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JO . . 'IS · 
••• WERKL ··. · 

,Na je sehooltij,d, met j'e .dip~om . a ;iJk 01 ,aen 
s•ta,a,n, nu we,i;d t het •e;i;,ns,t: • l':l{llliJ;t .!h n o,nde , 

•~ai'l1~ w,eirl\\ Vind je n.:ir.e,t ORmÜlctde!I!, D: nYe ,no: 
a.~ ~fe betr0,ep. J1e heb tt die t~uTu e nodr~g is om s ~ 
't1:elltte·Iien. Daarbij komt; : er is i, amd gèep welikge 
Ze.dus : ..• 

Je begint dus aan de wachttijd vo o r 
dè dop .Maanden ... Onde r tuaeen sol 
liciteren voor werkjes waar' je niet 
Yoor gestudeerd hebt.Vroeger mocht 
~ede studierichting kiezen die .je 
i.uter·esseerde .Nu het erop aan komt 
is kiezen er niet meer bij.Je moet 
tevred~n zijn met wat er nog te vin 
den valt. 
Tewerkgestelde werkloze:ergens bin 
nengegooid worden,maar keus hel:? je 
:tuet,want als je weigert,word je 
var& a.e dóp ge,gooid.l!.'h:11Je mag al 
te=ed'en zi,jn èat je hier kan blij 
veR11 ,B·.T.K. :e,en half of veel jaar 
Le t s iJD0eie·niils l!li t d,e g,ron:d st:;i:1tl\Irepc, 
en net· a::ls• heet !l.'11teress1ant be~'.LF!t 
te wea?de'!a is je projekt.af'gelopen 
en kan je weer stempeltjes gaan 
verz,~elen. Stages: goedkope?' )).ei; 
zelf'd;e werk doen en na.tn paar maap 
den tà'ch aan de deur gezet worden. 
Oi' een herscholingskursus om bezig 
te plijven..l:let vak interesseert je 
veel minder dan je eigenlijk diplo 
ma,:maar misschien is er toch ie+s 
meer werkgelegenheid .•. ? 

Onàertussen raak je niet weg thuis". 
Of je waagt het er toch op met je 
13 OOG frank dopgeld in de maand. 
Veel hoop op een betere toekomst 
heb je niet:de ene firma na de_a~ 
dere "failli.et, hoe lan,ger hoe ma.no er 
w:er~, E;:n dé weg naar de ui t~eringen 
w-or·a t, steedcS lani;?;er en moeiz~er. 
Eh t0.cih zltjn eir neg menaen die zeg 
gen !iliat het je• eigen schuld. ~s geen 
fats·e'e,Rl'ij:k, \·1,e'rl€ v'as.t te k·ri~gen. 
D.aJt je e:i,genlijk maar a1 te graag 
b-lijft d1011i'pen. 

Bittere cijfers 
Zoals we in ons vorig nummer a,1 aan 
stipten, is ook Leuven niet zonder 
jeugawerkloosheid.Traditiegeh>ouw 
schommelt het aantal jongere11 bene 
den 25 jaar :t\ond de 40% van het to 
tale aantal uitkeringsgerechti.gde 
volledige werklozen.Dat kwam tijdens 
de maand novPmber 1980 neer op maa'!? 
liefst 6369 peTsonen.Om een volledig 
beeld van de jeugdwerklo0sbeici te 
k:rijgen,zou je in feite 00k neg an 
dere kategor:Leën m0eten bekijken. 
918 j01:i:g1;1ren 1'1a.n:en bezig aan een 
1;1t'?,:ge in een onderneming: ze weTltea 
weJ.,hebben é en beter mRiomen,m,aar 
w'el geer1 bestae,:nszell;erhéld. He·t 
zelfde geldt vQor i;ewerkgesteld,e 
werklozen en BTK-ers. 
Als je dit alles vergelijkt met de 
235 we-rkaanbiedingen die àe R.V.A. 
ontving iB november 1980,en te ~er 
delen over 15 720 volledig werkldzen, 
da.11 ziet de toekomst er eerder s·om 
ber uit. 

De vakbonden 
Natuurlijk kan je de jeugdwerkloos 
heid mo.eilijk bekijken z.onder ook 
meteen alle andere SQeiale en ekon0- 
mt sche problemen in het oog te lcri:j= 
gen.Het failli~sement van de sociale 
zekerheid, de bed;ri.j fssl ud t Lngen; d·e 
rationaliser.ingen van oniilernem"iRteri, 
Ji;:a:pi-t,aa:;Lvlucht naar he,t buitenland, 
d.e p.ogingen: van d,e re,ge:r?ing ,om '110~fi 
J;:î:er ea:. daar ruet13 te redd·ei:l. v-a,n weil 
viaa:i?'t en weilzi jR zond·er de '00nze1R 
v,ca,n de incilust11ie vooz het heofd te 

• st0te111.~01rt0m het 
Be~;J?ij,'V',en er:,, ka~ t . 
;Jiuit Z'er,i. na~ ](1;1,•ge-1 • 
o,,e we:û'là:J,emets 't>J,i,3 -, 
,een steeds zwar>trer ' 
stand.De gl?0te vair 
bundelen, eisen mee!t' wer ;ze •er e:1.d 
en :\'le:rkge'legenhe:td,. Z.e komen ook op 
v00:r de zwakke11e broel?tjjes in .de 
a:t?beidsmaa:kt :VFc;,uwen, gasil'ubeide"T~ 
ouderen ... en ook jongeren.Zowel 
het A.C.~. als het A.~.v.v. hebben 
te Leuven hun ~0:llge~enorgátlîáatie 
uä tgeoouwd. We hadden :met vJü,jgést'el 
den van beide organisaties een 
gesprekje. 

Geen werk, geen stem 

DP : Een werkl0ze in ·een 
kan dat?- 

~ ... ' - . 

Mon Van Pe ICeyl!> 
f.e lil t,e is he~ z•e1 
woriil:rt, bui ten. Q'e 
n0g wel ge':!Dru!hk 
die het AJ3'1f'V bi'ed 
taling VJa,n je dépg 
in orde maken ~an j 
aoss·ie11 .Het KB'llY is 
georganiseerd begf nnende 
bearijven,dan per centrP 
gewest.Wie werl!i]oos is e, 
ergens in een bedrijf zi 
door in de vakbond! nauwe 
stem la~en h0ren.Het geve 
ook,dat hij vele diskussi 
die over het herstelplan 
regering,er wel veel komm 
op punten als ll.0onma.tig,i. _ 
zekerheid.~e maa:tregaj,.en · 
werklo0shetd daarentegen · 
m:i.nd"er aandacht, 0milat he 
zä:gen gr0te,ndeels we.vke,n 

. ' B" ,., direk:t tr,e!ft. innen "e s, 
d,e Gaemeensehappel:h~'.kle 
'l!l,U schteJ;' di,sl<fuss:L,ia evENF 

a:tlil e,s,i;l'U!ktu 
· 0m de wew 

•e :via:kbond te 

U.Jden:1; de. akt.i.e.we.ek van he.t A€V v 
23 itot 21 6e.biw.alt,l .te.gen de. 
gel.en .bt de. heM.tebie.tte,i Ue..t 
foni,ke. UJ1.h ni.e.t onbeAovut. Ohd.~. 
~en .u.e..wi de. ACV-~ e.en. vödü;,. 
lf.e.ahtbanh ze.te.lelt op he.t l.ctcleu.z ê.th, 
Mda.tJA weJtd de. "nwi.l&.te.11. 11M ·- 
.toD~he.M• Ve. <wl6, d,i.e. he;t 
en. de. ove.11.he..ld ve.ir.te.geJU1JOoltd.ig 
llc./udcUQ bl!,vonde,i voo1L de. vo e;.. 
de. <t,takeUns VM de. .t~ ' 
Rlj gÄJ\g e.tt. -11-le.t e.ch;C 
op de. biuw4~e.t.. · 
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S -· BEPERKEN VOO.. 1 

