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nen worden in een apart instituut, had
ook niet het verhoopte effekt op de
panelleden.
Prof. Engels, zelf een voortrekker

van de lerarenopleiding, wees erop dat
men de afgelopen decennia al p~el veel
had kunnen bereiken. Het budget voor
de lerarenopleiding ligt niet meer zo
laag als men in de gegeven omstandig-
heden had 'kunnen vrezen, hoewel dit
geld vooral uit de inschrijvingsgelden
voor de studenten geput wordt. Rektor
Verhaegen was van oordeel dat een
minimumbudget voor de aggregatie in
de wetgeving moest ingeschreven wor-
den. Niet zozeer opdat meer geld naar
de aggregatie zou gaan, wel opdat de
huidige 'herverkaveling' in de praktijk
wettelijk verplicht zou worden. .
Over het algemeen gaf het panel

nogal een bezadigde indruk, iets wat
de jongere leden, Rudi Lanssens en
pedagoog Van Damme niet verhelpen
konden. De hoofdstrekking was dat
men geen revolutionaire dingen mag
rwachten. geen verregaande struk-

turele ingrepen. Men zal de leraren-
opleiding wel geduldig aandringend
veranderen. Wie militantisme ver-
wachtte, kwam op het debat bedrogen
uit: strategie overwoog.

Vijfde· jaar komt er
Het tema van een vijfde jaar voor
aggregatie wakkerde de gemoederen
feller aan. Kabinetslid Graeve verrast
het panel en het publiek door een tip
van de sluier over de plannen van het
onderwijskabinet op te lichten. Hoe-
wel men er budgettair geen ekstra-
middelen voor kan vrijmaken, zal het
vijfde jaar voor aggregatie er zeker
komen - gesteld dat het huidige
kabinet lang genoeg aanblijft.
In dat vijfde jaar zouden zowel

teorie als praktijk gegeven worden.
Meer teorie dus, in wisselwerking met
praktika en stages. Aan de licenties
zou slechts. in aanzet nog een leraren-
opleiding gekoppeld worden, aan-,
gezien men "geen twee heren tegelijk

..En ik vind dat een schande van de bisschop!", aldus rektor De Somer op het debat Nukleïtis van 20 maart,
georganiseerd door de Medische Werkgroep Tegen Atoomwapens (MWTA). Op deze geanimeerëekonfrontatie van
pro en kontra atoomwapens vielen trouwens nog wel meer straffe uitspraken, niet altijd over de halfslachtige houding
van de Belgische bisschoppen. V.l.n.r. prof Reychler van Pol & Sok, Kolonel Hollants van de defensiestudiedienst.
moderator Herman De Prins, Piet, prof François van Toegepaste Wetenschappen en dr. De Loof van de MWTA.
Megatonnen, missiles, kernkoppen, Hiroshima, nukleaire winter, MX, ... om nachtmerries van te krijgen. (foto Veto)

Het daaropvolgende uur spraken de
sprekers één voor één hun huiver uit
voor het opnemen van een inhouds-
omschrijving van een vak inde wet. De
huidige, inadekwate wetgeving heeft
als voordeel dat men ze ruim kan
interpreteren en omzeilen. De univer-
siteiten genieten daardoor van ruime
vrijheden, iets waarvan aggregatie-
mensen her en der goed gebruik
gemaakt hebben.

De teorie
Het bezwaar dat Rudi Lanssens aan-
gaf was dat de aggregatie nu veel te
teoretisch is. Men zou de inhoud van
de teorievakken veel meer moeten
selekteren op basis van een relevantie-
kriteriurn. Deze onderliggende tesis
werd ook door de andere leden van het
panel impliciet onderschreven.
Ook het interdisciplinair werken

met docenten teams als een middel om
zo een selektie te bekomen is iets waar
alle leden van het panel wel achter

staan. Rector Verhaegen was
de enige die voorbehoud maakte: zes
specialitisten te samen kunnen nog
ergere resultaten voortbrengen dan
één specialist alleen. Relevantie wordt
met zö een team niet noodzakelijk
gegarandeerd. Moderator Luc Bal-
tussen vroeg of het werken met
docenten teams ook niet beter in de wet
zou ingeschreven worden. Rektor
Verhaegen reageerde dadelijk dat men
de universiteiten vrij moest laten: de
houding van de mensen moet veran-
deren, maar men mag niet teveel
regularizeren via de wet. J. Van
Damme, docent in de pedagogie, wees
er vervolgens op dat die vrijheid wel
tot resultaat had dat verandering
meestal niet plaats vond.

Bezadigd
De stelling dat de aggregatie over te
weinig middelen beschikt en dat de
nationale overheid met subsidies over
de brug moet komen zodat de leraren-
opleiding beter uitgebouwd zou kun-
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kan dienen" - beter nà elkaar, met
andere woorden.
Hoe men dit wonder - een ekstra

jaar zonder veel bijkomende uitgaven
- wil verwezenlijken kon dhr. De
Graeve nog niet kwijt: het zou een
bijzonder moeilijke opdracht worden.
Wel was zijn pleidooi voor een
integratie van alle lerarenopleidingen
(van normaalschool over regentaten
naar de universitaire 'aggregatie')
bijzonder suggestief. Of karikaturaal
voorgesteld: zullen afgestudeerde
Germanisten en Wiskundigen binnen-
kort les in Paridaens moeten gaan
volgen?
Over de noodzaak van zo een vijfde

jaar werd te weinig inhoudelijk gedis-
kussieerd. Docent Van Damme gooide
wel de steen in de kikkerpoel door een
passus voor te lezen uit een verklaring

Debat legt plannen van minister bloot!
Vijfde jaar voor aggregatie komt er!
Hetdebat over de leraren-

opleiding dat woensdag
20 maart plaatsvond in

de Nieuwe Valk was zeker geen
hoogtepunt in de reeks debatten
die door Kringraad al werden
georganizeerd. De opkomst van
het studentenpubliek was maar
mager: hooguit vijftig mensen,
waaronder dan nog een tiental
docenten àggregatie. Dit weer-
spiegelt misschien de houding
die de meeste studenten tegen-
over de aggregatie innemen:
ongeïnteresseerd en passief.
Hoewel, de konkurrentie was
groot. Die avond kumuleerden
minsten vijf debatten het aan-
bod. In het gebouw tegenover de
Nieuwe Valk vond een konfron-
tatie over de kernbewapening
plaats, veel meer een 'hot topic',
- . . ... .. '8

Heet ging het er op dit debat trouwens
ook niet aan toe. Op enkele uit-
schieters na verliep het debat zeer
'rustig'. Er heerste veel te veel konsen-
sus over de grote lijnen, de geschil-
punten kwamen niet voldoende aan
bod.
Studentenvertegenwoordiger Rudi

Lanssens opende de diskussie met het
formuleren van enkele voorstellen om
iets aan de lerarenopleiding te ver-
beteren: het omschrijven van vak-
inhouden in de wet, het bepalen van
enkele randvoorwaarden (zoals een
minimum hoeveelheid jaaruren, ge-
reserveerd voor de aggregatie, binnen
een totaal plafond voor aggregatie en
'vak'opleiding tesamen, een mini-
mumpercentage praktijkuren binnen
de aggregatie, ...) en, tenslotte, het
installeren van docententeams voor
het uitwerken van de inhoud van de
aggregatievakken.

van minister Coens met betrekking tot
de verlenging van de opleiding aan de
regentaatscholen : die verlenging
moest er komen ten einde in '86 geen
diploma's te moeten uitreiken, wat een
gunstig effekt zou hebben op de
arbeidsmarkt. De Graeve reageerde
hierop verontwaardigd: zijn baas had
wel degelijk pedagogisch motieven om
die verlenging door te voeren.Dat dit
budgettaire voordelen had, was een
gelukkig samengaan van omstandig-
heden. Men zal De Graeve natuurlijk
op zijn woord geloven. Maar de indruk
dat over het pedagogisch effekt en de
noodzaak van het vijfde jaar nog heel
wat gediskussieerd zal worden, vooral
wanneer de plannen konkrete gestalte
zullen aannemen, kan dit woord niet
wegnemen.

Wouter Colson

Begrotingen studentenorganisaties

eiling per opbod
OP de vergadering van de

Raad voor Studenten-
voorzieningen (RVS) van

vorige vrijdag stond andermaal
de diskussie betreffende de toe-
kenning van subsidies aan stu-
dentenorganisaties (ASR en KrUL)
centraal. Typerend was dat er
niet alleen over gediskussieerd
werd, maar. dat er ook nog een
definitieve beslissing uit de bus
kwam. Een sfeerbeeld.

Even ter herinnering het deel van de
sociale gelden van de RVS dat voor
studentenorganisaties bestemd is, be-
draagt dit jaar 11 715000. Vorige
vergadering werd de begroting van
Kultuurraad, Sportraad en Isol goed-
gekeurd voor respektievelijk 3,5 mil-
joen, 1,6 miljoen en 0,5 miljoen.
Tesarnen goed voor een bedrag van 5.6
miljoen, het overige deel (6.115.000)
diende nu verdeeld te worden tussen
Sociale Raad, Kringraad, Veto en FKK
enerzijds en Krul anderzijds.

Twee visies
Bij het aansnijden van de kwestie
stelde voozitter Sabbe voor dat beide
koepels hun standpunt ,betreffende de
verdeling van de gelden 'duidelijk
zouden formuleren en toelichten.
De ASR-delegatie herhaalde dat ze

van oordeel is dat aan Krul geen
toelage dient toegekend te worden.
Neen, hiervoor steunt ze zich niet op
een a priori stelling, een dogma, maar
op de doelstellingen van de RVS. Eén
en ander wordt duidelijk in herinne-
ring gebracht aan de hand van een
nota van ASR aan RVS, waar in een
volgend artikel dieper zal op ingegaan
worden. Samenvattend kan je stellen:
één van de belangrijkste doelstellingen
van de RVSbestaat erin een bijdrage te
leveren tot de verdere demokratizering
van het onderwijs. Ook de ASR-
werking spitst zich voornamelijk hier-
op toe. Zowel Sociale Raad als
Kringraad 'koncentreren zich op een

gans gamma onderwerpen, die respek-
tievelijk het sociaal-ekonomisch luik
van de demokratizering en de onder-
wijsproblematiek behandelen. Rond
deze topics wordt op verschillende
vlakken gewerkt: studiewerk, diskus-
sie- en informatieverspreiding, mede-
beheer en tenslotte. aktie. De ASR
poogt hiermee een wezenlijke bijdrage
te leveren tot de demokratizering en
meent dat hierdoor hun begratings-
aanvraag inhoudelijk gerechtvaardigd
is.
De ASR benadrukt dat dit beeld

bezwaarlijk opgaat voor de Krul. Dat
de Krul de demokratizeringsgedachte
niet (hoog) in het vaandel draagt,
betekent niet dat de Krul geen be-
staansrecht heeft, maar het betekent
wel dat een dergelijke begratingsaan-
vraag niet op zijn plaats is bij de RVS. En
daarover gaat het hier toch, dachten
we.
De Krul-delegatie replikeert door te

stellen dat ze wel voor demokra-
tizering van het onderwijs is, zij het een
andere versie (dynamischer"). Geluk-
kig helpt voorzitter Sabbe hen eraan te
herinneren dat ze ook nog een voorstel
hebben tot verdeling van de subsidies:
namelijk de 60% (ASR)-40% (Krul).
Tenslotte vraagt de ASR een stem-

ming over haar voorstel: 7 tegen, 4 pro
en idem onthoudingen.

Diskussie FKK
Voorzitter Sabbe oppert zijn bezorgd-
heid over de erkenning van de vrije
verenigingen. Tot nu toe gebeurde dit
door de financiële kontrole kommissie
(FKK), waarover de ASR kontrole-
bevoegdheid heeft. Door het ontstaan
van de Krul, is het niet verdedigbaar
dat FKK alleen onder de bevoegdheid
van ASR valt, aldus de voorzitter.
Omdat er nog niet beslist is welke
instantie(s) in de toekomst met de
erkenning van de vrije verenigingen zal
belast worden, wordt er voorgesteld
(en goedgekeurd) het toegekende be-
drag aan FKK van vorig jaar (±
350000) uit de begrotingsgelden te
halen die bestemd zijn voor ASR en I
Krul.

(vervolg op p. 3)
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LEZERSBRIEVEN Rechtsstudenten
schitteren
in internationale
pleitwedstrijd

enigen die zij steunde daarmee zijn een
handjevol mensen die massa's geld
verdienen met bewapening en een paar
politici die denken dat niet installeren
onze beschaving in gevaar brengt.
Plaatsen van raketten is echter tegelijk
een ontkenning van die beschaving.

Bert Broens

gezonden door 'het politburo' (VRG-
preses Ivo Mechels gebruikte deze
term voor het Centraal Orgaan van
KrUL tijdens het ASR-KrUL-debat op
Scorpio, begin dit schooljaar), dan
loop ik het risiko een motie van
wantrouwen te krijgen als sociaal-
afgevaardigde van Klio. Onze preses
had me gevraagd om op deze ver-
gadering de zienswijze van Klio weer te
geven, omdat hijzelf en onze kring-
raad-afgevaardigde in Parijs waren.

Op Sociale Raad zou men met recht
mijn voorzitterschap in vraag stellen,
want de Algemene Vergadering had
me geen mandaat gegeven om daar de
standpunten van SoRa te verdedigen.
Kortom, ik en de andere mensen van
ASR-kringen zaten daar als kring-
vertegenwoordigers en spraken vanuit
de diskussie op hun kringen. Er was
helemaal niets afgesproken.
Beste Faze-redakteur, is het uw

bedoeling ruzie te stoken? Ik geloof
van niet. Maar wees toch wat voor
zichtiger a.u.b., want door zulke
insinuaties en leugens brengje mensen
in een lastig parket. Op andere
onwaarheden in het artikel kan hier
niet ingegaan worden, anders wordt
deze lezersbrief te lang.

Marcel Lauwers
K1io-presidiumlid

-So Ra-voorzitter

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-:
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-

I lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

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

Kernraketten (3)
't Is zondagavond. Ik ben zojuist op
mijn kot gearriveerd. Op de radio
zeurt die onvermijdelijke Lutgart Si-
moens. Ik help haar vlug de ether uit
.en probeer de gebeurtenissen van de
laatste dagen op een rij te zetten. Wat
springt er onmiddellijk in het oog? De
raketten natuurlijk. 'n Mooie boel.
Raketten ja, raketten nee, uitstel...?
Vindt Martens ook voor dit probleem
een typisch Belgische oplossing? En
dan, ho ironie, Tindemans die een
verwenend gebaar moet stellen aan
Gromyko. Terwijl ze in de Verenigde
Staten reeds fluitend de vliegtuigen
met bestemming Florennes aan het
volladen zijn, zich van geen kwaad
bewust. Kernraketten moet, kern-
raketten doet je goed. Reagan heeft
trouwens nooit goed begrepen wat er
in ons landje roerde.
Iedere idealist die nog een beetje

hoop koesterde, kreeg vrijdag een
definitieve por in de ribben. Van de
Heer Martens himself. De sprookjes
zijn de wereld nu wel uit... Het spelletje
had lang genoeg geduurd. De raketten
worden geïnstalleerd, volgens schema.
Punt.
Pasten de gebeurtenissen en uit-

spraken van de afgelopen maanden in
een vernuftig opgezet scenario? Een
stukje' beroeps toneel van amateur-
politici ? Een rookgordijn, een list om
de kristelijke arbeidersbeweging te
laten zien dat men echt wel zijn best
gedaan heeft?
Of was het een geïmprovizeerd

geklungel met als laatste kapriool het
onwaarschijnlijke voorstel aan de
Russen om het "Star Wars" pro-
gramma los te koppelen van de
gesprekken in Genève.
Whatever it may be, de gevolgen

zullen niet op zich laten wachten. De
CVP heeft de strop om het hoofd
gelegd. De kiezers zullen hem wel
aanhalen.
Eigen schuld, dikke bult.

Jörgen Oostermaal

selekties komen dan samen te New
Vork, om er de internationale Jessup
Moot Court te betwisten. Terzelfder-
tijd bekampen de Amerikaanse regio-
winnaars elkaar te New Vork. De
winnaars van beide sekties (Amerika,
rest van de wereld), mogen daarna met
elkaar in de clinch gaan via pleidooien,
geschreven besluiten en keiharde vra-
gen. ,
Dit jaar is het onderwerp wel

aangepast aan de aktualiteit. Immers,
zowel voor de nationale, regionale als
internationale "prijskampen" krijgen
alle deelnemers hetzelfde fiktief pro-
bleem opgedist. Voor de gelegenheid
wordt een bombardement van een
bedrijf waarin kernwapens gefabri-
ceerd worden voorgewend. Het ver-
vaardigen van de kernwapens gebeurt
er- tegen de wil van andere landen. De
pleiters dienen argumenten te vinden
voor het bombardement van de fa-
briek, naast zoveel mogelijk tegenar-
gumenten.
Aan de Belgische selektie werd dit

jaar deelgenomen door de rechts-
studenten van de UCL, ULB,de UIAen
de KUL. Voor de vierde achtereen-
volgende keer toonde de KUL zich de
ste rkste in deze selektie. Het Leuvens
team bestaat uit vier laatstejaars
(Sonja Boelaert, Alain de Crombrug-
ghe, Xavier Remyen Philippe Rom-
baut). Begeleiders zijn prof. Van Hout-
tek, docent internationaal recht, en
zijn assistent Wim Dejonghe.
Dit team moet nu Belgiës eer

verdedigen in New Vork, van 20 tot 27
april. Met spanning wordt uitgekeken
naar het resultaat van de Leuven
ploeg. In het verleden deed Leuven het
in Amerika immers niet slecht, Enkele
jaren geleden sneuvelde men zelfs pas
in de halve finales. Wordt het deze keer
een finaleplaats? (TBC)

VRG - Elk jaar wordt er voor de
rechtsstudenten op wereldschaal een
internationale pleitwedstrijd georga-
nizeerd. Die noemt dt Jessup Moot
Court, en wordt georganizeerd door de
American Society of International
Law. Zoals men van deze vereniging
kan verwachten, legt zijde pleiters een
onderwerp van internationaal recht
voor.
Aan deze wedstrijd nemen jaarlijks

een 200-tal rechtsfakulteiten van over-
al ter wereld deel. In elk deelnemend
land wordt een nationale selektie
gehouden, waarbij de diverse universi-
teiten zich in de voertaal Engels
moeten meten met hun konkurrenten.
Parallel .met deze nationale wed-
strijden worden in de Amerikaanse
regio's selekties doorgevoerd.
De winnaars van de nationale

Over de atoom-
energie-hom

Het valt mij op dat de strekking van de
laatste artikels in Veto (onder andere
François in Veto nr 18, 19, 20; De
Loof, Lefèvre, Vanheerentals in Veto
nr 23) over het wel en wee van de
atoom-energie-bom steeds uitmonden
in:
- een futuristisch gepland doemden-
ken over ...

- een hopen op, geloven' in... o.a.
politici ... en aktie groepen ...

- een kwasi literaire verhandeling met
veel cijfers, afkortingen en verwij-
zingen, ... en dan ...

Nergens wordt er in deze artikels
vanuit een evolutief standpunt ge-
keken naar de kern-energie-proble-
men. Alsof de evolutiekracht niet be-
staat!
Het is mijn persoonlijke ervaring

dat vanuit een evolutief standpunt het
vallen - van het woord - atoom-
bom niet onmiddellijk hoeft uit te
lopen in een (doem)denken over, een
hopen op en geloven in, een geknutsel
met...
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Veto, jaargang 11, nr. 25
dd. 27 maart 1985

Redaktie
Peter Mostrey, Bart De Moor,

Pascal Lefèvre, Dirk De Nagel, Bert
Malliet . Foto's en Doka

Didier Wijnants, Filip Huyzentruyt
Hoofdredakteur
Polleke Bijnens Zetwerk en lay-out

Filip Huyzentruyt, Dirk De Nagel,
Bruno Peeters, Ria De Schutter,
Didier Wijnants, Peter Mostrey,

Toon Boon, Luc Baltussen, Polleke
Bijnens, Ivan De Vadder, Pascal

Lefèvre, Marc Heeren.

Redaktiesekretaris
Filip Huyzentruyt

Huug van de Rijdt
Eindredaktie

Filip HuyzentruytN.v.d.r.: Wil je misschien iets dui-
delijker ...

