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16dc januari zal een dag zijn
die steeds de merkwaardige y,ebeur
tenis mAt zich mee zal dragen dat
een volksvergadering ~,erd gehou-
den van proffessoren,wetenschappe
lijk,administratief en tecnisch
personeel en studenten.
op'merkwaardiger zal in de anna-
len van de geschiedenis blijken
at zij daarna gerneenschappelij

opstapten om een y,ebouw te bezet-
ten.
Het

Gl\STHlJISBERG •

DE PLANNING AAN DE K.U.L.

Oit artikel geeft het relaas weer
van de afdeling Farmacie aan onze
universitpit.Een minderheid binnen

mastodont-fakulteit Geneeskunde
waar konflikten tussen de verschei

ne onderverdelinpen en studie -
richtlnr,enniet uit de ether zijn

8 denken.
t geat hier evenwel om een tech-

nische aangelegenheid nl. de ~-
teli.j~e pt.ann.ûtg en noden aan onze
wUvP.I!I..i.teit.

Een universiteit staat immers niet
alleen in voor onderwijs,mear ook
!lOetzi.1in de mogelijkheden voor-

zien dat dit onderwijs kan door -
gaan. Gebouwen worden afgehroken ,
andere opgericht en de gehele bo-
terham moet verdeeld worden tus-
sen de verschillende fakulteiten,
tussen de verschillende onderver-
delingen van de fakulteiten,waar-
onder Farmacie.

BISTORIEK •

In de periode gaande van '63 tot
'68 wordt er door de proffen van
Farmacie een aanvraag gedaab tot
noodzakelijke uitbreiding, antwoord
de fakulteit geneeskunde dat zij
voor volledige integratie is van
farmacie binnen de geneeskunde ..
ter bevordering van de medische
wetenschappen" en wordt in deze
optie~ voorzien dat farmacie op-

Op 7 november '75 schrijft de af-
deling Farmacie een protestbrief
naar rektor De Somer

"1\lsgevolg van een bespreking op
het buro van de Fakulteit der Ge-
neeskunde,hebben wij vemomen dat
er overwogen wordt de School voor
Farmacie niet onder te brengen in
de gebouwen van de Campus Gasthuis
berg."

IE PR)'l'ESTBRIEP' ZOOIER Nn'WOORD

" Het is U wellicht niet onbekend
dat deze lokalisatie ( in de Gast-
huisberg ; n.v.d.r.) her resultaat
is van jarenlange hesprekingen ."
Oe brief verhaalt verder hoe men
durende jaren in samenwerking met

de Fak. Geneeskunde,het Wetenschap-
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genomen zal worden binnen het
geplande nieuwe ziekenhuiskom -
pleks "Oe gasthuisberg "

'69 is een goed jaar: farmacie
krijgt de verzekering dat de ge-
bouwen kunnen betrokken worden in
oktober '72
In '72 zijn de gebouwen verre van
het stadium ze in qebruik te ne-
men (trouwens in '76 is ook nog
een vraaqteken ) maar optinis -
tisch levert farmacie voorstellen
in wat betreft de inrichting van
de hun toegewezen lokalen.

Oktober '75 wordt echter een don-
kere maand. "Geruchten" doen de
ronde dat farmacie niet naar het
droomgehouw zal mogen verhuizen •

pelijk Sekretariaat der Universiteit
en het Nederlands Studiebureau BSB
tot de konklusie kwam dat "de oplei
ding en de navorsinq Farmacie volle
dig moest gelntegreerd worden in de
ze van de Fakulteit ( Geneeskunde I

n.v.d.r. )."

ten volgend paragraaf handelt over
e verschillende goedkeuringen en ..

bekrachtigingen door de Fak.C~nees-
kunde en de Akademische Overheden,
vermeldt de namen van Engelse ar-
chitekten die meewerkten en hoe men
in '69 uiteindelijk de verzekering
kreeg dat alles reêel zou worden in
'72 •

" Indien de Farmacie niet kan ver--.
huizen naar Oe Gasthuisberg,dan zal

j/.o)'~j
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Boe koud het was, hoe herd we de ko-
lenkachel hebben doen gloeien, hoe

voetbalploegen zich op straat
droeqen, hoe ver het weekendhuis
gelegen was van enkele goeie kafees
o~ _de lIa~kt_vaI\Geel e!'..!f\&lre_~- I' - "'\'
tails van het ASR-WEEICEND in Geel
van 12 tot 14 decelllber,zullen "el
langs andere kanalen bekend raken.

Bier willen we alleen een kort ver-
slag brengen van hetgeen negentien
leden van de verschillende raden
allemaal gezegd en voorgesteld heb-
ben.

1. De taak van de ASR in de studen-
tenbeweging.

Deze taak wordt geden in het ve
len van een ·politlek stillulerende·
rol. Wat wordt hiermee bedoeld?
Een lIaatschappij-kritische houding:
in onze samenleving stellen er zich
problemen, zijn er onrechtvaardig-
heden die een brede aandacht en e-
ventueel aktie verdienen. Deze pro-
blemen kunnen betrekking hebben op
de 8tudentens1tuatle (bv. De Croo)
of kunnen van bredere lIaatachappe-
11jke aard zijn (bv. 30 miljard).
Oe taak van de ASR moet er dan in
bestaan over deze problemen infor-
lIatiete verstrekken aan de stu-
de.nten, via haar blad, door middel
van de raden, langs een aktieltoai-
tee (indien dit noodzakelijk zou
blijken) •
Verder zal de ASR haar lnfrastruk-
tuur (dokumentatiecentrum, sten-
cildienst) ter beschikking stellen
011 een eventuele aktie te onder-
steunen. Dit betekent dat de ASR
zelf niet optreedt als aktievoe-
rend orgaan, lIaareen aktiekoai-
tee - ontstaan bij de studenten
zelf - zal ondersteunen (zoals bv.
bij de aktie De croo).
De onderscheiden raden kunnen ook
een bijdrage leveren vanuit hun
specifieke werking: bv. Xultuur-
raad via toneel-, zanqqroepen,
Sportraad met een ·mobilisatle-
..raton· ••• 0IIl .aar ieta te noe-
_no

vervelg'blz 3
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dit waarschijnlijk de eerste maal
zijn dat in een universiteit van
dit land een nieuw afgewerkt en nog
niet in gebruik genomen gebouw zal
worden omgebouwd. Dit zal kunnen
doorgaan als een voorbeeld van fol.{-
tieve planning en slordig gebruik
van overheidsgelden. "

"Naar het schijnt zou deze voorziene
wijziging het gevolg zijn van een
teveel aan ru.imte ingenomen door ver
schillende departementen van de po-
sitieve wetenschappen.Normalerwijze
zou men verwachten dat diegenen die
verantwoordelijk zijn voor deze qver
ekçansie, verplich t worden de toe-
stand binnen hun fakultei t of depar-
tement te saneren.In de K.U.Leuven
schijnt men te verkiezen dit op de
rug van anderen af te schuiven door
o.a. aan de School voor Farmacie
een gebouw op te dringen dat,alhoe-
wel voor de Scheikunde gebouwd, door
dit departement op korte tijd ver-
laten werd, en •••"

Ret einde van de brief liegt er niet
om dat in de School voor Farmacie
de bloeddruk ondertussen fel geste-
gen is :
" Ondergetekenden(nl. 4 studentenver
tegenwoordigers,4 afgevaardigden van
het wet. personeel,de afgevaardigde
van het technisch en administratief
personeel en alle zeven proffen;n.v.
d , r) z cuden gaarne vernemen of di t
het gevolg is van manipulaties van
een of andere invloedrijke persoon
in de bestuursorganen van de univer-
siteit of dit de gew'lde politiek is
van de akademische overheid.In het
eerste geval verzoeken wij U aan de-
ze toestand een einde te maken.
In het tweede geval zullen onderge-
tekenden zich verplicht achten dit
op ruime wijze buiten de Universi-
tei t bekedd te maken."

VERIER VERLOOP EN ANTWOORD VAN

BErl'OJil I!!: IJOHER

De 4de december nodigt het planbu-
ro van de uni~rsiteit 2 proffen
uit voor bespreking over de moti-
vatie der gewijzigde optiek en stelt
het alternatie f voor.
Op d~z~ veAqad~g ontz~gt Gen~e4-
kwtd~ aU.~ veAde.Jte. ~t~ aan ~aJtma-
ci~.Zijdie nochthan6op~~~den voo~
e~ "voU~di.g~ inteflJtO.ti.~ van FaJUtIa-
ci~ teA b~vo~~~ van d~ m~~ che.
"X!.t~ c.hanpe.n" • •

Op een buitengewone vergadering
van het departement Farmacie be-
slist men tot aktie over te gaan,
gezien geen enkele reaktie komt
van de overheid.loIen bezet de ruw-
bouw van de Gasthuisberg.De pers
is aanwezig.

Het is evenwel nog niet genoeg
dat men durft op te komen voor
zijn rechten.Aan deze universi-
teit wordt geen protest geduld.
De Somer laat eindelijk iets van
zich horen, maar dan nog niet een
duidelijk antwoord maar slechts
een vermanende,diktatoriale brief
waarin hij NIBT 1IEI!IST te antwoor-
de.n op de hëiD-gëiitëlëievragen.
Pappa is boos omdat Farma stoute
jongen is.En is pappa dan nooit
stout?
Wij hopen dat U nog in deze Veto
de brief van Rektor De Somer in-
tegraal voor uw neus zult krij-
gen.Momenteel is hij nog niet in
ons bezit.

SlTa!RING VAN BET PR>BLEEH

In fa.se I van het projekt Gasthuis
berg was dus voorzien dat farmacie
zijn intrek zou nemen in Gasthuis-
berg.De verwezenlijking van deze
plannen verkeerde reeds in een ver
gevorderd stadium zodat de verhuis
naar Gasthuisberg voorzien was voor
het nu volgend akademiejaar.
Ondertussen hebben zich nieuwe fei
ten voorgedaan. De afdeling mense-

lijke erfelijkheid wil in het nieu
we kompleks gezien de nauwe band
met de pediatrie, die in de Gast -
huisberg komt.Aan Farma werd ge -
vraagd een deel der ruimten die
haar werden toegewezen af te staan.

Een belangrijker probleem en wij-
ziging is het feit dat sinds kort

afdeling Farmacie niet meer tot
de C-groep der Geneeskunde behoort
maar ondergebracht is in de B-groep
der positieve wetenschappen.Dit
brengt met zich mee dat de fysische
normen ( dwz hoeveel plaats m2 men
wettelijk toebedeeld krijgt;n.v.d.
r.) , die in het K.B. van 27/12/'74
omschreven zijn, een hinderpaal
worden.Want wanneer farmacie in-
derdaad in de Gasthuisberg komt,
zal de B-groep Positieve Wetenschao
pen geen enkele uitbreidingsmoge -
lijkheid meer hebben I

En dus zocht men naar e~n oplossing
nl. farmacie h*isvesten in andere
gebouwen : er waren twee mogelijk-
heden :

1- blijven waar men is nl. in de
Van Evenstraat,waar nog meer plaats
zal komen door het vertrek van de
U.C.L.
Deze oplossing is onMOgelijk ge-
zien men de gebouwen wil afbreken,
om PARKI~G aan te leg~en voor de
lIumane Wetenschappen.

2- verhuizen naar het door de Schei
kunde pas verlaten gebouw in de
Schapenstraat.

BOE MEN REDENEER!' AAN DEZE liHEF

De argumentatie om farmacie naar
de Schapenstraat te verhuizen is
een staaltje van technokratie :

Wat zijn de voordelen van oplos~
sing n- 2 vlgs-aë-öVërheid ?