BIJ ~ --- 1 , IPS-L , 
Lang, Lang geleden werkten er bij Philips-Leuven neg 3000 we rkneme.ns . Nu z i.j n 
het er nog 1800. Voor ongeveer 300 a 400 van deze 1800 is er op dit ogenblik 
geen -werk meer. Deze brutale aftakeling van de werkgelegenheid heeft nooit de 
koppen van de kranten gehaald zoals bijvoorbeeld Sylvania-Tienen. Nochtans is 
he·t v~Jilies van arb_ei~.s-plaatsen b i j Ph i Li.ps veel g rot e r dan bij Sylvania. 
W.ij hadden een gespnek met V'e.rtegenwoord'ig~r-s van ~BVV en ACV ove.r de acb-t er+ 
uitgang van de werkgelegenheid bij Philips en het nieuwe plan voor 'deeltijd 
se werkloosheid', waarover we in het nummer 2 van deze jaargang ree.ds sch.even. 

abvv : de cholera of de griep 

Ree gesprek met de socialistische vak- 
bond was erg bondig. Men vond' het nog veel 
te vroeg om een uitspraak te doen. Een aan 
tal elementen uit het voor-stel van de di 
rektie wacen nog onduidelijk. De wettelijk 
heid vafï het voorgestelde sys teem werd in 
twijfel getrokken. De gewestelijl~e direk 
tie van de RVA ( Rijksdienst voor arbeids 
voorziening) heeft officiële belo.ften gedaan. 
In Brussel echter heeft de RVA hetzelfde 
voorstel geweigerd. De "1ettelijkheïd wordt 
op dit ogenblik onderzocht door specialis 
ten. 
Men vr.eesde dat ve.rklaringen in een ~treek 
krant net gesprek met de direkLie z oude à 
bemoeilïjken en de strátegie van de vakbe 
weging bloot zou geven. 
Het J>J!,VN is wel bereid om zijn medewerking 
te verienen voor het uittesten van het 
nieuwe systeem in de komende weken. 
Als er akkoord komt dan kan dit hoogstens 
van beperkte duur zijn. Na verl~np van 
tijd zouden de resultà'ten geëvalueerd moe 
ten wo-rélen. 
De hoo'Ed coon van het gesp-rek was erg pessi 
mistisch: " Als we moeten kiezen tussen de 
cholera ( 300 à 400 mensen op straat) en 
de griep ( tijdelijke werkloosheid), dan 
moeten we de griep kiezen. We zouden na 
tuurlijk liever willen dat iedereen zou 
kunnen blijven werken. Maar we hebben nu 
eenmaal geen keuze. '1 .,, 

. l 

Ret opzet van de vakbond is om de schade 
·el l!logel.iiik te beperken want tege~ 

;~1~:nationals zoals Philips ,kan men nret 
veeli beginne,n. 

De toekomst ziet ,e'r volgens het ABVV erg 
somber uit" De nieuwe machines en de cnips 
zullen de s,e'tkloosheid vergli"o't'en. Op d'it 
ogenblik is men de gevolgen van de chips 
aan het bestuderen en in maart is er een 
vergadering rond deze ~roblematiek. 
Op de vraag hoe het komt dat Philips nooit 
sociale konflikten heeft gekend ondanks het 
feit dat het aantal werknemers gehalveerd îs, 
antwoordde men dat men altijd met de direk 
tie heeit kunnen prnten en tot een eplossing 
is gekomen. Er is enkel gestaakt in 1957, 
l 960 en enke l,e j axcn geleden naar aanlei 
ding van de vrijdagstakingen. Al deze sca 
kingen waren nationaal georganiseerd. 

acv : 60 % minder werk 

Voor het ACV hadden we een gesprek met 
Ludo Snels. vrij.ges i:elde voor de sektor 
me,taa1l. 
Dij'Lel)aartt ! De dï.rektif,\ '4afi l'hi]ips 
heeft een voefrstel, gedaan vaor een nieu"' 
systeem van tij,detijke welikl;ooshefd. Waar 
om? 

Ludo Snels : De we'ricinhoud, dit betekent 
het aantal uren dat nodig is om een bepaald 
produkt te maken, is in de voorbije jaren 
gedaald 'l!let 30% en zal in de komende t:1<ee 
jau nog ~ens met 30% d'al~n, Men hee-ft op 
e,;ike:le járen t:ijd G(:);. minder dli<l nod'ig om 
de zalfde p·roduk.tie-s af te we,rken, In ltet 
verleden heeft men nit probleem proberen 
op tte lossen door brugpensioen en tijdelijke· 
werkloosheid die erg schommelde van afde 
ling toe afdeiing, en van ma,and tot maand. 
ln het voa1föijce jaar waren er gemiddeld 
350 a:t>b,eiders p817 dag werkloos. 

öe dh:ektie zeg·tt d'ac met een ar),èidsduur 
van 38 uur de dure, machines niet kunnen 
r_enderen. D'e macliines kosten ènorm veel 
en ziJn na Z a J jaar verouderd. Om de 
kapaciteit van de machines beter te benut 
ten en anderz,ijds zo weinig mo~i~k mensen 
te moeten ontslaan, heeft men een nieuw 
sys ceem van tijdelijke we'rklGoshesid, uir. 
geve rk u. Oo11sp,ronkelij k. 1'11<d me'll!· ee'îi voor 
s tel gedaan em:~n 2 ploegen 6 tl,:iigen peli 
week te werken. Maar het P,erc1,.ene_el was 
niet te vinden voor zacerélagwe-rlo en men 
heeft een nieuw voorstel gedaan: 5 X 9 u 
werken plus 5 dagen stempelen in twee 
~eken. 

OP : Hoe komt het dac de werkirihouil ,zo 
gedaald is de; 1aa ts te jaren ?, 
LS : Er zijn twee oorzaken. Ten eer's'lie de 
fameuze chips en ten tweede, de ~roduktie 
wordt steeds meer en meer geautomacizeèrd. 
Een ingenieur en enkele techniekers produ 
ceren zoveel chips als ze willen. 

DP : Is de afzet ook niet kleiner 
door· de Japanse konku.rrentie ? 

LS : . De omzet stijgt dus elk j aan met 
Dat ts het paradoksale. Er 
t7erd, er komen nürnwe pco 
afzet stij,gt maar toch heé ' 
min.der en minder ai,beiclèrs no ;i,g. 

DF : ~att is de ~ouding van het ACV t, 
het IU~uwe voorstel van tiJ'deliJ'k 
looshe4d? e 

;~ : We hebben geen keuze. Ofw.e~ komen 
300 tot 400 mensen op Il traa-t oflole.l:; 

anvaarden "te d·i,t systeem. Het ill~oldeel; 

8 
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U.e direkde .zegt dat: , - 
van '38 cur de. dure ma 
renderen. .ll,e..llla~\liii:1 
en zi:j,n. na 2 à 3 jaar 
kapa<.ite;it van de mac 1.n s e er •e l:ienut: 
ren en .and'eiz;d,jds' z& weinig. 1!'.ó.g,e-lijk mensen 
te mee oen CJ.ntslaan. heeJ:t men e1n nieuw 
:,y.Heem van tijdelijkia wèr'40o;llé:i.-O- uit:: 
gei,,er.k t. ,;,irsprorui.elijk h.ad mé•D' een voo,; 
-st.el gedaan ont in 2 1i:foegen f, d,af.gen gèi; 
week te .•werken. Maar hé. was 
niet: ce vinden '1'0<:>'r zacc men 
heeft. een nie1lW voor s t'e ){ ~ .u 
we·t'ken plu~ :j dage11 s ce e 
weken. 
D.P : Hoe- komt het d'at dft. 01er1d,Ilhouä "'" s'te-1ik 
·ge'daald' is de laatste j~ren 1 · 
1;.s: 'El ···n t~e:e"' 
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SEN 
In deze F~eks 'Leuven speelt' s.telde Het D'i j Lapaaëd reeds enkele mi nder bekende 
(voJ.ks) spe l.en uit het Leuvens'e aan zijn Laz ers voor" En He t Dij lepaa~- s,peelt 
~er,de't', 1fä de s truifvo~els, ,cl!e ttl0nkioagels en het; iftrûifwerpe.n slaat Het tD,ij,- 
1:epa,a•rd nl,.¼- m~1tr d:e hapd , pa,nèl:on jjl'0'ot,, tegen de ba,i. llet muurkaa · 

