaamse
gastvrijheid moet toch eer worden
aangedaan.

In Van Dale, groot woordenboek der
nederlandse taal (11de herziene druk) lezen
we volgende omschrijving: op hopen, aan
stapels zetten.
Een deel van de Alma-3 bezoekers raakt

blijkbaar niet wijs uil deze - voor hen
blijkbaar kriptische - omschrijving. Voor
de duidelijkheid nog dit: het op elkaar
zetten van plateaus op de afruimband is
stapelen. Aan de andere zijde van de
scheidingsmuur (in het 'waskot') heeft men
dat niet zo graag. 't Is natuurlijk enkel een
kwestie van efficiënt en rustig werken. Maar
wie ligt daar nu van wakker. Op tijd in de les
zijn, daarvoor zijn we toch aan deze unief.



Het zwakste
uit de kringbladen
Zoals vorige week beloofd,

gaan we ook deze week
verder op de ingeslagen

weg. Het etisch réveil staat voor
de deur: droog, sec en to the
point. Karnaval is allang voorbij
en ons masker vliegt dan ook de
kast in. De kringbladen volgen
dezelfde weg, na een bespreking
uiteraard.

Over naar het eerste onderwerp van de
dag.

Scheepvaart
Jawel, de Merkator is een boot, maar
daar hebben de aardrijkskundigen
uiteraard geen boodschap aan. Wat
heeft het jongste nummer zoals onder
de zeilen? Eerst en vooral een veront-
schuldiging. Het januarinummer (dat
we nu bespreken) is door omstandig-
heden wat later van de persen gerold.
Wij begrijpen dit ten volle, ook wij
hebben enige achterstand in de werk-
zaamheden en een kring heeft ook nog
wat anders te doen dan enkele blaadjes
te vullen. Wat we niet begrijpen is dat
we bij het gespuis worden gerekend.
De inhoud die de merkatorianen aan
deze term geven is trouwens erg breed
(alle niet-merkatorianen).
De volgende bladzijden slaan we

over. Presidiumverslagen en dergelijke
zijn interessant voor de kring zelf, al
vragen we. ons af wie dat leest. Maar
het is in ieder geval een teken van
openheid. Het doet ons zo'n beetje
denken aan de eerste Veto-jaargangen.
Jawel, als echte narcisten kijken wedie
geregeld na. Zo kunnen we nog eens
een artikeltje overschrijven. Er veran-
dert niet zo bijster veel in de wereld,
weet je.
Gelukkig wordt alles nog overgoten

met een saus uit het keukenhoekje. De
aardrijkskundigen weten nu trouwens
dat men met eieren nog iets anders kan
doen dan gooiwedstrijden houden.
Voor het overige staan erniet zo veel

wereldschokkende dingen in dit mer-
katorke. Eén ding willen we de lezer
echterniet onthouden. Een mannelijke
merkatoriaan afwijzen kan zeer ge-
vaarlijk zijn voor het vrouwvolk. Wim
verplettert de ongelukkigen op het
autokerkhof. Het vergif van de krank-
zinnigheid was namelijk langzaam als
een slang zijn geest binnengedrongen.
Een nieuw geval voor Freud: de auto-
kerkhofman. Naar de schrootbak met
dit merkatorke.

DL, DLL, DLMM
Deze afkortingen kunnen enkel in het
brein van architekten ontspruiten.
Een technische tekening staat ook vol
van dergelijke nonsens heb ik me laten
wijsmaken. Om het de lezer gemakke-
lijk te maken volgt nu de verklaring:
DL = De Lastige, DLL = De Lastige
Lady en DLMM = De Lastige Marine-
Mensen. Daarmee weet de lezer onder-
tussen dat we bij het blad van de
architektuurstudenten zijn aanbeland.
En geloof het of niet, dit begint zowat
ons lijfblad te worden. Wij raden alle
kringen aan om eens op burenbezoek
te gaan bij deze ambetanterikken.
Vorm en Inhoud worden in dit blad I