- dat er weer plaats over is in
het gebouwenbestand van groep-B
der positieve wetenschappen
- dat er een vluggere overheveling
kan gebeuren van Geneeskunde naar
de Gasthuisberg
- dat er een bouwkostenverminde-
ring is van 250 miljoen
- dat re ekspansiemogelijkheid is
in de Naamsestraat

Wat zijn nadelen ?

- farmacie moet lanqer dan voorzien
in de onaangepaste gebouwen in d
Van Evenstraat verhlijven
- zowel de lokalen in de Gasthuis-
berg als in de Schapenstraat moeten
worden aangepast
- de afwatering in de Schapenstraat
is vrij slecht
- de didaktische lokalen ontbreken
bi jna volkomen

mE HEN ZIJN WOORD HOUM

Voor we proberen de tegenargumen-
ten van FarnA AAn het woord te
laten,willen we ter informatie nog
enkele "offici~le teksten" aan het
woord laten.

1."Ruimtelijke programmatie in het
licht van het K.B. van 27/12/74",
daterend van 16 mei '75"

In deze tekst spreekt men van 'afge
schreven gebouwen die in overleg
met de faltulteit als op te geven
werden beschouwd' en dit voor de
planning die loopt tot '82 - '83 •
ergens wordt er gesproken van d

afbraak van het gebouw 114.01 waar
Farmacie momenteel qehuisvest i

Wel wordt in de vergadering van 14/
10/' 75 van de qroep posi tieve weten
schappen,die als agendapunt boven-
vermeld dokument behandelde,aktuele
proble~n bes9roken waaronder de
Farmacie.Hierin worden de voordelen
opqesoMd die vermeldt worden in dit
artikel onder " hoe men redeneert
aan onze unief" ,waaruit qekonklu -
deerd wordt dat de verhuizinq van
farmacie naar het Scheikundig In-
stituut "zich oodringt" .Letterlijk
wordt daarna vermeldt dat " daarte-
genover staat dat aan de slecht be-
deelde farmacie reeds qeruim~ tijd
nieuwbouw beloofd werd,en dat door
een recente niet-voorziene fysisch-
wettelijke norm haar deze nieuw-
bouw zou ontzegd worden."
Als slot wordt ve~eld dat de Fak.
C'".eneeskundehaar standnunt hierover
eerstdaaqs zal bepalen.ne resulta-
ten van deze standpuntbpoaling
werden inderdaad verMeld onder "
verder verloop en antwoord van cl
rektor" •