Wij vermelden hier nog graag eens 
dat de inîoTIJla"ie voor deze reeks 
volkssporten ons wera verschat~ 
door de Vlaamse Volksportce-ntrale 
ïervuurse Vel=lt 10~ ,Leuv,e.n di.e 0ns 
haar v0lkS-sip0r.tdo,ssiers te,r he 
t3C'hik,king ~ilel-à1e•. '' en met de bant, bij beurten .ël'oor de 

lucht gezwinr wêêrom geslagen" 

"gints wordt om strijt 
de baJ gekaetst," 

Het kaatsen in het algemeen, d. vr.?.. 
het slaan en terugslaan van een 
bal,is een spel dat reeds eeuwen 
oud is.De herkomst van het spel is 
waarschijnlijk te zoeken bij de 
romeinen die hi.er het kaatsspel 
ingevoerd hebben.De romeinen waren 
zot op het SIJel:het •gewone'vol':k 
speelde 11et ~p sta:>,aten en plein;en, 
de fa·l;soe~liJlt~ romein, daaren:l;e~en 
s•peeld·e ui ts1~:i;. ténd op een spec;ïa 
]e kaatsbaan.Nie grete popul=iteit 
van het kaatsen is bewaard geble--ven 
doorheen de miqdeleeu~•1en tot de 
17de - 18de e.euw.ln die tijd was 
het een ridderlijk spel dat zelfs 
hoge edelen,prinsen en koningen 
speelden.Joosi; van den Vondel zong 
in zijn 'Lofzangh van de Christe 
lijke ridde;J;"1 a;Le vo:\,gt: "Voer 

zu:l.c~en a-ntw!;),êEd ruymt .de bo0z~ 
Geest 2l:iijn pl~ats, 
En ;il uoht den name Ged s ,,de .rïd"de_r 
wint den kaets" 

Zoals bij vele volkssporten hebben 
de •moderne tijden' een ken te.ring 
gebracht.Het kaatsen geraakte wail 
op de achtergrond ,en vandaag de dag 
vt nö en we het nog slechts sporadil:sch 
terug .Ond·ert~sen waren e:r tr0<w: 
wens v:erscla.tll ert:i,il e vezmen van lliaa•t 
sen; on:tstaan.Jl'e'il ±e één 'Van .die 
vezmen d•:Le we n0g in Leuven te:t-ug' 
vinden en die we hieF zullen be 
spreken:het muur1éaatsen.Dit mu= 
kaatsen is wel geen echte v01Jts 
sport meer,het is een schoolspo.rt 
geworden.Naar verluidt zou deze 
vorm in Leuven geîmporteerd zijn 
door de Ierse paters van het Iers 
Kollege.Feit ;is in alle geval dat 
het m'uurkaatsen veel gel:!:jkenis 
vertoont met :h'Elt 'Ierse Handbal1"1'. 
Dat muurkaatsen 1s in Le'l!ven zeer 
populair geweest in het Iers K0]le 
ge het Ameri~aans Kollege,het 
st:Pieterskollege en hei H-Drievul 
dig~eidsk?llege. 

Laat ons nu eens kijken h0e dat 
muurkaatsen gespeeld wordt.~\lle be 
spreken hier de speelwijze in het 
H-Drievuldigheidskollege.) 

Het muurkaatsen is een zee~ aenvou 
dig spel <il-at weinig materiê).':e eisen 
stelt.Het kiemt ez-cp neer daii e'én 
spele;r ·een iklein bá.lletj e ·m,e:t ,c:1e 
ha,r1d1Yalm op een zod·an;ige, marr±.em 
t.ip:rm een mnur 'kaatst• d,ç1.t a.e 
a:1derc, s:p.ele:r( s) het moeilij:k heb- 
t, nom op hun beurt het ballet,je 
+6rug (tegen àe muur) te kaatsen. 
Het balletje dat men gebruikt bè 
staat uit een genaaid,le.ren omhul 
sel dat opgevuld wordt met ~eer 
afval.koo~djes of soms zelfs hout 
krüllen.Een nie1.1w balil.etje is niet 
zo ideaal. voer- het spel,het is neg 
te hard, m·en lra-i jgt er p•.f j•n. /va,tJ. -aan 
de handen en bovendien b0:J;<st d,e 
bal ook gemakke'.tij'k buiten het 
speelv-eld.Gezien er ook bij regen 
gespeeld wo!I1dt en de balletjes 
daardoor ook nara 1'1ord,en en uä t 
elkaar V?llen 1Met er regelinati,g 
van balletje gewisseld w-orden.Ret 
balletje is dan ook het duurste 
attribuut van Jilet spel. 

iEr zijn n,u v;e!Ilsohil!Jl,en,dte lp(l:).e.e'l 
wi j zen die Vie!l?sch:H1en varr s,el1001 
tot s0Jil0ol en ook binnen elke 
aehool. 
In het H-Drievuldigheidsko11...ege 
mag de bal zowel met de han_d als 
met de voet teruggekaatst wol'den, 
men spee~~ er ofwel een afvalaings 
wedstTijd ofwel 'in cage ! : 

1.Afvallingswedstri~d. 
~ wovdt «ip, ae s:peel:pl,aats e-en 
teil!'l'e àm BX);eêl:la.kend ,, + 4m ii,n ' 1i yi e!l? 
l{all1t. fl!lê.n :xr.an d,e z i. j'i;e.ri :w<11n-''t :v-i er 
kan t komt te,g;en een m~m:1.0p iHe 
muur wol'd't een lijn getr0kk,e1'1,d,e 
'bass'e'-lijn.,o-p zo'n 75cm van d,e 
erend.Deze lijn wordt begrensd door 
2 vertikale lijnen.De bal moet nu 
boven de 'basse'-lijn en tussen de 
vertikale lij:nen worden geslagen. 
Hiîl moe t op •de €!1.'0nà bots.en bii.p.nen 
het af'ge1b~eX').d~ vierkant ( op d'e 
:lli.jn bots:en i's bil.nnen~ .•lï.ij mag 
s~e•oM!s é:éÎMll;aal! d:e· grond ra1<;én .vi00iir 
hij' gekaat,s'.t wo:rd,t. ' 
B.tj een a,fvallingswedetrijd gaan 
de verschillende s:pe]ers acl'rter 
e1kaa,r staan.Ieder op beurt oi.0et 
de bal tegen de muur kaatsen en 

plaats vrij roeken v :v-olgeµde 
s:peler • Wi•e het ball is t 0:f 
v-erkre-e:r.d :k;aats t ie ai t- 
e· . , •' · fli. • ttt-t3t'len de 

s~ i~'t vol- 
an staan 

e sla~ geven 
e' S'Pelen. 

V'oo_ _ , ns de midà.agpauze,als 
•men meeF tija hee!ft,wordt er op t 

.een. andere manier gekaatst:h.et 
'in ca e' Spelen qat met e, 4~ 6 ••• 

ld worden,maar steeds i~ 

tw:ee: 
d,e a:f:v: ,tri ;J d 
rre,±n u elke· 
eigen 'eage '. 

st bJ!ijft ge- 
ele:r. m0et a een de bal 

ka _ s hij in zij~ eage te- 
Te n ru.j moet pr01ie:r.en dat 

t de bal tet 
van zijn ·e- 

ll.igg 
, .AJi e- 
il'lru á 

cage. - 
'Il! kr 

'bi que ' , e .tra1:'p .: , w 'lf" J ll;au 
ni~t verde.r opsehuiven.ils men 3 
(of 5)'biquea'heeft wordt men ge 
straft .,M:en moet tegen. de muur gaan 
staan. m.e-t de rug naar zi.j,n tegen- 
1,ta,nder, die van op een beh0orlijke 
afstand d,;riemél,al naar- de gestrafte 
s ·@oien,magr hi;i mag hem 
s aal :t-aken .• 

2, 4, '6, e., ... 
H . d t op d·ezelf~·ë m~n,ier 
ges,p.ee'l,@ als on.der a. we:r;-d uiteen 
gezet, al]ee.n staan eT nu twee spe 
lers• per eage,en wordt àet aantal 
eages gelijk aan het aantáJ. paren 
van. s1;relers .Als men mist gaat men · 
00k per twee naar de laatste plaats 
en. wo:cdi; men per twal;l bekogeld. 