Medewerkers
Eddy Daniels, Koen Cauwelier;
Vanzwanske, Toon Boon C, Jan
Huyse, Katrien Van Schuylenbergh,

Redaktieadres
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
016/224438

Kernraketten (2)
Dat de beslissing van de regering om
kernwapens te installeren in ons land
vele mensen diep ontgoocheld heeft,
lijdt geen enkele twijfel.
Niet alleen was deze beslissing

absoluut ondemokratisch, want ge-
nomen door politici, door ons ver-
kozen, ook al was zeg maar 75% van
de Belgen ertegen, maar ook nog een
gemiste kans. Een gemiste kans om de
loop van de wereldgeschiedenis te
veranderen. Het zou de eerste keer
geweest zijn dat een regering bewust·
koos voor het gezonde verstand en niet
voor de dwaze wapenwedloop. De
regering had een unieke kans de
spiraal van de wedloop te doorbreken
en een signaal naar de wereld toe te
zenden. Nu besliste een regering
anders, een regering die kristen-demo-
kratisch is en liberaal en toch zich geen'
vragen stelt bij een wapenwedloop die
per sekonde 1.300.0oofr aan wapens
uitgeeft, terwijl er ieder moment van
de dag mensen ergens ter wereld
sterven van honger. Dat is niet kristen-
demokratisch, niet liberaal, maar l~-
guber en barbaars. Iedere frank die de
regering aan de kruisraketten geeft en
gaf, is er één teveel en telj<:ensopnieuw
een gekruisigde Kristus ; iedere frank
kon ze beter besteden om mensen te
helpen die het geld wel nodig hebben.
Niet alleen deed onze (?) regering

iets wat de onvrede in de wereld
bevordert, maar ook iets wat de
onvrede in eigen land verhoogt. Zon-
der twijfel zijn ganse troepen van de
bevolking diep geschokt in hun ver-
trouwen in de demokratie en de morele
waarden van onze samenleving. En ik
kan hen geen ongelijk geven. Zonder
twijfel zijn velen, die zich inzetten op
alle vlakken voor vrede en rechtvaar-
digheid, en die zo een stuwende kracht
vormen in de samenleving, diep ver-
bitterd. De beslissing van de regering
heeft iets doodgemaakt in de bevolking
en aan de andere kant drijft zij mensen
tot het innemen van ekstreme stand-
punten. In krisistijden zijn er vaak al
scherpe tegenstellingen in de bevol-
king, die zo verhoogd worden.
Met te beslissen tot plaatsing heeft

de regering niets goeds gedaan: de

_,.;---.:....__..__ ·-A·C C,O _
Germania en
hereniging

134-136Tiensestraat

'LEUVEN3000Ik wil, als preses van Germania,
reageren op een verkeerde voorstelling
van feiten die Faze brengt in haar
laatste nummer.
Germania heeft bij geen enkele

gelegenheid en op geen enkele ver-.
gadering een standpunt ingenomen
tegen hereniging. Wel zijn door het
presidium een aantal bedenkingen
geformuleerd op het verzoeningsvoor-
stel van Medika, Daaruit besluiten dat
Germania tegen hereniging is, lijkt
men wel vergezocht. Ik wil hierop
reageren omdat "ik anders, indien de
door Faze voorgestelde feiten zo
waren, ontslag zou moeten nemen als
kringraadvertegenwoordiger van Ger-
mania.

DISKETTESACCODATA
OPBERGINGACCODATA
MEUBILAIRACCODATA

ACCOMEDIASAFE.S
DESKSACCO

Ivan De Vadder
preses Germania

Voorzichtig
Het redaktioneel van Faze 7 gaat over
de laatste verzoeningsvergadering tus-
sen alle kringen (het medika-voorstel).
Ik voel men persoonlijk aangevallen.
Als het waar was wat daar staat, ben ik
verplicht ontslag te nemen als presi-
diumlid van Klio en als voorzitter van
Sociale Raad. Daarom reageer ik langs
deze weg:
De schrijver van het redaktioneel

beweert dat de ASR haar zonen had
uitgezonden. Hij noemt geen namen
(om recht op antwoord te vermijden ?),
maar ik behoor wel tot de drie (van de
vier) vertegenwoordigers van ASR op
de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen. Wat me wel erg vereert is dat de
schrijver mij rekent bij de harde ASR-
studentenkern. Zo had ik het nooit
bekeken. Is de mytevorming dan al
begonnen?
Mocht ik daar inderdaad zitten als



Veto, jaargang 11 nr. 25, dd. 27 maart 1984 3

verzoeningsvoorstel, uitgewerkt onder
zijn voorzitterschap, enkele weken
geleden bijna op poten stond terwijl
een zo belangrijke kwestie als de
vrijgestelden en hun bevoegdheden
niet ten gronde aan bod gekomen was?
Van Lierde zal zeker niet ontkennen
dat op de vergadering van I maart
gebleken is dat over dit twistpunt geen
schijn van toenadering bestond. Het
meningsverschil was zeker zo scherp
als ten tijde van de afscheuring zelf. Hij
zal ook niet beweren dat dit louter te
wijten zou zijn aan de 'andere' samen-
stelling van die vergadering die hoog-
stens verantwoordelijk is voor het
verwoorden van deze tegenstelling. Hij
zal tevens akkoord zijn dat dit pro-
bleem erg diepgaand is en in een
mogelijk verzoeningsvoorstel bijge-
volg uitgebreid aan bod moet komen.
Waarom is dat dan niet of onvol-

doende gebeurd? Wou men hierover
niet praten uit vrees de fundamenteel
verschillende opvattingen over de
betekenis van een overkoepeling bloot
te leggen? Of was het omdat o.a. Van
Lierde zich van deze diskrepantie
onvoldoende bewust was?
Misschien is het inderdaad zo dat

deze diskrepantie slechts wordt aan-
gevoeld tussen ASR-en KrUL-rotten. En
dan is dat de kern van de zaak. In zijn
beschrijving van wat de raden zijn, hoe
kringafgevaardigden daarin opgroeien
en hoe gebrekkig het kontakt met de
kringen soms is, gaat Van Lierde uit
van de stelling dat een overkoepeling
een overlegforum moet zijn voor de
kringen. Dat is een juiste maar
onvolledige stelling. Naast het aspekt
van 'steunen op de basis', is er ook de
zogenaamde v.oortrekkersrol die een
overkoepeling te vervullen heeft. Een

overkoepeling kan immers door haar
bredere fundering aanspraak maken
op meer autoriteit dan een kring ooit
zou kunnen. Zij kan en moet zich
daarom bekommeren om zaken die
alle studenten aanbelangen en die niet
kring per kring kunnen aangepakt
worden.
Behalve aan enkele vaste krachten,

heeft zij daarvoor behoefte aan een
aantal vrijwillige medewerkers. Dit
zijn mensen die meer dan doorsnee
interesse hebben voor deze gemeen-
schappelijke problematieken en het is
dan ook precies door deze interesse dat
zij in ASRterecht komen. Het is echter
dit gebundelde engagement dat men
bestempelt als 'heilig huisje' en schul-
dig stelt aan het slecht kontakt met de
basis. Maar men vergeet daarbij dat
het precies datzelfde gebundelde enga-
gement is, dat de slagkracht en
autoriteit van de koepel uitmaakt, dat
maakt dat ASRzoveel meer kan dan de
kringen afzonderlijk. Een degelijke
koepel zou dan ook moeten bestaan
uit 'kringgerichte' en tegelijk 'bezielde'
afgevaardigden. Dat is geen eenvou-
dige job en wij kunnen Van Lierde dan
ook bijtreden in zijn oproep aan de
kringen meer werk te makel) van hun
afvaardiging.
Men kan vinden dat in het verleden

aan het representativiteitsaspekt bij
ASR als koepel te weinig belang
gehecht is, maar men moet dan tegelijk
toegeven dat dit ten goede is gekomen
aan het voortrekkersaspekt. Het ver-
leden van de ASR is niet heilig, maar
wel te waardevol om haar toekomst te
laten afhangen van mensen die haar
geschiedenis te weinig kennen.

De redaktie

Recht op antwoord

Is het verleden van de ASR heilig?
kringen zou moeten gebeuren. Je zal
zeggen: "Het zijn de kringen die
bepalen wie hen op de raden vertegen-
woordigt". Dat is juist, maar laat elke
kring maar eens nagaan of het niet w
is dat A of B in deze of gene raad zit
"omdat hij of zij het al jaren doet, en
bovendien niemand anders is geïn-
teresseerd". Ik zeg vandaag tegen alle
kringen: "Vertegenwoordiging in een
raad op ASR moet veel meer zijn dan
een gewoonterecht". "Vrijgestelden
zijn nuttig en noodzakelijk en dus ook
belangrijk genoeg om er een diskussie
rond te houden in de kringen wanneer
zij moeten gekozen worden". "Hoe-
veel studenten weten dat in sociale
raad reeds jaren een aantal vrijgestel-
den lid zijn van MLB- een organizatie
die nog maar pas op Kringraad
gedesavoueerd werd en dus ook zijn
financiële steun van het FKK meer
krijgt?" Ik spreek geen waardeoordeel
uit, ik zeg alleen dat de kringen eens
duidelijk moeten gaan tonen dat zij de
baas zijn. Dat zij het zijn die zeggen
wat ASR is, i.p.v. dat ASR zegt hoe de
kringen zouden moeten zijn. Had ASR
altijd bepaald geweest door wat de
grote groep van kringen (en dit is dus
niet gelijk te stellen met hun traditio-
nele afvaardiging) vond, dan was ze
nooit uiteengevallen. In elk geval, er is
h90P op de toekomst. Met "wat meer
vastberadenheid van de kringen houdt
volgend jaar het beste voorbeeld van
kollektieve bewustzijnsvernauwing -
ASR-KrUL- op te bestaan, daar ben ik
zeker van. Laten de koepels ook nooit
vergeten dat zij een middel zijn en geen
doel.
Tot slot is het nog steeds de hitte van

de jeugd die de temperatuur van de
maatschappij bepaalt.

Johan Van Lierde
vice-presis medika

Naschrift van de redaktie
Van Lierde stelt hierboven met klem
dat hij zich wel degelijk v60raf
voldoende geïnformeerd heeft over de
ASR-KrUL-splitsing. Daarmee zijn wij
echter niet verlost van de prangende
vraag: hoe is het mogelijk dat het

opgeroepen hadden. Niet om rap de
kleintjes onder druk te zetten - zoalsje
't voorstelt - maar om de vastgelopen
besprekingen een nieuwe impuls te
geven.
2. ..... Belangrijker is dat dit keer

geenpresissen op de uitnodiging waren
ingegaan maar een aantal aktieve
kringafgevaardigden... Ons lijkt het
beter te stellen dat er voor het eerst niet
zomaar wat uit de lucht werd ge-
zwamd .;"
Hier raken we eigenlijk de kern.
Inderdaad het ging mis omdat de
laatste vergadering een andere be-
zetting had dan de vorige. Op de vorige
besprekingen waren vooral mensen
van Kringraad en presissen en natuur-
lijk wals wij dat van hen gewend zijn,
zijn zij tot niet veel meer in staat dan
wat luchtgezwam. Kom, kom Bert, dat
kan je niet menen. Die presissen
hebben ook wel hersens in hun hoofd
en zijn - zou ik toch menen - nog
steeds de vertegenwoordigers van de
studenten veel meer dan een reeks
mensen die - blijkbaar als gewoonte-
recht - sociale raad bevolken. Wie
moet bepalen hoe een overkoepelende
organizatie eruit moet zien? Een
overkoepeling bestaat omdat de krin-
gen een forum zouden hebben waar
dialoog en overleg mogelijk zijn. De
koepel staat ten dienste vande kringen
en niet omgekeerd. Ik heb soms de
indruk dat de raden van de ASRnu nog
steeds - ofschoon een kentering zich
aftekent - vaak bevolkt wordt door
steeds dezelfde mensen die eerst bin-
nen de raad opgroeien, er volwassen
worden en na een aantal jaren trouwe
dienst tot "hot-shot" promoveren.
Wel kunnen zij ons info geven over tal
van zaken, maar wat zij zeker niet
kunnen is het verleden vergeten,
verandering aanvaarden. Voor hen is
de ASR - diens traditie, diens heilige
huisjes, diens waardigheid - on-
bediskussieerbaar. "Wat wij jaren
gedaan hebben, waar wij jaren in
geloofd hebben, waar wij jaren voor
gevochten hebben moet per definitie
juist zijn". Zij zijn gaan bepalen wie-of
wat ASRis, terwijl dit eigenlijk door de

Graag had ik enkele opmerkingen
gemaakt rond de artikels van Bert
Malliet in Veto 23, dd. 14maart 1985,
i.V.m. "het medika-verzoeningsvoor-
stel".
I. ..... de manier waarop Van Lierde

te werk ging, getuigt van weinig
voorkennis en inzicht in het eigenlijk
probleem .;"
Beste Bert, ik kan best geloven dat dat
uw indruk is, maar je mag ook niet
denken dat ik naïef ben. Ik heb mij wel
degelijk geïnformeerd vooraleer ik met
deze verzoeningsvergaderingen begon.
Ik wist verdraaid goed wat er vorig
jaar gebeurd is. Ik heb uren verloren
met informatieve gesprekken over
ASR, Veto, KrUL, ... Je hoeft toch geen
ASR-freak sinds jaren te zijn om
geïnformeerd te zijn (gelukkig maar).
Verder meen ik dat iemand die heel
diep zijn wortels in de ASR heeft als
kompromisfiguur om een gesprek te
openen niet gemakkelijk aanvaard zal
worden. Het verzoeningsvoorstel was
realistisch, juist omdat het niet vertrok
vanuit datgene wat altijd bestaan heeft
of vanuit diegenen die altijd in ASR
hebben gezeten. Wij hebben vooral
nagegaan wat de KrUL-mensen hoog
zat en waarom, wij hebben geëvalu-
eerd hoe de huidige kringen daarover
denken en tot slot waren we gekomen
tot een gemeenschappelijk voorstel.
Misschien moeilijk te pikken voor een
"ASR-rot", maar 't is oneerlijk te
beweren dat dit het gevolg is van
onvoldoende kennis. Ieder zijn waar-
heid zou ikzo denken. Verder vraag ik
me af of je met evenveel vuur het reeds
lang gekende voorstel had aangevallen
toen het vrij positief in Kringraad, co
en op de kringen onthaald werd. Beste
Bert, daar zou meer moed voor nodig
geweest zijn. Waarom schrijf je pas na
de feiten als je zo zeker was van de
zwakte van het voorstel, dan was het je
plicht geweest om de studenten veel
vroeger te wijzen op het gevaar dat
boven hun hoofden hing; je was toch
ook aanwezig op de 'Kerstrnisverga-
dering' van de vier grote kringen
(Medika, VRG, Ekonomika, VTK),
waartoe nota bene Ekonomika en VTK

Begrotingen
Studentenorganisa ties

van de stemmingen: Krul-voorstel:
50 % ASR- 50 % Krul: pro: 0 (zegge en
schrijve nul) contra: 17 (alle aanwezi-
gen), geen onthoudingen. Bij de
volgende twee voorstellen wordt het
pas echt spannend: 66 % ASR -
33 % Krul: 8 pro, 9 contra en geen
onthoudingen; idem voor de stem-
ming 70 % ASR-30 % Krul. Het laatste
voorstel: 75 % ASR - 25 % Krul: 12
pro, 3 contra, 2 onthoudingen. Kon-
kreet betekent dit dat Krul krijgt:
60 000 (gebouwen) + I 269000(pro-
centuele verdeling) = 1329000. Voor
de ASR: 628000 (gebouwen)
+ 3808000 = 4436000.

voortaan over verdeelsleutels te stem-
men, hetgeen wordt aangenomen.
Pragmatische in plaats van inhoudelijke
vergelijking dus.
Aan de reeds bestaande verdeel-

sleutels 66 % ASR- 33 % Krul en 60 %
ASR - 40 % Krul, voegt ASR nog een
voorstel toe: 75 % ASR - 25 % Krul.
Ook deze laatsten komen nóg met een
paar voorstellen aandraven: fifty-fifty
en 70% ASR - 30% Krul.
De stemming over de verschillende

voorstellen blijkt algauw voorwerp
van een misverstand. Of noemen ze
zoiets zelfs geen misverstand meer?
Het voorstel 60 % ASR - 40 % Krul
wordt verworpen. De uitslag over het
voorstel 66 % ASR - 33 % Krul is als
volgt: 7 pro, 5 contra en idem
onthoudingen. Sabbe ziet hiermee de
zaak voor bekeken en konkludeert dat
dit voorstel aangenomen is, omdat het
aantal pro-stemmen groter is dan het
aantal contra stemmen. Doch de
afspraak stelde duidelijk dat alle
voorstellen de revue zouden passeren
en dat het voorstel met de grootste
meerderheid aangenomen zou worden.
Sabbe op zijn best dus, ware het.niet

dat de alerte reakties vanuit de
verschillende frak ties leidde tot alge-
mene kritiek op zijn 'handelswijze',
met als logisch gevolg da t de stemming
herroepen werd.

(vervolg van p. 1)

Naar aanleiding van het 'bezoek'
van een aantal vrije verenigingen (COS.
KVHV.VUJO,KIB)aan Sabbe, wordt er
aangedrongen op een herziening van de
kriteria voor erkenning. Genoeg dis-
kussiestof voor volgende raad dus:
niet alleen wie de vrije verenigingen
erkent, maar ook de kriteria die
daarvoor aangewend worden, zullen
besproken worden.

Nabeschouwingen
Deze beslissing zal zware besparingen
voor ASR met zich meebrengen, met
waarschijnlijk minder prettige gevol-
gen. Kwade tongen beweren dat er
druk gezocht wordt naar een Gandois
voor de ASR. Voorlopig zonder rezul-
taat. Op de keper beschouwd is het
bekomen rezultaat een kompromis
tussen het principe van de ASR,
namelijk subsidies op basis van in-
houdelijk werking (dus niets voor
Krul) en het principe van de Krul,
namelijk subsidies op basis van het
formeel representativiteitskriterium
(40 % voor Krul).

Gebouwkosten ASR
Reeds vorige raad was overeenge-
komen om de gebouwkosten van de
ASR apart te bekijken, daar deze
historisch bepaald zijn en het ontstaan
van een tweede koepel geen aanleiding
is om aan te nemen dat de gebouw-
kosten zullen dalen. Bovendien kun-
nen we de opmerking maken dat de
Krul haar gebouw ter beschikking
krijgt van de unief. De ASR heeft
vooralsnog zoveel relaties niet en moet
dus wel huur betalen. Het voorstel van
de ASR-delegatie bestaat erin dat de
totale gebouwkosten (678560) niet
zouden stijgen. De aangevraagde toe-
lage ligt echter hoger omdat Krul
65000 fr vraagt voor hun gebouw
(voornamelijk opfleuring). Dit bedrag
dient weggewerkt te worden, om de
totale gebouwkost konstant te hou-
den. Dit kan door eenzelfde propor-
tionele vermindering van de beide
begrotingen door te voeren met als
rezultaat: Krul krijgt ± 60 000 en ASR
± 627000. Het bedrag dat nu nog te
verdelen valt, bedraagt 5077440 fr.

Biologische
kern( raketten )reaktie

Prof. François van Toegepaste We-
tenschappen kwam ons een beeld
scheppen van de ogenblikkelijke ge-
volgen van een kemkonflikt. Erg roos-
kleurig was dat niet. Hij ging na hoe
deze zinloze bewapening zo'n onge-
looflijke omvang heeft kunnen aan-
nemen. Vanuit dit historisch overzicht
werd er dan een strategie voorgesteld
om uit deze waanzin te geraken. Voor-
waar een leerrijke voormiddag voor de
ongeveer zestig aanwezig biologen.
We bleven echter niet bij de pakken

zitten en na de les werd er handje-in-
handje een stille aktie gehouden.
Vijftig mensen op een rijtje de Naamse
straat door en langs Alma II tot in 't
park waar we heel opvallend met een
piknik eindigden. Voor een fakulteit
(-je) als biologie een heel geslaagde
aktie!

BIOS - Op initiatief van enkele
presidium leden werd op het presidium
van dinsdag laatstleden beslist dat ook
Bios een voormiddagje les wou missen
om z'n ontevredenheid te uiten t.o.v.
de beslissing om de raketten te
plaatsen. Om ons niet te beperken tot
een zinloze staking zonder meer -
iedereen wil in deze periode wel wat
blokken - werden alternatieve lessen
ingelegd.
Van ons thuisfront kwam prof. Van

Assche (ekoloog in hart en nieren) ons
een beeld ophangen van de zegevrees-
de nukleaire winter. Veel zou er van
ons tuintje niet heel blijven! De weers-
verwachting voorspelt ijzige tempera-
turen, radioaktieve neerslag en een
sterk verduisterde hemel als gevolg
van de stof- en rookwolk die een
kernkonfliktje met zich mee zal bren-
gen. Leven op aarde kunnen we dan
wel vergeten.

Tot slot nog enkele woorden van lof
voor de personeelsfraktie en een deel
(!) van de professorenfraktie, die na
herhaaldelijke tussenkomsten van de
ASR-delegatie het nut van een inhoude-
lijke werking ingezien hebben.
De Krul-fraktie reageerde veront-

waardigd en voelde zich schromelijk
tekortgedaan. Maar toegegeven, het
zijn moedige mensen:· direkt een
oplossing in zicht voor de financiële
problemen: ziedaar, de vermanende
wijsvinger hief zich ten hemel en men
zou stappen naar hogerhand onder-
nemen. De daad bij het woord voe-
gend, verlieten ze prompt de vergader-
zaal, alhoewel er nog een aantal
(inhoudelijke) punten op de agenda
stonden.
Was het dan toch alleen maar om de

poen te doen?

Maratonstemming
Vooraf werd er overeengekomen dat
de volgende beslissingen niet bindend
zijn voor de komende jaren en dat de
uitgaven kwalitatief verantwoord
moeten worden.
De kortstondige verhitting van de

gemoederen als gevolg van supra
geschetste onduidelijke situatie, laat
niet alleen het bloed sneller door het
hoofd stromen, ook het tempo van de
stemmingen wordt drastisch opge-
trokken.
Hier volgt de chronologische uitslag

Manipulatie
Ondanks het heftig pleidooi van de
ASR-fraktie om een aantal posten uit
de begroting, namelijk Veto/Faze,
personeel, ... op een anaJ.oge manier te
behandelen en zo de begroting in-
houdelij k .te benaderen, lanceert voor-
zitter Sabbe ijlings het voorstel om Patriek BoucneauMarc Sys
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'Rechts' boos op FKK De huidige erkenningskriteria
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring door de ASR moet een
vereniging aan volgende kriteria voldoen: /
1. De vereniging moet hoofdzakelijk uit studenten bestaan.
2. zij moet een aktief karakter hebben, dus zelf initiatieven nemen.
3. zij moet naar buiten uit aktief zijn, d.w.z. dat zowel leden als niet-

leden toegang moeten hebben tot de meeste aktiviteiten.
4. zij mag niet het statuut hebben van een raad of een fakulteitskring,
5. zij moet als groep uitgebouwd zijn, d.w.z. dat zij beschikt over een

permanent sekretariaat of minstens een kontaktadres.
6. De vereniging moet tot doel hebben bij te . dragen tot de

maatschappelijke bewustwording van de studenten, met uitsluiting
van louter kulturele of sportverenigingen of gezelligheidsklubs.