De SOlaer'. Noord
niet meer op 11 Ol

vriena~lij~. tr e
ven en mot1e-' 11

(vervol ,

Ook inter~ssant o~ te vermelden is
de Raad van Beheer van 24/9/'74
waar 'les!')rokenwordt over de "orga-
nisatie van de projek ten Gasthuis-
herq en Sint Pieter" .U· III/74/45/
'319 ot. II/3. ve-meld dat men " er
over moet waken dat vol')ende punten
voor elk projekt gerealiseerd wor-
t3en :
a. ~!~~~~_!~~e!~~moet worden
verleend aan de toekomstige gebrui-
kers ( W.o. farmacie; n.v.d.r. )
bij - het opstellen van het program
ma van easen - het uitwerken der
schetsontwerpen - het samenstellen
van het voorontwerp, inclusief het
opmaken van de inventaris der aopa-
ratuur en uitrusting.

~~~_!!2~!2~_!~~e!~~_~!_~!2~!:_
g!~~~~_!!i~~~~_~~_~!~!!~g_y~!:
~!2~~~'

Als laatste officiêel rlokument ver-
melden we de akad.raad van 10 juni
'74 waar in het kadrr van de bio-
medische wetenschappen over "ruim-
telijke expansieprogrammatie en Fy-
sische normen"wordt gesnroken. In
punt 2.2.6. wordt reeds gesproken
over het verlaten van de gebouwen
114.01 en 114.02 ( de enigste qe-
bouwen waarover farmacie heschik
n.v.d.r.) .Ret lachwekkende is w
at in de programmatie,opgemaak

tot het jaar '85 er wel wordt ge-
sproken over de afbraak van de ge-
bouwen van farmacie maar ~IEPGENS
eni~e vermelding blijkt welke ge-
bouwen ter vervanging komen. De eni-
ge oplossing die blijkt uit het
doornemen van oeverloze tabellen
is dat farmacie in de Gasthuisberg
komt.

ENKELE BEMERKINGEN •••

1. Het is wel duidelijk dat het K.n
van 27/12/'74 roet in het eten qe-
gooid heeft van heel de planning
rond farT!lacie.Di t bH jkt al thans
uit de officil!le dokumenten.

2.Toch vinden we het overdreven dat
men durft spreken over "een recente
niet voorziene norm" nl. van het IC
B. van december '74 op de datum van
14 o'tto~r '75.De recentheid loopt
dan al over 10 maanden.

3. Dat men spreekt over de ve rLanc-e
ens van de afdeling menselijke erfe
lijkh~id zou géén rem mogen zijn
voor de intrek van farl'laciein d
C~sthuisberg als we zirn dat men aan

planning van dit ~ehcel al jaren
heeft hesteed.~·en heeft ondertussen
al de tijd gehad.Ten tweede , wat
doet men met de beslissingen genomen
in de raden van beheer op 24/9/'74
en noqnaals bekrachtiqd op 25/2/'75
dat men "voldoende" en "tijdioe in-
spraak" lTIOetverlenen.

4. \~at ik bedoelde ~t "de techno-
kratische redeneringen " die er in
deze unie f op worden naqehouden is
dat nen de nadelen voor farmacie,
nl. langer in onaangepaste gehouwen
verblijven,onkosten voor aanpassinq
van de qebou~en in de schaDenstraat
( Scheikunde instituut) ,ontbreken
van de didaktische lokalen absoluut
geen voh~aardige reden vindt.

5. Dat het a~sante-triesti'J
feit zich heeft voorgedaan dat
men in de r.asthuis~p.Tg een aanne~ ~
mer tegf>n het lijf is 'lelor>endi"

u doend~ was '~e-t;uizen alo
genwoordig met 20 cm. te verhogen
ondat dit voor farmacie nodig wasl
nit voorval speelde zich nog qeen
maand gelp.d~n af.En dan spreek
het Planbureau over onkosten.Da
kan ik best aannemen : huizen ver-
hogen die binnenkort weer
afg ..hroken worden I

~. ~o~ ziet trouwens het gehouw in
de schapenstraat er uit? 2 labo' s
en nog een kotje plu~ I auditoriu
waar alle lessen zull~n moeten door
gaan .Fn '",aarommoest scheikund
als een haasje-rep-je uit de gehou
wen,waar ze nog niet zo lang qele-
en is ingetrokken ? 7.ijn ze dan.

nog ~o~d genoeg voor farl'lacie?

7. r...n ander feit is dat ~atuurkun
de !'leerolaats over heeft dan Far-

ekort heeft.En beide zitten in
o !l der posi tie wetenschap

pen.

8. Oe fa'tulteit Geneeskunde is ook
snel met het terugtrekken van zijn
planninq nl. volledine integratir.
van farm.'\cie"ter bevordering van
de _dische wetenschappen" ."aar de
medische wetenschappen zijn mis -
schif>n zeer evolutie f.

9. Dat het planbureau zegt dat he
ezoces van farma uit de r.asthuis-
berg te laten een bespl\ring van
200 miljoen is,wordt ongeloofwaar-
diq al~ we punt 5 onder ogen nemen
n als we zien dat er in de scha~

straat heel wat veranderd zal moe-
ten \Ior~n,want de veiliqheidsnor-
nen voor farmacie verschillen van
die van scheikunde wat hetreft d
labo' s.l\lles zal moeten verbouwd
worden.
10. De investerinq van nieuwe C'Je~
bouwen die nog niet eens in gebruik
zijn genomen gaan gedeeltelijk ver
10ren.Zij zouden al helemaal moe-
ten omqebouwd worden. ~/at ind~ rdaad
CE'ntf>nkost,waarde planhureau •

11. ne labo' s voor Scheikunde wer-
talrijke keren al ~!~!~~~!~

huit3i



cie MOeten de plaats ruimen voor
parkinqs ( in godsnaam I) voor
de humane wetenschappen.

1~. ~ovendien menen wij dat beter
saneerd wordt in de departemen-

ten scheikunde,natuurkunde daar zij
vooral door hun overtollige ruimte
groep-B bezwaren en dit niet ge -
beurt door farmacie,aldus de farma-
ceuten.

Ziehier de brief van Rekto!'
De Somer als anti/oord op d
protestbr~p.f van de :armaceu
ten van 7 november ••••••••••
Slecht~ de eers te alinf'fl art
woord op de problemen rond de
v('r}'uü:ing al dan niet naar
de Gasthuisberg.
Men kan het zich tegenwoor
dig schijnbaar veroorloven
7.0'n DIKTATORIAALantwoord

1J. En dat er nog twee andere ver- Ion te s tu ren
halen zijn nl. hoe staat het met - ••••••••••••••••
de MOgelijkheid van inspraak van de
farmacie in de fak. geneeskunde ,
dat i~ één , en ten tweede is de
brief van rektor De Somer beneden
alle peil. -·Iaar dat is een ander
verhaal.

P • NIEl1"OORP •

De Heer Prof~·sf'o!' j1. '!AKD;;HJ
Voo r a it t e r
Dcpa r t erncnt F a rma cev.t iach
\\' e le nscl.appcn
\' an r:\'(;ll~1 :'.o.ntKA'f):\)I.If::<r. U"IIVE.ts.'rE. r

I..E','''':I 300(, l,F.UVF.'"
H.F:C·J'OR.~_I. T

..i. 70;. 31/7'-"(;/PD~!lr/r.455
Gea chte H,':,), Voo r uittc r ,

l Int :;pij~ me \I 'P. mor-ten melden u;'\ 1 ik ge en duidelijk antwoor-d
V/MIl> te gCVI·I. op de twee v r vge n gesteld dool' de ve r ach il leude
gch~ciingcn "~~:lde F'a rma c ie die op 16 december de in aanbouw
...ijndc labo r a t oria van ~e Ca st hui sbo r g bezet hebben. Ondc rhan-
dciin(;un ov e r dergelijke pr cblcro eu worden bc u- r gevoe r d met
de r,oüigende Ol canen, ;wM!C'r gcb r uik te rn akv n van dr ukking s-
m~dc!(!le!l 70,t]S artikels in c! .~hla(k!1 of b eze n ing val" )0):(\101'1.

do moc il iil.hcdcn waa rvoo r de Universiteit atna t
orn de bc aclrikbu r e ruirnte n op e cn rechtvaardige en ve ra ntwoor de

en oC' vc r s ctrl l le ndc dcpa rterncn ten, r e ke >

t te l ijke bepalingen en (inallcierillgsmogc)~jk-

Gr aa g zouden wi j aar, u'." dt'l'('rten1ent en aan de gl\n'H~ Ia cu lte it
f."llcl:Ekunci\' de sub r id ië r ing en de crnkade r ing be zor gc n.wz .•nop
ze recht hebben. Dit i.r. e ch te r cnmor,clijk omdat de wet van 1971
ol' de Iinanc ic r iug van de Uuive r s ite itc n niet eerlijk w e r d uitge-
voerd. In legenstcllirc met v...at voorzien werd \'001' de Rijk sun i-
v e r s itc ite n , wo r dcn aan de Vrije Uu ive r s itc ite n geen so-nrne n ter
b e r ch ikkin g g~"tt·ld om het volgens weltelijke nonnen overlollig
A. T. P. - kader te bctalcn.

Ik. blijf stc cd s bc reid om me i U in samenwerking met de betrokken
d icn s tc n r.a a r mogclijkc op lo s s in non te zoeken voo r uw moo il ijkhcdcn,
die ik begrijp. Op moties en onvr ic nde.l ijkc brieven zal ik e chte r
niel meer antwoo r den. .Met de mc e s te hoogachting,

P. DE SO~,H:R.
Rector.

MAA
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EERSTEVERGADERINGVANASR, OM20UUR
OP SOC:ï:ALERAAD
AGENDA:EVALUATIEKRINGEN-EN RADENWERKING

,
2. Koörclinatie tussen de raden

Vooreerst moet duidelijk ge.teld
worden - voor degenen die het noq
niet zouden weten - dat de ASRgê'n
orgaan is op zichzelf, maar een o-
verkoepelende struktuur, die gevormd
wordt door de verschillende raden
(Kringraad, Kultuurraad, Sportraad,
Sociale Raad en sinds '76 ook ISOL
als volwaardig lid), en di t op even-
waardige basis.
Bij sollllllige raden was er wrevel over
het feit dat er onderling zo weinig
geweten is van de werking van de an-
dere raden. Dit leidde o.a. tot o-
verlapping in werking (tijden. -De
croe" bv. waren Xringraad, Kultuur-
raad en Sociale Raad ieder op zich
de informatie hierover aan 't ver-
zamelen, zonder dat men het van el-
kaar wist ••• ), problemen in een raad
rond haar werking, werden intern ge-

De eer.te Veto'. vielen noqal
-zwaar- uit wat de artikel. betreft,
dit blijkt - te oordelen naar re-
aktie. van lezer. - ondertuaaen wel
in poaitieve zin veranderd te zijn.
Alhoewel dit natuurlijk noq kan
verbeterd worden. Maar het feit
zat 'e. vooral hierin dat er te
weinig vaste medewerker. waren en
dat er nog onvoldoende bijdragen
binnenkwamen van de .tudenten (waar-
e noq maar een. gezegd wild zijn

dat ook JIJ artikel., tekeningen
en andere bijdragen kunt leveren
voor jobw blad ••• ).
Ook kwamer te weinig niemts binnen
van de werking van de raden, wat
nochtans "n van de voorname be-
doelingen is van Veto. 0. hieraan
te verhelpen werd voorqe.teld dat
elke raad om de maand een verslag
van de afgelopen aktiviteiten t
geven. Verder zullen er regelmatig
artikels ver.chijnen rond bepaalde
aspekten van de raden.
Wat we ooit best zouden kunnen ge-
bruiken - en waar er IIIOIII8nteeleen
gebrek aan ia - zijn goede tekenau .. ,
voel jij er iets voor?

Tenslotte.
Bet was een vermoeiend weekend (niet
door de voetbal, want daar kiltkerde
men van op tu.sen de verschillende
sessie.), maar er moesten af en toe
heel wat woorde.n ge.puid worden 011
tot gezamelijke standpunten te kOlll8n.
Met de ASR-vergadering (waarvan de
erste doorgaat op 19 januari e.k.)
hopen we re.ultaat te slaan uit de
besprekingen die op het weekend ge-
voerd zijn en zodoende tot een bete-
re werking van de ASRte kunnen ko-
men.
Un zaait ia echter allerbelangrijk.t:
een eerlijke inzet.

11•••
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houden, terwijl een andere raad hier-
voor ~gelijk een oplossing had •••
Tot nu toe bleven de raden van el-
kaar op de hoogte door het 'verstu-
ren van verslagen van hun vergade-
ringen, door de (onregelmatige) aan- We hadden het voorspelJ de
wezigheid van vertegenwoordiger(s) Belgische studentenwereld
van een raad op de algemene verga- mag in verzet komen tegen de
deringen van de andere raden, via plannen van De Croo en Hum-
de FinanciUe XoJaissie (waar meer blet, :naar deze heren kri j_
financiUe aspekten en algemene pro- gen hun Zi .; de arbeider mo-
blemen - VK>-betoging, De Croo... gen dan al ee+.a massaal sta-
aan bod kwamen) en kontakten tussen ken te~en de programmawet
de vrijgestelden (die echter in de (23/12/75), maar Tindemans
eer.te plaats bedoeld zijn voor maneuvreert de wet netjes
praktische taakverdelingen). door het parlement, al kneep
Een regelmatig kontakt werd door de ie 'em eventjes toen de Se-