ET w0:e&,eil:J. ibij dit BJél: <0ók heel wat 
vakte)1'l'l(e'B ge b;t<i.1::lkt. Zo ro'é])'t "men 
'Äj 0'.iB, '' als à,e bal d'e ze1.i'd·e speler 

.raakt a-ls _ d'ie hem tegen c}e muur 
geslagell. hee:fi't ;,men w0.rdt dan ui tge 
sloten.~en spreekt van 'Abou'gé' als 
de bal 't afdak raakt,0f een toe 
vallige voorbijganger,of als de 
bal d00'l:' een on.effenheid met meer 
normaal terugkaatst van ae mu\U'·in 
ze'n geval ,moet de volg&~de speier 
de 1bail. niet spele,n Il.laar hij m:ae; 
het -:wce-l.:A:Ls hij :veit'cler a:oet •én hij 
mist d1a,~ ifi!ilet hij geen e'k,s~ses 
zoeke11.Jlij wordt uitgesloten.Men 
s~r.eejct dan van 'Aocept.é 1 .Dat het 
h~er ~xan.se termen betreft hoeft 
ons n~e~ te verwonderen aange~ien 
het frans lange tijd voertaal ge 
weest is ln het overgrote deel 
der k0lleges. 

De bloe1i:1teri.ode van het , 
il!s eeh'lï.en:- voorbij, Waair lî!!u~~:,tse:n 
VS.E!Jk de e~.;l;ge tQ,e~el.aten altti i ri't 
Was 0p de speelplaats is het~ 8 
doo11 de opkomst van ad nu 
sporten als basketbalne!1;oÜ,oh~~~ 
meer en meer naar de e~...., 
verdwenen.Spijtig m. achtergi;QUt" 

enen w:tj. 
8 
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V.· ' l ~I· 

il>p 1'9 :fieb•I1ua11d il!. b,Fa.€'1\Jt de E-)fcl:ï(op·e,se y~,)Î;'e,n,i:ging .~el' B'evoal?del'':Lr;ig Mai:i d'e Poëz±e 
·,,aa'r jongste' initiattie.f "Aan de !Gant V~!l het vuur" in première in d'e Ioka-l!en 
van de bened·enverdie1?i;ng van het huis aan de Bli.jdé Inkoms.tstraat nr-, 9. 
Ge<lure,nde een vol. uu r k,regen de enke!J.e tientallen_ :1::.u.isteraars er een $ taai!. tj.e 
van E.1.1<t·0pes,e d1~ehtikcuns,t ti-en g~lffix::e geb,raehit do0l? J:o,s Sttro·eba:ntrs. ,Be wllgeme:ne 
se'ló,et•aris wan, d1e ver1mi,girrg. Eugê•ne Va:11 ]tte,rbeek •ièl'gde ~oèr, de kon111)e'Ilta:,ren, 
De muzikale ,olill:iijsting; van het ili;rrogramma stond op naam van Jan Reynaer t s , 

on(ler de ,t,dYFe) df\ukiin.kt vanda,a:n 
W,ie de oplia·ge_cij,fers van poëziebundels en 
-bioëmlezin8'e ijkt, komE onvermi'deiijk 
tot de vastst g die z$er in ,e 
k, \ ondg is : Leu êr- 
r · e je /;laaél• mens ,îe 
l! ëz>i..e i:n V e'ren toe 
a· eer t, haast eli tai Lek , 
~ hrij aan de eigen aard van het 
. 'jke medium zelf, zou al te eenvou- 

•dig zijn. HEl(t bes eaan van, ·een "Eutco ei;- 
•en,i,g,ï,ng, t·er B.ev.o;räerli:ng ván lle :Poih - 
ves tig,t dit reeds op zicJ,. 
Met baar prodti}ltie "Aan de kant van h!!,t vuur" 
is de Vereniging ter Bevordering van de Poë 
zie ni:et aan •haar proefstuk •toe, Zo had in 
se:ptretnbe;x- j i. de ,t:weede a';/~everiin1r ,,oo IIE!t; 
Eui;..opese Pc,.ë.zie1festival pla.rts. Zo oq'lé woi: 
de11 rcegelmati& ''Middagen van de Poëzie" op 
gezet, met dicnrers als dé !liederlander Dirk 
K,roon ~n de Vlaming Luuk Gruwez. 

j 
; 7 

f 
1 

l 
t 
1 

'So .. 
!' -~Î- 

He't muzikaa'l,,,poëcisch proguamma "Aan g,e kant 
van l'ie,t :vuu~•• l,igt in dezel°d:de lijn-. ~o·ëzie 
u1iit ll<e sfeei; va'rt d'e v:ei;pL:ircl\te school;bToem 
le,z:i,ngen hal!en, onder de -bcl.jwijlen dure 
dnikinkt vandaan, poëzie op het podium. De 
dic:M:konst lacên aanvoa Lan als een levende 
zaak. 
.:ros Stif1pob•anu,s f,i:eé!:i, t11nt) ,: .,Onze1 Y.e:i;e:nig~og 
probeetrlt op i;i;n o.il andere ma1'iÎleI: llezj/g t~ 
z.Lj,n met - laten we hec ma~r. volksopvçuà~ng 
noemen, om er hec grote ett~kec o~ te ?Tak 
ken, fiat wil dus zeggen dat we n4et louter 
een proipamma w!i.11de,n maken dat es te ci,scl\, 
11ev.redà1ge1\d, ecu zijj',n. ,He,t lie(tek'ent weil d'at 
j,e 

1
er uitel:nd'èl!i}R van ov~,ttu-igd1 bene d~t 

poëzie een :fiunktie beeft 1'n" de samenlev~g, 
Jlatt kan het bewegen zijn Va'D de aamanl eva ng , 
maai, d.at kim evengoed zijn de hanjes -van 
he·t i!Le;ve,n zowat aan elllkaa11 !<nopen zod,.at 'er 
toch• nog ile ès vani iiees t in zi;,ll. 

of weet de dichter dan raad ? 
IJe ba.s_is voor heil prog,ramma "Aa~ de ~ant 
van hez vuur" vi:irmt de bt9em~e~il.ng die de 
Verero,g,fog uitgáffi na;a•r a·a:,nl!Mfd•:i,ng van 11:et 
tweede Europese Po:ë~iiefestiY(lli • Oeze v~11- 
ch en in de Europese Reeks van d'e cab:i:ers 

~anede Leuvense Schrijvers~tie,onder éie 
titel "Pichllers e~ oichtkunsc uit Europa 
t9SQ~l!l80'"', Uit.II tl,~ee blroemrtezi.11g wex,d /~en, 
keuze gemaüt vafl 20 ged,icih ten. lt!l:.e11~,1.3 

wetd rekenitig ,gehotr.de'q\ me•t eel) ze ,ruim IDO 
ge'lij,ke ve,rischei.denlîeiicl. n:e, b!!-.dee'Ung, is 
e·en s taal'ls,a<1rtje aa11 r.e bieden van dê Eucro 
pese dichtkunst in <le .uge1Qpe•n 3,P jan, 
zonder met äe keuze van een twintigtal ge 
dichte,n aanspraak. ce w,il.ien maken o,p enige 
·r.e'J)resentra:ti vii: t·eit. 