7. Een nieuwe vereniging kan slechts na één jaar werking als dusdanig
erkend worden.

8. De erkenning geschiedt door het algemeen overkoepelend studenten-
orgaan.

Dat een aantal vrije ver-
enigingen niet tevreden
waren met de toestanden

die heer-sten in de Financiële
Kontrole Kommissie (FKK) was
allang bekend. Nieuw is wel dat
een aantal onder hen de koppen
bijeen gestoken hebben. Vijf
erkende verenigingen, nl. CDS,
KIB, KVHV, VUJO en Europa-
kring hebben aan voorstel ge-
formuleerd om naar eigen zeg-
gen de FKK te saneren.

Om dit voorstel aan de pers
bekend te maken organizeerden
zij op maandag 18 maart een
perskonferentie in het Inter-
nationaal Pers Centrum te Brus-
sel. Onder een zeer beperkte
belangstelling konden zij daar
hun boreling boven de doopvont
houden. Ook Veto was aan-
wezig.

kriteria voldoen. Tegen de beslissingen
van deze persoon zou in beroep
kunnen gegaan worden bij de RvS,
wiens beslissing onherroepelijk zou _
zijn.

Is deze problematiek niet te belang-
rijk om ze in handen te geven van één
persoon? Welke zijn de garanties dat
deze persoon onbevooroordeeld is, dat
hij onpartijdig zou zijn? Stel dat Sabbe
wordt aangeduid ... Indertijd werd de
FKKdoorgeschoven naar de studenten
wegens de lasten. Het is te verwachten
dat de RvS niet direkt happig zal zijn
om dit bijkomstig werk terug op zich te
nemen, zeker gezien het kontroversiële
karakter van de hele zaak.
Op de voorlaatste RvS-vergadering
gingen er al stemmen op om de FKK
gewoon af te schaffen, kwestie van
besparingen. Deze evolutie wordt
alleen maar in de hand gewerkt door
dit voorstel. De verwachting is dat de
RvS vriendelijk maar beslist bedankt
voor het bijkomende werk en de FKK
laat ophouden te bestaan.

van de huidige kriteria en het terug-
sturen naar de RvS van de FKK. De
nieuwe kriteria zijn een overname van
de oude, met een duidelijke omschrij-
ving van wat eronder verstaan wordt.

Vroeger stond er dat een vereniging
hoofdzakelijk uit studenten zou moe-
ten bestaan; zij stellen voor dat het
bestuur volledig uit studenten zou
bestaan. Hiertoe moeten 7 studenten-
kaarten getoond worden; bovendien
zijn tesisstudenten en vrije studenten
uitgesloten. Om mantelorganizaties
tegen te gaan, mag men maar bestuurs-
lid zijn van één erkende vereniging
tegelijkertijd. Bovendien moeten alle
verenigingen een verschillend kontakt-
adres hebben (nu hebben bijvoorbeeld
MlB en AIB hetzelfde kontaktadres).

Het aantal aktiviteiten en de vorm
ervan wordt ook bepaald: er moeten er
minstens drie zijn en ze moeten
doorgaan in een lokaal van de KUL.
Dit kan misschien problemen op-
leveren. Iedere vereniging die een
lokaal gebruikt van c!e KUL moet
daarvoor een aanvraag indienen op
het vice-rektoraat, bij prof. Sabbe.
Indien deze ekspliciet weigert een
lokaal ter beschikking te stellen van
bepaalde verenigingen, dan kan die
vereniging naar de letter niet voldoen
aan de erkenningskriteria voor het
volgende jaar.

Nieuw is de bepaling over geweld.
Een vereniging die offensief geweld
gebruikt, gepropageerd of anderen
ertoe aangezet heeft, komt niet in
aanmerking voor erkenning. Het be-
wijs moet geleverd worden door een
andere vereniging. Het voorbeeld dat
zij hier al dadelijk áanhaalden was de
TAK-betoging van 14 november 11., het
oproepen tot een blokkade zou volgens
hen al een inbreuk bevatten op deze
bepaling. Er werd een aantal keren
herhaald dat het niet hun bedoeling
zou zijn om 'links' te treffen, wel om
bepaalde wantoestanden te saneren.

De voorgestelde
nieuwe erkenningskriteria

I. De vererngmg moet hoofdzakelijk uit studenten bestaan en haar
bestuur uitsluitend. Hiertoe dient elke vereniging de naam, het adres,
het kotadres en de studierichting van 7 bestuursleden, waaronder de
voorzitter van de vereniging en de verantwoordelijke voor FKK op te
geven. Deze 7 bestuursleden mogen geen bestuurslid zijn in een
andere vereniging die om erkenning vraagt. Op het moment van de
erkenningsaanvraag moeten de studentenkaarten, of een door de
K.U.Leuven.gelegitimeerd afschrift ervan, getoond worden. De 7
bovenstaande bestuursleden mogen .geen tesisstudenten of vrije
studenten zijn. Eén van de genoemde bestuursleden moet als
verantwoordelijke uitgever fungeren op het moment van de
erkenningsaanvraag.

2. De vereniging moet een aktief karakter hebben. Daartoe heeft zij het
voorbije jaar minstens drie aktiviteiten georganizeerd die:
a. plaatsvinden in een zaal van de KUL;
b. openbaar waren en waartoe iedereen werd uitgenodigd via
gedrukte affiches, en waar iedereen ook effektief toegang kreeg.
c. een spreker (of sprekers), die geen student is (zijn), aan het woord
laten;
d. zonder de medewerking van een andere vereniging gebeurde.

3. De stemgerechtigde verenigingen moeten het voorbije burgerlijke
jaar minstens vijf subsidie-aanvragen ingediend hebben bij de FKK.

4. De vereniging mag niet het statuut hebben van een raad of een
fakulteitskring.

5. De vereniging moet beschikken over een eigen permanent
sekretariaat of minstens een eigen kontaktadres in Leuven. D.W.Z.
dat geen enkele andere studentenvereniging hetzelfde sekretariaat
en/of kontaktadres heeft.

6. De vereniging moet tot doel hebben bij te dragen tot de
maatschappelijke bewustwording van de studenten. D. w.z. dat louter
kulturele en sportverenigingen of gezelligheidsklubs uitgesloten zijn.

7. De vereniging heeft het voorbije burgerlijke jaar geen offensief fysiek
geweld gebruikt, gepropageerd of anderen ertoe aangezet. Dit wordt
vermoed, tenzij een andere vereniging het tegenbewijs levert.

8. Een nieuwe vereniging kan slechts na één jaar werking als zodanig
erkend worden. De werking van een dergelijke vereniging begint
wanneer zij een aktiviteit organizeert zoals vermeld in punt 2.

9. Bovenstaande kriteria worden kumulatief toegepast.

Liever afschaffen
Het is niet te ontkennen dat er hier en
daar in het voorstel en in de bijhorende
persmap een interessant puntje staat,
maar er staan er een heleboel waar-
rond veel bedenkingr_.n gemaakt kun-
nen worden. Maar er is meer. In feite
lost dit voorstel de problemen i.V.m.
FKK niet fundamenteel op, de dis-
kussie wordt gewoon verlegd. Inhou-
delijke diskussies zoals die de vorige
jaren opdoken, zullen vervangen wor-
den door formeel welles-nietes ge-
schreeuw. Trouwens de bepaling
i.V.m. "maatschappelijke bewustwor-
ding", wat de reden was om NSV uit te
sluiten, werd letterlijk overgenomen
zodat de diskussie daarrond ook niet
wegvalt.

Of met dit voorstel mantelorga-
nizaties tot het verleden zullen be-
horen, is ook de vraag. Eénmans
(politieke) verenigingen zullen verdwij-
nen; grotere organizaties zullen zon-
der problemen zeven niet-bestuurs-
leden kunnen optrommelen.

Blijkbaar liggen al de problemen
i.v.m. de FKK sommige mensen zwaar
op de maag. Ze verklaarden dat ze nog
liever de FKK helemaal afgeschaft
zagen dan dat de huidige toestand zou
behouden blijven, een zeer bedenkelijk
standpunt voorwaar. .

Bruno Peeters

De Financiële Kontrole Kommissie
van de vrije verenigingen, beter be-
kend onder de afkorting FKK, werd in
1972 opgericht, toen de Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS) de pro-
blematiek doorschoof naar de ASR.De
inleiding bij de statuten van de FKK
vermeldt hierover "... omdat het
aantal aanvragen steeg en om de
daardoor bijkomende administratie te
vermijden, werd de subsidiëring van
studentenverenigingen ondergebracht
onder de financies van de ASR."

Het idee achter de FKK was het
stimuleren van de maatschappelijke
bewustwording en vorming 'van de
studenten. De studenten moeten in
eerste instantie zoveel mogelijk met
eigen middelen zien rond te komen,
maar ter ondersteuning worden een
deel van de onkosten betaald.

Dit jaar mag de FKKeen bedrag van
400.000 fr verdelen onder de erkende
verenigingen. Die kunnen alleen aan-
spraak maken op subsidies voor
ingerichte aktiviteiten op basis van
vastgestelde tarieven. Maandelijks
worden alle subsidieaanvragen onder-
zocht door de vergadering van de FKK
waarin iedere erkende vereniging één
stem heeft. De verenigingen beslissen
dus onder elkaar.

Jaarlijks moet elke vereniging op-
nieuw een erkenningsaanvraag indie-
nen, I Wl\ru;~n pi~ vereniging moet
aantonen dat ze voldoet.aan de huidige
acht kriteria. Over die erkenning
beslist in eerste instantie de FKK
volgens dezelfde stemprocedure, per
erkende vereniging één stem. Deze
beslissing wordt dan doorgespeeld
naar het overkoepelend studenten-
orgaan die erkenning moet bekrach-
tigen. Negatief geadvizeerde vereni-
gingen kunnen beroep aanteken bij
datzelfde overkoepelend orgaan.

J
I
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Organizatie
De praktische organizatie zouden zij
" ... uit studentenhanden halen, ver-
mits dit in het verleden tot heel wat
knoeiwerk heeft aanleiding gegeven."
De erkenning zouden zij laten doen
door één persoon die aangesteld zou
worden door de akademische overheid
van de KUL. Verenigingen kunnen
elkaar onderling wel een loer draaien,
ze mogen in een niet-bindend advies
aantonen dat anderen niet aan de

'I.

Eerste fakultair protest tegen kernraketten'
deelnemers '!land.in hand terug naar
het Maria- Theresia Instituut waar de
aktie ontbonden werd.

De godsdienstwetenschappers hoop-
ten met deze aktie tevens een signaal te
geven voor andere kringen om ook
hun verontwaardiging te uiten. Als
immers "de studenten, de toekomstige

Katechetika - De Leuvense kring van
Godsdienstwetenschappen organizeer-
de woensdag 20 maart een 'vredes-
voormiddag'. Hiermee wilden zij dui-
delijk laten horen dat ook voor hen de
beslissing tot het plaatsen van de
kernraketten in Florennes onaan-
vaardbaar .is.
In de hele fakulteit werden die

woensdag tussen 10 en 12 uur alle
lessen geschorst. De proffen werden
van dit initiatief op l:Iehoogte gebracht
en konden, indien gewenst, in samen-
spraak met-de studenten hun lessen
naar een latere datum verplaatsen.

Ter vervanging Van deze lessen was
'groene jongen' Luk Versteylen uit-
genodigd voor een spreekbeurt. In zijn
betoog kwamen heel wat aspekten aan
bod. Zo sprak hij ondermeer over de
misleiding en ontmoediging van de
Belgische bevolking. De raketten-
kwestie noemde hij daar een school-

. voorbeeld van. Hij pleit dan ook voor
'een zich waakzaam en weerbaar
opstellen van de burger. En dat men
dat ook duidelijk moet laten blijken
door korte, originele akties te voeren.
~ Verder had Katechetika nog een
pamflet opgesteld waarin de orde-

. woorden van de betoging van 17maart
nog eens in .herinnering werden ge-
bracht. Geen nieuwe atoomwapens,
noch in België, noch in enig ander
Europees land. Neen aan Pershing Il,
Cruise Missile en Neutronenbom. Be-
vriezing van de nukleaire wapen-
wedloop in Oost en West. Kernwapen-
vrij Europa. Vrede door en voor
ontwikkeling. Een zelfstandige en
aktieve vredespolitiek door België. En
tot slot: nooit meer oorlog.

Katechetika kan zicli niet verzoenen
met de massamoordwapens die overal

ter wereld de eerbied voor het leven
verloochenen. Dit betekent ook dat de
kring reageert tegen alles wat het leven
schendt en dus tegen kernwapens in
het bijzonder.
, Om 12 uur ging men in stille optocht
naár Alma Ir om daar een hongerwake
te" houden: Na afloop gingen de

kaders van de maatschappij, niet meer
reageren dan is het wel erg gesteld, én
met de maatschappij". Het mag Kate-
chetika een riem onder het hart zijn; in
de daaropvolgende dagen waren er
nog wel meer akties gepland door
verscheidene studentenkringen.

(HVC)
Kritiek

Volgens de hoger vermelde vereni-
gingen is de FKK zonder meer ziek. De
reden hiervoor moet gezocht worden
in de huidige kriteria, er is geen
positiefkontrolemiddel mogelijk, men
moet gewoon 'zeggen' dat men aan de
kriteria voldoet, hetgeen door hen als
een gebrek ervaren wordt.

De huidige kriteria hebben volgens
hen geleid tot een politizering, name-
lijk een numeriek overwicht van linkse
organizaties, dit dankzij de dekmantel-
organizaties die 'links' in de FKK Wist
te parachuteren. Zij vinden het para-
doksaal dat verenigingen met een zeer
kleine achterban het merendeel van
het geld van de FKK binnenrijven.
Hierbij moet wel vermeld worden dat
het de bedoeling van FKK is öm .
aktiviteiten te subsidiëren, niet vereni-.
gingen a rato van hun ledenaantal. Het
gaat om een kwalitatieve en niet om
een kwantitatieve subsidiëring.

Een .. nder argument is de afscheu-
ring van KrUL uit de ASR. Het
overkoepelend studenten orgaan is
volgens de statuten de beroepsinstan-
tie. Door de splitsing is ASR niet meer
representatief. Het feit dat Sociale
Raad en Kringraad tesamen zouden
kunnen beslissen is voor hen totaal
onaanvaardbaar.

'I:
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I
I1

1

,I

Voorstellen
De voorstellen die zij lanceren be-
helzen twee aspekten, een uitbreiding

In stille optocht trokken de studenten GDW door het stadspark naar A/ma IJ om te protesteren tegen de
waanzin van de kernbewapening. (foto Veto)
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HET ·BIBLIOTEEKWEZEN AAN DE KUL

Het labyrint
vanLeuven
Wie vandaag op het La-

deuzeplein staat en
naar het statige ge-

bouw van de Centrale Biblioteek
kijkt, krijgt nogal eens het fiere
gevoel dat eeuwen intellektuele
ontwikkeling op hem neerzien.

Dat is bedrieglijk - zoals
blijkt als je de stenen met
inskripties van milde schenkers
van dichtbij bekijkt: nagenoeg
alle verwijzen naar Amerikaanse
personen en instellingen en. ze
dateren van na 1918.

Inderdaad: dat mooie, maniëristische
gebouw staat er pas sinds de ravage
van 1914-18. Het is een schenking van
de aanvankelijk nog neutrale USA -
verontwaardigd door de barbarij van
de troepen van der Kaiser. Troepen die
niet alleen het onschuldige België
verkracht hadden, maar daar nog
bovenop de biblioteek van de wereld-
beroemde universiteit hadden aan
flarden geschoten.

Vallen en opstaan
Het pad van onze universiteitsbiblio-
teek is niet over rozen gegaan. Aan-
vankelijk is er zelfs niet eens een
biblioteek: proffen, kolleges en fakul-
teiten legden privé-kollekties aan. Via
schenkingen en erfenissen groeit een
begin van centralisatie.

r de grote krisis van de lCX1e
eeuw - de godsdienstoorlogen, de
afscheiding van het Noorden, pest en
overstroming in Leuven - desorga-
nizeerde de universiteit én haar biblio-
teek volkomen.

Het zijn de aartshertogen Albrecht
en Isabella die orde op zaken stelden:
de Leuvense universiteit wordt een
nationale instelling. De biblioteek
komt in de Hallen aan de Naamse-
straat. De zeventiende eeuw ziet zelfs
al een eerste bibliotekaris en - voor
die tijd een nieuwigheid - een
gedrukte katalogus.

Toch blijft die boekenverzameling
een onpraktische en weinig etTektief
gebruikte pronkkollektie ; onderge-
bracht in wat vandaag de promotie-
zaal is.

Pas in de tweede helft van de
achttiende eeuw ontstaat er zoiets als
een "biblioteek beleid" : er komen
vaste inkomsten via taksen op univer-
sitaire drukkerijen en boekhandels, er
komen abonnementen op tijdschrif-
ten, er worden eigen aankopen gedaan
op buitenlandse veilingen.

Toch blijft het rommelen: ver-
schillende bibliotekarissen worden tot
ontslag gedwongen. In 1773 wordt de
Jezuïetenorde opgeheven door de
paus; in 1783 verbiedt Jozef 11 de
kontemplatieve kloosters. Hun kollek-
ties stromen toe. Maar: de universiteit
van Leuven wordt een bolwerk van
kerkelijke oppositie tegen de rege-
ringspolitiek; de biblioteek wordt
verwaarloosd.

Als de Franse Republiek binnen-
marcheert, wordt ze in 1795 tot
Stadsbiblioteek. Oude teelogische
werken worden opgeruimd, moderne
wetenschappelijke werken doen hun
intrede. In 1817 komt de biblioteek
terug bij de heropgerichte katolieke
universiteit. Maar die universiteit heeft
middelen tekort en in 1835 wordt de
biblioteek overbodig geacht.

Tot ongeveer 1860. Pas vanaf 1885
wordt ze echt wetenschappelijk op-
gebouwd. Vooral rektor Ladeuze, in
funktie in 1909, wordt de grote
promotor: er komt een biblioteek-
vleugel- nog steeds in de Hallen - en
een moderne inrichting met katalogus.
In 1914 zijn er 400.000 volumes ter
inzage.

De Germaanse invallen
25 en 26 augustus 1914 volgt dan de

grote oorlogsramp: na een bombar-
dement door de Duitsers staat het
stadscentrum in lichterlaaie. Gans de
biblioteek gaat in vlammen op. De
wereldopinie reageert verontwaar-
digd: vooral in de USA verrijzen
komitees voor herstel van gebouwen
kollektie. Dat resulteert in 1924 in de
biblioteek aan het Ladeuzeplein. De
kollektie wordt hersteld zowel door
schenkingen als door Duitse herstel-
betalingen.

Maar de Duitsers krijgen er maar
niet genoeg van: 14 mei 1940 wordt de
biblioteektoren opnieuw door bom- '
men getrotTen. De magazijnen vliegen
in brand; slechts 15.000 volumes en 14
kostbare manuskripten worden gered.
Die worden tijdelijk ondergebracht in
het Amerikaans Kollege waar de
kollektie weer aangroeit tot over de
IOO.OOO.In 1951 is het gebouw aan het
Ladeuzeplein heringericht. En tegen
1961 zitten er weer 1.000.000 volumes.

In 1968 slaan de oorlogsrampen
weer toe: splitsing van KULen UCLdie
ingaat vanaf 1971 en voltooid is in
1979. Een laag-bij-de-gronds gesjacher
en getouwtrek begint, waar de gebrui-
kers nu nog de nadelen van onder-
vinden: Marc Eyskens altijd even
lucied - kalmeert de gemoederen met
een verdeling volgens pare en onpare
nummers; kollekties worden uit me-
kaar gerukt, hooggeleerde profs ver-
anderen stiekem de nummers, vijand-
schappen voor het leven ontstaan.

Als in diezelfde periode L & Ween
nieuw gebouw krijgt, is er het voorstel
de Centrale Biblioteek om te bouwen
tot kampusbiblioteek voor die fakul-
teit. Oudere protTen schreeuwen
moord en brand: zij zover lopen voor
een boek! Zij aan de balie wachten als
het vulgus plebs!

De Centale Biblioteek blijft centraal
- ook al komt er niet zoveel volk
buiten L & W (vele andere fakulteiten
weten niet eens hoe de leeszaal eruit
ziet). L & W krijgt zijn mini-biblio-
teekjes - met moeite deponeren de
profs daar de kollekties die ze voor
eigen gebruik scheefgeslagen hadden.

Vandaag blijkt dat dit toch weer niet
de goede oplossing was. Wat een
biblioteek toch lijden kan. En wij die
dachten dat dit een oord van rust, een
Tempel van Wetenschap, een oase
temidden een woelige wereld was.
Hadden we J.L. Borges maar moeten
lezen.