aanwezigen als noodzakelijk aanzien, naat weigerde de bespreking
een algemene vergadering van de ASR ervan voor 31 december af te
rd voorgesteld, voor iedereen toe- ronden.

gankelijk en die regelmatig samen- Over de sussert j es i. v. m, de
komt. universitaire bezuin~g1ngen:
Deze overlegverqadering zal een re- gesprek met de rektoren over
gelmatige evaluatie maken van de een globaal un iversi tair be-
werking van de raden, eventuele leid en de besprekingen over
problemen pogen op te lossen 0lIl tot het s ttniut van eneer-aeek en
een betere werking te komen; ook in- personeel, kon je ons stand-
formatie-uitwisseling over de akti- punt leze 1 in Veto 10-1l.
viteiten van de raden, over gemeen- En wat is er bi j ons gebeurd
schappelijke (maatschappelijke) pro- ondertussen.
blemen en wat men hierrond kan doen Momenteel wordt er in de di-
zal tot de taak van deze vergadering verse fakul taire aktiekomi tees
behoren. Standpunten i.v.m. bepaalde een evaluatie gemaakt van de
gebeurtenissen en situaties (zoals aktie tot nu toe; vooral be-
bv. in het verleden rond de VK>- langrijk is dat in verschil-
betoging, e.d.) zouden beter aan lende fakul tei ten studie- en
bod komen in deze verqadering dan werkgroepen zijn opgericht
in een Financiile Xommissie, zo- rond verschillende aspekten
als tot nu toe gebeurde. van onderwijs, van de maat-
3. Veto schappij , van de ekonomie.
Wehadden graag gezien dat Veto Deze groepen zijn reeds sa-

volledig gratis aan alle studenten mengekomen ti jdens de vO'.e
zou verspreid worden (zoals het blad maand en deze maand.
van de AGLfiLe Petit Matinfl

• Maar In de loop van deze maand
the big problem is natuurlijk het wordt een bi j eenkomst ,voor-
financUle aspekt van een dergelijk!' zien van het aktn.ekoma tee
onderneming en voorlopig zien we nog waar een globaal beeld zal
nerqens een miljoen opduiken 011 zo- gegeven worden van wat er
iets te verwezenlijken. (Momenteel berêik1: is en wat verder kan
wordt er wel gestudeerd rond' een gedaan worden.
oplossing in de zin van gedeelte- Deze bijeenkomst van het ak-
lijke gratische verspreiding, maar tiekomi tee zal doorgaan op
hierover kunnen we IDOmenteelnoq januari om 20 u op de So-
niks beloven. Als er tot een der- ciale raad.
gelijke venpreiding zou beslote.n Je hoort nog van ons.
worden, zul je er wel iets over horen.) a..;,..;....;.;;..;..;.;;...;.-....;;;;...---------"1

CHT VAN



HET SPIJS ERTERI

Dit artikel is het vervolg dat werd
beloofd in de Veto nr. 8.
We beloofden toen verder verslag te'
brengen over de diskussie i.v.m. de
prij.verhogingen. Die diskussie is
al lang afgelopen, je bent al een
tijdje bezig de nieuwe prijsverho-
ging te betalen, en daarom vonden
we het op Sociale Raa. beter de
nota van de studenten aan de Raad
van Beheer van de v.z.w. Alma
ta publiceren. Hij schets duidelij-
ker de rol die de studentenverte-
genvoordigers spelen in de Almà,
onderdeel van de sociale sektor,
en geeft ergens een beeld van de
optiek vaarin de sociale sektor zou
moeten verken.

Nota aan de Raad van Benul' van de
v.a.w. AZm • dil1sdag 16 dsceQl'
1975.

STANDPlNT VAN IE STUDENTEN OVER DE
PRIJSAANPASSING IN ALMA.

De Algemene Vergadering van d
Sociale Raad, bijeengekomen op don-
derdag 4 december 1975, heeft de
voorstellen tot prijsaanpassingen
in de Alma onderzocht en belast
haar gemandateerden in de Raad van
Beheer van dinsdag 16 december,
als vertegenwoordigers der studen-
ten volgent standpunt in te nemen

,.) " fle. lItude.nte.n VeJlZefte.n u.clt
~cipie.e.l tegen de. aange.kondigde.
pJLi..jllVeJI.ltog-i..ngdie. Onll e.e.n6 te. ,..e.eA
l.outeA pJt.agma,t(.J,eh e.n te.ehnokJr.tLti). eh
ge.Wphr.e.eAd Ujkt."

- Wij willen hiermee duidelijk
maken dat de Alma, als leverancier
van goedkpe maaltijden met voldoen-
de kwaliteit, een belangrijke
plaats inneemt in de sociale sektor
van deze universiteit en daarom ook

qroot dppl Vftn de social
ontvanqt.

- Als belangrijk onderdeel van de
sociale sektor moet de v.z.v. Alma
dan ook dezelfde sociale doelstel-
lingen nastreven, zoals die ook in
de ganse sociale sek tor zouden moe-
ten toegepast vorden.

- Hieronder verstaan we:
n bijdrage betekenen tot de be~

perkte demokratizering van het ho-
ger onderwijs door als kollektieve
sociale voorziening het levensnivo
aan de universiteiten en dus het
.tudentenbudget te drukken zodat de
financiUe drempel tot de universi-
teit niet nodeloos verhoogd vordt.
Teven. betekent dit een bijdrage
tot het opvangen van hen die -met
beperkte financiële middelen- toch
over die drempel geraken. Di t door
het streven naar goedkope en goede
maaltijden.

- het streven naar een sociaal be-
leid binnen de onderneming met gun-
stige arbeidsvoorwaarden en arbeids-
ze.kerheid voor het personeel.

- eventuele andere funk ties zijn
volgens ons sekundair en worden hier
dan ook niet behandeld.

- Elke prijsaanpa.sing heeft in
deze optiek dan ook een veel groter
belang dan enkel een beheers-tech~
nhch opvullen van de put die nog
overblijft vanneer men reeds een
gedeelte opgevuld heeft met de be-
.chikbare sociale subsidies.

- Elke prijsverhoging in de ord
van 6 4 10 \ zoals overwogen in do-
kw.nt n·S 3 betekent immers een aan-
slag op het levensnivo van de stu-
denten en voor een stuk ook van de
Leuvense bevolking vegens de neer-
slag ervan op de prijzen in de
privé. Hierdoor vordt afbreuk gedaan
aan de rol van A11IUI.als kollektieve
.ociale voorziening, rol waarvoor
g toch JO miljoen fran.k subsidies
ontvanqt uit de sociale sektor.
Deze prij.verhogingen treffen dan
ook op de eerste plaats die "onder-
laag- van studenten voor vie een

4
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dergelijke stijqing van het voe-
,dingsgedeelte van hun budget vél
negatieve konsekventies heeft.

- Elke prijsverhoging van die orde
houdt een ernstiq gevaar in voor
klienteelverminderinq. Ook hier kun-
nen we ons de vraaq stellen vie er
vegblijft,om financiële redenen, en
op zijn kot gaat eten.

- Elke prijsverhoging die resul-
teert in klienteelsvermindering be-
tekent een ernstiq gevaar voor het
personeel van de Alma, dat hierdoor
bedreigd wordt in zijn werkzekerheid.

- Elke pragmatische, haast automa-
tische prijsverhoging betekent b0-
vendien een oplapmiddel dat de ei-
genlijke, fundamentele problemen \
van de Alma, d.w.z. van de afdeling
voeding van de sociale sektor, uit
het oog doet verliezen.

- Binnen de Alma moet ernstig de
rol van de Alma binnen die sociale
sektor onderzocht worden. Daaruit
moeten dan konklusies getrokken
worden voor het dagelijks beleid
i.v.m. kwaliteit en kwantiteit van
het voorgeschotelde voedsel, het
publiek dat men wil bereiken, de
personeelspolitiek, de differentia-
tie van de schotels, •••••• , en ook
in verband met eventuele prijsaan-
passingen.

- Bovendien moeten de verschillen-
e belanghebbenden in de Alma (di-

rektie, personeel, studenten) vol-
doende oog hebben voor de globale
sociale sektor problematiek, die
ten zeerste de ganq van zaken in de
Alma bepaalt. Afbraak van de socia-
le sektor ( we denken hier aan het
gebrek van welvaartsvastheid van de
sociale toelagen voorzien in de wet
van '60, aan de wet van 27 juli 1971
die de overheveling van gelden van
universiteit naar sociale sektor be-
perkt, aan hoofdstuk 3 van de huidi-
ge programmawet en haar financiële
implikaties) zou kunnen hetekenen

ook de subsidiedoorstromin
naar Alma, die tot nog toe tameHJk
vlot verliep, in het gedrang komt,
hetgeen weeral nadelige e~onaan~
vaardbare implikaties zou meebren-
gen op de prijzen en dus voor de
studenten en op de werkzekerheid
van het personeel.

- Bij het opstellen van het dage-
lijks beleid moet dan ook niet al-
leen gekeken worden naar dp beschik-
bare cijfertjes, maar moet ook ern-
stig gezocht worden naar een aktie-
va politiek t.o,v. alle ~rachten
die de hand hebben in de subsid1ê-
ring van de sociale sektor,nl de
universiteit en ook de staat.

- Verder vergt het probleem van
e UCL-overheveling een betere en

planmatige aanpak dan het jaarlijk-
se berekenen van het hijdragepercen-
tage van de UCL. Die overheveling
betekent immers een klienteelverlies
én een subsidierinqsbron minder.

- Het is met bovenstaande beden-
kingen niet onze bedoelinq al onze
grieven i.v.m. de Alma nog eens
naar boven te halen. wel willen we
duidelijk maken dat we hét niet eens
zijn met de huidige pragmatische
prijzenpolitiek ( die trouwens reeds
bekri tizeerd werd in het eindrapport
van de Werkgroep Voeding). We wil-
len dan ook pleiten voor een aktie-
ve sociale politiek, die niet zal
resulteren in zelfmoord of failliet
maar die alle ohstakels durft aan-
pakken. --

- De bekommernis om de Alma,maar
vooral om de rol die hij te spelen
heeft zal er toe leiden dat er meer
gestreden wordt voor de middelen
die nodig zijn om zijn verantwoord
taak op te nemen.

Deze beleidshoudinq verschilt
grondig van het huidig technokra-
tisch beheer waar aan de hand van
begrotingstekort en subsidie ver-
vachting aan "psychologisch verant-
woorde, of beter, aanvaardbare"
prijsverhoging gedaan wordt.

2·) "RekeJt-i..ng houde.nde. met :
- onze. nume.JLi..e.kzwakke. po6U-i..e.

I

m de. Raad van Behe.eA van de.
Atma
- de. p)[4~lI'ttW ehe. I1llII.d van he.t
be.he.e.Jl van de. AtJM tot noq toe.
mzake. pJLi..jllctOJtrcu.6-i..n~en
- de. e.konomill eh« 1vviJ.-i..lI die. ook
m Abna. lLuu.1..ueAt m 1Ite.erl6
6t-i..jge.nd~ kOllte.n
- de. 1I!J1ItvrltÛ..ll elt~ a~bJUta.k van
de. 1I0ciale voolLzie.n-i..nae.n, ook
aan de Wu.veAllU~, (.>aM.doOIL
de. buclt-i..kblVle. ~dde.le.n hUtnen
de. 1I0ciale. 6e.htolL be.pvr.kt zijn

- de. moUUjklte.de.n IWtnen de.
Atma veAOolLZttakt doolL de. IICl-
houding "n -ov"Meve.Uno.
- de. moe.i1ijbherlen VOOILh
1I0ne.e.l di" zouden. voolLtkome.n
uU een te. b.lU.LLL6be.veMJtde.1WttJ
van de. pJLi..jllpoWie.b Vltl1 de. .
Atma..

maken we. OM ("e,uUll il..l.uI>-i..e.!I
ovV!. het dOOllvoeAen van e.e.n pJLi..j6-
ve.Jl1toq-i..nqvana~ , januaM..

'.Je. we.n e.ehtV!. te.n 6 t"-'lio 1> te.
dat de.ze. pJLi..j6vW10ll-(.nO Met 1t0llV!.
-i..lI d 'Ut U..':.ilit 1100 cizttk eli.j!:. . 1'"
te.he.nt volge.nlI Onll di"c van 60"
m.a..ll). 261t. vltl1a~ , • '.16."

Dit wil zeqqen dat we onder
een enkele voorwaarde een hogere

prijsaanpassing aanvaarden met als
l'lOqel1jk motief "vooruitzien op
moeilijkere tijden",maar dat eerst
onze opmerkinoen vervat in punt 1·)
hediskussieerd en uitqewerkt worden

Bovendien wordt een 6 \ verho-
ging in dokument n· 53 qekoppeld
aan een besubsidierinq door de ~aad
voor Studentenvoorzieningen van
29.100.000 fr. en door de UCL van
13.100.000 fr.

Zelfs al qeeft de tJCL maar 12,5
miljoen dan zal die 600.000 fr.
minder ,meer dan opgevuld worden