op een grandioze manier aan elkaar
gekoppeld. Het resultaat mag er zijn
en vormt een hele opluchting voor de
masochist die hier elke week zijn best
doet om iets goeds (het beste) uit de
kringbladen te persen. Dat dit niet
altijd meevalt zal de trouwe lezer (zo
die bestaat) reeds doorhebben.
De zin voor detail is ook deze keer

sterk aan bod gekomen in deze parel
aan het kringbladenfirmament. Maar
genoeg lof, op naar de inhoud met het
dissektiemes in de hand. Blijkbaar zijn
er ook problemen binnen deze kring.
De contradictio in terminis (zo wordt
het blad in de inleiding genoemd)
wacht nog steeds op nieuws van de
kandidaturen. Gebrek aan vers bloed?
Wij hopen van niet want dan kunnen
wij ook ons winkeltje sluiten.

Verslaggeving
Na een verslag over de Fêtes du Chá-
teau (voor de fransonkundigen: kas-
tcclfeesten) volgt het nieuws voor
gehoorgestoorden. Toch menslievend
die urchitekten. Hun sociaal gevoel
verplicht hen ertoe om een fotokollage

(met tekstballonnetjes !) te maken over
het free-podiurn van de architekten.
Op zeventien regeltjes en 11 foto's
blijkt zowat alles gezegd te zijn over dit
evenement. De Vetoredakteurs mogen
eens in de leer gaan bij deze duivels-
kunstenaar. In der Beschränkung zeigt
sich erst der Meister zouden we met
Goethe zeggen. En om de daad zelf bij
het woord te voegen gaan we er nu wat
losser over want we zitten nog maar
aan bladzijde vijf van de veertig.
Toch nog even dit. De architekten

hebben nog altijd geen eigen kring,
maar maken deel uit van het VTK.
Momenteel is er blijkbaar een hele
diskussie aan de gang over het al dan
niet opstarten van een eigen kring-
werking. Dit naar aanleiding van de
eigen architektuursportvertegenwoor-
diger op de sportraad. Dirk (4) ziet het
momenteel echter niet zitten om een
eigen kring op te starten. Het VTK kan
dus gerust zijn (of meng ik mij op deze
manier op een ongeoorloofde wijze in
een interne diskussie ?).
(3) is blijkbaar naar Parijs geweest.

Blijkens het dagboek dat daar werd
bijgehouden moet het daar plezant
geweest zijn. Tip voor andere kring-
schrijvelaars: elke dag werd door
iemand anders van het jaar gevuld, of
hoe nogmaals vele handen vuil werden
aan het weinige werk. (5) zocht het wat
verder: Rusland. Maar daarover ver-
tellen wij lekker niets. We zouden wel
eens van eenzijdigheid kunnen be-
schuldigd worden. We hebben al
genoeg reporters die af en toe ter
plaatse gaan kijken hoe het met de
ijsblokjes gesteld is.

een architetto van bij ons: Roger De
Martelaere. En tot grote spijt van de
interviewers bleek dit heerschap net
voor de grote architektuurperikelen
afgestudeerd te zijn. Voorde duidelijk-
heid: na 1969 werd pas een echte
architektuurafdeling opgericht. Daar-
voor moest men samen beginnen met
de ingenieurs en pas in het derde jaar
kon men opteren voor de afstudeer-
richting architektuur. Maar geen
nood. "Wij gingen ook wel naar
betogingen en dat soort dingen, zoals
jullie ook nog waarschijnlijk". Gestu-
deerd werd er ook, en zaken als
groepswerk waren aan de orde van de
dag. Momenteel blijkt dat niet meer op
die manier te kunnen bij de archi-
tekten, wat de interviewers blijkbaar
niet 70 positief vinden.
En nu we toch bij onderwijs zitten,