Een kogel in je oor

De universiteitsbib/ioteek: een oord van rust, een tempel van wetenschap, een oase in Leuven.
bouw mag dan niet zo oud zijn en zijn halfzachte geen betere plaats heeft komen ondervragen. Ik beloof plech-
funktie ietwat onduidelijk, ik hou gevonden om zijn primaire gemeen- tig: ik zal niet zeuren over de duur van
ervan. plaatsen neer te kladden. de voorhechtenis. Wie kaatst moet de

Ik hou ervan; en moordneigingen Als er ooit zo'n onverlaat een kogel bal verwachten.
bekruipen mij, telkens er weer zo'n in zijn oor krijgt, dan mogen ze mij

Van fichebak tot
komPDterdatabanken
Het huwelijk tussen boek. biblioteek wezen. Alle nieuwe werken

en komputer - toch worden volgen~ ~et DOBIS-LIBIS(het
twee totaal verschillen- Dortmunder Blbh?t~ksystem - Leu-

d -. f< • •• • ' vens Integraal BIbhoteek en Infor-
e In ormatiernedia - IS een feit matie Systeem) op komputer gezet. Op

zoals De Morgen van zaterdag . die manier ontstaat een totaal nieuwe
27 oktober 1984 blokletterde. katalogus. Het systeem werd niet
Ook andere kranten konden niet alleen beperkt tot de Leuvense univer-
achterblijven en zetten hun beste siteit. Ook d.e we:k~n aanwezi~ op .het
beentje voor om 'het' grote UFSAL (Universitaire fakulteit Sint-
fenomeen binnen de Leuven Aloysius te Brusse!),. de Boerenbond

. .. . . se (Leuven), het opleidingscentrum van
umv~rslteltsblbhoteek voor het IBM in Terhulpen en sinds kort de
voetlicht te brengen. En last but lopende tijdschriften in het bezit van
not least was er Flanders' Tech- de RUG (rijksuniversiteit Gent) wor-
nology waar dit staaltje van den binnen dit systeem gekatalogeer~.
denk- en doe kunst ook flink Horen de fichebakken voortaan 10

gepromoot werd op de univer- Bokrijk thuis? Een volledige katalogi-
. . zenng van het patnmomum - dus

sitaire stand. ook de bewaarbiblioteken - zal
waarschijnlijk nooit bereikt worden.
De vraag kan trouwens gesteld worden
of dit wel ekonomisch te verant-
woorden zou zijn. "Nu reeds zijn er
meer dan een çéuw manuren gepres-
teerd om bibliografische gegevens in te
voeren", aldus hoofdbibliotekaris Jan
Roegiers. Ondertussen werkt een tea.n
van 20 BTK-ers ijverig verder en hoopt
men in de loop van dit jaar de
volledigheid te 'bereiken voor genees-
kunde en eksakte wetenschappen. De
historisch geïnteresseerden zullen nog
voor lange tijd op de fichebak aan-
gewezen zijn. In de deelbiblioteken
geldt dit trouwens voor de meeste
studierichtingen.

In de meeste van deze kleine
inplantingen werden terminals ge-
installeerd die aangesloten zijn op de
centrale komputerkatalogus. Slechts
in een minderheid van de biblioteken
wordt het de studenten toegelaten
hierop te werken. Gelukkige uitzonde-
ringen zijn onder meer in L & W,
godgeleerdheid en het centrum voor
grondslagenonderzoek van het Recht.
Voor het overige is men aangewezen
op de centrale biblioteek.

Momenteel ligt er wel een voorstel
op Akademische Raad om deze rege-
ling aan de hele unief te veralgemenen.
Op die manier zou de centrale biblio-
teek nog meer ontlast kunnen worden,
maar vanzelfsprekend draait ook hier
alles rond de centen. Er zouden in dat

Er zijn dagen dat ik op het Ladeuze- Sinds 1977 is de komputer niet meer
plein ga staan: het oud-ogende ge- weg te denken uit het Leuvense
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geval namelijk nog meer terminals per
deelbiblioteek, althans voor de groot-
ste, geplaatst moeten worden; en het
gebruik daarvan kost ook geld.

"Een veralgemeend gebruik van de
komputerterminals zal veel verande-
ren in de biblioteekwerking" , aldus
Jan Roegiers. "Het is het meest
etTektieve middel om het ge'bruik van
de biblioteken binnen de unief op
elkaar af te stemmen en te integreren."

Uitbreiding
Sinds kort is er nog een nieuwigheid
bijgekomen. Leuven was niet de enige
plaats waar de centrale catalogi ge-
automatizeerd werden. Ook in Ant-
werpen, Luik, aan de VUBte Brussel en
in sommige delen van de UCLzijn in de
loop der jaren gelijkaardige initia-
tieven opgestart.

De konferentie van hoofdbiblio-
tekarissen heeft onlangs besloten om
alle reeds geautomatizeerde catalogi
bijeen te voegen in een heel rudimen-
tair instrument. Het betreft een kata-
logus geordend op titels, niet op
auteurs. Er zijn namelijk veel minder
gelijkaardige titels dan gelijkaardige
auteursnamen. Deze gekumuleerde
katalogus zal binnenkort op mikro-
fiche uitgebracht worden.

In Leuven zal hij echter ook.,on-line.
ter beschikking staan. Dit is nu reeds
het geval voor het personeel en naar
alle waarschijnlijkheid vanaf oktober
ook voor de studenten. Op die manier
kan de lezer eerste de eigen Leuvense
databank raadplegen om vervolgens
- als hij daar het werk niet vindt -
over te schakelen naar die andere
centrale katalogus.

Dit systeem is enkel geldig voor
boeken. Voor de tijschriften moet de
student nog wachten tot begin 1986.
Dan zal een nieuwe editie van Antilope
klaar zijn, waarin voor het eerst ook de
KULen de RUGzullen aanwezig zijn. In
deze Antilope (nr. 5) zullen alle lo-
pende tijdschriften die aanwezig zijn in
de meeste universiteitsbiblioteken van
het land, opgenomen zijn. En nu hop
hop, allemaal leren typen, want zo'n
toetsenbord is ook niet niks.

(DON)



6 Veto, jaargang 11 nr. 25, dd. 27 maart 1985

"Er zijn geen fakulteiten
kan afstuderen zonder een

Archivalische problemen

In de Centrale Biblioteek zitten ook
archieven. Het Archief en Museum
van het Vlaamse Studentenleven
(AMVS) bijvoorbeeld, maar daar
hadden we het al over (zie Veto 2l,
dd. 28 februari 1985, p.9). Maar
ook het eigenlijke Universiteits-
archief. Of wat ervan overblijft.

Fransen die roet in het eten strooi-
den. Die marcheerden hier immers
binnen in 1794.
De toenmalige bibliotekaris, ene

Vandervelde, betrouwt het zaakje
niet en brengt de meeste doku-
menten onder in een pakhuis in
Rotterdam. Vandaar wordt het
zootje op wagens geladen en naar
Altona in Denemarken getranspor-
teerd.
Vandervelde zelf behoudt echter

een deel. Dat staat hij in 1802 af in
ruil voor amnestie. Dat belandt in
Parijs.
Een ander deel wordt van Rotter-

dam naar de woonplaats van Van-
dervelde in Beveren Waas gebracht.
Sommige stukken raken daar, an-
dere blijven hangen in 's Hertogen-
bosch. Het eerste deel verzeilt in het
bisdom Gent, het tweede in dat van
Den Bosch. Dat deel wordt in 1909
herontdekt en teruggebracht in
Leuven, zodat het in 1914 kan
verbranden.
Een deel van Gent wordt mee-

genomen door een prof, De Ram.
Als die overlijdt, belandt het in zijn
erfenis en wordt door familieleden
aan het Rijksarchief verkocht.
Er blijkt echter ook nog wat in

Den Bosch te zitten, in het seminarie
aldaar. Als dat seminarie verdwijnt,
verhuist de rommel naar Tilburg,
naar de Teologische Hogeschool. In
1971 ruilen die dat met het Bisdom
Mechelen; dat ruilt het in 1983 op
zijn beurt met de KUL.
Het. spul dat in Parijs zat, is

ondertussen allang terug, maar niet
in Leuven: in Brussel. Net als dat
van Altona, Denemarken.

biblioteek gezet te hebbe
Biblioteken zijn instellingen die de meest

uiteenlopende reakties oproepen. Waar de
één een appelflauwte krijgt bij het horen

van dit woord - 'hoe kan een mens zich nu
bezighouden met al die muffige boeken' - zijn er
anderen die er nooit genoeg van blijken te krijgen.
Bouwdewijn Büch, schrijver, Goethekenner en
kolumnist bij Folia, het studentenblad van de
vrije universiteit van Amsterdam, is zo iemand.
Biblioteken staan vol boeken maar hij schreef er
één over biblioteken. Dichter bij ons, in Leuven,
hebben we ook zo iemand die niet uitgepraat
raakt over biblioteken en vooral 'zijn' universi-
teitsbiblioteek : Jan Roegiers, hoofdbibliotekaris.
De laatste jaren is er heel wat veranderd in het
biblioteekwezen aan deze uniefs. Zelfs kranten en
tijdschriften interesseren er zich voor. Redenen
genoeg dachten wij, om ook eens ons licht te gaan
opsteken in de katakomben van de Leuvense
wijsheid.....

bewaarfunktie heeft en dat is deze van teologie. Deze is
ontstaan door het samensmelten van een aantal oudere
bestaande grote biblioteken met grote kollekties oude
drukken."

Veto: Hoe werken die verschillende deelbiblioteken en de
centrale biblioteek samen?

Jan Roegiers: «Er werd een systeem ontworpen
waardoor bepaalde aktiviteiten niet hoeven uitgevoerd
te worden door de afzonderlijke deelbiblioteken. Tussen
de centrale biblioteken en de deelbiblioteken situeren
zich vier kampusbiblioteekdiensten: één voor geestes-
wetenschappen, één voor gedragswetenschappen, als-
ook voor eksakte wetenschappen en de biomedische
wetenschappen. Deze kampusbiblioteken houden zich
bezig met bestellingen, katalogizering, het verzorgen
van het interbibliotekair leenverkeer (dit laatste geldt
enkel voor eksakte en biqrnedische wetenschappen, de
rest gebeurt in de centrale biblioteek). Vroeger heeft
men eraan gedacht om deze taken volledig centraal te
vestigen, maar dat werd totaal onoverzichtelijk, te
zwaar ... en.het stond te ver af van de biblioteken.»

Veto: Hoe worden studenten in dit systeem geïntro-
duceerd?

Jan Roegiers: «De centrale biblioteek geeft een
bibwijzer uit. Momenteel is deze echter uitgeput. Een
nieuwe versie is in de maak, want ondertussen is er wel
één en ander veranderd. In humane wetenschappen
worden de studenten trouwens systematisch naar ç1e
biblioteek verwezen. Ze worden verplicht om daar te
gaan werken. Ook behoort het tot de specifieke taken
van de fakulteiten om specifieke inleidende kolleges
terzake te geven. In eksakte wetenschappen en genees-
kunde komt dit alles minder aan bod, maar er is heel
duidelijk een evolutie waar te nemen. Er zijn geen
fakulteiten meer waar men kan afstuderen zonder een
voet in de biblioteek gezet te hebben."

.Oud papier
Voor de leek lijken archief en
biblioteek eigenlijk hetzelfde: kol-
lekties oud papier. Nochtans is het
verschil groot: een biblioteek zou je
een verzameling dokurnenten kurt-
nen noemen 'die hun waarde aan
hun inhoud (en soms aan hun vorm)
ontlenen. Een archief daarentegen is
een verzameling dokurnenten die
hun waarde ontlenen aan het feit dat
zij zich in die bepaalde kollektie op
die bepaalde plaats bevinden.
Een archief is de neerslag in

dokurnenten van het leven zelf van
een instelling. Waar een biblioteek
dus een relatief willekeurige ver-
zameling is, daar is een archief een
organisch gegroeid geheel.
Een biblioteek kun je dan ook een

andere indeling geven, uit mekaar
rukken of met andere kollekties
samenvoegen. Bij een archief is dat
des duivels: ieder stuk moet precies
op de plaats zitten waar het zit, of
het wordt waardeloos.
Goedbedoelden germanisten -

die nooit een jota archiefkunde
geleerd hadden - hebben zo ooit in
Antwerpen het Archief en Museum
van het Vlaamse Kultuurleven "her-
schikt". Onder andere door ont-
vangen briefwisseling per afzender
te ordenen. Het gevolg is dat een
groot deel van de kollektie histo-
risch bijna waardeloos is geworden:
wat doe je immers met een brief als
je niet weet aan wie hij ooit
verzonden is '1

Een universiteitsbiblioteek is natuurlijk iets totaal
anders dan een openbare biblioteek. Naast de infor-
matieverspreiding, kultuurverspreiding, de bevorde-
ring van het maatschappelijk kontakt en de verrijking
van de lezer heeft een universiteitsbiblioteek nog
enkele andere funkties.

Jan Roegiers: «De universiteitsbiblioteek heeft als
wetenschappelijke biblioteek heel specifieke funkties.
In de eerste plaats het verzamelen en ter beschikking
stellen van informatie die nodig is zowel voor het

Wie vandaag dus wil werken rond konkrete we~ens~h~psbedrijf als v~or de opleiding die
de geschiedenis van onze universi- aan de uOlver~ltelt verstrekt wordt. ~~n twe~de
teit moet zijn weg zoeken door een bewaren a.lle u~lefs van. ee.n bepa.alde leeftijd een flink
echt kluwen en dat op drie ver- stuk ?atnmoOlum. Dit IS ?_rUlkbaar als' ~ron~en-
schillende plaatsen: Leuven, Brus- matenaal voor wetenschap, bijvoorbeeld op historisch

Een zwerver verdwaalt sen en Gent. Als hij dan nog niet of sociologisch vlak. Daarnaast heeft deze biblioteek
De ravages die ons Universitair vindt, wat hij zoekt, mag. hij o?k ee~ taa.k ~aar de bre~ere gemeenschap.~oe ..Ook
Archief gekend heeft, zijn zo moge- berusten: de kar:evoerders wilden Olet-uOlversltalr~n met enige wetenscha?pehjke inter-
lijk nog erger geweest. Hier waren wel eens wc-papier vergeten. esse kunne.n hier terecht. Tenslotte IS .~r no,g .de
het niet de germanisten, maar de Eddy Daniels samenwerking met andere wetenschappelijke biblio-

•i".",i",~•..··~~ti;;î.i[ifi:;·i:· 11'·2.,:;qiiiiiüiiiiiiiiiiiiijii:iiiii ~e~:~')~ijn er vanuit die taken een aantal specifieke
doelstellingen geformuleerd? De Albertina (koninklijke
biblioteek in Brussel, nvdr) heeft bijvoorbeeld tot doel
alle mogelijke Belgische publikaties te verzamelen.

Jan Roegiers: «Een universiteitsbiblioteek moet op de
maat gesneden zijn van haar universiteit. Zo is er in
Leuven praktisch niets te vinden over diergenees-
kunde. Er bestaat immers geen fakulteit diergenees-
kunde in Leuven. De biblioteek weerspiegelt dus de
eigenheid in onderzoek en onderwijs van de universi-
teit. Zo is Leuven een katolieke universiteit, wat zich
weerspiegelt in de heel omvangrijke biblioteek van
godgeleerdheid (meer dan 500.000 volumes) .»

Veto: Leuven is een oude universiteit. Hoe kan het zijn
tweede taak vervullen. De biblioteek is reeds twee keer
vernield?

Jan Roegiers: «Dat is voor een heel groot deel te
danken geweest aan schenkingen die we gekregen
hebben dadelijk na de oorlog en nu nog regelmatig ...

Fier toont de hoofdbibliotekaris enkele recente
giften die de dag voordien geschonken werden. Een
incunabel ligt midden op de werktafel,

Veto: Zo'n unieke eksemplaren kosten wel wat. Wat
gebeurt er als de unief de kans krijgt een zeldzaam stuk te
kopen?

Jan Roegiers: «Dat gebeurt soms, maar minder ten
laste van onze gewone middelen. Oude drukken
kunnen soms aangeschaft worden door een speciaal
patrimoniumkrediet .»

De krisis in het biblioteekwereldje
Veto: Welke effekten heeft de ekonomische krisis op het
biblioteekwezen ? Iedereen heeft moeien inleveren, de
universiteiten ook. En het ziet er niet naar uit dat daarin
de eerstkomende tijd verbetering te verwachten is.

Jan Roegiers: «Dat hangt af van een aantal zaken die.
wij niet helemaal in de hand hebben. Veel erger dan de
zuinige politiek die de universiteit moet voeren, is de
stijgende dollarkoers geweest. Meerdan de helft van de
tijdschriftabonnementen wordt in dollars betaald. De
tijd dat de dollar 27 frank stond is de tijd van de grote
ekspansie van het fakultaire biblioteekwezen. Toen
heeft men abonnementen kunnen nemen aan spot-
prijzen. Al die abonnementen zijn in absolute cijfers
gestegen en bovendien is de dollar zo sterk de hoogte
ingegaan en heeft onze frank het jarenlang heel slecht
gedaan, ook tegenover de mark en het pond ..»

Waar een ho
van w

Een grote onderneming
runnen IS geen sinecure.
Deze uitspraak geldt ook

voor het biblioteekwezen. AII~
klanten optimaal helpen zal wel
bij een wensdroom blijven. Maar
er zijn meer problemen die
specifiek zijn voor een weten-
schappelijke bibliot~ek.

echter niet aange
informatiestroom.
steeds opnieuw
aangepaste vorm
ring.

Een derde probl
voorgaanden en h
met oudere publik
den tegehwoordig
fronteerd met de
veel biblioteekmat
laatste anderhalv
papier van zeer
gebruikt dat men
kan noemen.
Een pocket je ui

reeds helemaal
verwachten dat al
in dergelijke boekj
snippers in het.ron
wat negentiende
gaan tot stof als
Deze deterioratie
onder meer door
De KUL beschi
werken niet over
waa r een goede
wezig is.
Analoge probie

Funktioneren
Veto: De' biblioteek is een sterk verspreid kompleks. Hoe
'werkt' dit geheel?

Jan Roegiers: «Men heeft na de splitsing geprobeerd
om een goede middenweg te vinden tussen decentra-
lizatie en centralizatie. Ik denk dat we momenteel op
de goede weg zitten. De aktieve wetenschappelijke
literatuur zit daar waar de wetenschap wordt bedreven
en het onderwijs wordt gegeven. Dus in de fakulteiten
en departementen. Deze informatie is zeer gespecia-
lizeerd en heeft een dagelijkse gebruikswaarde .»

«De rest zit in de centrale biblioteek. De rest, dat is
alles wat niet tot één specifiek vakdomein behoort,
maar voor iedereen interessant kan zijn: algemene
naslagwerken, interdisciplinaire werken en referentie-
literatuur. Ook de minder aktieve literatuur bevindt
zich op het Ladeuzeplein. Er is binnen de universiteit

(foto Veto) maar één enkele andere biblioteek die ook een

In de eerste plaats is het aantal
publikaties totaal onoverzichtelijk ge-
worden. Elk jaar komen er nog
tijdschriften bij en het boekenaanbod
blijft, niettegenstaande de krisis, ver-
der toenemen.
De vraag is dan ook wat men

daarvan moet kopen? Hiervoor is veel
overleg binnen de eigen instelling maar
ook met de andere instellingen nodig.
Een taakverdeling is noodzakelijk.
Daarnaast moet men ervoor zorgen
dat men zoveel mogelijk zaken kan
terugvinden die niet in Leuven aan-
wezig zijn. Automatizering biedt hier-
voor een mogelijke uitkomst.
Heel wat oudere systemen zijn"Een dure kollektie atlassen, voor de geïnteresseerden
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eer waar men
voet in de'

«Dat heeft niet alleen slechte gevolgen gehad; het
heeft ook sanerend gewerkt. Een aantal dubbele en
zelfs drievoudige abonnementen werden geschrapt. De
vraag werd gesteld of bepaalde tijdschriften gebruikt
werden en of ze wetenschapppelijk relevant waren. Op
die manier werd er heel wat bespaard. Ook de
interuniversitaire samenwerking is op dit vlak ver-
beterd. Er zijn nu al voor de eksakte en toegepaste en
medische wetenschappen afspraken onder de vlaamse
universiteiten gemaakt in de VliR (Vlaamse Inter-
universitaire Raad) dat men een aantal tijdschriften het
abonnement de eerste vijf jaar niet zal stopzetten, tenzij
in gemeenschappelijk overleg. Ook de werking van het
interbibliotekair leenverkeer is verbeterd.»,
Veto: Er is dus een daling van de kredieten als men de
inflatie in rekening brengt?

Jan Roegiers: «De kredieten zijn aan onze unief toch
altijd gestegen in absolute cijfers. Dit is niet overal in
België zo. Er zijn zelfs uniefs waar ze gedaald zijn in
absolute cijfers.»

Jan Roegiers: «Dat varieert nogal een beetje ... ver-
scheidene, vooral de rijksuniversiteiten. Daar heeft
men ofwel de zaak bevroren op een bepaald nivo, ofwel
is er een daling. Ook bij ons is dat in sommige
fakulteiten het geval geweest. Er zijn jaren dat er een
stap achteruit gezet is. Vooral het jaar 1982. Dat was
een optie van de fakulteiten zelf, niet van hogerhand.»

Veto: In hoeverre hebben de besparingen doorgewerkt op
personeel en konkrete werking? _

Jan Roegiers: «Men heeft eerder gerecentralizeerd dan
verder gedecentralizeerd. Gelijktijdig met de decentra-
lizatie was deze tendens reeds ingezet. Een aantal
kleinere fakulteitsbiblioteken werden samengesmol-
ten. Nu wordt zelfs de hele biblioteek van de fakulteit
landbouwwetenschappen verenigd met deze van het
departement plantkunde. Komputerwetenschappen en
sterrekunde werden bij wiskunde gevoegd. Op die
manier is het absoluut aantal personeelsleden in het
biblioteek wezen aan' de unief zo goed als konstant
gebleven van 1971 tot nu.

Veto: In Letteren en Wijsbegeerte zijn er nochtans
problemen?