door de 900.000 fr. meer die de 30
miljoen van de Raad voor Studenten-
voorzieningen impliceert.

3·) " Te.n wld" e.e.n e.eAUjke. e.n ope.n
dilIfwJ.6-i..e. OveA onze. oPI"e.JtlUnIle.n
ont{eA punt ,.) te. VeAze.ke.ILe.n, 1Ite.l-
le.n (!Jij VOOIt om de. m run.t 2·) vea-
e.lde. pJLi.. j6 VeMoq-i..nll van t)"e."-"'a.a.t

2 {IL. te. ontko.,.,e.le.n."
Daarmee stellen we voor, nu en-

kel te stemmen over 2fr. vanaf
1.1.76 en de rest (2fr. per 1.7.76)
pas ter stemminq voor te leogen na
qrondige en fundamentele diskussie
over de huidige rol van de Alma
binnen de sociale sektor en de bete-
kenis van die sociale sektor zelf,
ook in 1976 wil duidelijk en veilig
stellen, eerst ten gronde wil onder-
zoeken en diskussie ren vooraleer
te stemmen.

I!J-i..jvan onu kant neme.n Onll VOOIt
de. A.tMaplLOble.t»<l.-ti.e.k,-i..n u.jl'! otoha.a.t.
e.n Iw.idill ka.dV!., -i..n de. kome.nd~ rM.a.1I-
rle.n qlLOnè:u.~onrleJI de. loupe. te. neme.n,
onze. veAte.ae.~"ooltdio-i..n1l m de. Raad
VOOIt stude.ntenvoolLZieJt-i..n9e.n da4lLOp
a.~ te. lIte.ntnett, alle. 6tude.nt".It teAde.-
Ile. te. -i..n ~01UrV!.e.n;m~O.lU71l1Ü.e.ov
Atma e.n Sociale. Se.ktolt, die. e.ve.ntu-
e.e.l m a.h..ti.u kan u.U:monde.n.

Tengevolge van deze nota en de
onwrikhare houdinq van de studenten
vertegenwoordigers in de Raad van
Beheer van de Alma werd de formule
door de Commissaris-r~neraal K(~UCL
voorgesteld, verwezen.

Uitgaande van het voorlopig he-
qrotingstekort van Alma ten bedrag
van 47.220.000 fr. (lees ook Veto 8)
n van de verwacht~e sociale toela-

qen, was deze sterk voorstander om
de maaltijdprijzen met 9\ te verho-
qen.Voor de studenten zou dat
"psychologische prijsverhogin'l"
van 3fr. in januari en 1 fr. in
juli ,automatisch in te voeren met

ze goedkeurinq, betekend hebbeb.

Deze gekoppelde prijsverhogin'l
wensten we nu slechts na nieuwe
diqkussie in juli

prijsverhoqing
vermijdt echter dat er over heleid
en beleidsoptiek qediskussieerd
wordt. In ieder geval zal een over-
weqing van een nieuwe prijsverho-
qinq in juli zeker met diskussie
om deze punten-qopaard.qaan.

De Raad van Beheer heslis
immers :

- 2fr. prijsaanpassinq vanaf
- verdere diskussie over de fi-

nanciele toestand van de Alma en
de rol van de Alma in de SOcial
~ektor in de komende maan~en, voor-
aleer verder~ prijsverhoqinqen
overwogen wordpn.

GEDICH

ZUM LAZERUS

Lass die heilige Parabolen
Lass die frommen Hypothesen
Suche die verdammten Fragen
ohne Umschweif zu lösen

schleppt sich bluten ..,
elena

unter Kreuzlast der Gerechte
rend gliicklich als ein

Siep:er
trabt auf hollen Ross der

Schlechte

Woran liegt die Sch~ld? Iet
et

Unser Herr nicht ganz all-
mächtl

oder treibt er eelbst den
Unfu

Acn das v/lireniedertrlichti

Also fragen wir bestUndlg
bis man uns mi t e ine r-

handvoll
Erde endlich stopft die

abc:' iet das

Heinrich He~ne
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Oe voorbije en de komqnde akademi-
sche raden werd en wordt er r.epala
berd over het eksamenreplement van
onze K:U.LeuvRn.
Terwijl ons onderwijs no~ steeds
voort boert. het weten~chappelijk
onderzoek zijn vruchtp.n al dan niet
afWerpt (ten voordele van wie ofte
\~at).wordt er sinds enkFIle jaren
met de ~ed in de handen eg de wan
hoop in de haren aMP.ndenenten en
nieuwe artikRls r.eproduceerd om
de rechten en de pl!chtp.n van een-
ieder te oMschri1ven.die betrokken
is hij de jaarlijkse afvallinr.s -
koersen der z~n. "intelligentsia".

Oe vorige jaren werden twee prote
wijzip,inr.enaangebracht. of beter
gezeed toe~voep'd.aan het eksamen-
reglement.
Eerst krepen we para2raaf 6 over
de funktie 'ortludsrnan'.een popinr.
om konflikten te vernijden tussen
studenten en prefRssoren.Een nood
die ontstaan is door mishruiken
aan beide kanten van de b~rrière.

Dit parapraafje is echter een ee-
noegen om uit te pluizen. Oe ar-
me kerel dip deze job vervult.is
meestal een assistent die soms
tepen wil en dank de taak op zich
moet nenen en daarbij een hoeI
uren vprliest inz~ke zijn oorspron
kelijke funktie.Oe andere oplos-
sing is natuurlijk dat hij zijn
Ombudsman-funktie verw~orloost
Anderzijds Moet deze 'onderge-
schikte' SOMS tpr.en zijn eieen
orof ingaan. wat een zeer p'evaar-
lijke onderneminr wordt voor de
etrokken assistent.F.n lest but

not least zi.1n er uitp.raard en-
kele f~kulteiten die hoev,enaamd
hun hand niet o~raaien om alle
reRlementen aan de akademische
vrijheidslaars te laooen.

:1aar ka,.,.we hertden weer een paar
artikp.ls bij.~!~ gA nijpende pro-
ble~n pnir.szins kondpn ondervang-
FIn.

Andere problp.mP.nstaken echtpr de
kop boven water.~ndere ,.,isbruiken
vertoondpn zich en pezien we nop
niet toe ziJn Ran een mental1te1ts
veranderinr in dRZF! maatschappij
werd er l"Jaar r.ewerkt rond een
nieuw en nop inventievp.r parapraaf
je 7 : de beroensprocRdure •

~u zouden alle prohlemen wel opp,e-
lost zi-n.11en kom iMlllBrsverhaal
hehben tepen voorbije r,ebeurte-
nissen. ~aar de praktijk is ook
hier ander~ uit 2evallen.Oe 'proce
dure' loopt nu eenmaal niet zo r,e-
s'T'f!erdals r-n wel dromen kon •

...

misdadigers
En dus zijn we nu alles nog eens •
aan het evalueren.Alle partijen
spuien weer voorstellen om de
zaak te verheterqn.Een uitstekende
kans voor de studenten om wat meer
terrein te winnen •.•.
alhoewel de praktijk zal moeten
uitwijzen of dit wel waarheid zal
worden ••••..

Als algemene opnerkinp kunnen \~e
wel stellen dat.ondanks de vele
repels en artikels.de uitvoering
van deze laatste veel te \~ensen
over laat.

I•
regRrinp'.Wat ons een prachtig

Belgi~ch beleid zal opleveren

~er praktisch nu ••••
S 1 art 7 omschrijft wel dat de
examinandi (studenten) verplicht
zijn een kwartier op voorhand aan
wezir te zijn op het eksamen.Wij
zouden ook een repeling willen op
stellen voor de examinatoren(prof
fen) wat betreft wijziging van ek
samendata en uren.
Oe proffen moeten drie weken voor
de eksamenperiode een datewijzi-
ging bekend maken. Fen uurwijzi-
ging een week voor de eksamenpe-
riode.Wanneer deze twee regels

Er zijn zelfs fakulteiten die het
nieuw eksamE'nrep,lement niet goed
elezen hebben bv. de afdeling

Farmacie : een assistent werd
eebombardeerd tot ombudsman.zon-
der dat ie wist wat dat inhield.
a de eksamenperiode trok men

Oan ook lakoniek de konklusie dat
der~elijke funkties totaal overbo
dip, zijn.fIke prof had zi.1n~stu-
den ten ondervraap,d en punten gege-
ven.En dat is toch hRt helangrijk-
ste.Een mooie rodRnerinp,.~at ?

atuurlijk heh je ook het pracht-
ksemplaar van een fakulteit di

een eir.en eksamAnrep,lement er op
na houdt en aan het uitwerken is.
en lak heeft aan elke beslissing
die genOMen wordt op hoger nivo.
Typisch is dat zij die meester
zijn in het mekRn van wetsartikels
ook meester zijn in het overtreden
van diezelfde artikels."Iiet>.~aar•
heren juristen ?
En dan zittRn enkele van deze heren
in advieskonmissips van de huidi-

niet zijn nageleefd verloopt het
eksamen op het normaal aangekon--
digd tijdstip. maar dan schrifte-_
lijk • !~Q!~~_Q~_~~YQ~~~~~_b!~r-
__~_~~~QQ!~_8~~~ .Indien eeen op
lossinp, bereikt wordt p'pldt als
allerlaatste maatrepel dat men
voor het vak-het p,emiddelde van
zijn andere vakken krijp,t en het
eksamen niet doorgaat.
Het verloop van een ek~~nen houdt
in dat de student ~LTIJO schrif-
elijke voorbereiding krijgt.

Wij stellen voor deze tijd ekspli
ciet te OMSchrijven nl. 20 min.
minil!lJm•

Als je oppeeft om een of andere
reden(en doe dat niet te vlug I)
dan moet je de omhudsnan verwitti
gen ( wist je dat al ?).Je helpt
de proffen en je medestudenten •
Bij dit art 6 van S 2 willen wij
toevoer.en dat de student schrif-
telijk bewijs moet krijven van
op~ave en dat een kopie daarvan

OVERZICHT KRItIGRAAO nov.- dec.

5ins hpt laatste overzicht van de
werkinr van de krinpraad.is er
weer heel wat w~ter tep.sn en over
de zeedijken p,eklotst.
Wat betRkent dat er druk vergaderd
is.En ik weer een verslap. kan Deer
schrijven. Wat ook wel sens r.ezel-
lip is.•.

De krinrraad van 14 november werd
bijna intepraal besteed aan het
bespreken van de capriolen van de
herp.n Pe Croo - Humblet.In de dis-
kussie kwamen ~llerhande mistoe-
standen naar voren. die in de ver-
schillende fakulteiten welip tie-
ren.In Farmacie is men al van in
september aan het vechten om wat
administratip.f ~n technisch perso-
neel te krijpen.Trouwens.over het
zo berucht beleid aen deze unief
lees .lP~er in ~it hled nl. 8en
artikel ovnr de Gasthuisberf.

Een ander punt van diskussie was
of de krinr.ra~d zich al dan niet
zou scharen achtpr het centraal
aktiekomitee.Oit aan de hand van
ordewoorden die ofWel de interne

oroblematiek betrolfen van de K.U.
Leuven ofwel de nationale prohlem,
aan de kaak stelden.Maar daarover
verder meRr.

Om beter op de hoopte te komen
van de zaak Oe froo-Hunblat en
om kontakt te nemen met het cen-
traal aktiekornmitee.besliste de
krinp,raad naar een verp,~dering
van deze laatste te paan.Wat ge-
beurde.
Alleszins ~esliste men met unani-
miteit op te roepen voor de na-
tionale betoginr,.

, krinpraad van 24 november ~inf
verder op de prohlematiek in •
Als frote diskussiepunt kwam naar
voren of men de prop:rarnmewetal
dan niet op zou nemen in het plat-
form van de aktie. Door deze diskus
sie ontstond er epn hlok pro en
een blok contra de opname van dit
ordewoord.ret als pevolF, det men
zich al dan niet achtpr de aktie
van het centraal aktiekommitee
kon scharen.
Weer wordt er gestemd over boven-
staande en men beslist met 2/3 te-
gen 1/3 tepen de prop,rammewet te

aeeren en hij het centraal aktie-
kommitee aan te sluiten.

In hoeverre de twee vermelde ste~
m1nyen nap.eleefd zijn en uitgevoerd
door de respectievelijke kringen is
een enderp. hrok geschiedenis.
Feit is dat er een duidelijke af-
scheidine peweest is van enkele
krinpen.die dit tot het einde toe
hebben volpehouden.

Ondertussen naderde sinterklaas en
op de vooravond van deze heug.ijke
gebeurtenis vergaderden we rond
het eksamPnrep,lement( zie elders
in dit blad) en rond Oe Croo -
Humblet.hoe kan het anders.
Het VTK.Apolloon en mensen van
Chemika en de Rechten organiseer-
den een eiren betoging te Leuven.
terwijl het centraal aktiekommi- .
tee zijn tweede nationale betoginp
te Brussel hield.Oe ~rootste die
er ooit i8 p'BWR8St in de geschie-
denis van de studentenbeweging •
Dit tussen haakjes.
Oe krinrraad bRslista op te roe-
pen voor beide betogin~en.

En we bereiken eind december :
het eksemenreglement wordt nog

door de ombudsman wordt doorge-
stuurd naar de voorzitter van de
eksamenjury.Oit geeft voordelen
en waarborgen voor beide partijen

Daarbij komt dat de student van
elke wijziging schriftelijk be-
richt moet krijgen thuis én op
zijn(haar) kotadres.