Jos Sc1rnoöants : He,t irrogramma begint met 
een aantal gedichten die iets vertellen over 
è.e poëzie zelf. Het is heel typisch in de 
poëzie van de, laatste io - 30 ó~~ dat de 
dich te•r zieh voot'tdu.;end ever zie'hz.el,,f en 
z i jn eigen peë.zie b,ev•raagd heeft. D.i!t is een. 
eerste deeltje. Het 11U:'ddelste deel iis dan 
de reflektie van de dichter op deze samen 
leving. Daar z it t en dan twee voo rname dingen 
it), Het· ee,rste ~s -dat de dichs.er, ,z1,ch, S·l;,et:k 
a.fzet van cl'eze s-a,nenle-v.irtg, irçm1iscih, sll'.l:: 
i.astisch, -soms. e:r te.gen aan gaat, Maar 1ang 
z,aam aan is er ook een tweede idee die gaat: 
meespelen in het programma. ET is niet al 
leel\ C!t:.n ,·veririt • maar ook een soo.rt identi- 
f fäa d c m;, ~ - L1tl!el1 ~e het maa ir ,de ,s !lach trof-. 
fett, van d~- pan!etll:evilig ooémen, al w±e1 ar:m 
Ü; fn verdrukt; dit kan e"engoéd de vrouw 
zijn, of de man d~e,het allemaal mee meer 
kan volgen,boven wiens hGofd de politiek 
gaac, .. ~n lat11:s,te sE_uk in di..e evolutie 
î.s. d11·t de ä;ich•cecr ni!e,fi, a,Meen e~n,, :~ t'em g'~if.t 
var lenen ,aan de zwak~e, maar da•t hij mee 
~~~t ~oeken naar een seorc alteFnatief voo~ 
de>e C'.lmenleving. Niet?. in de #nv.in een 
poliLiek alternatief, dat is de funktie 
van d,, dichter 11ie1:.,, 1 da•ar moet ie maar 
vana.f hlij'Ven, denk ik. Malir wel in de zin 
van : 'el? )<unuin and"re dirtgen' ,ei; zijn an 
dere waarden mogelijL .. Dat heeft dan naair 
ons gevoel iets Clè maken mee het zoeken 
naar d,e verhondenheid, n:î,ec al'leen van de 
men,se?, nia~·r OQk V·an ~c mens ,me~ <te _rnat,µur,,_ 
mee 2a1.c:h'zel'f, met d •smos ... e.r zitten 
ook reli~ieuze tendel),Zen in, ma~r n1et ui~ 
drukkelijk. Wel een soort van reli'gieus aan~ 
voelen. En daar eindigt het dan oak mee. 
He,t is nl. zo, da c op be t moment dat he c pro 
,g~i\µm,a 11,e<Jaan is•,,, .he:t e,i;genligk b:egiri!:. We 
eind'igen, lllè·t een ged'eiich1: dat noem~ "Raad 
aan de reizènde'', tnderdaad, op dat moment 
moet de dicbter maar stoppen. Bet_gedicht 
kan nooit in de plaats komen van~at er 
meet gebelflien. 

muziek 

voorz.iehdge o,pkoms t van de 
t!cei!Jtende •poëz.ie, Ba•t zig,; Je 
voJi1ibee'lidl, wa•a11, er no,gat w:a~ 
rondi readings : &ichters d;ie h 
rug gaan liezen in kaffees, in 
len,. , . Dus ter•Qg het le,vend. ko 
pd~::ire, Ei; ziii:P. . .nl. mensen, dl!e va 
~e- 'lieven g ,b ttl,J,1,md1?1J. ~lin band 
D.P.: De voo~stel]ing maakt ook g 

J. 'n cie~e zin : de,llllifek 
ae !lallJ!:s 'élli,ens,tbaar ,z11,g,n a 
po· moeit Wet mogel<f.jk,.~kt! 
Luisteraar een uur lang de poezte 
dü opzi:cht . n we ooJc d,ie 
1"1ein!i.,g moge!l iding te laten 
De mè>lod,i/eën rak!tii,s~e alt 
v-r:i!j" v:o;lkse l'I : Zµidame11d; 
zoa]s Viietor J·ar:r.a, Westv;Jiaaûlse,, 
heel ~e11kenbaar. ~r wordt gebruik ge 
v itaa11, fluit, mondt>rom, folkó 
t , en g~ng. 

dichter heeft ons dus geen 

e:t. 
t1n- 

ceone.n ogenlii'li1c mis- 
sohi.en w n dat er poë- 
zie ii.s, dat: op d~e ffiil.nier de met1sen l<unnen, 
in voe· · · jMeQ t11.e~ ,h11n di,eir · · ilf, 
me,t \Ie dii,e, 11,e'b~u,éc:i, met , ·.uk 
ges cl\ i laa>r vo0:r de ,res n k het 
toch maa te zwaar maken. hiet 
je toch a 

D.P.: Bij 
het pr.o,g;r 
d·e toega 
Vomnen z~tke kriceria niet eon hele beper- 
king vo · leent ? 

J.S.: d~acht 
een >bi ou willi,!,ln -~~1,1en 
vàn de an wel. J!ln' ,seh-ilèit 
je aan >herme 1:1.sche dd,nge,n voorb•ij,. 
Van de aad'e17e kant zie je ooi< dat ~e dicht 
k-unst sinds '50 te.ruggaat naa•:r ee,n. veel gro- 
tere verstaanbaar · AAt veel ~nypudi- 
ge,l' s t.1culs.'t:4nen. E a>i<1h•ter,s a~e tetug 
naar het dj,m, gd 1' i,s tel'UJl_ een, nog 

D. 

' 

programma, 
.. ken. Wordt 

? 

a'sJt i,1Qi;:d'en. 
e z:i,jn op 

t poJ.itd'èke p 
kun ,ie niet teks•ten. daar, 
'1'1 • Dat kan dus-. , 
d . . , , 
t 

D 
e 

len . 
nen dat: men 
luiste.ren"... heef,t alt:ijd !Î:e~s 
plechtigs. Ma e 9 '.n 
p;i;og,r;unma kan e,t -Diie't 
alleen om da,t 
ga r ,:,,a 
te 
D, 
t:O 

J, 
ma 
een z 
ni 
b.l 
z 
t 

leeftlill!àat e 
in de ioëzie zelf opk te't'ug, • in 
neoro - .!}tis obe s Cl?Ömi ng, cli,o. .ae '1,aat 
t o,ph~E maa~t. bij ons. b.e G 
G s hdij:vo.i11oee!Ld g~ng cvo't'Îg 
n ruwez. Dat is zo l!<lm.antds 
d d'ie sdi1rijft. Tecîmisch 
goed, maar de iliappelijke relev • 
daar,v• li.e,t zo · • 'k, Ten.- 
zij · in, il in èl een 
stem aar, n gè à" l)a~ 
is d ype onz~ ~ijd te il- 
~u 

D. · gevoel:î,g 1 

n . 

t Mliekt • Il • • t : • 

J. ll\!.Urliij,k, zaie'tSI ai 
!:ia genoemd · de 'ha · 
den',dîe ew zich op voo~hand oo afal 
ten, Da't is dan ,:,,eer even j1111me1:, MIia 
a~anuss7n z~~ ,to.eb wel een 1!19<>t mens 
d~e b,e~-1.d z l.,l n· et ,'!,aar tie iku-i(l,tel'en 
d~e ~ ook veei t~'W'eilntg van·kên:nen 
moet toegeV~n c!1at poëzie nog nauwe 
betaalbaal' 1.s, Bundels zijn soms e 
te duur, en dan kan je ook niet 
aat 'lllens:en •ze gaan kopen, 

IO 
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RED:EN ' ~ ' (. ~- p NTi . ' Jîli-- 1 Jr ~· 
Omstreeks 1960 ontmoette de 
S K. . pastoor van 
t.- :winten. op Zl.J·n hu•sbe k d 

k l d ~ zoe --ron en en- 
e e ou e.L's van hersenverlamd k. d D • • d e in eren. 
eze mens_en ,7den hun küide·r-en- nüiet raa 

weg n~a:i: een l.nte1maa-t, m,i.ar i,n: Le11v!n o' 
onig,ev1,ng l;iesto,nden g1;1en ánilèlll,e inoge~~j~h·e 
den. De -IH1ni\ie,n we11,de,nc :im mekaa'!l, gesla11.e11 
~n zou e,1; ze.J\f i:,gs aan gaan, doen. Via 
de p~roch!i,_e "1e1:d het gebruik van de l:ok1.1- 