Jan Roegiers: «Dat is een fout geweest in de konceptie
van dat gebouw, tien à vijftien jaar geleden. Er is toen
reeds van verscheidene kanten voor gewaarschuwd.
Maar dat gebouw is typisch een produkt van de gulden
jaren toen men dacht: "Hebben we meer personeel
nodig, dan nemen we meer personeel aan". Vijf jaar
later is men helemaal anders gaan denken.»
«De verbouwingen die nu plaatsvinden, gaan niet

leiden tot een vermindering van het personeel. Het zal
wel een betere organizatie van het geheel mogelijk

fdbibliotekaris
er ligt

rigens met de schilderkunst uit de-
zelfde tijdvakken. En ook de eerste
films (van de periode van de 'stomme
film') vervagen en verdwijnen van de
pellicule.
Een ander specifiek probleem -

niet alleen van de Leuvense biblioteek
- is het personeelstekort. Het Bel-
gisch biblioteekwezen is schromelijk
onderbezet. Nederlandse universiteits-
biblioteken hebben voor evenveel
lezers en evenveel boeken dubbel
zoveel en ook voldoende gekwalifi-
ceerd personeel. Geschoold ofwel in
het biblioteekvak, ofwel naar de
inhoudelijke kant van het biblioteek-
werk toe. Meestal moet dit laatste bij
ons worden verzorgd door het weten-
schappelijk personeel. maa r deze men-
sen hebben daar niet altijd voldoende
tijd voor. Deze zaken worden echter
van hogerhand - o.m. door de
verdeelsleutel binnen de financierings-
wet terzake - geregeld. Toch komt er
geleidelijk enige verandering in deze
toestand. Sinds kort heeft de KUL één
personeelslid dat speciaal belast is met
handschriften en oude drukken. In
Gent heeft men er altijd verscheidene

heeft men ove- gehad. (DDN)

Jan Roegiers: Hoofdbibliotekaris (foto Veto)
maken, waardoor het personeel zijn werk beter zal
kunnen doen en de lezer beter gediend wordt. Bijvoor-
be;ld door de openingsuren te verlengen.»

Veto: Zoals in teologie?

Jan Roegiers: «Ja, men heeft nu in L & W minstens 7 à
8 personeelsleden nodig. In teologie kan men dat doen
met één enkel persoon tot tien uur 's avonds.» (Met ook
een totaal van 6 à 7, nvdr)

Deelbiblioteken
Veto: Hiermee zitten we bij de konkrete werking van de
deelbiblioteken. In hoeverre is er sprake van gelijk-
vormigheid van de deelbiblioteken, bijvoorbeeld wat
betreft de mogelijke inschrijvingsgelden?

Jan Roegiers: «Daar is de laatste jaren aan gewerkt.
Vooral op vraag van de studenten. Ik herinner mij nog
goed de eerste keer dat ik op akademische raad mijn
plannen in verband met de biblioteek moest ont-
vouwen. De studenten hebben daar toen de aandacht
op gevestigd. Het is vooral door het operationeel
worden van de kampusbiblioteekdienst dat hierin
verbetering is opgetreden. Nu wordt in geen enkele
deelbiblioteek nog inschrijvingsgeld gevraagd.»

Veto: Alles is nog niet gelijkgeschakeld, denken we maar
aan de ontleningsvoorwaarden.

Jan Roegiers: «Dat is niet onredelijk. De literatuur
betekent ook niet overal hetzelfde. In sommige
wetenschappen moet iedereen kunnen beschikken over
de laatste jaargangen of zelfs nummers van bepaalde
tijdschriften. In andere. wetenschappen, die meer
kumulatief werken in plaats van voortdurend ver-
nieuwend, zijn tijdschriften van tien jaar terug even
belangrijk als de recente. Maar dan zal het gebruik
waarschijnlijk zodanig gespreid zijn, dat het niet erg is
dat daar wel recente tijdschriften worden uitgeleend.
Het hangt ook samen met de dienstverlening. In de
biblioteek teologie mag geen enkel boek buiten, ook
niet voor professoren. Deze biblioteek is open van
8.30 u 's morgens tot 22.00 u 's avonds..

Veto: In hoeverre is het mogelijk een dergelijk systeem
over de ganse unief door te voeren. De fotokopie-
mogelijkheden moeten dan wel aangepast worden,
bijvoorbeeld door iedereen x aan lal kopies Ie geven bij
hel begin van hel jaar en 11'01 hij gedurende dal jaar
meer maakt, zelf Ie laten bijbetalen. Een analoge
regeling met andere woorden zoals die in Toegepaste
Welenschoppen bestaat voor de k omputerpunten.

Jan Roegiers: «Door de bestaande financierings-
regelingen zijn de fakulteiten uit de humane weten-
schappen eigenlijk onderbedeeld. Die hebben gewoon
de middelen niet om dat te doen. Je zou dat geld dan
rechtstreeks moeten aftrekken van datgene wat be-
stemd is om literatur aan te kopen. Eigenlijk moet men
een gepast midden vinden tussen een behoorlijke
kontrole en voldoende faciliteiten naar de lezer toe. Als
men niets uitleent en men kan onvoldoende service
verlenen, dan gaat men met de boeken lopen, gaat men
bladeren uitscheuren ... Terwijl, als men alles laat
gebeuren wat maar denkbaar is - iedereen kan alles
ontlenen, voor langere termijn - dan zal er ook zeer
veel verdwijnen. Alles hangt eigenlijk voor een !link
deel af van de lokale situatie.»

Dirk De Naegel e

De opleiding tot bibliotekaris

De funktie van bibliotekaris is een
nogal strategische in een samenleving
die pluralisme en vrije meningsuiting
hoog in haar vaandel schrijft: wie de
biblioteken kontroleert, kontroleert
voor een deel de informatie-over-
dracht. Vandaar een meer dan gewone
belangstelling vanuit de verschillende
zuilen bij het tot stand komen van het
biblioteekdekreet van 1978. Een de-
kreet dat - zeker waar het personeels-
betoelaging betreft - dode letter is
gebleven. Maar dat indertijd toch
voldoende hoop bood om een rush in
te zetten bij de oprichting van al dan
niet erkende biblioteekscholen.
Sinds jaar en dag was er de Akte van

Bekwaamheid, vereist voor de lagere
funkties in biblioteken die zichzelf au
sérieux namen. Je kunt die halen na
het volgen van 120 lessen, wat stage en
een eksamen voor een onregelmatig
zetelende jury.
Voor een hogere funktie - niveau

humanior(l - waren er twee week-
end- en avondscholen : de Stedelijke
Biblioteekschook, Lange Nieuwstraat
in Antwerpen; en de Provinciale
Biblioteekschool, Herzieningslaan in
Brussel.
Toen het biblioteekdekreet kansen

leek te bieden voor gediplomeerden uit
deze richting, ontstond er een plots
'Opbod: begin schooljaar 1982-83 val-
len er twee katolieke scholen uit de
lucht, Genk en Gent. Het Rijks-
onderwijs kan niet achter blijven en
amper een jaar later starten zij er één
in Brugge.
Problematisch blijft of de diploma's

van deze nieuwe kapers-op-de-kust
zullen gehomologeerd worden; overi-
gens blijft hun opleiding op een niet-
universitair niveau steken.

Licentiaat in de
biblioteekwetenschappen

Dat is niet het geval voor het initiatief
een jaar later aan de UIA (Universitaire
Instelling Antwerpen) : deze opleiding
is niet alleen pluralistisch (een ver-
ademing in dit verzuilde landje), maar
geeft bovendien toegang tot de titel
licentiaat in de biblioteekwetenschap-
pen.
Om toegelaten te worden is er een

voorafgaandelijk universitair diploma
vereist; plus een stage van zes weken;
plus een ingangseksamen of getuig-
schrift van vier voorbereidende vak-
ken (prodedeuze heet dat in het
Vlaams).
De lessen gaan één keer per week

door - in de UIA te Wilrijk -
vrijdagnamiddag ; het totale pakket
bedraagt 330 uur, gespreid over twee
jaar die alternerend gegeven worden.
Werklozen kunnen vrijstelling van
stempelkontrole genieten, maar géén

vermindering van inschrijvingsgeld.
Dat inschrijvingsgeld is ongeveer het-
zelfde als een universitaire inschrijving.
De opleiding is sterk aktueel'maar

tegelijk nogal teoretisch. Toekomst-
mogelijkheden zouden er niet alleen in
biblioteekrichting zijn, maar ook naar
dokumentatiecentra en uitgeverswe-
reld toe. Althans, dat wordt beweerd.
Inlichtingen: UIA, Postbus 13,2610 .

Wilrijk, tel. 03/828.25.28 toestel 382.
Eddy Daniels

De universiteits-
biblioteek
en de pers

Tesamen met de universiteit werd
ook de biblioteek opgesplitst na de
Leuven Vlaams akties. Voor velen
was dit een grote frustratie. Wille-
keurig werden tijdschriften verdeeld
over beide nieuwe instellingen. Na
al die jaren zijn de wonden geheeld
en is er zelfs sprake van een
vernieuwde samenwerking. Deze
gebeurt onder meer via het IBl (het
Interbibliotekair Leenverkeer). Via
deze dienst kan men werken of
fotokopies van artikels aanvragen
die niet aan deze unief, maar wel
elders, aanwezig zijn.
Een rechtstreeksere samenwer-

king gebeurt op het vlak van de
kranten en populaire tijdschriften.
Tijdens de hervormingen van het
biblioteekwezen bleek dat de kel-
ders van het CeCoWe (Centrum
voor Communicatiewetenschappen)
te klein werden om nog een goede
stockering van oude krantenjaar-
gangen mogelijk te maken. Deze
stockeringsfunktie werd dan maar
volledig naar de centrale bib (waar
ook reeds heel wat kranten ge-
stockeerd lagen) overgeheveld. En-
kel de lopende jaargangen liggen
dus momenteel in het CeCoWe ter
beschikking van de lezer.
Door deze reorganizatie kwa-

men heel wat overlappingen aan het
licht. Een groot deel daarvan werd
gebruikt voor een reusachtige ruil
met Louvain-la-Neuve, waar ze
eveneens een hele berg, maar dan
franstalige, dubbels hadden.
Niet alle dubbels werden weg-

gedaan. Van sommige kranten die
dagelijks opgevraagd worden (zo-
als De Standaard) werden om die
reden twee volledige kollekties bij-
gehouden. Als ze nu nog geen'
dikke nek krijgen in de Gossetlaan
30. (DDN)
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MaxWildiers (1904), on-
der meer initiatiefne-
mer van De Standaard

der letteren, is vooral bekend
om zijn werk in verband met de
Franse jezuïet en paleontoloog
Teilhard de Chardin. Daarnaast
publiceerde Wildiers echter ook
eigen werk: Wereldbeeld en
teologie. Van de Middeleeuwen
tot Nu (1976) en Muziek der
sferen (1983). Hieruit blijkt de
hoofdbekommernis van deze
Franciskaan: het zoeken naar
een syntese tussen wetenschap,
filosofie en teologie. Wij hadden
met hem een uitvoerig gesprek.

Veto: Uheeft ooit eens gezegd dat U in
de Franciskanerorde zijt ingetreden
omwille van haar verzet tegen een te
materialistische levenswijze. Kan U dit
I/ader verk laren?
M,,:: Wildiers: «Na WO I was er. zoals
in '68 een soort kontestatie : de
wreedheid en de domheid van de
oorlog lokte in heel Europa verzet uit
tegen de materialistische levensop-
vatting van de Belle Epoque, die tot' 14
geduurd heeft. Vanaf de jaren '20
ontstond in heel Europa een spiri-
tualistische beweging. Er was een
sterke afkeer tegen de kleinburgerlijke
mentaliteit van vroeger. In die sfeer
ben ik dan naar het klooster gegaan.
Dat was mijn manier van protesteren.»

Veto: Toen Teilhard de Chardin over-
leden lI'as, heeft U de taak op U
genomen om zijn werken Uil te geven,
tegen de wil van Rome in. Ook schijnt
het dat U in dejaren '60 enige sympathie
had voor de hippiebeweging. Ugeschikt
blijkbaar over een opstandige geest?
Max Wildiers : «Dat moet ook! Anders
doet men niets en wordt men een
meeloper! Men moet altijd naar
vernieuwing streven en zich nooit
tevreden stellen met wat bereikt is. Het
is belangrijk dat men open blijft voor
wat in de wereld plaats vindt en als
men iets wil bereiken, moet men op de
eerste rij staan, niet ergens in de
achterhoede. Wat betreft Teilhard,
was ik vooral geërgerd door het feit dat
men die man verbood te publiceren. Ik
ben niet 100 % ak koord met wa t hij
allemaal geschreven heeft, maarwat ik
niet kon aanvaarden was dat zo'n
geleerde zijn teorieën niet mocht
publiceren, Dat vond ik een echt
schandaal. Voor het Concilie was er
nog een soort van terreur; men mocht
niets publiceren zonder de toestem-
ming van de bisschop. Maar in het
geval van Teilhard was het niet de
bisschop, maar de generaal van de
jezuïeten die hem het verbod had
opgelegd. Daarom kon men na zijn
dood ook geen jezuïet aanstellen om
Teilhards werken uit te geven en zo is
men dan blj mij beland. Ik heb dan ook
aanvaard en voor elk van de twaalf
delen het voorwoord geschreven.»

«Maar, kijk eens. Men wil mij altijd
identificeren met Teilhard. Maar dat is
twintig jaar geleden !»
Veto: Uil' pseudoniem, waaronder U
vroeger in De Standaard schreef. luidt
..Scrutator" en als ex libris koos U
"spiritus quiescit numquam". Blijkbaar
is het voortdurend bevragen van de
werkelijkheid essentieel voor U?
Max Wildiers: «Inderdaad. Er is niets
interessanter dan het geestesleven van
onze tijd mee te maken. Vroeger
vertoonde het intellektuele landschap
een homogeniteit. Nu echter is het
gekenmerkt door een grote verschei-
denheid, soms zelfs een verwarring.
Er heerst in tegenstelling tot vroeger,
een grote verscheidenheid van denken.
Dat vormt een fantastisch landschap
om in te vertoeven. Daarbij komt nog
de vooruitgang die men boekt op
wetenschappelijk en technisch gebied,
en ook in de filosofie, Als men over een
open geest beschikt, leeft men mee met
deze evolutie.»

Veto: Waarom hecht U zoveel belang
aan de ontwikkeling van een nieuw
wereldbeeld?

Max Wildiers : «Volgens de kultuur-
filosofie is kultuur geen apart domein
voor een elitegroep, geen soort Jukse-
departement. Onder kultuur verstaat
men het hele maatschappelijk gebeu-
ren, met andere woorden, hoe leeft een
maatschappij? Welnu, de aktiviteit van
een maatschappij wordt bepaald door
drie elementen die tezamen het refe-
rentiekader vormen. Ten eerste is er
het wereldbeeld: hoe situeert de mens

In de cosmos is er meer orde dan wanorde, anders was er geen wetenschap
mogelijk. (foto Veto)

Interview met Max Wildiers

Intermezzo:
over de bevrijdingsteologie

Tijdens het gesprek dwaalden we af naar de bevrijdingsteologie. Max
Wildiers toonde ons de drukproeven van zijn nieuwste boek "Theologie
op nieuwe wegen" dat over enkele maanden bij de Nederlandsche
Boekhandel in de reeks Essays verschijnt. Hierin komt onder meer de
bevrijdingsteologie aan bod. Het volgende vertelde Max Wildiers ons
hierover:

Men moet twee punten onderscheiden:
I. De bevrijdingsteologie in Zuid-Amerika: dit is de reaktie tegen
bepaalde maatschappelijke toestanden, voornamelijk de verdrukking en
de armoede. De reologie is dus een kreet van de uitgebuite mens die in de
godsdienst een aansporing en rechtvaardiging vindt in de strijd voor
bevrijd ing.
2. Een poging tot syntese van het geloof rond het begrip van de vrijheid:
"spiritus domini libcrtas" (SI. Paulus). In de Middeleeuwen werd het
geloof gcsymetiseerd rond het begrip "orde": de hiërarchische en
statische ordening van de kosmos, ordinata col/ectio creatorum. Het
goede was dus de orde respekteren, het kwade was tegen die orde ingaan.
Maar de bevrijdingsteologie ziet de verlossing als centraal element van
het geloof. Het begrip "bevrijding" komt trouwens voortdurend in de
Bijbel voor, in tegenstelling tot het begrip "orde", dat slechts éénmaal in
het Nieuw Testament voorkomt, en dan nog in een slechte Vulgata-
vertaling.

Dit is niet voldoende: een teologie moet ook nadenken overde zin van
het leven ...

Een geest die.nooit rust
zich in de wereld en hoe ziet men de
wereld? Ten tweede zijn er de ethische'
begrippen: welke regels en welke
rechtspraak zijn er voorhanden? Ten
derde zijn er de symbolen die gehan-
teerd worden om dit alles tot uiting te
brengen. Het eerste element is dus het
wereldbeeld.»

Veto: Hoe is dit wereldbeeld geëvo-
lueerd?
Max Wildiers: «Initieel was er het
wereldbeeld van de Grieken, dat ook
nog in de Middeleeuwen gehanteerd
werd. Men beschouwde de kosmos als
een ordinata col/ectio creaturorum. De
wereld was hiërarchisch georgani-
zeerd. Dit leidde tot het beeld van de
ladder, dat we onder meer bij Dante
terugvinden.»
«Vanaf Descartes wordt alles gezien
als een machine, /'homme machine et
les animaux machines. Ook de maat-
schappij werd als een mechanisch
geheel bekeken. Maar nu leven we op
het einde van dit mechanistische
tijdperk. Een laatste stuiptrekking was
nog het boek "Le hasard et I.::
nécessité" van Monod. Volgens Prigo-
gine en Eigen evolueren we nu naar een
nieuw wereldbeeld: Prigogine pleit
voor de wereld als kunstwerk, terwijl
Eigen de werkelijkheid als een spel
ziet. Er zijn vaste regels, maar toch is
elk spel verschillend. Er is dus wet-
matigheid, maar tevens ook sponta-
neïteit. Die twee elementen maken de
wereld. Dit heeft gevolgen voor onze
opvattingen over de wetenschap. De
idee van "ijzeren wetten" heeft men
opgegeven. Natuurwetten zijn slechts
statistische gegevens, daar zij op
induktie gebaseerd zijn. Vindt men een
observatie die tegen die wetten ingaat,
dan vervallen zij. Daarover heeft Karl
Popper uitstekend geschreven.»

Veto: Hoe val U de kosmos op?
Max Wildiers: «In de Middeleeuwen
zag men de wereld dus als een
geordende verzameling van dingen, als
een ordinata colteetion creaturorum.
Wij zien de wereld veeleer als een
verzameling van gebeurtenissen, de
wereld is aan het gebeuren. De
historische dimensie van de wereld is
voor ons ook van kapitaal belang. Zo
ook is de mens van de geboorte
tot de dood een geschiedenis: wij zijn
niet onveranderlijk. Er is trouwens
geen enkel onveranderlijk wezen in de
kosmos, alles verandert voortdurend.
Daarom zegt men ook dat de kosmos
een samenhangende stroom van ge-
beurtenissen is."
«Het essentiële probleem van de
filosofie is dus niet meer "Wat is een
ding, een zijnde?" maar wel "Wat is
een gebeurtenis?". Wil men echter een
gebeurtenis bestuderen, dan moet men
het isoleren uit die stroom. Dit is alleen
ideëel mogelijk, in het abstrakte den-
ken. Het is ook belangrijk dat men bij
het onderzoek van een gebeurtenis
steeds drie dimensies onderscheidt:
het verleden, het heden en de toe-

komst. Het heden is echter verschil-
lend van hèt verleden, bepaalde ele-
menten van het verleden werden
bewaard, anderen worden afgestoten,
Hetzelfde geldt voor de overgang van
het heden naar de toekomst. Er grijpt
dus altijd een zekere keuze plaats. Elk
moment staat voor een reeks mogelijk-
heden, waarvan er slechts één gekozen
en gerealizeerd wordt. Deze vrijheid is
een struktureel element van de kos-
mos. En hierdoor treden er voort-
durend veranderingen op, die naar-
gelang van de keuze groter of kleiner
zullen zijn. Dit gebeurt op het niveau
van het atoom, van de cel en van de
mens. Overal heeft men gradaties van
vrijheid ...
«Maar de grote vraag is dan hoe het
komt dat de kosmos die bestaat uit
momenten waarin voortdurend moet
gekozen worden, toch nog samen-
hangt. Immers, vrijheid zonder orde-
nend beginsel leidt naar chaos. Daar-
om moet er in de kosmos nog iets meer
zijn dan deze vrijheid en spontaneïteit,
namelijk een kracht die de hele kosmos
samenhoudt en dus die vrijheid beper-
kingen oplegt, zodanig dat er toch een
eenheid uit alles ontstaat. Welnu, in de
kosmos zoals wij ze waarnemen, is er
meer orde dan wanorde, anders was er
geen wetenschap mogelijk. Er is dus
een fundamentele orde, een kracht
die de hele wereld samenhoudt en

oriënteert. Dat is wat wij God noemen.
Men moet steeds argwanend staan
tegenover elke poging die iets buiten
de kosmos wil situeren, Daar kunnen
wij niets vinden. Als wij naar God
zoeken, dan moeten wij hem in de
kosmos situeren. Een God die heel de
wereld sarnenhoudt.»

Veto: U verbleef tussen 1964 en 1974 in
Californië .• Hoe ziet U de verschil/en
tussen Europa en de Verenigde Staten,
onder andere op kultureel gebied?
Max Wildiers : «Als men over de
Verenigde Staten spreekt, moet men
weten dat de Verenigde Staten een heel
werelddeel is. Er is dus een grote
verscheidenheid: de steden en ook de
industrie liggen hoofdzakelijk aan de
kusten terwijl de Midwest een land-
bouwgebied is. Dat is nog achttiende
eeuw als men daar komt. ..
«Kultureel gezien ligt het grote ver-
schil erin dat in de Verenigde Staten
het kulturele leven gecentralizeerd is in
de universiteiten. Men vindt daar een
zeer hoog intellektueel en artistiek
leven. De conservatoria maken daar
deel uit van de universiteit. De grote
universiteiten zoals Berkeley, Stan-
ford, Yale en andere zijn werkelijk
centra van hoog kultureel leven. Maar
zoals er op ekonomisch vlak een grote
afstand is tussen arm en rijk, zo vindt
men ook op kultureel gebied een zelfde

Medika voor de keuze

Orders uit Amerika
MEDIKA - Nu de winter zijn aanbid-
delijk parfum verloren heeft, werden
net als vorig akademiejaar twee ploe-
gen verleid door de onvatbare luister
der ronkende beloften voor het ko-
mende jaar. De demokratische twee-
kamp zal de volgende dagen vredig
worden uitgevochten tussen Peter
Mombaerts - ex-hoofd redakteur van
Palfijn - enerzijds en Mineke Viaene
- ex-kursusverantwoordelijke - an-
derzijds.