Wat de deliberatie betreft wil-
len wij dit jaar ekspliciet in
het eksamen reglement opgenomen
zien dat de proffen op de deli- _
beratie aanwezig moeten zijn-:
Bij een onderwijsteek-hoort
naar onze mening ook de ~valua-
tie in zijn geheel.

Als je onfortuinlijk bent geweest
en je je kansen opnieuw weegt in
een volgend akademiejaar.dan KAN
het zijn dat je praktika's en sem
inaries niet meer moet aflegRen.
Als je natuurlijk het jaar ervoor
een 12 hebt gehaald op die onder-
delen.
Wij stellen voor daar een vaste
regel van te maken.en het niet
over te laten aan de willekeur
van de prof.

En dan zijn we aan het paragraaf-
je over de ombudsman gekomen .Wij
wensen er de nadruk op te leggen
dat deze hoofdzakelijk door de stu
den ten wordt aangeduid. dat er een
plaatsvervanRer wordt aangeduid
in geval van ziekte of overlijden.
en dat de ombudsman in geen geval
een eksaminator mag zijn. ook niet
in andere jaren.

Wat de beroepsprocedure hebben wij
voorlopig volgende verbetering nl.
dat -de zittijd officiAel pas ge-
sloten wordt drie dar.en na de deli
beratie.wanneer geen klachten zijn
binnengekomen" ••
Oe ervaring heeft ons immers ge -
leerd dat als je na de deliberatie
beroep wilt aantekenen"tot drie
werkdagen er na" je in een juridi-
sche val bent gelopen I Want bij
elke deliberatie wordt de zittijd
voor' gesloton varklacrd en ~un
geen beroep meer aantekenen.Wat
even spitsvondig 2evonden was.
Foei I
Al deze en noy andere voorstel-
len zullen naar voor gebracht
worden binnen de speciale kom-
missie.opgericht rond het ek-
samenreglement.en verdedigd wor-
den door de studentenvertegen-
woordiging op de akadem1sche
raad van 19/1/76 •

ê~~!~!;
Dit is m1sschien allemaal onintera
sant als je het in deze periode
van het jaar leest ••• de eksemens
zijn nog veilig ver af.
Toch wil ik er de nadruk op leggen
dat je best je eksemenreglement
eens grondig leest en dat je even-
tueel je jaarverantwoordelijke
vraagt er eens over te praten met
z'n allen.
Je kunt je beter op voorhand wape-
nen.dan det het te laat ia.En er
bestaat ook nog zoiets al 'semen
sterk· •••

En denk nu niet dat ik gezegd heb
dat alle proffen misdadigers zijn.
De groetjes •

eens grondig bestudeerd I

de kringen wordt meegedeeld dat
ze hun aanvragen voor subsidies
kunnen binnenbrengen I
Farmacie p,eeft verslag van hun
protestaktiviteiten.
Als laatste punt wordt besloten
een grondige evaluatie te maken
van de werking van de verschil-
lende kringen in Leuven en de
werking ven de kringraad als
dus danig.Om beter te kunnen
werken.En de fouten te verbete-
ren die inderdaad soms welig •
ook bij ons. tieren.

Vaarwel '7S.we hebben onze voor-
nemens gemaakt voor L76 •
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~ Iwetstraat te 1000 Brussel.
Daarin moet je nauwkeurig de.= :gronden aanduiden wMrop uw ge-

i wetensbezwaar ste~t. Een type-
brief zoals vroeger dikwijls
erd gebruikt, wordt niet qan-

vaarde In je brief moet Je wel
argumenten verklaren waarom je
gewetensbezwaarde bent. Het kan
nuttig zijn te vermelden dat
je bij een of andere pacifis-
tische beweging bent aange-
sloten.
~ij de aanvraag dien je een
militiegetuigschrift te voe-
gen. D1t getuigscnrift bekom
je op de militiedienst van
je milit1egemeente. Jaarop
staat o.m. of je no~ dienst-
plichtige bent o~ n1et, of je
ui tstel hebt ..•
In de brief du_d je best ook
de personen aan die je gewe-
tensbezwaren kunnen bevesti-
ge~. Dit is niet noodzakelijk
doc_ vergemakkelijkt de s~-
enstelling van~dossier.

Bij deze aanvraag dien je
reeds te opteren voor een be-
paalde dienst:
a. ofwel voor niet-gewapende

~ilitaire dienst (momen-
teel 11 of 9 maanden dien

b. ofwel voor burgerd~enst.
Daarbij dien je de keuze
te maken tusse :

b.l. dienst bij de civiele
bescherming (momenteel
16,5 maand dienst)

b.2. dienst bij een instel-
ling van openbaar nu~,
hetzi j:

- in instellingen van
volksgezondheid, van
bijstand aan bejqarde
personen, en aan licha-
melijk of mentaal ge-
nandekapten (momenteel
16,5 maand dienst)

- i. __stellingen van so-
c1ale en kulturele
aard (22 maanden dien

anneer je opteert voor die
bij een instelling van open-
ba.ar--:nut, kan je-oest reed
specifii;;renwaar je precies
naar toe wilt (bejaardente-
huis, zielCeL uis, jeugdcen-
trum enz ... )
Indien je ec~ter nog niet goed
weet of je nu in de sektor
volksgezondheid of in de so-
ciaal-kulturele sektor wenst
te werken, dan kan je nader-
hand t1jdens de procedure je
keuze tussen de twee groepen
1nstellingen aan de dienst
voor gewetensbezwaarden bekend-
maken. Een uiterste datum
voor het maken van deze keuze
werd nog niet bepaald door
het Ministerie van Binnen-
landse Zaken.

J I R HL R

11. PROCEDURE EN STATUUT

Door de wet van 3 juli 1975
(B.S. 13/8/75) werd de wet van
3 juni 1964 houdende het sta-
tuut van gewetensbezwaarde
grondig gewijzigd. Op enkele
- al in 1969 gel'l.mendeerde-
punten werd een essentiële
vooruitgang geboekt, zoals de
loskoppeling van de dienst bij
de Civiele Bescherming van
diensten in een instelling van
open baar nut.
Andere problemen werden niet
opgelost, o.m. geen veralge-
meende verm1ndering van de
duur van de burgerdienst,
geen erkenning van gewetens-
bezwaard op louter politieke
gronden, geen aanvraagmoge-
lijkheid na keuring op het
RSC ..•
De wet laat momenteel de keuze
tussen:
-11 of 9 maanden ongewapende
legerdienst (naargelang hij
in België of in Duitsland
wordt verricht)

- -16,5 maand dienst bij de Ci-
viele Bescherming

-16,5 maand dienst in een in-
stelling van volkgezondheid,
van bijstand aan bejaarde
personen en aan lich~~lijk
of mentaal gehandikapten

-22 ~aanden dienst in een in-
stelling van sociale en kul-
turele aard.

DIENSTWEIGERING UIT GEWETENS-
BEZWAREN
I. INLEDING
Voor vele jongeren is
aangename gebeurtenis
roepen te worden voor
dienst.
Afgezien van het feit dat men
zich af kan vragen wel~ zin een
instelling als het leger kan
hebben, ziJn er heel wat jon-
geren die, om welke reden ook,
geen gewapende dienst w111en
doen.
Sinds 1964 bestaat het "statu
van gewetensbezwaarde"; hier-
door werd het mogelijk tijde
de oproepingsperiode een die
verlene taak uit te oefenen
zonder de wapens te moeten dra-
gen. De gewetensbewaarde werd
echter gesaktioneerd door een
langere diensttijd d~n iemand
onder gewapende dLens t .KFI.ndi-
daten gewetensbezwaarden moes-
ten ook een lange procedure
ondergaan voor het statuut kon
verkregen worden.
In maart '75 werd door gewetens-
bezwaarden in Brasschaat tegen
deze diskriminatie ge~geerd
met een hongerstaking; voor de-
ze aktie werden de betrokkenen
trouwens gestraft.
Eén en ander heeft toch gere-
sulteerd in een aanpasiing van
het st~tuut van gewetensbe-

het geen
om opge-
de Lege r-

Omdat we menen dat er ook stu-
denten zijn die denken aan e
statuut van gewetensbezwaarde,
maar die niet goed we en wat
men daarvoor moet doen, druk-
ken we in dit n~~er, en in de
volgende, een tekst af over de
procedure e.d. die ~en moet
volgen om het stauut van ge-
wetensbezwaarde te verkrijgen.
De tekst werd ons bezorgd door
de "Burgerdienst voor de Jeug~
(BDJ), Van Elewyckstra~t 35,
1050 Brussel, 02/648.40.14,
die steeds openstaat voor ver-
dere inlichtingen.

1. Aanvraa

Het statuut van gewetensbe-
zwaarde wordt voorbehouden aan
mensen met bezwaren van reli-
gieuse, ~ilosofische of moreIe
aard.
POIIt1eke mÇ>tieven mag je naar
voor brengen, doch dat mogen
niet de uitsluitende of de
hoofdmotieven zijn.
De aanvraag voor het statuut
moet je doen door een anngete-
kende brief te sturen q~n de
M1n1ster van Binnelandse Zaken,

Hallo,

Allereeest onze beste

wensen voor iedereen die

~it leest.

Verdèr moet alles weer..
draaiende gehouden wor-

den en dus is er op vrij

dag 16 januarie een al-

gemene ledenv~rg~~~rlng

om 2030 uur. Iedereen is

bij deze uitgenodigd.

He~l binnenkort zullen

we epn opinion-poll rond

sturen al'lnzoveol moge-

lijk ( buitenlandse)

studenten, waaruit we

een hoop van jullie ge-

dachten en ideeen hopen

te kunnen halen. De re-

sultaten zul je ook ver

nemen.We hopen (?) op

veol reakties van julli

kant

*

*

Dan zijn er nog plannen

om een grote folklore-

avond op te zetten, eind

februarie ongeveer.:1

zoeken nog de~lnemeps!
Volksdansers muziekmak-

ers, zangwonderen etc.

Zet met je vrienden ep.ns

gezellig iets over je

land of streok in elkaar

en la~t de anderen op de

grote feestavond mpoge-

nieten.

Ik zoek naar 12 sportieveli~ge
n voor een partijtje basketbal
op zaterdag Jan. en 22 gees
tdri ftige bal trs.ppers om een "'
oetbalmatch te spelen •.Jij ook
? Ik ben bereikbaar op Heilige
Gees~str. 90 of Bogaarden3tr.8
Dit is bedold om ploegen te vo
rmen die de reet van 't jaar i
n 't weekend spelen tegen moe
ige tegenstrevers •
I sm looking for 12 sportsman
for a basketb~game on Saturda
y Jan. ,also for 22 enthous
aast i cs to play soccerfootball
on Snnday t}'e • If yO'À. are
lookin~ too ~ontact me H211i.~
Geeststr. 90 or Bo~aardenstr.P
(r.S.O.L.) ~he inte~tion i~ to
fom teruns Md play t't,erest 0
f the year on weekends against
brave opponent'?'.

Joachim van dijk

De aanvraag kan je ten vroeg-
ste doen in januari v: . et
jaar waarop je 18 word , en
moet tenlaatste Lnged.i e .d
orden vóór het versCn~Jnen

op het RSO (Kle1n Kasteel-
tJe). Zodrn je je'drie da-
gen'doet, word je beschouwd
als H_tl'1ir en kan je het
statuut n1et meer aanvragen.
Aangezien de procedure kan
aanslepen, doe je de aan-
vraag best zogauw je be-
sluit vaststaat. Eens je
studies voltooid, kan je
dan onmiddellijk dienst

doe! . Te vroeg kan je niet
opgeroepen worden zolang je
uitste~ vraagt en kan verkriJ-
ge . Voor de gewetensbezwaar-
de ge den immers dezelfde re-
gelen voor uitstel als voor de
gewone dienstplichtige.
De aanvraag tot het verkrij-
gen van het statuut van ge-
wetensbezwaarde kan je wel
indienen na je legerdienst
en vooraleer ~e ee weder-
..._ -_ .... - --_ ••,..._ ''''''6 f':Io

Vj;'.I'l.-JJ.e.:1O.-Yt~J,U;J,:
roepingsbev _.
voor de aanvraag
tuut is dezelfde
burgerdienst wil doen. Je
moet natuurlijk vermelden dat
je je legerd ~nst reeds achter
de rug heb' , want dan moet je
niet opnieuw en ele ~aanden
burgerdien8~ doen.
Krijg je het stn u, dan ver-
lies je al je verworven gra-
den, erete~e s enz. die je hij
he leger h d. Je kan ook niet
meer opgeroepe worden voor
legeroefeningen, wel voor we-
deroproepingen bij de civiele
bescherming. Tijdens mobilisa-
tie of oorlog word je ook in-
gedeeld bij de civiele be-
scherming zoals alle gewetens-
bezwaarden.
og dit: een aanvraag voor het

statuut is niet maar ontvanke-
lijk 1n oorlogstijd f tijdens
mobilisatieperiodes.
Het is ook zeer be l,« .g;rijkte
weten dat je op elke stand van
de procedure je statuut kan