kunnen we er meteen blijven. Wat
komen we hier anders doen aan deze
unief? Ergens tussen teoretische ge-
sprekken en konkretiserende voor-
stellen zweeft een artikeltje omtrent
deze problematiek. Na jaren praten,
zwoegen en zeveren ziet het er naar uit
dat iets zal gedaan worden aan de
programmahervorming. Vooral de
studiedruk in liRA (eerste ingenieurs-
architektenjaar, derdejaar dus) bleek
een moeilijk probleem. De resultaten
van de studiedrukenquête zijn echter
nog steeds niet berekend zodat ook
hier nog in het duister wordt getast.
De auteur besluit evenwel dat de bal
aan het rollen is gegaan, en het nu de
zaak is hem zo te houden. ~r kunnen
serieuze dingen uit de bus komen en
wie weet binnen enkele jaren zelfs
heuse hervormingen. Zendt de voet-
balploeg erop af, mannen.

En er is nog meer
Jawel, te veel om op te noemen (klis-
jee ) en deze keer menen we het.
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De klaaaank
van de stad ...

Omtrent Wagt (Werkgroep architek-
tuur Geschiedenis en Teorie) wordt in
het volgende lastignummer een uit-
gebreidere bijdrage beloofd. Dat
maakt het ons gemakkelijk. Verder
zijn er nog architekten in de ban van de
roos, en de dans. In dit laatste 'artikel'
laat de auteur zijn impressies de vrije
loop in dichterlijke vorm. Tenslotte
belanden we dan toch nog bij het

De serieuze onderwerpen
De architekturalisten hebben het na-
tuurlijk over architekturologische on-
derwerpen. Bofill dan maar. Blijkbaar Scenario: PascalLefèvre
een rare kwast in dat wereldje want
nadat hij zowat overal is buiten-
gegooid gaat hij toch maar bouwen. _--------""""111:--~:::--~
'Zijn gebouwen kunnen dan socio-
logisch wel defekten vertonen, ze
kunnen zelfs immoreel zijn, feit is dat
Bofill grenzen verlegt. Hij laat zien wat
kan'.

Verder is er ook een interview met nl»S~ ~~
_---A1V-~~
BIOS ~

kruiswoordraadsel. En zoals de ijve-
rige lezer reeds kan vermoeden zijn we
daarmee aan het einde van ons
architektenlatijn. Toch nog even op-
merken dat dit kruiswoordbouwwerk
een binnen- en buitenkant heeft. We
zeiden het reeds: architekten hebben
blijkbaar zin voor detail.

Vanzwanske

"'~1JIEII8II11R'UlIINIJEIIEN. ..
NEE IWK..H.T DAT \5
MYN ty.)IJt.~ ;N z.'YW
~OON. "L.~DIE ON$(
~ ~IE.N, eNt .
'ZlNU.\T El.
WA.T II.U \t.

Tekeningen: Katrien Van Schuylenbergh

• Donderdag 14maart om 20.30u: -- ..J

debatavond "zinvolle natuurbe-
schermin.g ~,nVlaa~deren: utopie P'I-l..,.t.....:./~!'!!'!::~'~~_··.,.!!!lI'!!(.--------...'\\j"".,r---~-";~1
of realiteit? In Kleine Aula. I":::·<:A rTlfTb DMtt' DEpre.n VAN l'l} I',[J

E V&lJ)W~TER!
Germania
• Dinsdag 19 maart om 20.15u:
evaluatiepresidium van Germania
in de fakbar L & W.
• Donderdag 21 maart om 20.15u :
klaarstomingspresidium van Ger-
mania in de Praatkamer.

Klio
• Donderdag 14 maart: kaffee-
parlant in zaal Albatros.

Kriminologische kring
• Dinsdag 19 maart om 20.00u:
kringvergadering in 't Stuc.

Medika
• Woensdag 20 maart om 20.30u :
debat "Nukleïtis: symptomen en
preventie". In de Oude Valk.

Politika
• Woensdag 20 maart om 20.30u:
verkiezingsdebat in Aud. Vesalius.
• Donderdag 21 maart van 10.00
tot 17.00 uur: verkiezingen.
Om 21.00 uur: verkiezings-TD in
Albatros.