len in de S·chapenstraat 98 " ~. 
d , ueKomen, toen 
eze net door de R -Hartschool e d 
l · · w "1 en ver- 
. aten .. Op deze manier kon. WINDEKlND het 
schoolja~r 1960-1961 starten met éên klas 
voor fysisch en mentaai gehandikapten. 

eionierswerk. moe1. het wel .gewee s c 7.ijn Ln 
di.e tijd. \lo.o~beelden vaa eet, ext1rrn,1,1L 
voor motorisch geh and'i kap t'e k,:i;cnd~ren be- 
s norrde n n'iet. Een $·t~vig'e ,aii'ga1'i{s;i1:.ie van 
het ,1h,iite-rr_lfewf•tn @nde.w!i,j•s 'doè~ de ov.ephei.d 
Het to'tt 1970 op zich wach.tte-ri'. W.kndekind• 
moest dus zijn. eigen pedagogische aanpak 
u i rbouvèn doo'r de jaren van ondervinding 
heen. Dac er nood was aan zulk een exter 
naat, wordt bewe aen door de gescad.ige groei 
van hett Jeerlingenaantal en. bec aantal.klas 
sen (nu ·16, l-/aarvan 9 voor 1.iç-ht mentaal 
gehandikap.t,etr -en 7 voor f,y-s.isch gehandik"'p 
ten. ). 
ln int+ 1&1¾111 h'êit tQt een koii,sd,i,,uatie rvarr 
het (v,11,ij1ê) llu;î, tcngew!,)on Qnde-r.1;f;i.j-s in het 
Leuvense. Tus se,n de inste'l11.n·gen \J'i rïdck imd , 
Ter-B:,mk en Lovenjoel werd een caa1'verde 
ling ove reeugekomen , waarbij Win.deki nd 
voortaan onderwijstype 1 (klassen voor li.cht 
mentaal gebandikapten) en type 4 (Klassen 
voor mo eo r i sch gehandikapten) voor ?.ijn 
reke.ni n,g -ne.emt . 

een 1kij}fje achter de, :v0011de11E 

l)c oudeir s k;rijgen dan een a•tt'e&tr ·mee, _en 
een lij scje met de mogelijke sèn~~en in hun 
omgeving die da c typé van on?e,rw'.'~s lever~n. 
In 1974 is er i11111ers een Koni.nkli.Jk Besluit 
verschenen om nee schollvervoer ce r':-gelen. 
naarin s caac , dat. het kind .naan de áichcs 
bijgeiegen school van het aangepaste type 
moe c fiiesbuui_;.d -wo~de.n, wi~ men a-anspra~k 
make.n op vÏ!'r,y,ê'e1,-sv1Hgóed;rngen~ D7 ena ge ,. .• "~1va~d die l<eil~~e:n"wa~,dt, 11!S deze "'eqz.ev11'11:L;J~:.... . •,1; a .,"!", · • ... ·• ' 

t.u-s-seo wrij of. djk,01tdecwJ.JS', 
Dit jaai:-vierc. Wiodekind dus zijn 20ste . 

· r"d·ag en met reden. Ter ge-legenheid ve1:Jaa · , · d 
van die. feesc gingen we een& praten met e 
hee r W. Loo.nbeek, direkteur van het cenc euei 
il l ndeki nd . 
llP. : Ho een kind eige1;t i ;k terecht in 
ee-n seb r B'uiPenge.woon 

caps onmogelijk kan deelnemen aan het ge,;, 
woon onderw,i j s, wo11d,t door een gesp.eciali~ 
see nd Il ,M. S .• -cencram. aan, de nodige o,nder- 
2oe n Oijde-rwo- centrum-~d~dt 
' ~tge111:a..ak. de qi:l\'t t~ffes, 
i e'.t ~iÎI rit! n ~ lip'rit o;f 

ig menta , insle>l · 
v blinden, i;aktergestoo •. ) 
Vanuit het gi.Ï,nistecci.e is d~t, fina ge-- 
zien, wel begrijpel'-i,jk. Maar ande 
.,,ot'dt de keuze~cijheia van de ouders to.eb 
aan banden gelegd. Financiëel min c 
gezinnen kunnen kinderen niet 
<iergelegen s ,tw;.en, dii~ fll: 

ans and' qgiisêh,e aanpa 
ö:a-n d • tt hun omgeM 

~à t geb_e-u11· 
. . isje dat 

verwezen ? 

met de jongen die, o'fi 
een PMS naar- Windeldna, 

-m.. : Een nieuw kind komt terecht in zijn ver~ 
moedelijke klas, waar het 14 dagen 1.ing ge 
observeerd wordt : wat kan het wel, wat l!eii'!l. 
~et niet, W;it kan'het ~innénkort lerel) 1 
..Uiia,n;i voli.:;t een -g'!}và[l."sb.és.p11eki.ng ,met h~t 
.?"rrd.e.rw,i,j 1.end, medi:11ç.l\ el) itaramedi,;.ch per.sc;meei,, 
m;iaxiln hes-loten wo,rdlt i.n we·Lke k1as het kiatl 
in kwestie l)esc ao.t zijn recht zal komen. Ben 
therapeutische aanpa~ wordt uitgestippeld. ~a 
ongeveer een maand Wi,ndekind worden de ouders 
ook uitgenodigd voor een gesp rek . 

D.11.: Worden de ouders veel betrokken bij 
het scboo Ll.eve a van bun kinderen ? 
WL.: t,jn élht m_élànd vragen we dè. ouders dus 
VQ'.O,r ee,n !;C spreJc Dan. .W:otid C vooral ee- 
pr,a~ t over d è lange en soms moe\izan:\e weg 
p'ie ,<)üd·e.rs en kinae11en hebben moc terr .i;f- 
1.eggen om tot bij een aangepas te scl\ooll te; 
geraken. Sommige oude.rs hebben hee1 wat 
weerstanden moeten over.winnen. Anderen, 
vooral ouders van fysiscb gehandikapte. kin 
deren, hebben een.-warec -martelgang van dok 
ters, speci.a Li s r.en , klinieken achter de 
"'ug,_. De ouders. worden zoveel, mog~iij k op-. 
g,e,.,.·angen 111,a het o.ude.?<com~ tê" 1laar kunµea 
dij op :ci·chzelf, eonde.r v,oogd\ij van d·e d11t= 
,,e,kt{e van het êencyum:, hun p11obïemen be 
spreken ,en s-.imen oploss-én. 
Verder krij&en de o~d~rs ook tweema~l pe:ir 
jaar een "r appo r t". NaÎ:uorli,jk niet mee 
d1;.age. cij (ers vo.o-r huiswerk en lessen, weli 
e·en' gebunde;l.d verslag van wac ki-nescist, lo 
i;o-nedis c:, leerkral'hc _enz. he c afge'l.pl)en s_e- 
mes l!er mee het i_ind b,!'-,re.ikt hebl\en, en -wat 
ze, denk.en dat nol? p.e "kan worclnn :Ln de 
t~el<"om& t. Çok dit :tj>e ,•!il~.;.dt sa111e~ 
Jl!è't dê- oJ,tde 1:s j?e·spr.o 

Wit. • liie <fa,t nwe t mee'Jea, , . 
'. o'· of doo·c "Y . e h'andi.- o.f lage · ,_ "'• " 

m,. : Oo !Ie kapnci te 
váa elk kind afzonderl1'Jk. Wat de licht 
mentaal gehandikapte kindel'.'ei\ betreft, van- 
af 13 jaar kunnen•, vanaf 14 jaar moeten zij 
tree >BLO veduten. Z'ij komen dan t:"ei:e~ht 
in h,ec .Buice,ngew · · der,wij.s. 
o'î:rî ··aa,r is W!i. rscre k!l:as 

·s•ta rrn , ' s ~o-rm 1 11 • 
een 11.i.c nelnrpJOO'-- 

eo11r.1 . genand · Br/!1$,tisdî 
bè teken-t het , n worden VQ.o.r--- 
oe4'."ei<I op het leven in een ~ezinsvel'vangend 
of oe-z-ingheidstehuis, liet werken in een lle- , 

· werkplaats, of lfet leven in een qa:g 
. De -ri.cht!ing 1i.s dus bedoeld voor 

. d.i.re 'Î.!l d~ ma.ice. gèhagd~~ap t zijn,. 