verzaken of je aanvraag in-
trekKen, doch dit is dan on-
herroepelijk. Dit doe je door
een aangetekende brief te
schrijven aan de Minister van
Binnenlandse Zaken. Je kan ook
je aanvraag intrekken op het
ogenblik dat je voor de Raad
verschijnt.

Vervolp, p.9



OPEN BRIEF AAri DE LED~ VAl
E SPORTHAAD.

beste sportminnende lieden,

met de start van een nieuw
jaar, nu overal nieuwe plannen
en voornemens gema~t worden,
lijkt het mij wel opportuun
even stil te staan bij onze
bloedeiRen sportraad.

een terugblik op de voorbije
maanden leert ons dat de spor~
raad dit jaar veel moeilijK-
heden heeft geKend: we zijn al
aan onze derde Vl ijestelde
toe, aan onze tweede voorzit-
er en we hebben slechts een

bes~uur van zes personen (voo~
zitter: pirre; bus~: paul adam
veto: filip an looy; rene van
otterd~i.l.; hr.deleu: raad[;e-
ver; paul: .nj ·estelde). dit
zijn eiten d~e voor zichzelf
spreken. ~at onze wer~in
hieronl er enigszins geleden
heeft is ean ook becrijpelij~:
terre~~~oeilijÁheden en ver-
iss~nfen 1n onze ~ompetitie,
.e r-schui ven van voor-z i ene
propagandasportdag en tafel-
tennistórnooi naar het tHee-
de semester en het niet van

ond zomen van de werkgroep
b0l.1wpo11tiek zijn de meest
marÁante bewijzen. voegen we
aarbij nOG de atletieknamid-

dac en de massacross die qua
elan. stelling een flop wa-

ren, en de forfai t-~'/edstr1j-
del" 'oornamelijk 1n tafelten-
r.1S) uie met de week toenamen,
dan wordt het de hoogste tijd
een [,Tondiee analyse te maken
van sportraad en studenten-
sport.
"..at ·.;olgt1S een eerste poging
daartoe.

unnen z1jn.

- het probleem vrijrestelde
deze persoon, die een boekhou
kund1ge, organisatorische en
orrespondentiet~ heeft,

wordt e~genlijK teveel op6e-
slorpt door de uitleendienst,
zodat een halft1me betreKk~ne
onvoldoende is om zelfs het
meest noodz8.l\:elijkewerk te
verzetten. (nusschien kan een
beurtrol van vrijwilligers
hier iets oplossen)

omdat elke studentenraad met
een ~r1jeestelde-te~ort zit
kan dit probleem niet door ve~
schuivinG oPGelost worden.

een verhof,in. van het aantal
I/ri,igestelden, te verdelen
over de studentenraden, kan
niet door asr alleen beslist
yorden doch moet aanGevraagd
'lordenbi ,;de raad voor studen-
tenvoorzieninuen. meer geld
..oor asr is, t:ezien in het ka-
der van een alGemene bezuini-
{"in{"spo11tieri.,zeer onwaar-

7SChijnli,;k.

dit alles om aan te tonen dat
alleen een ~oed draaiend be-
stuur dit teKort aan kontinue
,ver;ckrachtxan opvangen,

- het !robleem bestuur
een vo tä111 bestuur zou er
als volf:-tmoeten uitzien:

voorzitter
ondervoorzitter
vri j :estelde
afgevaardiGden: busf (2)

emeng KOmi-
tee (3)

veto (min 1)
losse medewerkers:

\'/erKgroeplei-
ders

raadgevers

indien zo \'/einir .ûot;elijK over-
lappingen gebeuren, zijn hier-
oor minimum een twaalftal pe:r;.

sonen vereist. in dat ffeval
zal niemand tezeer worden
belast en is een vlotte wer-
t i.ng var-zexer-d ,
voorlopig (?) moeten we het
rooien met de helft van dit
minimum-aantal.

- verhoudin~ bestuur-leden
het k11nKt misschien hard,
maar het stuit de voorzitter
tegen de borst dat de leden zo
."Ieinigenthousiasme tonen.
tenslotte zijn zij toch toon-
aangevende personen, die met
enige ambitie en waarschijn-
lijk veel inzet, de sport 1n
eigen fakulteit en/of peda
~oeten Áoörd1neren, zelfs St1-
rouleren.

r:lO~-eli,iri.is sportraad voor ve-
len liOg een ve r verheven, onbe-
end en onbemind ort:aan, tame-

lijk stroef en 10 , te veel
verweven in struÁturen waàrin
;een kans bestaat tot i<reati-
viteit en originaliteit, waar
je als indiv1du geer. inspr~
meer hebt in doen en laten,
~aar waar een selekt groepje
voora: alles beslist en d1t
pseudo-demokratisch noe eens
ter stemminB voorleGt.
~out, beste mensen: sportraad
is jullie raad, haar werki
is julhe werkin", haar dien-
sten (truitjes, mater1aal ••• )
zijn jullie diensten en over
alles wat niet van hoger-hand
n.omt kunnen jullie beslissen.

het zijn de leden die van
sportraad iets maken, en niet
om~ekeerd. sportraad, d1e
hez-haal.de Li j« en vee Lal, zonder
resultaat vraaF,t en smeekt om
een sportief medewer-cer- voor
deze 0: gene a~tivitei t ,
ind1en dit Kort betooc het we-
zen -,an de sportraad mocht ver-
duidelijkt hebben, dan resten
ons de aktiviteiten 001 deze
pr-i.nca.pe s te ver ....ezenlijken.

2. akti vitei ten

sportraad neemt een dU1de11jke
optie voor massasport.

deze opt1e stamt uit de nood-
ZaaK tot beweeen als gezond-
heidspr1nc~pe en leefregel
oor elk ~ezond mens.
IVCkunnen hierbij verschillen-
de vraGen stellen:

- houdt da teen r.egatie in om
ook de elite-sport te orga-
mseren?

- in hoever beantwoordt onze
interfakulta1re Kompetitie
aan deze stelregel? 1S Z1j
te verantwoorden r.ez1en het

nijpend tekort ~ terreinen
voor vr1je sportbeoefening?

- welke akti vitei ten kan de
massa nOG in bewee;1ng bren-
gen? willen de mensen nog
aan sport doen? het is spij-
tie dat men in sommige fa-
ÁUlte1ten de vrije woensdag-
namiddag (=sportnanuddag)
terug inruilt tegen een
vr1je zaterdag om vlu&ger
thuis te zijn.

Tot nog toe is alleen de stu-
dentenmaraton een sukses ge-
,'Ieestterwijl sportdagen die
in sommige ia;rulteiten werden
reorcaniseerd lang n1et het
verhoopte sukses kenden.

volksspelen, wandelingen,
fietstocht, fit-o-meter, zijn
moge11jke alternatieven, maar
de vrees voor nieuwe misluk-
kingen is niet ongegrond.

dit alles mag nochtans geen
reden tot ontmoediging zijn.
de indoor- en maratonsuksessen
(zwemmen en lopen) laten ver-
moeden dat het belangeloze be-
wee;en (zonder overwi.nru ngadoeû-
einden) ceplaatst 1n een amus~
mentsvol, student~koos en onge-
,'loonkader (wie loopt er nu
van leuven naar antwerpen?)
toch no. wiL inslaan.
we moeten op deze weg verder
zoeken.

ook de aanpak moet grondig
onderzocht worden. in een om-
-"'evin,. waarin de student beko-
eld wordt uet tal van ontspan-

ninfs- en ~ltuurmocelijkheden
is het vooral moeilijk de men-
sen extra warm te maken voor
sportieve doeleinden: een
zwar-e opgave die nochtans moge-
lijk is.

3. financi~le aspekt en

vier jaar geleden telde een
massacross 100 deelnemers, te-
enover nu 13. kan dit te \'lij-

ten zijn aan het feit dat toe~
dertijd de sportsubsidiMring
van een krinG grotendeels ge-
beurde op basis van hun deel-
name aan de door de sportraad
ingerichtte aktiviteiten, ter-
,'Iijl dit nu, met de herziene
financ1eringspolit1ek, totaal
een rol meer speelt.

op dezelfde basis zou men kun-
nen besluiten dat er een toe-
nemende onpopulariteit tegen-
o.er de sportraad heerst, w~
~n toetreden tot de asr een
rol speelt en dat deze faxtor
der[elijke ~slukkingen ver-
.~laart. nee, laat ons niet
tot zuL~e dro~edenen komen!

een waarschijnlijker antwoord
op het aan~ehaalde cross voor-
beeld 1S dit: de tijd van vier
jaar terul was de peri ode van
de lancerinc:;van akt1es als
sport+ en gezinskilometer.
via de publiciteit van pers,
radio en tv was het sukses van
eLce 'massa-a.-:tie', waar ook
;eor~aniseerd, a pr10r1 ver-
zekerd.
blijkbaar is deze tijd alweer
voorbij en moeten andere sti-
mulantia gevonden worden. on-
willekeuri,:,rdenk ik hierbij
aan het reven van 'pr1jzen' en
'trofeeMn' op grote schaal om
tot deelname aan te sporen.
wat bijvoorbeeld gedacht van
herinner1ncsmedailles, die el-
ke deelnemer aan massa-axti vi-
tei ten zou Krij =en , evenals
die ~a~ulteitsploegen die geen
_orlaits hebben cereven in·de
.•ompeti tie, enzovoort.

an ook met overwogen worden
aan de kr1npen een soort jaar-
wer.n:in."'Ssubsidievoor sport te
~even om het organiseren en in
richten 'van nieuwe ini tiatie-
ven te vergemakkelijken. dit
zou bijvoorbeeld ten goede ko-

men voor publiciteit en 'tro-
feeMn' in eigen fakulteit of
peda. .

in plaats van de subsidies
voor de speciale sporten te
drukken, waarom niet verhogen,
als dit niet gebeurt ten koste
van onze eigen sportwerking?
op deze manier worden immers
ocr-apr-onke Lä jk dure sporten
toegankelijk voor elke student
en krijgen we een echte demo-
kratisering van elite-sporten.

het blijkt ook dat heel wat
mensen 100 fr voor een sport-
kaart tevee~ vinden. dit is
wel jammer: voor 100 fr kan
men een gans jaar al de instal
laties van het sportkot gebrui
ken, waar vindt men nog zoiets

4. public relat10ns

dit zeer nieuwe begrip is erg
belangrijk en heft onder an-
dere als doel sportraad naar
tuiter toe te laten kennen als
represeLtatie: orgaan voor de
studentensport aan de kul.
sportraad zou een begrip mOè-
ten zijn voor elke student, en
niet langer een grote onteken-
de. dit is een proces op lan-
ge termijn, werkzaam via ver-
schillende media.

- via de afgevaardigden in
busf en gemengd komitee kan
sportraad zich manifesteren en
tegelijk de specifieke studen-
tenbelangen behartigen.
ideaal zou zelfs zijn dat
sportraad hier een adviserende
rol krijgt, aangezien zij toch
het dichtst bij de basis werkt

- via veto komt sportraad hele
maal niet over. met spijt moe
ten wij nogmaals het verdwij-
nen VOOl spOrt-kul vermelden.
er moet gezocht worden naar
een alternatief, ofwel moet
veto herzien en herwerkt wor-
den in de zin van.een echt
studentenradenblBd.

- een permanente, regelmatige
publiciteit moet gevoerd wor-
den. dit gebeurt via de affi-
ches over onze eigen sportak-
tiviteiten. de koördinerende
taak van studentensport slaat
voornamelijk hierop: de rekla-
me (incluis integrale betaling
van affiches) V8.r1 aktiviteiten
die traditioneel door een be-
paalde kring worden ingericht,
maar voor gans leuven open-
staan, kan via sportraad ge-
beuren.
wij kijken dan ook met span-
ning ui t naar geplande akti vi-
teiten in deze zin: namelijk
cyclo-cross, zwem- en loopmar&
ton.

- ook voor werkgroepen is een
interessante taak weggelegd:
kritisch onderzoek over bouw-
en prijzenpolitiek, sport als
kultuur- en sociologisch ver-
schijnsel. dit zijn mogelijk-
heden voor onderzoek, zelfs
voor tesisonderwerp.
bevindingen, uitgegeven in
(gratiS) brosjures, zullen
dankbaar gelezen worden. zelfs
een gepopulariseerd jaarver-
sleg zou als dergeli jke bros-
jure over 'studentensport aan
de kul' kunnen fungeren.
- last but not least is er de
de samenwerking met andere stU1
dentenraden, die tenslotte ge-
meenschappelijke problemen he~
ben die inderdaad ook best ge-
meenschappelijk opgelost wor-
den.

Vervolg p.9
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KATHOLIEKE UNITERSlTEIl' TE LEUVEN

IEI,leNT
Om te voorl<omc:n C:ct de uni't'ersitaire lokalen in periodes vcn

agitatie tot wCI!Je!larS~!1alell worden omgevo!'I::V:!,:::!lhn stadcaten
die politielte vergad "':ingen wensen i::. te rlehtea 1:1 le!:alc::l "7C::l

de Universiteit, ::ich er schrift~l:jlt toe -:er1~inden dat z;j geen
'w=J:~DmateriQ;al(of wat als dU'3dudg I:an gcl:;r;'li!tt worden: c;to!'!«(;!l,