Wina
• Dinsdag 19 maart om 20.00 uur:
onderwijswerkgroep in de Wina-
kelder.
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JoLinfobeurs KULDeze keer zijn de twee vrijkaarten voor Stuc-produkties weggelegd
voor Griet t' Servranckx, Arendstraat 13. 3000 Leuven. De kaarten
zijn afte halen op Van Evenstraat2b, 23.67.73. Waagje kans. pijnig
je hersens. vul het kruiswoordraadsel in en win twee vrijkaarten!

De zesde Jobinformatiebeurs KUL zal
plaatsvinden op woensdag 20 maart
1985 van 10 tot 12 en van 14 tot 18uur
in de Universiteitshal, Naamsestraat
22. Leuven.

De laatstejaarsstudenten en werk-
zoekende afgestudeerden van de KUL
worden uitgenodigd o~ op informele
wijze kontakt te nemen met vertegen-
woordigers "van diverse tewerkstel-
lingssektoren. Personeels- en aanwer-
vingsverantwoordelijkheden uit diver~
se sektoren verlenen vrijblijvend in-
lichtingen over tewerkstellingsper-
spekieven en selektieprocedures.

Vanaf 14uur vinden in de Promotie-
zaai lezingen plaats over "Financiële
instellingen". "Werken als zelfstan-
dige" en "De socio-kulturele sektor".

Bezoekers orrtvangen gratis de bro-
chure "Dag unief. wat nu?". met alle
noodzakelijke informatie voor afge-
studeerden: RVA. dienstplicht, solli-
citeren.... 0

Horizontaal
I. Rund - wilde dieren; 2. roofdieren - muzieknoot; 3. bangerik
- ontvangt; 4. dramatisch - erachter; 5. anagram van 'trui'-
boom; 6. gigantische; 7. loop; 8. jongensnaam; 9. voedsel;
10.ouderendokter; 11. bodemsoort - verstevigt.

Vertikaal
1. Stelling - dier; 2. boom - feestvierdersvoorvoegsel ; 3. jaloer-
se; 4. erfelijk materiaal - bestaat - adem; 5. pestten; 6. niet
dichtbij - regeringsreglement - meisjesnaam; 7. geneesherenklub
- letterkeer van 'bus' - verorberde; 8. stoomschip - dier - niet
vroege; 9. Latijns eiland - daar; 10. meisjesnaam - familielid-
roomska toliek; 11. proper - vrucht - droogoven.

• Gezocht oude Veto's voor kollage
in verband met performance. Voor
10u 's morgens. vergoeding. Roei S.
Standonckstraat 5
• Gezocht: huurhuis met ± 4 slaap-
kamers. keuken. woonkamer en faire
huurprijs. (vanaf volgend akademie-
jaar). Van Aken G. J.B. Van Mons-
straat 28 Leuven
• Mijn hobby is elektrische treinen
van Marklin en toebehoren. koop alles
op. Bel mij 016/443180
• Wie verkoopt of leent mij deel 6 van
de "Aula Wereldgeschiedenis" (Aula-
pockets nr. 676) door J.M. Roberts?
Alle kosten worden vergoed. Luc
Dreesen, Vandensteenstraat 10. 1920
Diegem ; 02/7202656
• Te huur: kamer 10 gemeenschaps-
huis. 3500 fr onmiddellijk vrij. Info:
Ridderstraat 254 Leuven of tel. 0161
20 1865 bij Pol Rodts of Luc Weyn
• Verkoop tweedehandsfietsen en een
ijzerzaag voor weggeefprijzen. Zich
wenden tot Koen Frausen, Vlamin-
genstraat 19.