steeds :i;n een b--;1;-seJhe~111(! tni:l.teu zul 
te,q ,Jie,.,.e,~1. 

méér dan· alleen een s 
Dil.: N ijzend pil 
Wiqdek-ind oo,k treel W#ll des 
k-inde,i;, ,, neuvo1oo 
~~ne.ti pedtsëe~, 
s•te11, 01:>g, lèil:in, 

Wl:..1 Ja. , voor de . 
k,apte kindex;en is een media 
ó.ische. d~enst een noodzaak • 
speciaall gewerl<!t wovd'en op he 
van bew jhe,id, 1 icha · 
elemë ingspat,rollj!n 
,llcflat:W te,nsi 
,des1{,.u 
l/<Dó, -a'1h g:e 
ganse aerst 
ligt el!. on<!' 
aanvu pie ech 
d-it i opge 
de medische en 11sychop.edagogi 
v,3 · · - · n niet ges 
he · tionale • 

,on ed,isoh,, 

.. 
subsi e jar 
de he maar is t9c)ï: v. 
toe,treiken beeld : veo:ir ee 
mentaal ·kine! onttva.ág~~ 
veer 70 r 
ongevee . 
énke-le itî 
wevkin e 
onde11h o 
kos,te'D 
der ge d, app 
pie is aa1ba 
er gee 

P,rob!Leme • Vervoer 
de no1rn1e- · sterie 
opVo'êd"\i,n· il,g ,Vi:11:a 
4e' 01t',garu, o·enft 
Vlln IJ·eu s oeil ij 
Dat onda liijkhed 
sl!aagc, et. honfd 
houden, idellijka 
e.n zich __ n; te passen aa 
ouders en kindeu,en, is beslist 
feest waal1d ! 

AAN DE KANT VAN HET VUUR'. ve/,Lvolg ~an p_.10 
Niet a1reen in de zin wan e.e"i\ zu~ver inte1- 
l!el<.tueel vers,taan - en de. pest is dat on~e. 
sëhoo!l lou tie-r hi,e11op gert.ch t is • •Et: !Le l!Clt 
:tre:,; ook een va(l;a•taan--:!!lE!- t-he,t-11.art, een ,in 
;tU>~tiÏ(elf :vetis•tlaan. F.n dàf' moèt !l)OÖ;ie heob'eil~ 
BJît wH l\1üemaa1i niet ;eggen deit !,e nifret:_s, 
I<san ]e'.1:,en va-n het ontl!eden van poezi:e, Er 
is n¼ete zo plezant ds de keuken van !en 
hötel te ~ennen. En de 1ce'Uken'v&n de dich- 
ter i& l!linstens even interessant. El 

is de margina!liteit vàn d~ dioht 
B,P.: Toch ~iet toe te hell'!lel!den .• ,Big nogal 
kunst daat: s't."e.- Je een afkee,r ;ia&t voo7. a!l 
wat me.neen · + ~ él t 
\l'at :i:ween!J! n:1111-"):' poez'ie, • Haten ze at 1111'.e, 
van op school 7 
J S • Ja j,a.., zo11de11 twij-t'el. E:. ;11; niets 
• •· ·als d~ ID&tlier waa11op po~zie.soms 

zo •~S lezen wovdt op school en, 1.1.llteen 
kapo r Ik dank dat poëzie een zekere 
g~d~jke verstaanbaarheid moet hebben. 

Da voorwaarden v--.ronde 
aa kant van, bat wur" b 
-.ijn eenwul}ig~ liet p 
1,e -ujati1Îg koat 3 
(1'&C nié UI 
Croot 
•~!!BI; 
tot Il, 
b ia 
lndl:e 
Aan\ll'agan Q 
tot da B11~ 
Inlèo1111attu 

Il 
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hoe het groeide. 
ln 1981 is de beweging ondertussen tric 
gegroeid tot een 65~tal wereldwinkels 
die je zowat in elke zichzelf respekte 
rende stad of gemeente terugvindt. 'En ,de 
groei zit er n.og altijd in. BoveQdien i$ 
-~·r è'en. hechte o,1'1,l,eráinge ,samenwetk:img, er 
-z;ij n gemeens~l\appeJ.:i:j~e s,tudi,edagen en 1ak- 
ties ,enz. ·· 
Hoe het in Leuven van de grend kwam ? In 
juli '71 name~ een aantal dissidente Jong 
Davidsfondsleden het initia'tief om ook 
te Leuven met een wereldwinkel te starten. 
De e:erste opdraebt 1,1as uiteraard het op 
kalefateren van een nog-al bouwvallig pand 
in de Ti.ensestraat nr. 140 en het inrich·· 
.te:n van de winkel. Het -was al1emnal n0:i; 
1:î.esclie:i!den, want l:î~{î_eMens, dokur,nent:,at:ie 
mate~:i!aal. en 'e"nk~le a:r·t:.i'san;il.e voor ee.r+ 
11en, werden alleé"TI kbfif;±e 11it ·ranzani a 
en rietsuiker ui,t Cuba verkocht. Waar de 
eerste twee j-aar vooral accent werd ge 
legd op de informati:efunktie en het ze1f 
financierend runnen van de winkel, ging 
men de daarop volgende jaren meer aanclaclic 
schenken aan het n,aar buiten treden van 
é!.e winkel, o.a. -.ia het opzet ~<m en mee 
óiià:e'rste11nen yan z9w,~l 11.La11~sel i.jke als 
l):a·t:i:bnale ak:ttes,. D\tt giing dan gepa:ar,èl 
m'e:t bet zoeken naar eeti eigenhei.c;I en een 
plaats binnen het seäl.a van. zichzelf pro 
gressief noemende organisaties. 
In 1974 werd, vanuit de bekommernis om 
steeds de band te leggen ~ussen de proble 
men hier en in de Oerd~ Wereld, binnen de 
.:rereldwinkel een werkgroep "ge sonde en 
,,ech.tváardige voeding" ,c,p·gericht. Deze is 
cader tus sen uitgegró'eiil, co t een auccncme 
v-~,.,..,,., de v. 2 .w. te i:î~-orè. 
Toen, in 19,7,5 het tota'le áan'tal wereld1án 
kels in Vlaanderen was toegenomen tot 31, 
wexcd een overkoepelende v .z .w. opge.r i.ch t : 
Oxfam-Wereldwinkels. En al was het (oven 
t,t;okken ?) entoesiasme van '68 nogal ge- 
11tildetd, er bleek duidelijk dat in de plaats 
daarvan bij een aantal mensen een langdurig, 
e"fig,igement is gekomen en ;ilo,óra 1 s tev:i,gere 
stru'l<tuten en e~n meeii pl'ofessit>lie'Le aan 
pak. 
He tt ti.enj nr;Lg b.esnaan :iis voó r de· wne1<! 
,winke:ts een roélen om f ee.st te vüeren . n;L t 
wiLlen ze door hun werting extxca in de 
aandaeht te plaatsen. Een aantnl plaatse 
lijke en nationale akciviteiten worden 
i~gericht. Op zntcrdag 14111aart is de ak 
·cie gestart mee een proefditg. Deze dag 
bood aan alle nieuwsgierä.ge-n en geînte.res 
seerde:n de gelagenheid om kennis cc maken 
met 'de ,weir11.ldwinkel en ·gta:t;i,s te proeven 
van .de- "1.-erli,.J,ke en he:e'ir1ij~e"' koU:Le d1d.e, 

In 198 1 is het IQ jaar geleden dat de eerste wereldwinkel in 'Viaand·eren zijn 
deuren opende. Het begon allemaal in apr i L '71 te Antwerpen. hl was de for,mul,e 
a:gekeken bij onze N?ord~~buren, deze pog ing 0m :ViLa een wi,nkei be,p:aailde id'eeiin, 
uit te dra,gen ~as ·uniek il.l'I !/'ta-a.Rde,ren, Het akitdem0.del sil!0e:g a-at'I" 
©ok ihe't t!iijidsika'der wa1s gtmsitig,. Tiiidens, en ma ltë> w0elï;ge j:at"el'I i,6,8• gq:;oe,i'dsn 