Dat sociale werking, het gegiste sap
van de edelmoedigheid, een variabel
begrip is, en uniek door zijn kom plek-
siteit, wordt weerom bewezen, Daar
waar Mineke ervoor opteert de hoog-
ste macht met vrouwelijke perfektie
aan te pakken, wil Peter, gezien zijn
buitenlandse stage, het presesschap
vanuit Boston waarnemen, althans
voor enkele maanden. Geen nood
echter: de aktualiteit leerde ons on-
langs dat overzeese beslissingen bin-
nen een oogwenk uitgevoerd kunnen
worden.

Binnen de wandelgangen gaan ge-
ruchten dat Peter met Medika de weg

van de nieuwe toekomst wil inslaan.
Of hij de gangmaker zal worden van
een diepgaande omwenteling is zeerde
vraag, maar hoe het toekomstig oor-
deel over Peter ook mag uitvallen,
nooit kan ontkend worden dat hij
binnen de geschiedenis van Medika
een geheel eigen plaats wou innemen.
Zijn vermeende roem is altijd een
kontroversieel punt geweest en dit is
net zo sterk te wijten aan zijn provo-
cerende daden als aan de kritici die
hem vanwege zijn ondoorgrondelijk
hermetisme veroordelen.

Mineke daarentegen wenst te varen
op een vast kompas: het vruchtbare
kompas dat binnen Medika al enkele
jaren gebruikt wordt. Uiteraard zal het
klassieke procédé een fris en kleurig
kleedje aangepast krijgen. Hiervoor
zullen haar vindingrijkheid en mees-
terschap uitstekend besteed zijn. Als
Mineke op bekend hoog niveau en met
warme aanstekelijkheid haar kwalitei-
ten zal uitspelen, kan deze verkiezings-
strijd warm aanbevolen worden - al is
de marge dan smal geworden.

Dirk Poelaert

brede kloof. Sommige mensen leven
daar nog in de achttiende eeuw. De
cowboys die in het weekend naar de
saloons afzakken, bestaan nog altijd!
Dit vindt men ook terug op godsdien-
stig gebied, Er bestaat daar een
fundamentalistische strekking waarbij
de predikanten nog dreigen met de
hel en de vervloeking. Dit getuigt nog
van een naïef volksgeloof dat men bij
ons niet meer vindt.

Veto: Welke lI'as Uil' indruk van de
Amerikaanse studenten?
Max Wildiers: «Eerst en vooral moet
men weten dat de studies anders zijn
georganizeerd. Alles verloopt in pe-
riodes van vier jaar: primary school,
grammar school, high school, college
en dan universiteit. Ten tweede kun-
nen de studenten zelf hun programma
samenstellen. Elk vak heeft een be-
paalde waarde, uitgedrukt in units,
Men werkt dus met een creditsysteem.
Om een diploma te behalen moet men
een bepaald aantal credits bekomen.
Men kan dit in vier jaar doen, maar
men kan het evengoed op drie jaar of
op vijf jaar tijd. doen. Dit is geen
bezwaar. Er is dus een grote flexibili-
teit in het systeem. Een derde verschil
is dat de studenten veel meer gemoti-
veerd zijn dan bij ons. Immers,
ongeveer 80% van de studenten finan-
ciert zijn studie door er zelf voor te
werken en te sparen, Sommigen gaan
zelfs na hun collegestudies gedurende
enkele jaren werken om dan aan de
universiteit te studeren."

Veto: Naar het sch'ijnt worden in de
Verenigde Staten de professoren jaar-
lijks geëvalueerd?
Max Wildiers: «Juist, op het einde van
elk jaar wordt er onder de studenten
een énquête gehouden waarin zij het
didaktisch vermogen, de kompetentie
en dergelijke van hun professoren
beoordelen. Aldus wordt een klasse-
ment van de profs opgemaakt en ad
valvas uitgehangen. Wie gedurende
drie jaar onder een bepaald minimum
blijft, wordt aan de deur gezet, dit wil
zeggen hij wordt gewoonlijk over-
geheveld naar een administratieve
funktie. Ook wordt er van de profes-
soren verwacht dat zij regelmatig
publiceren; minstens één artikel per
jaar of één boek om de drie jaar. De
stelregel luidt dus "publish or
perish !»

Van (interne) demokratizering van
het onderwijs gesproken ... Deze recht-
streekse inspraak van de studenten
op de samenstelling van het
akademisch korps zou ongetwijfeld
aan onze universiteit heel wat koppen
doen sneuvelen. Hetgeen prof. Wil-
diers trouwens beaamde ...

We kwamen sterk onder de indruk
van de hoge gecstesak tivitcit die Max
Wildiers ondanks zijn hoge leeftijd (81
jaar) nog aan de dag legt, in woord en
geschrift. Zijn nooit rustende, maar
rustige geest houdt hem blijkbaar jong
en vitaal. Bij het afscheid vertelde hij
ons dat hij 's nachts, als hij niet kan
slapen, filosofische werken leest. "De
beste manier om in slaap te vallen"
voegde hij er lachend aan toe. Onlangs
had hij de helft van zijn bocken
verkocht aan een antikwair. Het waren
cr vijftien honderd ...

Thomas D'Hooghe
Jan Eggermont

Peter Mombaerts



Paulus evenwaardig zou zijn aan
Petrus. Het orgelpunt van deze evo-
lutie kwam er met de afkondiging van
het onfeilbaarheidsdogma op het eer-
ste Vatikaans koncilie. Zo werd het
pausschap als kaas bewaard onder een
hermetisch afgesloten kaasstolp, zodat
er niet teveel aan kon veranderen.
Johannes XXIII betekende wat dit

betreft een verfrissende douche, maar
het water was vlug op: met Paulus VI

werd het alweer een stuk moeilijker,
denk maar aan Humanae Vitae, Maler
el Magistra, enzovoort. Hij begon de
kollegialiteit onmiddellijk terug te
dringen. Met Johannes-Paulus 11
wordt het pas heel moeilijk. Kijk maar
naar de benoemingen in Nederland en
Ierland. Dat zijn "teleurstellingen. Bis-
schoppen worden zo nog enkel uit-
voerders van wat de paus zegt. Het
subsidiariteitsbeginsel, waar men in de
sociale leer van de Kerk nochtans zo
mee uitpakt, wordt ingeruild voor een
Romeins bewind: geen pausschap in.
maar over de Kerk.
Het Petrusambt kan zinvol zijn, zegt

Bouman, maar niet op die manier. De
paus mag geen Pontifex Maximus zijn,
maar moet de Kerk in haar eigenheid
benaderen. Bovendien is het pauselijk
gezag geen gezag a priori, maar iets
wat een paus in kwestie moet ver-
dienen ..
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Monseigneur van Cauwelaert
en Dominee Bouman

een sterk kontrast met ons kapitalisme
nu. We nemen de plaats van de arme in
het kristendom niet meer au sérieux.
We moeten beseffen dat zij het zullen
zijn die de strukturen zullen ver-
anderen. Geen enkele heersende klasse
heeft het ooit al gekund. We moeten
geloven in de rol die de armen te spelen
hebben in de verwezenlijking van het
Rijk Gods, zei Van Cauwelaert. We
moeten ons door hen laten inspireren,
ook de pa~s. (Een maand daarvoor
had Sobrino soortgelijke dingen ge-
zegd. Ze menen het. En ook de armen
menen het. Overal in de derde wereld
groeit de bewustwording bij het volk.
"Een kerk wordt uit het volk ge-
boren." maar voor een piramidaal
denkende paus moet dat zoveel zijn als
naar Canossa gaan.)

Bekering van de paus
Van Cauwelaert heeft het dan het
"eksklusief pastorale karakter" van de
pauselijke reizen naar de derde wereld.
De paus onderschat de politieke
betekenis ervan, aldus de bisschop.
Vaak is die invloed positief, en vindt
het volk steun en bevestiging in de
woorden van de paus, zoals in Canada

'regeert'. In een piramidale kerk, zoals
vroeger (?) is de paus het absolute
hoofd. Hij wordt verondersteld het
geloof te bezitten in alle schakeringen.
Hij is is de Kerk. Die monarchische
opvatting 'raakt stilaan voorbijge-
streefd, we richten ons nu meer op de
gemeenschap. "Cornmunion et part i-
cipation", noemt Van Cauwelaert het.
Het instituut komt op de tweede
plaats. De eenheid vanuit de basis is
belangrijk. Zo zien wij het tenminste.
De vraag is dan: hoe ziet de paus

het? Ondanks de konfrontatie met
zovele nieuwe ervaringen zit hij nog
vast aan het centralisme. Hij wil nog
alle touwtjes in handen houden. Maar,
zegt Van Cauwelaert, de paus kan de
wereldheersers niet bekeren, enkel het
volk kan dat. De paus heeft geen
wezenlijke invloed op de overheden,
enkel het volk kan die hebben. Trou-
wens de verwevenheid met de wereld-
lijke macht heeft de Kerk meer kwaad
gedaan dan goed.
Het betoog van de bisschop werd nu

iets heftiger. Waar is de utopie van de
eerste kristengemeenchap gebleven, zo
vroeg hij zich af. Toen noemde nie-
mand iets het zijne: en zij bezaten alles
in gemeenschap (hand. 2,44). Toch wel

van het LUK te vereenzelvigen met de
gebroeders Geusens uit Bilzen. Inder-
daad, in al deze jaren was telkens een
van de vier broers (achtereenvolgens
Piet, Johan, Pol en nu Luc) dirigent
van het koor. Het mag gerust gezegd
zijn dat ze alle vier een waardige
inbreng hebben gehad. Helaas is nu
een einde gekomen aan deze dynastie,
doch reeds staat een even talentrijke
opvolger (Peter Dejans) te trappelen
van ongeduld om de stemvork over te
nemen. ft

Het repertorium van dit gezelschap
beoogde steeds een zo verscheiden
mogelijk aanbod van koorwerken uit
alle tijden, hoewel de laatste jaren een
steeds uitdrukkelijker tendens is waar
te nemen om minstens één werk van
grotere omvang te brengen. Dit jaar
viel de keuze op het 'Gloria' van
A. Vivaldi.

Presentatie
De eerste nummers van het koncert
vormen dan ook min of meer een
aanloop naar dit zwaartepunt. We
moeten hierbij wel opmerken dat
dirigent Luc Gensens met sukses zijn
100 man tellend koor tot een zekere
discipline weet te brengen. Immers,
met een dergelijke bende op ver-
antwoorde wijze muziek brengen, die
grotendeels bedoeld is voor kleinere
bezettingen, is voorwaar een hele
karwei. .
Globaal gezien durven we echter

gerust stellen dat dit alles, ondanks
de onvermijdelijke schoonheidsfout-
jes, meer dan behoorlijk tot een goed
einde werd gebracht. Zo ook het
'Gloria' van Vivaldi, met eigen solisten
en kamerorkest: een aangename koor-
klank, met overtuiging gebracht. Pu-
risten zullen altijd wel argumenten
vinden om dit af te breken, doch wij
bewandelen hier veel liever de gulden
middenweg.
Het tweede deel van het koncert was

al even traditioneel met een wat
luimiger sausje overgoten. Gezwind
loopt het koor doorheen zijn pro-
gramma (Th. Morley, G. Gastoldi,
Brahms, Kodaly, ...) met de traditio-
nele 'stunt' als kleine verpozing.
Soms stoort wel de presentatie:

alhoewel goed verzorgd, met zin voor
humor en toch steeds terzake, valt deze
soms te lang uit in funktie van de uit te
voeren werkjes. Anderzijds 'weet men
hierdoor ook steeds het publiek in de
gepaste stemming te brengen.

Hoogtepunt
En ook hier weer een pluim voor
dirigent Luc Geusens: hij weet ons
steeds opnieuw te boeien door met zijn
'Cohorte' de sfeer, die van elk nummer
uitgaat, keurig over te brengen. Vooral
het nummer The Turtle Dove, een
arrangement van de Engelse kom po-

Leuvens Universitair koor in koncert

en Haïti.
Even dikwijls is die invloed echter

negatief. De paus is nog steeds
allergisch voor het marxisme. Als
Johannes XXIII kon zeggen dat er
positieve aspekten zaten in een socia-
listisch model, waarom Johannes Pau-
lus 11 niet? Akkoord, hij is Pool, maar
hij is toch ook paus? Ook het afkeuren
van de volkskerk was een misstap
(herinner je de mis in Nicaragua), al
moet gezegd worden dat de paus daar
alles behalve objektief was voor-
gelicht. Als hij bovendien geweld
afkeurt, dan vergeet de paus dat dat
slechts een gevolg is, geen op zich
staand feit. En al is het niet de beste,
soms is het oe enige weg die openblijft.
We moeten evenwel optimistisch

blijven. Dikwijls geeft de paus enkel
waarschuwingen, die we te gemakke-
lijk beschouwen als verwijten. We
moeten meer reageren vanuit geloof.
Zoals de armen die zeggen: "We zullen
hem wel bekeren, zoals we Romero
bekeerd hebben." Zij doen meer
positiefs dan de kritikasters die hun
eigen engagement verliezen in hun
frustraties. Bedankt, Mgr. Van Cau-
welaert. In mei beginnen we aan de
bekering.

Woensdag 20 en donder-
dag 21 maart was het
reeds zover: het tradi-

tionele Aula-koncert van het
Leuvens Universitair Koor (voor
de tweede maal in dubbel),
steeds een hoogtepunt in de
reeks (fel uitgedunde) universi-
teitskoncerten.

Het Leuvens Universitair Koor (LUK)
ontstond zowat 16 jaar geleden, en is
met de jaren uitgegroeid tot een
waardig ambassadeur, van onze Alma
Mater, iets wat de universitaire over-
heid terecht heeft weten te waarderen.
Het palmares dat door deze unieke
groep (volledig in handen van stu-
denten uit het Leuvense) liegt er ook
niet om: talrijke koneerten in binnen-
en buitenland, deelname aan ver-
schillende festivals, tot zelfs een privé-
audiëntie bij J.P. 11...
Voor een groot deel valt de naam

De beiaard
doet ook
mee
KULTUURRAAD - Voor het projekt
Leuven vol muziek wordt er een beroep
gedaan op de Leuvense beiaardiers.
Inderdaad, sedert goed anderhalf jaar
is ook binnen de universiteit een heuse
beiaardschool werkzaam, onder de
bezielende leiding van Jo Haazen.
De entoesiaste studenten dragen

dan ook met plezier hun steentje bij
om dit projekt van Kultuurrad mee te
helpen opluisteren. Tevens stelt dit
projekt de aspirant-beiaardiers in staat
om eens wat meer officieel naar buiten
te treden.
De bedoeling is dan ook om elke

student de gelegenheid te geven om
kennis te maken met het spel op een
heuse, zware beiaard.
Wat er zal te horen zijn staat nog

niet definitief vast. Aan elke student
werd gevraagd om een aantal num-
mers voor te bereiden, zodat met de
ganse bende een koncert van twee uur
gevuld zou kunnen worden. Het geheel
wordt opgesplitst in twee delen: van
11.50u tot 13.00u (met wellicht een
·poging tot uitvoering van Vexations !!)
en een tweede maal in de vooravond
van 17u tot IBu. Men is gewaar-
schuwd ...
Indien mogelijk wordt de beiaard

ook ingeschakeld in het centraal
projekt dat 's avonds plaats heeft,
doch dit vergt wel nog een zeker
voorbehoud, o.m. wegens technische
redenen. (GS)

Een andere klok
Dominee Bouman had het dan nog
over de mogelijke wijzigingen die de
Romana zou kunnen doorvoeren, om
een beter perspektief van samenwer-

Kaasstolp king en oekumene te verkrijgen. AI
En wat vertelde dominee Pieter Bou- was het wel spijtig dat er over
man? Hij sprak over de idee van het toegevingen van de protestanten niet
pausschap in het Nieuwe Testament werd gerept. Maar het was wel
over P.etrus. En over hoe het paus- . belangrijk om het klokje ook eens van
schap IS geëvolueerd in de loop der de andere kant te horen kleppen. Dat
eeuwen. de protestanten, niet veel positiefs
Dominee Bouman toonde aan hoe voor de oekumene verwachten van het

Petrus belangrijk was als rots, waarop pausbezoek, staat echter wel vast. Het
Jezus zijn kerk zou bouwen. Petrus IS zelfs goed te begrijpen.
die op missie ging, maar verantwoor- Na de pauze was het aantal aan-
ding aflegdt. Petrus die een bemid- wezigen nog teruggelopen. Onder de
delende rol speelde tussen legalistische weinige resterenden werd met de
Joods-kristenen en de universeel den- bisschop eerst een welles-nietes spel-
kende Paulus. Het is trouwens zo dat letje uitgevochten over de bevrijdings-
Petrus en Paulus bijna altijd samen teologie. Of hoe mensen soms moeite
genoemd worden. Irenaeus noemt hen doen om andere mensen iets te doen
zelfs samen als eerste bisschoppen van zeggen. Dan werd er ook nog even iets
Rome. Het ráonarchisch aspekt was gezegd over oekumene aan de basis,
dus duidelijk niet zo sterk. hoe men parochiaal samenwerkt, hoe
Dat komt er pas als Leo I Petrus en protestantse diensten worden gehou-

Paulus scheidde, en aan de eerste het den in katolieke kerken. Maar toen
primaatschap toekende. Innocentius was de tijd al ver om.
noemde het al een ketterij te stellen dat Karolien De JaegherGeert Stubbe

.Orgelpunt
Op dinsdag 30 april zullen om negen uur 's avonds
hopen mensen samenkomen op de binnen koer van het
Maria- Theresiakollege aan het Hogeschoolplein. Velen
zullen een instrument bij zich hebben. Er wordt dan
grote verzameling geblazen voor het 'Orgelpunt', de
afsluiting van het officiële deel vanLeuven vol Muziek'
van Kultuurraad, hét projekt waarbij geen toe-
schouwers bestaan, maar enkel deelnemers. Hopelijk
ben jij d'r ook bij.
Het was niet gemakkelijk een geschikte afsluiting te

vinden voor de muziekdag. Er moest een projekt
uitgedokterd worden, waarbij iedereen, ook niet-
muzikanten, konden meedoen. Iedere deelnemer moest
zo vrij mogelijk gelaten worden, om werkelijk te spelen
(of te zingen) wat hij kon, waar hij zin in had. Er zullen
dus geen partituren uitgedeeld worden, waarop staat
wat je moét spelen. het geheel moest zeer inzichtelijk
zijn. En het podium-idee, waar mensen zich op een
verhoog zetten omdat ze denken dat ze belangrijker zijn
dan de rest, zou tenslotte gemeden worden als de pest.
Geen enkele deelnemer moest per se interessanter
geacht worden dan een andere.
Vlug leek de richting van een mogelijke oplossing

gevonden in de ideeënwereld van John Cage, de
grootvader van de hedendaagse muziek. Zijn projekt' A
House Full of Music' , waar 300 kinderen in kamers
rond een binnenkoer musiceerden (allerlei 'klassieke'
werken door elkaar: het betrof hier de leerlingen van
een konservatorium) werd gewoon omgekeerd, en
aangepast aan de Leuvense situatie. De muzikanten
staan dus op de binnenkoer, en wie even wil uitblazen
kan in de lokalen op de verdiepingen gaan luisteren. En
in plaats van verplicht klassieke muziek, zoals bij Cage,
speelt in het Maria-Theresiakollege ieder wat hij wil of
kan.

Alhoewel, het spel kent zijn beperkingen. Doorgrote
luidsprekers wordt kontinu een toon gespeeld, om de
drie minuten een andere. De notennaam van de toon
wordt op een groot scherm geprojekteerd, De volgorde
is: sol mi fa sol la si do si do mi sol la sol. Als men deze
noten op 'normale' snelheid zou laten horen, herkende
men de Brabançonne. Per periode wordt gedurende de
eerste twee minuten aan de ervaren muzikanten
gevraagd, een stuk naar keuze in de toonaard van de
noot te spelen, of rond de noot te improviseren.
Minder 'geschoolden' mogen gewoon spelen of zingen
wat hen invalt en geschikt lijkt (je stem, je handen en
voeten zijn uiteraard ook instrumenten!)
De laatste minuut per periode speelt of zingt iedereen

gewoon de noot mee. Als alle dertien noten afgelopen
zijn, worden ze nog éénmaal herhaald, ongeveer tien
sekonden per noot. Een relatief veel snellere versie dus,
die toch nog tergend traag is, en die ook weer iedereen
meespeelt.

'Orgelpunt' wordt niet enkel de tot nu toe meest trage
versie van onze nationale hymne, maar ook -
muzikaal-technisch gesproken - de meest versierde.
het belooft nu al de boeiendste kakafonie te worden uit
de Belgische muziekgeschiedenis. Hoe dan ook zal het
een amalgaam worden van alle muzikale stijlen die te
Leuven vigeren, en -dat zijn er heel wat. Deze
versmelting is trouwens verantwoordelijk voor de
ondertitel met vele angels, die voor 'Orgelpunt' bedacht
is: 'Housinotology Fullsheap ', naar een kollage van
titels van John Cage.
Het welslagen van het projekt hangt, uiteraard, van

Uil' participatie af.
Guido Janssens '-

OP dinsdag 5 maart ging
de laatste van de drie
kritische paussessies

i.V.m. het pausbezoek door. We
mochten luisteren naar Mgr.
Van Cauwelaert en Dominee
Bouman. Hoewel het publiek
slechts in geringe mate was
opgekomen, was het best een
interessante avond. Zij die thuis
zijn gebleven omdat er ditmaal
geen prof kwam spreken, had-
den dus ongelijk.