• Tikwerken, eindwerken. eventueel
lay-out en tekeningen welkom bij
Marian. Met elektrische schrijfma-
chine 5 lettertypes. Tel. 052/472985.
• Wil die lieverd. die op historica- TD
(28/2) mijn jas meenam. deze terug-
brengen. Een lichtbruine vest met
schapevacht en ritssluiting. Geen
drempelvrees. ben vergevingsgezind.
Blijde Inkomststraat 32. bel Dorniniek

• Zeer dringend gezocht: drummer of
drumstel voor optreden in Stuc op 19
maart. Lokaal voorhanden. Genre:
Bowie, Velvet Underground. Neil
Young. Bij Erik Lammens, Dagobert-
straat 40. Dringend! Of tel. 03/
8866890
• Wil de huurder van mijn fiets (groen
norta, 4 versn .• plankje op bagage-
drager) deze terugzetten aan Frederik
Lintstraat 9? (Geen beloning). Geslo-
ten terugplaatsen aub.

• Aan het hopeloze grimbergse meis-
je. Je spreekt in dubbelzinnigheden.
Ontdubbel uw zinnen of vereenvoudig
ze op het bekende adres bij Ode en
Lieven.
• Verloren op 11.03.85: grijze hand-
tas in Alma I met portefeuille en
andere zaken (identiteitskaart ... ) Zich
wenden tot Sylvia Mechelsestraat 97.
Eerlijke vinder wordt beloond.
• Ruime kamer eventueel gemeubeld
3300fr. keuken en badkamer gemeen-
schappelijk werkend enlof student
welkom. Vrij vanaf nu, Marieke
Brusselsestraat 182, tel. 016/229922
op woensdag (12u122u)
• Te huur gemeubelde kamer voor
meisje. Rustig en centraal gelegen.
3600 fr Imaand. Onmiddellij k vrij.
Craenendonck 8 (Hilde). Tel.: 03 145
55173.
• Yamaha trial 50 te koop. In goede
staat, ideaal voor betogingen. Prijs:
4500 fr. Te bevragen bij Bart Verstrae-
ten. Bondgenotenlaan 139 Leuven na
18 uur ... en voor 21 uur.

ZOEKERTJES • Te koop: the Scorpions: Tokyo
tapes (double live). Ted Nugent: Live
Gonzo (2LP). The Godz-Powerrock
from the USA. 250. 250. 100fr, als
nieuw, krasvrij. Zich wenden Stan-
donckstraat 5 Leuven. bij Philip.
• Hoge Venen: groepen en gezinnen
en natuurvrienden: boerderij en cha-
let. zwemmen. wandelen. ski. 170fr
per persoon. Dag. week of weekend.
slaapzakken meebrengen. Prijs alles
inbegrepen. 016/232021 (18-20 uur
of dag)
• Te koop: elektrische schrijfmachine
Hermes 705L in goede staat: Pas
volledig nazicht door fabriek. 9500fr.
016/233829
• Aan Lieven, Kamillo Torres, K408.
Gedaan met de dubbelzinnigheden.
Klare taal. Kom donderdag 14 maart
om 21.00 uur. naar de Acco, Tiense-
straat 134. Het hopende grimbergse

• Verloren donderdag 28 februari
pedagogisch instituut vestiaire: gele
zak met testmateriaal en 4 cassettes
met aggregatielessen en terug te bezor-
gen: telefonist psychologisch instituut.
Dank!
• Verloren: grijs regenscherm met
lederen schouderband in 10k. 02.29.
Dekenstraat 22 om 12u. maandag 4
maart. na les psychologie. Ann
Deckers, Fred. Lintstraat 13. 3000
Leuven. Bovenste bel (----)
• Te koop: Z80A-card voor Apple
voor het gebruik van CP/M software.
2900 ît, L. Lammens, Schapenstraat
66, bus 22 3000 Leuven. maandag -
donderdag 20/22 u.
• Te koop: folk-gitaar merk Ibanez
plus koffer 4 maand oud. mooie klank,
10000 fr, zwart-wit televisie, 2jaar oud
prima staat. 3000 fr. Dekenstraat 40
Leuven. Bellen Danny

• Er kunnen nog steeds foto's opge-
stuurd worden naar Industria Vuur-
kruisenlaan 4 Leuven om mee te
dingen naar de waardevolle prijzen. 3
kat.: dia's, kleuren. zwart. wit. 11
hoofdprijzen