ni!euwe opvae I! i ngen en inziehten ii. v. '1l. de u,i tb ui ti! rïg ,van d[e Derd'e) Wereld de 
bed~eiging van ons leefmilieu, de· giganrzis~he g,rcoei van d'e muilflina:ti!onal~ on 
dern-emingen, het volkomen gebcl"'ek aan i.nsp11aak van d'e a rbe i de r s in hun bedrij 
ven en van de bewoners in de wijken. Aldus wecden in datzelfde jaar'71 nog 
op andere plaatsen wereldwinkels gecpend : t-to 1, Gent, Brugge, ... en ook ee 
Leuven. 

.:.51\G 
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e, v.e'l?k-0ch,t i,lo,rd e . Bove'ndieni ·wb1ëd t van 
14 tot 18 maärt aan elke koep.lustige een 
ko,ting van, 25 fr. aangeboden -per aankoop 
van. 600 rr. Deze koxctingsbon samen met 
wat imonnatie over de we11eldwiilkel is 
terug te vinden in een krantje dat u on 
langs in uw ~rievenbus bebt geKregen. De 
ze reklames•tunt kan uiteraa.d moeilijk 
s,pektak)l_la,ir geno·~O\d worden, maair meer 
kun j,e ,ru,e,t Mer!,l'acli1tten van .e.en, V.-z-.w., d:Î,e 
het moet s ce l ken zonder- enige .vorm van 
subs:i,di!e. 
méér dan verkoopcentrum 
Da~ in d.e vereldwinkels nie-t eenàer wat 
te koop .i.s , 2al intussen we.l, duidelijk 
z i j n , 'Naast de thee en de ko'ff;i.e uit Tan 
zarri.a , cle, k0ffic.c µJ t Nicalëagua en. d'e ro- 
11t> w1jn tfi'.t !l.lgedj,e, ~;i_j,n a:i: d~ l!!atst'/e, 
mo·11nden .:11"ltele nieuwe prodlfktei 1:îij geko- 
11\Cl\. Dit zijn d~uivensap en .ros ê. u,it Al 
gerije en cashew-noten uit MozllinJjique. 
Binnenkort zal er waarschijnlijk ook ho 
ning van koÖperatieven uit Mex.ieo te koop 
zijn. Kortom, zeker de moeite om even bin 
~en •~ lopen, zeker alu je weet dat er 
nas s t "" veedingsprodukten 119g i;:J.lerhande 
'I I et:Yoo,:we'!'.pen (vielen handwet'k,mactmmé, 
,i.ardewe1·k,,p<>Mho 's, •.. ) afke.mi; c:i,g l)i tt ar- 
1,c Ldcr.s- of boexenf}EllllCCl1,$Cha1rn«:m in de D,er 
tie \4811-eld t,e vinden zi.j,n, Dan is er nog 
,le infor:nattie en dokumenua t i.e én zelfs een 
beache i den b>J.bliot'eek van bo-eken en tijd, 
schdften. 

worden. Ben voorbeeld: de Niearagu;1, 
De wereldlrinkels -willen hiermee de ,eJ.U~ 
wedeiropbouw van bet Nicaragua na So 
nen, Daai,toe k~B~ zij ko:ffie reehts-ueeks 
bij Eneafé, d'e N,:i,ea;ra,guaaµse staatslllÎlátsc~p 
pij, voor koff:i;ehancfe,1. Eit zijn g:een onnodi 
ge J;ussenpe.reonen die hun dee;L van de wi.118'1: 
opstrijken, zodat de plaatselijke boer een 
eerlijk deel van de koffie-opbreJJgsl:' krijg 
Per kg. verkocht~ koffie wordt er bovendi:e 
nog eens minimum drie fr. als pr-oje~ten- 
steun aan Nieara al;gestaan. Dus tw 
gen in één kl.ap, de koffiepl 
éen redelijk lo e Niearaguaa 
-w'i,e-e*po,'!,,t :krij, _,gge,ste1J,11tj 
b~el'angriá,k .Î.:s v evenwieht-ig 
!'ial!ans. Zwa11te we Egber-ts, 
cl'en een >,i;ange nasmaa moeten hebb 
wetenschap dat de winst blijft klev 
de vingers van één of andere, veelal ....,'""'""''" 
velliscische ~ootgrondbezitter of 
tional. 

•Nu ,i:breht een w~elm-rinkel met enlè«µ 
tkel be zijn in d~ enge zin v,an het woo;r 
i.s ~ovena,l een ~ks~i.~deil. "dat hee'1war · 
ge•Hj,klreáert· b'ied t.• !'JJ:>or, he.t voel:en of o,. ~ 
,s,t'eunen ,,an zowel oatiiqnale als plaatseli~ 
akties, door stud~ewètkgroepen, door s~ 
a;eedt d·e werel-dwi-nkêl naar buiten. In êle 
tJ:>ekomsl! moet het wellicnt in deze r· 
gestimuleerd worden. ?:o hebben l>ij 
· ,g;,;o te i!kt • deze tegen d 

tegen de · d of tesen de 
en, de we 1s de ~'<ties o 
e:ta;okken •ngezet. Vandaar 

Il q!el 'li ett!angs' v.anwege de 11 .0 
1e s t·aats:veil aie de 'W'ereldw 

a, ,s "uiterst 1 · '\,aeifistiseh" 
sch_ilderen ... 

·7:,-~::~\~Y~~ · .:' · -. --- . ,, 
" ·~ 
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KOFFIE 

Be e 1 
kr~tcria vo· ' 
produkten zijn .dli.,e precies voo11 de uitvoer 
bestemd z:iJjn, "Want anders kan je ner zo 
goed alle rijst in Indië gnan opko~en en de 
hele bevolking ·'te honger zetten. r.:iJef.stc af 
gewerkte produkcten ook, zo!cls de W'ijn uit 
Mgei:ije of de ·oplo,skoEfcic uit Tanzania 
1>rodukten ,d!le do.011 koliperattie,ren gems:akt 
worclGln en dte -,m.-e · • •.•, · ,ussen- 
péllSG'n·eh. 'lllln ,o,2 e,,;<l 

"JO jaar W.W."-:~teiten 
Naas·t de prc,efdag en <le. verspreiding 
beis mnssak11antje, w • 't tienjarig 

we,x;e omkaderd 
011:;51tJ dag 18 
film et volk" y_g 
an S ·1m die g~ 

g situ ii en El sq 
va or ijzonder a tue 'is. Daags nadi 
is er een debatavon4 met a~ 0xfam-verel 
win_!<els, ACW-Wereldsoli~iteit, het R. 
(Nationaal centl!um voor ontttlkkeli s 
werking~ en het A.8.0.S~ (Minister 
1 • ·, ·eil.ingssamenwe:okµig), rond h 

e1fun shu,l ' en d:e ä'.chterU, 
ire d wo:tdt aanga 
êze a i:vi, e t,en gemist heb 

nog ~e:!t nationaij•l feest]?Î:&granma. 
pr:i,1 ~V.U.B. Brussel) is er een fo 
sp11~ over de Nieuwe rnc~tionale 
miscli'é Orde, gevolgd doo~ een f~~st. 
Woe,,nsgag 24 juni zijn Miki-s l'heodor 
als Ernesto en Fernando ~rö.enal te 
in Yo!'s,t-,Na1:ionaal. En al-s u net lie 
1 · • het 20-0 pag,ina •.s' ~e).lende. 
b ,u•itgegeVen doo.r Gxfam-we:r; 
w, e1 d.e 1kaet:te:µ vi:iOr 4 a · 
h'e boek zij Il :ver1,:dd, · 
wereldwinkel te Leuven. 

gewetens _ 
Vol.ksboge.,,cllool Bleker-· 
~ewete'nsbetwaarde voor 
en, an,im;i'tiewe11·k, yeretst 
i1a11n me1t de ~isie en we 
i~. en zowel autonoOID als 
te kunn.en wer~en, in Leuven - 
wonen en spoedig te kunnen b,miun 
takn : Elck~T-ik,Blijde Inl«>'in$tstraat 115 
3000 Leuven (têl. 016/23.96.92) 
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