Mgr. Jan Van- Cauwelaert, bisschop
van Zaïre op rust, sprak over de
betekenis van de paus en zijn reizen
voor de derde wereld. Hij sprak vanuit
een bisschoppelijke, maar progres-
sieve visie, wees positieve elementen
aan, maar ging kritiek niet uit de weg.
We kunnen de reizen van de paus niet
100% toejuichen, zei hij, maar de paus
is immers ook maar een mens, en
mensen maken fouten. De paus pakt
sommige zaken verkeerd aan, en gaat
op andere helemaal niet in. Dat andere
gelovigen, zoals de priester-dichter-
minister Ernesto Cardenal van Nica-
ragua, het .soms niet eens zijn met de
paus hoeft ons dan ook niet te
verbazen.

Pauselijke monarch
De betekenis van zo'n paus hangt sterk
af van het kerkmodel waarin hij

nist R.V. Williams valt hier te ver-
meiden, met een prachtige sopraan-
solo van Hilde Hardeman.
En toch, het boeiendste kwam

wellicht niet van het koor zelf: een
instrumentaal intermezzo door Lise-
lotte Baeijaert op blokfluit vormde een
absoluut hoogtepunt: Music for a bird
van H.M. Linds is een schitterend
staaltje van hedendaagse muziek, en
werd op een meer dan voortreffelijke
wijze gebracht.

besluit
gerust stellen: een geslaagd, traditio-
neel LUK-koncert, met alle ingrediën-
ten om er een mooi en ontspannend
geheel van de maken. Wij hebben er in
elk geval van genoten.
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weten dat er vroeger wel een rnece-
naats blaadje bestond. Het eerste
geschrift dat daarvoor kon doorgaan
was Contact, Bulletijn van de Kunst-
historische Kring, KUL (van 1948 tot
1953). Na deze eerder stijfdeftige
periode kwamen we al kwetterend bij
KWAK (Kunstwetenschappelijke en
Archeologische Krant). We zijn dan
reeds in de jaren zeventig beland. En
dan gaat het ineens in vierde versnel-
ling: Tenieke (1979), 't Vlieghmarcel-
leke, Plaspartoeke, Zwanske (jawel,
dat hebben we er niet zelf bij gefanta-
seerd) tot de Gazet de Boozar. Geef
toe, daar valt een tesis over te
schrijven, de naamgeving alleen al.
Over naar een volgend onderwerp:

citaten uit oude geschriften (speciaal
omgezet naar het moderne nederlands
door... je weet wel onze messen-
vreters). Maar wat zien we... onze
vriend Filip heeft gelijk, we moeten
ook eens iets zeggen over de vorm-
geving. Deze citaten zijn namelijk op
geel (jawel, de kleur) papier gedrukt.
We verzekeren de Vetolezer dat het
géén vérgeeld papier was (en is).
Maar we verliezen onze tijd, en er is

nog meer te vertellen. In Tenieke ('80-
'81, dus nog niet zo lang geleden) was
er de rubriek 'brieven aan malone'
waar absurde (vak)humor en ernstige
onderwerpen op hun kop bekeken
werden. Daar kwam blijkbaar nogal
wat reaktie op. De wetenschappelijke
waarde hiervan kan ondergetekende
echter niet bepalen, vakhumor ligt
hem niet zo goed.
Leuke jongens die mercedesfanaten.

Na een hiep hiep voor 't vierde verdiep
komt de voorstelling van de spelers:
bedenk echter dat dertien een on-
geluksgetal is... Daarom gaat onder-
getekende zich nog even bezinnen over
de rest van dit lijvig werkstuk. Een
jaarboek verdient een dergelijke voor-
keursbehandeling. En wat men ook
moge beweren, zeg nooit zomaar
banaan tegen een mecenaan.

Vanzwanske

Het beste uit de kringbladen

De trouwe lezer heeft reeds
begrepen dat de eerste
paragraaf van deze ru-

briek steeds een overzicht geeft
van het te verwachten onheil.
Ook deze week willen we van
deze goede gewoonte gebruik
maken om de verwittigde lezer in-
waarde te verdubbelen. En nu we
toch aan verwittigingen toe zijn:
ondergetekende kan misschien
beter een horoskoop beginnen
schrijven.
Niet omdat de eksemplaren

van dergelijke schrijfsels in de
kringbladen alle verbeelding tar-
ten, maar omdat we ons bewust
worden van een 'voorspellings-
gave'. Vorige week zochten we
kontakt met de pedagogen en
wat gebeurde ... jawel, mevrouw
Soleil mag trots zijn op haar
leerling.
Sommige kringen beginnen

trouwens reeds misbruik te ma-
ken van ons kunnen. Zo ont-
vingen we deze week een Ger-
maantje waar de kreatieve lezer
geacht werd zelf meer dan de
helft van de letters in te vullen.
Dames en Heren Germanisten,
bezint eer ge begint. Onze voor-
spellingsgave is nog maar enkel
afgestemd op korte en krachtige
eksploten. Een heel kringblaadje
gaat nog boven onze krachten.

En dan is er nog onze fanklub. Jawel,
menig lezer zal het niet verwacht
hebben, maar er zijn zelfs kringen die
ons gezwans kunnen pruimen. Eén
daarvan - en niet de minste - is
Mecenas (kunsthistorische kring),
waar men de historische en artistieke
draagwijdte van onze pennevruchten
duidelijk onderkent. Via een speciale
anti-bom-brief (fietspost - par velo)
werden naast een persoonlijk schrijven
(zie kader) enkele algemene gegevens
over de kringwerking doorgespeeld.
Enkele dagen later kwam er een heuse
tweede brief van hetzelfde kaliber op
onze buro toe. Het begeleidend briefje
vertelde ons ditmaal dat het ingesloten
boekwerk het eerste deel was van het
jaarboek 1984-1985. Een tweede deel
zou nog volgen. "In afwachting alvast
veel leesgenot en kritische geneugten ",
Zoveel eer was ons nog nooit te

beurt gevallen. Een preses (hopelijk
schrijf ik dat woord juist) die per-

MECENAS ojoor

Geachte Heer Vanzvane,

p/a TIERSESTBUT 78 (3de Yerd.)

soonlijk een introducerend briefje
schrijft. Het Vanzwansdom neemt dus
toch uitbreiding. We konden onze
nieuwsgierigheid dan ook niet meer
verbergen en togen aan het werk. Maar
eerst de andere rotzooi, de beste wijn
bewaren we zoals de goede katolieke
traditie het vereist tot het einde.

Emiel eet appelen
Wie zich nog de geschiedenislessen uit
de humaniora herinnert weet wellicht
dat Jean-Jacques Rousseau de schrij-
ver was van deze pedagogische turf.
Sindsdien zijn de pedagogen er duide-
lijk op achteruitgegaan. Emiel zes telt
maar welgeteld twee kanten van één
blaadje. We kunnen gerust stellen dat
we te doen hebben met het oeroude
ambachtelijke kringblaadje van wel-
eer. Bij het aanschouwen van dit
nummer viel het ons te binnen dat de
vijf andere nummers wellicht aan onze
aandacht zijn ontsnapt en als pamflet
in de vuilbak terecht gekomen zijn.
Maar geen nood, ir een eerste

'rechtzetting' wordt de hoofdbedoe-
ling van Emiel nogmaals geformu-
leerd: informatie doorgeven. Waar-
mee de lezer duidelijk weet welk vlees
we in de kuip hebben. Blijkbaar is er
binnen pedagogie niet veel informatie
door te geven... maar zoals mijn
grootje altijd zei: 't is stille waar 't nie
waait. En zelfs binnen pedagogie waait
het soms.
Wie had dat nu gedacht, wij dachten

altijd dat de pederaste schepsels waren
blijven hangen in de sixties, happy
together. Niets van aan, Leuven mag
gerust zijn. De pedagogen slagen er
trouwens in om zich in zeven regels te
verontschuldigen omdat ze in een
vorig artikel (van hoeveel regels?)
professor De Corte wat te hard hadden
aangepakt. Voilà, deze bron van
>Aijsheidmag weer op zijn twee oren
slapen. De studentjes hebben niets
slechts in de zin hoor, meneer De
Corte.
In een volgend artikel (jawel, men

zou verschieten hoeveel artikels op
twee bladzijden kunnen uitgesmeerd
worden) wordt de sportwerking voor-
gesteld. Naast sporteive (sic) groeten
en enkele andere typ fouten hebben we
niet veel bijgeleerd.
We draaien dan maar ons blaadje

om en jawel, op de achterzijde staan
zelfs dubbel zo veel artikels als
vooraan. Peekaa-nieuws, Woeps te-
rugblik (met de oplossing van het
raadsel hoe je een kring-TD tot
6614fr netto-winst kan maken), RIP-
Emiel-ekstra (eigenlijk zou in dat
nummer de kringwerking en de raden-
vertegenwoordiging aan bod moeten
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komen - de vraag is natuurlijk of er
wel zoiets bestaat binnen pedagogie)
en pedagogiek en onderdrukking -
part Il.
Dat laatste was dan eindelijk een

interessant artikel. Samen met Emiel is
ook Vanzwanske verheugd volgende
mededeling te lezen in het verslag van
de vergadering Buro Fakulteit: "De
afdeling didactiek wenst, om redenen
van politieke aard en gelet op de
moeilijkheden in het verleden, niet in
te gaan op de aanvraag van prof. Pie-
naar (Univ. Bloemfontein) om een
bezoek te brengen aan de afdeling".
Pienaar is lid van de broederbond ... en
Emiel lust geen Cape Fruit ..

't Germaantje is niet
te pruimen

Met de verontschuldiging aan alle
verongelijkte germanisten (de pientere
lezer heeft reeds door dat we wat
bijgeleerd hebben van de pedagogen)
voor deze tussentitel. Maar aan een
tijdschrift, boekwerk of ander druk-
werk onderscheiden we twee belang-
rijke aspekten: de vorm en de inhoud.
Het één kan echter niet zonder het
ander. En aangezien we de inhoud niet
leunnen ontcijferen, leuteren we maar
een beetje door over de vorm.
Een ruwe schatting leert ons dat de

germanisten minstens drie en even-
tueel zelfs vier verschillende lettertypes
gebruiken. Het één wordt al onduide-
lijker gekopieerd dan het andere.
Gelukkig is de inhoudstafel nog lees-
baar zodat we de nieuwsgierige Veto-
lezer nog even de sfeer van dit
quatremaantje kunnen laten opsnui-
ven. Onder professoren is iedereen een
vieze oude man (mort brutale). Her-
man De Coninck heeft troost vandoen

en wellicht kan dat via een geleid
bezoek aan een bizar gedachtengoed.
Bij nader inzien blijkt datevenwel niet
het geval te zijn want het bizarre
gedachtengoed blijkt de NSv-doktrine
(of wat daarvoor moet doorgaan) te
zijn. Ondergetekende mag zich na deze
zin weer aan lezersbrieven verwach-
ten: het vlaamsche volk is niet spiri-
tueel genoeg weetje wel. Verder zijn er
lezersbrieven (jawel ook daar), proble-
men, citaatjes, en een heus artikel over
de wet op de akademische graden.
Zoals elke kring wel eens voorkrijgt.
willen de statuten verouderen en
dienen er nieuwe voorstellen op tafel
gesmeten te worden. Maar er wordt
ook nog gefeest, muziek gemaakt en
kruiswoordraadsels opgelost in Ger-
maanse. Het ziet er allemaal erg
interessant uit, en dat zal het ook wel
zijn. Spijtig genoeg was de inkt bij de
drukker op zodat niet alleen de
germanisten maar ook de Veto lezers
op hun honger blijven.

Kiwi smaakt het best
En dan zijn we na lange omzwervingen
uiteindelijk toch nog bij de mecenaten
aanbeland. Zoals we hoger reeds
vermeldden, zijn deze kunstminnaars
erin geslaagd om een jaarboek te
verzorgen. Na een inleidend woordje
van de preses (in dat opzicht verschilt
een jaarboek niet van de gewone
kringblaadjes) wordt een poging on-
dernomen om een historisch overzicht
te bieden van de betreffende kring. Om
dit te realiseren, stapten de aktieve
Mecenagasten naar het AMVS. Daar
hadden ze blijkbaar al eens van
gehoord. Noot: de trouwe lezer die
niet weet welk monster schuilgaat
achter deze kamoeflage moet het
artikel dienaangaande dat elders in
deze Veto geplakt werd eens door-
nemen.
Noot 2: het wordt blijkbaar mode

om kringgeschiedenissen te schrijven.
Maar geen nood, niemand is te oud om
te leren. Zo kwam ondergetekende te

Fellini
te boek

Inhet kader van het grootse
Feltini-filmfestival dat he-
dentendage te Leuven plaats-

vindt, wordt door de organiza-
toren eveneens een geïllustreerd
boek omtrent de Italiaanse ki-
neast ter beschikking gesteld.
Eén eksemplaar kwam alvast
niet onopgemerkt bij Veto te-
recht.

Felliniaans universum
Ondanks de overwegende kontekstu-
ele en fragmentaire basis van waaruit
Fellini wordt belicht (na-oorlogse
Italiaanse cinema, Italiaanse realiteit,
historische literatuur), bieden de drie
voornaamste artikels voldoende mo-
gelijkheden om zich een diepgaander

beeld te vormen van het Felliniaanse
universum. De festivalbrochure mag
dan eventueel niet de meest geschikte
introduktie zijn voor wie nog nooit
over Fellini gehoord heeft, zij kan
alleszins een originele benadering van
soms verwaarloosde aspekten (waar-
onder vooral de Italiaanse wortels van
Fellini's films) op haar krediet schrij-
ven.
Het uitgebreide tweede deel van het

boek levert trouwens ook een ruime
bijdrage tot een adekwate beeldvor-
ming van Fellini. Het is een pro-
fessioneel samengestelde en overzich-
telijke filmografie, gestoffeerd met

typerende foto's en dito citaten. Het
geheel is nog aangevuld met een
lexikon en een indeks. Het enige wat
wij misschien een beetje missen, is een
algemeen overzicht van elementaire
literatuur (ook in het Nederlandse
taalgebied) over de kineast en zijn
ceuvre.
Het handige en verzorgde L'Jtalia di

Fellini. Een kijk op Federico Fellini is
een uitgave van 't Stuc en het Centrum
voor Italiaanse Studies. Het boek kost
250 fr, en zal na de retrospektief ook
nog te verkrijgen zijn in de boek-
handels.

Koen Cauwelier

Voor de ondersteuning van haar werking gedurende het
akademiejaar 1985-86 zal Sportraad opnieuw twee vrijgestelden
verkiezen. Deze zullen werken onder een bediendenkontrakt en
dit vanaf 1 september 1985 tot 31 augustus 1986.
Hun taak bestaat erin de doelstellingen van de raad uit te

werken. Deze opties behelzen een vijftal facetten:
- kompetities en massasport ;
- financiële ondersteuning van de kringen;
- verdedigen van studentenbelangen aangaande sport aan de
universiteit;

- subsidiëren van speciale sporten;
- studentenvertegenwoordiging in verschillende komitees.
Meer specifiek behelst deze taak:

- het begeleiden van en werken met de Algemene Vergadering
(AV). In een wederzijdse vertrouwensrelatie openstaan voor
initiatieven van de AV, deze uitwerken, zelf mensen motiveren
en met ideeën uitpakken.
het konkreet realiseren van: organisatie van massasporten en
tornooien, kontakten met sponsors, permanentie en service,
archief, boekhouding, verslagen en uitnodigingen, begroting en
eksploitatie.

- probleemdetektie en studiewerk.
Sollicitaties dienen schriftelijk, met CV, motivatieen vermelding

van de ervaring, het sekretariaat van Sportraad te bereiken (adres
cf. infra) ten laatste 30 april 1985 om 17 uur. De weerhouden
kandidaten zullen dan uitgenodigd worden voor een sollicitatie-
gesprek op' vermoedelijk 13 mei 1985.
Je sollicitatie stuur je naar volgend adres, alwaar je ook terecht

kan voor verdere inlichtingen:
Sportraad
t.a.v. Guido Breens - voorzitter
Tervuursevest 101
3030 Heverlee
teI.016/23.38.51 (toestel 134)

Vakature. .
S'portraad

De ruim 150 pagina's tellende publi-
katie bestaat uit twee hoofdbrokken :
een viertal teoretische artikels, gevolgd
door een filmografische handleiding
bij Fellini's werk.
Na de inleidende bijdrage van

O. Orlandini, over de uitgangspositie
van de kineast bij het maken van zijn
films, bespreekt W Hesling het ceuvre
van Fellini in het raam van de na-
oorlogse evoluties in de Italiaanse

Wekelijks lees ik geduldig Uwhoo~eëerds bijdrag~n in ons aJ..1er cinema. Zo wordt on~e~meer de relatie
Veto-studentenblad. Evenwel had ik U al l.ang willen vragen: waar"", bekeken tussen Fellini en het neo-
aUeen maar kringbladen bespreken. Daar zijn in deze tijd toch vele realisme, alsook zijn eigen plaats
andere manieren van kontakt tuesen een krtng en haar studenten. binnen de filmische vernieuwingen
(niewaar meneer Vanzwans ?) vanaf het einde van de jaren vijftig, en
Nu weet ik ook wel dat als ons Barbara in de les hts gaat a:tkondi- tenslotte de huidige, volgens Hesling
gen, dat ge over de manier waarop ze dat doet, dat ge daar ru.et kunt ten onrechte tanende positie van
over schrijven onder ne rubriek die het beste uH de Itringbl.aden Fellini in het Italiaanse filmbestel.
heet. Het essay van M. Meeus pikt on-
Nee, meneer Vanzvans, ik wilde U alleen maar zeggen dat wij nog !looit middellijk in op de specifieke titel die
door U besproken werden omdat wij gewoon Gl!BII, ik repeat • Gl!BII het filmfestival heeft meegekregen, en
kringblad hebben-hadden, vandaar. behandelt de typisch Italiaanse stem-
Ondertussen is daar vsrandering in gekomen: wij hebben wel een pel op het werk van Fellini. Histo-
kringblad of beter een jaarboek (van or1g1nal.itei t gesproken hé, rische ontwikkelingen en sociale toe-
das wat anders dan de stijl van deze briefschrijver die alleen maar standen, prostitutie, de katolieke kerk,
Frans Dingemans probeert te imiteren). Ik zend het U bijgevolg graag het zuiderse temperament, de pre-
in bijlage en onder gesloten omalag. occupatie met een goed gevulde
Maar daarnaast, meneer Vanzvans, wilde ik maar zeggen: wij hebben maag ... Niets Wat de ziel van Italië
de rest van het jaar (de voorbije rest niewaar) niet stilgezeten maar uitmaakt, blijkt vreemd te zijn aan het
in plaats van een kringblad hadden wij toen losse pamfletjes. 't Is _ zij het dan vaak relativerend
maar om te zeggen, ge kunt daar tocb ook over schrijven? En over knipogende _ reuvre van Fellini.
de lay-out, den design, is daar niets over te zeggen. 't Moet toch R. du Mée tenslotte werpt een
nie altijd over den inhoud gaan. luciede blik op de Fellini-adaptaties
Tot zover, meneer Vanzwans, ik dank U voor al Uwinspanningen, van Petronius' Satyricon en van de

Casanova-mémoires.
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Buiten zijn STELLA gekend

om zijn verse belegde broodjes

en verse soep

Verkiezingen in de Valk
Rechten - Donderdag 28 maart wordt
de uitslag bekend gemaakt van de
presidium verkiezingen in het Vlaams
Rechtsgenootschap dat volgend jaar
zijn honderdjarig bestaan viert. Deze
bekendmaking valt samen met het
jaarlijkse, groots opgezette Valkfeest
waarmee de Valkstudenten aan hun
laatste wapenfeit toe zijn voor ze zich
in de blok van de Paasvakantie
storten. Dat het Valkfeest kan door-
gaan is al een krachttoer op zich, want
dekaan Blanpain wilde tot voor kort
niet langer met deze happening de
jaarlijkse vernieling van de Valk

binnenhalen. De waarborgen van het
huidige presidium deden de gebelgde
peetvader van de Valk uiteindelijk zijn
dreigende proefballon intrekken.
Aanvankelijk vreesde de huidige

VRG-preses Ivo Mechels dat er een
gebrek aan suspense zou zijn in deze
verkiezingskampanje wat hem ertoe
bracht een stel lapzwansen in te huren
om toch nog voor de nodige ambiance
te zorgen. Met de figuur van Theo
kwam er echter plots nog een antago-
nist opdagen voor de reeds lang
aangekondigde ploeg van Ann Elias.
Deze laatste wordt trouwens algemeen

ÖOSTERtYNC
~genstraat 79 leuven 016/237140

...
Bios
• wo 27 maart: verkiezingen

Katechetika
• wo 27 maart: 100 dagen van de
2de licentie met voordrachten over
andere godsdiensten.
• w027 maart: zingen lied Verstey-
len op binnenplein Maria-Theresia
op 12.00u tegen de raketten.
• di 23 april: verkiezingsdebat in
Kleine Aula om 14. OUu
• wo 24 april: verkiezingen van
9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot
17.00u
Kriminologie
• wo 27 maart: staking tegen de
raketten.