• Ik ben een 22 jaar oude jongen, en
zoek meisje om mijn eenzame nachten
te verkorten. Schrijven naar Peter
Segers, Fr. Verheylenstraat 14. 3000
Leuven

• Verloren op 4 maart: witte sportzak
met identiteitspapieren. Tel.: 03/383
0637

Dinsdag 19 maart
18.00 u. FILM Felllnl-festlll8l. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9. Ook

om 21.30 uur. Org. Kura en Centrum voor Italiaanse Studies KUL.
20.00 u. MINI-SYMPOSIUM Prof. Herlach over Geschiedenis van het

I/eldbegrlp In de natuurkunde en Drs. Ten Dam over Bewustzijn en
materie. Kleine Aula. Inkom 100/150. Org. Stichting Ideale Samenleving.

20.30u. LEZING Prof. Lathouwers over Vera Pawlowa. In fakbar Teologie,
Vlamingenstraat 91. 1nkom gratis.

20.30 u. LEZING Louis De Lentdecker praat over Moordenaars ziJn vedetten.
In De Kansel, Munstraat 15. •

20.30 u. TEATER Jul/us Caesar, Naamsestraat 96. Inkom 150/200. Org. Kura.
21.00u. HAPPENING Pedagogie, psychologie - I/rlJ podium. In 'tStuc.

Inkom 60/70.

Donderdag 14 maart
18.00 u. FILM Felllnl-retrospectiel/e. In Vlaamse Leergangen, Boekhandel-

straat 9. Ook om 20.45 en om 23.00 uur.
20.00 u. KAFFEE-PARLANT In zaal Albatros. Aanvang 21.00 uur. Org. Klio.
20.00u. LITERATUUR Noul/eau roman. In 'tStuc. Org. Universitaire

Werkgroep Literatuur.
______________ 20.00u. DANS Jazz extens/on dance teater. Stadsschouwburg. Inkom

80-260.
20.30 u. TEATER Jul/us Caesar (naar W. Shakespeare). Regie: P. Peyskens,

dekor: J. Daenen. Naamsestraat 96. Inkom 150/250. Org. Kura.
20.30 u. LEZING Mon père, Jacques Brei, dlsalt ... door F. Brei (dochter) met

video van Olympia-optreden. In 'tStuc. Inkom 70/100. Org. Germania,
Historia, Romania.

20.30 u. DEBAT Zinl/olle natuurbescherming In Vlaanderen? Met vertegen-
woordigers van verschillende milieuverenigingen ! Kleine Aula. Inkom 50.
Org. Bios.

21.00u. KONCERT Raymond I18nhet Groenewoud.ln Alma 11.Org. ASR en
Scorpio.

16.00u. AKTIE StIltewake I/oor I/rede. Aan station Leuven, tot 19.00 uur.
Org. VAKA-Leuven.

• Laat uw tesisvoorpagina zetten bij
Veto, 's Meiersstraat 5. Voor 150 fr en
de prijs van de kopies ben je gesteld!-
L'Italia di Fellini
Door omstandigheden kan de film
"Paisà'' (voorzien op donderdag 14
maart om 18.00 u.) helemaal niet
vertoond worden. Als vervanging
worden "Amore" en "Francesco giul-
lare di Dio" in één vertoning voor-
gesteld. Deze films zijn in originele
versie met Engelse onderschriften.

Bij de films die alleen maar in
Italiaanse versie zonder ondertiteling
worden vertoond, wordt uitvoerige
toelichting van het verhaal beschik-
baar gesteld op de avond van de
voorstelling. Het gaat om volgende
titels: Roma città aperta, Campo di
Fiori, Le notti di Cabiria, Senza pietà,
IJ camrnino della speranza, La dolce
vita. In nome della legge, IJ brigante di
Tacca del Luppo, Boccaccio 70, For-
tunella.