Industria
• di 26 maart: paasontbijt tussen
7.00 en 9.00 u in I$afetaria (25/25 fr)
Kantus om 20.00u in Bierkelder
(60/100fr)
• wo 27 maart: fi Im "The gods
must be crazy" (onder voorbe-
houd) om 20.00u in lokaal A 107
(30/60fr).
• do 28 maart: kaas-en wijnavond
om 20.00 u in Kafetaria (120/180)
• Fotowedstrijd: 22 maart afslui-

ting van de inzendingen, 25 maart,
beraadslaging van de jury, 26, 27
en 28 maart tentoonstelling van de
inqezonden foto's in de gangen
van Groep T en do 28 maart om
19.00u prijsuitreiking in Kafetaria.

Klio
• do 28 maart: TD in zaal Albatros
vanaf 22.00u

Medika
• vr 29 maart: verkiezingen in AV,
Minderbroederstraat 17 om 14.00u

Pedagogie
en Psychologie
• di 26 maart: fietseling tegen de
raketten

Pol & Sok
• wo 27 maart: staking tegen de
raketten

Wina
• wo 27 maart: offiële inschrijving
op de Hallen voor Wetenschappen,
voormiddag vanaf 9.00 u. Prof.
Warrinier brengt poëzie uit eigen
werk in 't Tafel rond, Grote Markt 4
van 14. 30 tot 15.30u

de meeste kansen toegedicht omdat ze
meer ervaren en bekende mensen in
haar ploeg groepeert.

Een opvallend fenomeen is dat de
programma 's van de ploegen jaar na
jaar verschralen tot praktische hand-
leidingen voor een provinciale ont-
spanningsklub. Eén ploeg bestond het
om haar' werking 'Sociaal' toe te
lichten aan de hand van de boetade
'Waarom zouden wij niet sociaal
kunnen zijn?' Anderzijds werd wel de
nadruk gelegd op de noodzaak van de
informatie en doorstroming tussen
kring en studenten maar dat kan de
indruk niet wegnemen dat de rechts-
student op zijn honger blijft inzake
duidelijk uitgewerkte programma's. In
de eerste licentie werd er daarentegen
tussen twee kandidaat fakultairs wel
degelijk ernstig kampagne gevoerd
rond duidelijk naar voor gebrachte
argumentaten.

Als de voorspelling bewaarheid
wordt, zal volgend jaar uitgerekend bij
het eeuwfeest van het VRG, voor het
eerst in die honderd jaar een vrouw
aan het hoofd staan van de vereniging.
Meer dan 60 jaar na Poppeling (de
vrouwelijke juriste die in de jaren '20
de mannelijke rechtswereld voor schut
zette) zou dit aantreden zeker niet
zonder betekenis zijn. Het zoujammer
zijn mocht er bij die gelegenheid dan
ook niet op aangedrongen worden dat
een preses zich sterker moesprofileren
en zijn of haar taak niet tot koördi-
natie van ontspanningsaktiviteiten
hoeft te beperken. Daarvoor hebben er
al te veel kleurrijke figuren de dienst
uitgemaakt in de eerbiedwaardige heer
die het weldra honderdjarige VRGtoch
is.

Jan Loyens

Café
IN DE COMMERCE

w
~
Z~~~~

--------------------------------------------------------- ~~
<H. Hoeverplein 16 22.55.78 3000 LEUVEN

Schwots enige kandidaat
POL & SOK - Er was vorige week
geen speciale verkiezingssfeer te be-
kennen in en rond de gebou wen van de
Van Evenstraat. Geen affiches, geen
overvloedig drankmisbruik en geen
sponsors. Nochtans vonden daar de
kring-verkiezingen plaats van sociale
wetenschappen.
Slechts één ploeg, Schwots, stelde

zich kandidaat. Het traditionele ver-
kiezingsdebat op woensdagavond ver-
viel dan ook en werd vervangen door
een gratis vat in Politika.
Donderdag was het dan de beurt

aan de studenten om hun stem uit te
brengen. 120 stemmers was het ver-
eiste kworum om een geldig rezultaat
te bekomen, de helft van de stemmen
plus één was nodig om verkozen te
worden.
Donderdagavond werd de uitslag

plechtig bekendgemaakt op de ver-
kiezingsfuif: 144 stemmers, 25 tegen
en 119 voor. Schwots verkozen.
Maar wie- of wat is Schwots eigen-

lijk?

De naam is een samensmelting van
Schwung en Plots, twee ploegen die
vorig jaar streden om de kring-titel. De
ploeg heeft geen preses, '1laar heeft als
opperste beslissingsorgaan het koör-
dinatie-komitee (CoCo). Dit CoCo
bestaat voorlopig uit drie personen:
Koen Moens (1° lic politieke), Koen
Steyaert (1° lic sociologie) en Herman
Meuldermans (2° kan politieke). Ver-
der is er dan ook de gebruikelijke
ingewikkelde substruktuur van werk-
groepen (sociaal, sport, plakken, enz.).
De voornaamste programmapunten
zijn het opsmukken van het pol-en-
sok-blazoen (afvalrichting, spot-
gemakkelijk, geen toekomst, enz.) en
het streven naar demokratizering van
het onderwijs in de geest van de ASR.
Dat Schwots de dingen groots ziet mag
blijken uit de plannen voor enkele
massa-manifestaties. Zo wil men in
november met een verkiezingsdebat
annex manhattan-TD (de eerste in de
geschiedenis van Pol-en-Sok) organi-
zeren.

Jan Huyse

"'~IJIER8IIIIR'lIII1NIJEREN .•.
Scenario: PascalLefèvre Tekeningen: Katrien Van Schuylenbergh

AA,CAAIl IS TOM, M"lN
T<1k.ON\STI6- .sa400NZC::X:W
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Akties tegen rakettenVakatures ASR
• Te koop: stereo cassette-deck Sony
TC-FX 5, metal S& Fhead,dolby,auto
replay, memory, 2 ingangen, LED
piekmeters. Nieuw 15.000fr, nu
10.000fr (2 jaar). Predikherenstr. 10.
Bellen bij P. Op, De Beek.
• Zoek 4 kamers te huur in (gemeen-
schaps)huis voor volgend akad. jaar
(liefst in de buurt van de Valk). Joanna
Berbers, Horizonlaan 53, 1150 Brussel.
• De insektofiel van vorige week
mag steeds eens langskomen. Hij moet
ze wel zelf vangen. Vragen naar
Simpele Frank (naam en adres bij de
redaktie bekend).
• Dringend verzoek aan de eerlijke
vinder van mijn boek 'Een chromo-
soom te veel'. Gelieve dit terug te
bezorgen voor de paasvakantie aan
Peter Claes, M. Theresiastr. 28. Ver-
loren Tiensestraat.
• Dringend! Wie vond op 20/3 in een
Copy-Center Tiensestr. mijn boek:
'Een chromosoom te veel?' Graag
terug te bezorgen aan Claes Peter,
M. Theresiastr. 28. Dringend! Voor
paasvakantie aub, dank u.
• Gewetensbezwaarde zoekt voor
sporadische overnachtingen een bed of
kamer. Ik kan niet veel betalen maar ik
zal me gedragen. Bel tijdens kantoor-
uren 016/20. 12.19.\Vraag naar Koen
VDBriI." ....

• Wie gaat mee op trektocht door-
heen de Ecrins (Franse Alpen) van 16
tot 29 juli? Zich wenden tot Bert
Broeckaert, Naamsesteenweg 423.
• Te huur: bemeubelde kamer, vrij
van 1 april, rustig gelegen. 3700fr. Bel
016/56.38.45. Te Kessel-lo (op 5
minuten van het stadscentrum).
• Gezocht voor afwerking Vita: mo-
nitor Jos Vaesen van Iste kan Mod ..
Gesch. Signalement: middelknap jong
uitziend en spontaan voorkomen.
Indien gevonden: sluit op en tel.
23.88.51. Dank u!!!
• Verloren dinsdag 19 maart 16uur
tussen politieburo en Vismarkt: da-
meshorloge, blauw cijferblad, zwart
bandje. Terug te bezorgen bij Brigitte
Motmans, Wandelingstr. 4 (bij Vis-
markt).
• Gezocht: tweedehands tekstver-
werker tegen schappelijke prijs. Stefan
Van Den Broucke, .Groot Begijnhof
73/1,3000 Leuven. Tel. 23.97.13. .
• Te huur gevraagd: gemeenschaps-
of burgerhuis in goede staat voor
akademiejaar '85-'86. Voorkeur: ± 6
kamers, centrum van de stad, voorzien
van behoorlijk sanitair en ingerichte
keuken. Z.w. De Wulf Bea, V. Decos-
terstr. 41, ofwel tel. 01l176.43.65,liefst
tussen 17 en 19uur.
• Voor TD's en (privee) fuiven DB
Garbage. Studentvriendelijke prijzen,
al 5 jaar ervaring. Tel. 016/22.71.77.
Wim, Kriekenboslaan 4, Heverlee.
• Te koop: rekenmachine TI-59, inkl.
hoofdbib, handleidingen en magneet-
kaarten. In perfekte staat. Nieuwprijs:
14.000fr, nu: 7.000 fr. Lode Stienaers,
Parkdreef 25, K 412, Heverlee. Indien
afwezig, bericht in bus.
• Te huur: kamer in gemeenschaps-
huis, eventueel gemeubeld. 3300 fr
alles inbegrepen. Vrij vanaf nu. Brus-
selsestr.182 of tel. woensdag van 12tot
22 uur 016/22.99.22. Z.W.t. Marieke
student en/of werkend. Welkom.
• Hoge Venen: groepen, gezinnen en
natuurvrienden: boerderij en chalet:
zwemmen, wandelen, ski. 170fr per
persoon. Dag, week of weekend.
Slaapzakken meebrengen. Prijs alles
in. 016/23.20.21 (18-20u. of dag).
• Strips aan 4 fr per stuk te huur,
iedere maandag 18.30-20.00 u. in de
Charaban, Vlamingenstr. 47 te 3000
Leuven. Organizatie: Stripclub Scha-

...::.:.: -x-x-; ::;:;:;:;:;:;.;:;:;;;.;:.::;::;.;:::;::.:::::.. ;;:;;:;::::;:::;::.:;:;;:.:-:;;:,:,;:;.:::::::;:;:;.:':;;:;.:.;:;;::;:.:'::~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;"~:;::::;;:;;::::;::·;::;::;; ..:·::;:·;::;:;:;;:::;:::::/::;:;;:t;;~:~;~::;;·;;;~t;t nul, reeds meer dan 100 leden! Bent u
~ de volgende?r~----------------------------------,

: ZOEKERTJE: gratis. :
I De redaktie behoudt zich recht "oor om zoekertjes niet te plaatsen. I
I Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje. I vakje lUssen de woorden. Zenden aan 's Meiersstraat 5 I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I IL J

Algemene voorwaarden
Voor de ondersteuning van de werking van haar raden gedurende het
akademiejaar 1985-1986 zoekt de Algemene Studentenraad zeven
halftijdse krachten. Van de vrijgestelden wordt verwacht dat ze de
Algemene Vergadering van hun raad helpen om tot een overdacht beleid
te komen op hun terrein en dit beleid met kennis van zake uit te voeren.
Alle vrijgestelden werken onder een bediendenkontrakt van bepaalde
duur (I jaar) van 1 september 1985 tot en met 31 augustus 1986, met
uitzondering van de redaktiesekretaris voor wie de termijn I maand
vroeger begint en eindigt. .
Sollicitaties, schriftelijk, met C.V., motivering en specifieke ver-

melding van ervaring die voor een raad nuttig kan zijn, moeten het ASR-
sekretariaat ('s Meiersstraat 5, 3000 Leuven) bereiken ten laatste op
vrijdag 3 mei 1985 te 17.00 uur. De kandidaten zullen uitgenodigd
worden hun kandidatuur te verdedigen op de Algemene Vergadering van
de betreffende raad. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot
bovenstaand adres.

Veto-redaktiesekretaris
halftijdse betrekking (m/v)

De kandidaat moet op de hoogte zijn
van het maken van het blad, zowel
inhoudelijk als technisch. Zijn taken
bestaan vooral uit administratie, het
bijhouden van briefwisseling, deel-
nemen aan de werkgroep publiciteit,
het bijhouden van het archief en het
verzorgen vande permanentie. Daar-
naast begeleidt hij de redaktie, spoort
aktualiteiten op en legt kontakten met
redakteurs. Als bindschakel tussen alle
redaktiegeledingen is hij de verant-
woordelijke voor het uiteindelijk ter
plekke komen van een kwalitatief
hoogstaand blad. Vooral in augustus,
september en oktober wordt verwacht
dat hij zich halfdood werkt om de boel
op gang te trekken.

Kringraad
2 halftijdse vrijgestelden (m/v)

De kandidaten staan in voor de
dagelijkse werking, administratie en
begeleiding van de Kringraad, haar
Algemene Vergadering en haar ver-
tegenwoordigers in de respektieve-
lijke universitaire organen (Akade-
mische Raad, Interfakultaire Kom-
missie voor Aggregatie).
Verder verzorgt hijlzij inhoudelijk

studie werk aangaande problematie-
ken over universitaire aangelegenhe-
den in het algemeen en universitair
onderwijs in het bijzonder.
Tot zijn/haar taak behoort ook het

onderhouden van kontakten met
kringvertegenwoordigers en aktieve

V;·;·'

studenten in de verschillende fakul-
teitskringen. De kandidaat komt bij
voorkeur uit het studentenmilieu en
ervaring met kringwerk strekt tot
aanbeveling.

Sociale raad
3 halftijdse vrijgestelden (m/v)

Voor deze vakature wordt uitgekeken
naar zeer dynamische personen met
administratieve en organizatorische
kapaciteiten.
De kandidaten moeten verder ken-

nis hebben van de werking van Sociale
Raad (werking van sociale afgevaar-
digden, van de A v, van het medebeheer
in de sociale sektor). De kandidaat
moet geïnteresseerd zijn in de proble-
matiek rond studiefinanciering,stu-
dentenhuisvesting, .gezondheidszorg,
studentenrestaurants, en alles wat
verder nog met de sociale positie van
de student te maken heeft. Hij/zij
moet bereid zijn de belangen van de
student hierin te verdedigen.

Yrijgestelde ISOL
halftijdse betrekking (m/v)

Voor de betrekking is vereist dat men
op de hoogte is van derde wereld-
problematieken en van de problema-
tiek van buitenlandse studenten.
De kandidaten moeten goede mon-

delinge en schriftelijke kennis van het
Engels (administratie in het Engels),
noties van het Frans, van typen en
boekhouden hebben.
Voor inlichtingen: 016/20.06.70

Infodag
Stedebouw en Ruimtelijke

ordening
Het Interfacultair Instituut voor Stede-
bouw en Ruimtelijke Ordening van de
K.U.Leuven organiseert een infor-
matiedag over de Postgraduaat Oplei-
ding Stedebouw en Ruimtelijke Orde-
ning die aan de K.U.Leuven wordt
verzorgd. Deze opleiding heeft een
sterk interdisciplinair karakter en
wordt door architekten, ingenieurs,
sociologen, geografen, ... gevolgd. De
informatiedag vindt plaats op vrijdag
29 maart 1985 in de Oude Molen,
Celestijnenlaan 131 te Heverlee.
Om l4.00u wordt een inleiding

gegeven van de doelstellingen van het

programma, waarbij ook praktische
gegevens verstrekt worden inzake de
gegeven colleges, seminaries en oefe-
ningen. .
Om 15.00 u krijgen de deelnemers

aan deze informatiedag een overzicht
van de gedurende dit academiejaar
verrichte studies binnen de seminaries
en oefeningen. Er volgt dan een
informele diskussie met licentiestu-
denten over het programma.
Wie alvast meer inlichtingen wenst,

kan terecht op het Interfacultair
Instituut voor Stedebouw en Ruimte-
lijk~ Ordening, tel. 016/2209 31.

Zoekertjes ma 25 maart: Potten en pannenbetoging om 18 uur op Ladeuzeplein.
di 26 maart: - werkonderbreking van 11.15 tot 12.00 u.

- fietseling van Pedagogie en Psychologie.
wo 27 maart: - regionale aktiedag. Samenkomst om 14u, Alma 11

- staking in Pol & Soc, Kriminologie en Sociale Hoge
School.

- Katechetika zingt lied Versteylen op binnenplaats
Maria-Theresiakollege van 12.00 tot 12.15 u.

do 28 maart: Nationale betoging om 15 uur te Brussel.
vr 29 maart: rouwstoet van de scholieren om 17.00 u op Oude Markt.
De rest ziet u zelf wel.

,
Dinsdag 26 maart

18.00 u. FILM Fell/nl-fe.t/va/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelsstraat 9.
Ook om 21.30u. Inkom 70/100. Org. Kura en Centrum voor Italiaanse
Studies KUL.

18.30u. HAPPENING Afrlcan evening. Met eten, film, muziek. In 'tStuc.
Inkom 30. Org. ISOL.

19.30u. LEZING. H.De Man: Van 'socialisme national' tot Nationaal
Socialisme. In 't Stuc. Org. MLB i.s.m. PVDA en Rode Jeugd.

20.00u. DEBAT Swae/en, De CIOO, Anc/aux, Van Miert over raketten,
jeugdwerkloosheid, Martens V. In De Valk, Tiensestraat 41. Org. CDS-
Leuven.

20.00u. TEATER Kalldewey/Farce van B.Strauss. Door Brabants Kollektief
voor Teaterprojekten. Stadsschouwburg. Inkom 80-250.

20.00 u. LITERATUUR Leuven literair 3: vlJftlèndichters en vertellers. 'Klein
Tafelrond, Grote Markt 4, gratis toegang. Org. Dosfelkring, Leuvense
schrijversaktie, NPK, Universitaire Werkgroep Literatuur.

2O.15u. KONCERT Uhlversltalr Symfonl.ch koncert. In Grote Aula. Inkom
80/120.

Woensdag 27 maart
14.30u. POEZIE Alfred W.rrlnler (prof. WI.kunde KUL). In 't Tafelrond,
Grote Markt 4. Inkom vrij. Org. Nieuw-Poëtische Kring.

18.00u. FILM Fell/nl-fe.t/va/. In Vlaamse Leergangen, Boekhandelsstraat9,
ook om 21.30u. Inkom 70/100. Org. Kura en Centrum voor Italiaanse
Studies KUL. .

20.30u. TEA:rER Jullu. Ca,.ar. Naamsestraat96.lnkom 150/250. Org. Kura.
21.00u. DISKUSSIE-AVOND De raketten. In kaffee Oran, Maria Theresia-
straat 52.

21.30 u. VIDE9-MUZIEK Z'ev, 23 Skldoo, G/ennBranca. In 't Stuc. Org. Kura.

Donderdag 28 maart
18.00u. FILM Fell/nlfe.t/va/.~,aa se Leergangen, Boekhandelstraat 9. Ook
om 23.00u. Inkom 70/100. Or Kura en Centrum voor Italiaanse STudies
KUL.

20.30 u. TEATER Jul/u. Cee. .Naamsestraat 96. Inkom 150/250. Org. Kura.
20.30u. LEZING Prof. Verb eek over Umberto Eco. Fakbar Teologie,
Vlamingenstraat 91. Inkom gratis.

Vrijdag 29 maart
18.00u. FILM Fell/nl-fe.t/va/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat9. Ook
om 21:30u. Inkom 70/100. Org. Kura en Centrum voor Italiaanse Studies
KUL.

20.00u. TEATER Baby Hamllton van A.Hart en M.Bradell. Stadsschouw-
burg. Inkom 125. Org. KWB.

20.30 u. TEATER Jul/u. Cae.ar. Naamsestraat 96. Inkom 150/250. Org. Kura.

Zaterdag 30 maart
20.00u. TEATER Kee. Brug .how. Stadsschouwburg. Inkom 40-150. Org.
De Dijlezonen.

Maandag 1 april
20.00u. KONCERT MatthlJu.-pall/on van J.S.Bach. In de kerk van
O.-L.-V.Middélares Leuven. Inkom 100-500. Org. Boelvaarkoncerten.

Woensdag 3 april
20.00u. BRIÈFSCHRIJFAVOND van Amnesty International. Groot Begijn-
hof 16.

Woensdag 10 april
19.30 u. PLENUM Vakbondlltrategle In krl,'.tIJd door D.Ameel en G.Nelis-
sen. Seminarielokaal 4, Van Evenstraat 2A, 1ste verdieping. Org. Polekar
i.s.m. Dialoog.

Maandag 15 april
18.00u. FILM Fell/nl-fe.t/va/. Vlaam.eLeergangen, B08khande/.traat9. Ook
om 20.45u en 23.00u.lnkom 70/100.Org.Kura en Centrum voor Itallaan.e
Studies,

20,30 U. TEATER Jul/u. Cae.ar. Naamsestraat 96. Inkom 150/250. Org. Kura.

Dinsdag 16 april
18.00 U. FILM Fell/nl-fe.t/va/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9. Ook
om 20.45 u en 23.00u.lnkom 70/100. Org. Kuraen Centrum voor Italiaanse
Studies KUL.

20.30 U. TEATER Jullu. Cae.ar. Naamsestraat 96. Ink0"J 150/250. Org. Kura.

Woensdag 17 april
18.00 U. FILM Fell/nl-fe.t/va/. Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat9. Ook
om 20.45 u en 23.00u.lnkom 70/100. Org. Kuraen Centrum voor Italiaanse
Studies KUL.

20.30 U. TEATER Jullus Caesar. Naamsestraat96. Inkom 150/250. Org. Kura.

Donderdag 18 april
20.30u. TEATER Jullus Caesar. Naamsestraat96.lnkom 150/250.Org. Kura.
20.45u. FILM Felllnl-fest/va/, met gesprek met G. Bachman. Inkom 70/100.
Org. Kura en Centrum voor Italiaanse Studies KUL.

Vrijdag 19 april
20.30u. TEATER Jul/us Caesar. Naarnsestraat sê. Inkom 150/250. Org. Kura.

Maandag 22 april
20.30u. FILM The Blues Brothers. Aud C200K, Celestijnen laan 200, H.
Inkom 60/70. Org. Wina, VTK, Landbouwkring.