Het boek "Een kijk op Federico
Fellini" is vanaf maandag 18 maart
beschikbaar in 't Stuc of aan de kassa
van de zaal. Gelieve uw abonnements-
kaart bij te houden indien je het boek
met reduktie wil kopen. 0

Woensdag 20 maart
14.30u. POEZIE Frans Cornel/ssen. In 't Tafelrond, Grote Markt 4.
18.00 u. FILM Felllnl-festlll8/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9. Ook

om 20.45 en om 23.00 uur. Org. Kura en Centrum voor Italiaanse Studies
KUL.

20.30 u. DEBAT Aggregatie: lerarenopleiding In de maak? Over hervorming
van aggregatie. In Nieuwe Valk, 10k. 01.13. Org. Kringraad.

20.00 u. GETUIGENIS Willy KulJpers over diens bezoek aan Eritrea Met
.video-reportage. Maria Theresiakollege MT14. Org. Vujo.

20.30 u. DEBAT Medlsch-ekologlsche gel/olgen I18n een kernoorlog en
strategische ImplIkatles. Oude Valk, 10k. 91.04. Org. Med. Werkgroep
tegen atoomwapens - Medika.

20.30u. KONCERT Franço/s G/orleux. In Stadsschouwburg.
20.30u. TEATER Jul/us Caesar. Naamsestraat96.lnkom 150/250. Org. Kura.

Vrijdag 15 maart
16.00u. AKTIE StIltewake I/oor I/rede. Aan station Leuven. Tot 19.00 uur.

Org. VAKA-Leuven.
20.30 u. TEATER Jul/us Caesar, Naamsestraat 96. Inkom 150/250. Org. Kura.

Zondag 17 maart
18.00 u. FILM Felllnl-festlll8/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9. Ook

om 20.45 en 23.00 uur. Org. Kura en Centrum voor Italiaanse studies KUL.
Donderdag 21 maart

18.00 u. FILM Felllnl-festlll8/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9. Ook
om 20.45 en om 23.00 uur. Org. Kura en Centrum voor ttallaanse Studies
KUL.

20.00u. LITERATUUR Stromingen tn' de Vlaamse poëzie na 1950. Door
H. Brems. In 't Stuc. Org. Universitaire Werkgroep Literatuur.

20.30 u. TEATER Jullus Caesar. Naamsestraat 96. Inkom 150/250. Org. Kura.

Maandag 18 maart
18.00 u. FILM Felllnl-festlll8/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9. Ook

om 20.45 en om 23.00 uur. Org. Kura en Centrum voor Italiaanse Studies
KUL.

20.00u. POEZIE-AVOND WIJ en nog een. In Letteren en Wijsbegeerte,
achtste verdieping. Org. Klio.

20.30u. FILM Octopussy. In Aud. C2ooK, Celestijnenlaan 200, Heverlee.
Inkom 60/70. Org. Landbouw, VTK en WINA.

r ~ -- - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - - -.- - - - -- -----,
I ZOEKERTJE: gratis.
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TENTOONSTELLINGEN
't GEFLATTEERD PORTRET, Ravenstraat 21-23. Foto's van Eric Sacre. Tot
16 maart.
GALERIJ EMBRYO, Naamsestraat 49, François Mean. Schildenjen, grafiek,
droge naald en gouache.
UNIVERSITEITSHALLEN, Naamsestraat 22 en Stadhuis Grote Markt.
Kulturen als buren. Over de problematiek van immigranten en andere
kulturen. Tot 21 maart. Open van 9.00 tot 19.00 uur.
LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, vijfde verdieping, Blijde Inkomststraat 21.
50 jaar studentenkring Historia.
't STUC, Van Evenstraat 2d. Van 11.00 tot 14.00u en van 17.00 tot 22.30u.
Jacques Brei-projekt. Tot 15 maart.
GALERIJ PERSPEKTIEF, St.-Antoniusberg 3, Venster op Tsjechische kunst.
T015 april. Alsook in HUIZE DE JONGE JACOB, Lei 19; en GASTHUISBERG
INKOMHAL.

De redaktie behoudt zich recht voor om zoekertjes niet re plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per \ akje. I vakje russen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5