leden buizen, kettingen en dgl.) zullen biuDenbrenuen of :.:uller.
laten binllcnbrengell.

lion groc;lermgC:l ~c deze ve:::::in:cni::; overtreden zt:èlen in c!e
toekomst geen lokalen meer worden toegekend.

Z. SF.i1VO'i'TZ,
Vic~nector St:ulcntcnat'!1gcle!:enheden.

Hebt u ook de indruk dat Leuven een
belegerde vesting is? 08t gewapende
groepen studenten zich klaar houden
in de universitaire gebouwen om uit-
vallen te doen tijdens vergadering-
gen en meetings?

Dat is nochtans de indruk die Servot-
te. vice-rektor voor studentenaange-
legenheden. laat blijken uit het
hierboven staande bericht.

Nogmaals heeft hij van een eenmalig
feit. ten tijde van de konfrontatie
tussen linkse groepen - verzameld
onder het AFF - en VMO en aanverwan-
ten. gretig gebruik gemaakt om het
de ~udenten moeilijker te maken po-
litieke aktiviteiten op het getouw
te zetten.
Want van een vinger heeft hij een
arm gemaakt.

Tijdens de meeting van het AFF in
de Valk op 18 oktober '75 (toen
er een betogings- en samanscholin2s-
verbod was uitgevaardigd door de
Leuvense stadsoverheid. en toen
Leuven volgepropt zat met rijks-
wachters) waren er inderdaad wa-
pens meegenomen naar de meeting.
Die waren er omdat het AFF voorzag
dat er weer VMQ-ers zouden opda-
gen (waarmee dezen trouwens de
week ervoor gedreigd hadden). Deze
lui zijn niet komen opdagen. en
dB wapens zijn dan ook na de mee-
ting buiten het universitaire ge-
bouw gebracht.
Ondel"tussen zijn er nog tientallen
politieke meetings doorgegaan. maar
er zijn geen ·wapens· meer mee-
gebracht.

Het is ook opmerkelijk dat de vi-
ca-rektor twee maanden heeft ge-
wacht om zijn verordering uit te
brengen. Ze dateert van 8 decem-
ber. zowat midden in de aktie De-
Croo-Humblet. toen er een aantal
universitaire lokalen bezet wer-
den door protesterende studenten.

Het is ,aan geheim dat de Akade-
mische Overheid politieke akti-
viteiten van de studenten niet
goed kan verdragen. En in het
verleden heeft ze al enkele proal-
ballontjes opgelaten om de poli-
tieke aktiviteiten van de stu-
denten in te perken door het
weigeren van zalen voor vergade-
ringen en meetings.
O.m. tijdens de aktie tegen de plan-
nen tot legerhervorm1ng van VOB
kon de kring Polit1ka plots niet
meer be.chikken over het lokaal
waar anders normaal volksvergade-
ringen doorgingen I in de verkie-
zing.periode '74 werd aan Omtrend
die een verga~e~ wilde '
geven rond de verkiezingen. een
aangevraagd lokaal ontzegd.

DI%I pal1tl1k van dl Akadlm1aeha
Overheid beperkt zich niet all..n
tot politieke aktiviteiten .ensu
.tricto. maar ook voor alternatieve
initiatieven worden de deuren (let-
terlijk) ,e.loten: in het begin van
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dit akademiejaar wilde de Werkgroep
Marginaliteit (van de School voor
Criminologie nota bene) het toneel-
stuk ·Paard en Ruiter· in een uni-
versitair lokaal laten opvoeren.
(Je moet weten dat in dit stuk een
naaktscène voorkomt. die echter door
het parket niet bezwaarlijk werd ge-
vonden). De werkgroep heeft het
projekt moeten laten vallen omdat
geen enkel universitair gebouw be-
schikbaar werd gesteld.

Soms slaat de politieke allergie
van de Akademische Overheid wel eens
om in histerie. Of is het je nog
niet opgevallen dat de laatste ja-
ren meer en meer rijkswacht aan
universitaire gebouwen verschijnen
in tijden van aktie? De machtsont-
plooiingen tijdens de aktie De Croo-
Humblet liggen ons nog fris in het
geheugen.
Zou het misschien niet nodig zijn
dat de studenten eens ~en bericht
uithangen aan de universitaire lo-
kalen om de Akademische Overheid te
laten verstaan de door hen~pgeroe-
pen gewapende flikken van de kempus
te houden?

Ondertussen hebben een aantal vrij-
e verenigingen al een open brief
gericht aan Servotte, waarin zij
~t klem protesteren tegen deze
verordening en provokatie.
En wij zijn het eens met de ziens-
wijze van deze studentenverenigin-
gen. die deze nieuwe maatregel zieh
als een verdere stap in de rich-
ting ~een globale afbraak van de
progressieve studentenbeweging.
Konsekwent aan deze houding wordt
dan ook geweigerd om een verkla-
ring te ondertekenen waarin de ver-
enigingen zich ertoe moeten ver-
binden geen wapenmateriaal in uni-
versitaire lokalen binnen te bren-
gen.
Tan eerste heeft een dergelijk feit
zich maar eenmaal voorgedaan als
voorzorgsmaatregel tegen een ver-
wachte konfrontatie met rechts.
Ten tweede moet deze houding niet
gelnterpreteerd worden alsof de stu-
dentenverenigingen voortaan wel
stokken e.d. zullen meebrengen naar
meetings.

Deze houding is principieel: een
weigering van de studenten om in
Aun pol1t1uka aktlvltlltan onraeht-
streeks gekontroleerd te worden
door de Akademische Overheid. De
studentenbeweging heeft een lange
en moeizame weg afgelegd om hun
recht op vrije (politieke) verga-

RECHTZETTING============
Ik zou willen reagern op een
passage uit de aktiekrant De
Croo-~umrlet van 27 november
laatstleden: "in de 'klub'
der archeologen moeten de eer-
steJaars als inwijding de eed
afleggen op de fasces, ~et
symbool van Mussolinis fascis-
tische partij ..." (+)
Ik was op het doopfeest aanwe-
zig en kan meedelen dat nieman
ooit op een fasces de eed
heeft afgelegd (symbool ven co
svlaire waardigheid in het oude:
Rome), maar dat alleen de jaar
verantwoordelijken een pseudo-
latijnse formule hebben gere-
citeerd met de rand op de "En-
ciclopedia dell' arte actica",
voor niet-ingewijden een basis
werk van Roneinse archeologie,
dat zeker niet ven politieke
symboliek kan verdacht worden.
Ik vrae..gme dus af wie deze
le:.tgenin omloop heeft gebrach
en wil met dit br efke enkel a
les rechtzettel .

arc v"n de Miero~,
2de kp .A

Meer nog omdat bepaa Lde i .di-
viduen van archeolog e, welis-
aar .et, zekere po La ' ie. e over

tuigi II, op allerlei rtlden zic
schro~el k veel k~itiek op de
hals naalden (al dan n1et in d
hand gewerkt.), saat, .men.. .zomaar
op alle anderen het cliché van
~eile fascist en belachelij-
ke polichinel drukken, iets
wat ik alleen überhaup
dw: .s-naïef kan no eme. ; fTluar
j , men is de laatste 11jd
toc_ zo op sensatie ui~.

achteld

(+) Het ci qq komt uit een
aktiekrant ~.~.m. pogingen
ven studente Letteren en
ijsbegeer~e (waaronder her-

kende VMO-sympatisanten) die
een stakingspiket wilden ver-
wi jdere'1 "''I.neen gebouw van
L & W (n.v.d.r.)

dering gerealiseerd te zien. Dit
zal hun zomaar niet beperkt of
afgenomen worden.

Inmiddels blijkt er belangstelling
te bestaan vanuit de media-wereld.
meer bepaald vanuit het BRT-1-pro-
gramme ·Strip· voor dit geval. Al
driemaal werd er teruggekomen op
dit bericht van de vice-rektor.
Men vraagt er zich af of er van-
uit de studenten geen tegenakti-
viteiten tegen de verordening van
Servotte wordt ondernomen.
De open brief bewijst dat er da-
delijk gereageerd is.
Maar voorlopig heeft er zich nog
geen konkreet voorval voorgedaan,
waarbij ean vereniging het verbod
kreeg tot gebruik van lokalen we-
gens het weigeren van de schrif-
telijke verklaring. Tussen Kerst-
mis (toen de verordering openbaar
werd) en nu werden nog geen za-
len aangevraagd voor politieke ver-
gaderingen.

aar als de vice-rektor ons de .
handschoen toewerpt, mag h1j e
op rekenen dat ze wordt opgeno
men.

m.m.

III~Itl c II'r,~N :
NOGMAALS

(MEDEDELING)
AXTIEKOMITEE BELGIE-COLUMBIA
W rotoon t :

LOS CHIRCALES
Dokumentaire film die de semi-
feodale vorm van uitbuiting en
verdruklting van het werltvolk
aantoont. op dit ogenblik in
Columbia. De werk- en levens-
omstandigheden van mannen,
vrouwen en kinderen in een gro-
te steenbakkerij, ten zuiden
van Bogota.

Informatie over de kampagne.
ingericht tijdens de maand fe-
bruari. tegen de repressie en
de staat van beleg in Columbia.
en over de landbouwersbeweging
in dit land.

woensdag 28/01
20 u Aud.Vesaliu
steun/inkom: 10 fr

SOCIALE RAAD

IIopanMnrtrM1 3

3000 LEUVEN

In deze tijd van krisis sn emst
1 vroLijke noot •••
DIJ PRIJS voor STENCILJlERX wl'laapt!

rrrindsr dan 50 ex. R-RC: 20,-fr
meel' dan 50 ex. R: 0,35ct/bLad

RV: 0,40ct/bLad
MAAR: je stsnciLWllrk KJET 24 uW'

0061' hst af1zaLsn binnsn!JS-
bl'acht worden. It's a mUst!

"TII~
J)I~

l~ I~I~)1 '1'
I~Ilrl' S on.~.~.~.~

• • • • z.le onderaan

Op vrijdag 23 januari komt

werkgroep foto~afie bijeen

in Kultuurraad,H.Geeststrallt,

90.Alle geinteresseerde zi.n

nog steeds welkom. Ook deze maal

zal het nog gaan over het ont-
,vikkelen van film en foto.

Voor een volgende bijeenkom~t

wordt getracht een beroeps-

fotograaf vast te krijgen om

wenken te geven bij het trek-

ken van foto's.

VRG daagt iedereen uit voor
een ZBSDAA(~SE op ROIJLEN van
2 tot 6 februari.
(De ASR denkt er stevi~ over
na.)

Inlichtin~en: Huis der Rechten
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EEN TRAKTOR VOOR PORTUGAL !!!

De toekomst van de Portugese
revolutie wordt voornamelijk
epaald door he~ welslagen van

de Landhe r-vormi.n,•
In het zuiden (de Alentejc-
provincies) zou tegen het ein-
de van november 1975 de totali-
teit van het grootgrondbezit
vervangen zijn door landbouw-
koöperatieven. Ook in het cen-
trum en 1n het noordp.n van
Portugal beginnen kleine en
middelgrote boeren zich te ver
enigen en op braakliggende
jachtterrdinen van de voor-
malige grote: heren produktie-
koöperatieven op te richten.
Zowel in het zuiden als in
het n00r{len is het probleem nu
hoe op de kortst mogelijke tijd
de landbouwproduktie heel sterk
op te drijven om Portugal on-
afhankelijk te maken van bui-
tenlandse invoer. Dat de koö-
peratieven een zinvolle oplos-
sing bieden, moge blijken uit
een artikel van "Le Monde" van
6 november 1975 : het distrikt
Beja, waar de koöperatieve
lleweging op gang kwam, leverde
in 1975 rep.ds 30% mee~ graan op.
Deze r-evo Iutn e in de landbouw
verei cnter enorme investe-
ringel, : oor zaai- en plant...;
goert, irrigatie, meststoffen,
landbouwmachines.en -materiaal
De ekonomische boycot maakt d1t
echter enorm moeilijk.
Het Komi tee Ni euw Portugal
heeft op rei en en kontakten
met Por tugez.en,verantwoorde-
lijk voor de lPlndhervormin, ,
speciaal onderzocht op welk
manier internationale solidari-
teit • r kan helpen.Zo hebben
we c.!'}. 'ijdens onze jongste
nove erreis (8- 12 nov.) een
ezo~k ~~bracht aan de land-

bou\"ilro~peratie1'van- ALCOENTRE
n de buurt van de stad Santa-
rem,op een honderdtal ki.lometer
ten noorden van Lissabon.Dit
ia een koöperatief van het ty-
pe waarb1j zelfstandige kleine
oeren hun eigen bescheiden

gronden hebben samen~evoe~d met

Vervol

van p.6

Wanneer je je aanvraag intrekt
Vlord je beschouwd als gewone
dienstplichtige en dan ga je
over van ongewapende militai-
re deinst of burgerdienst over
naar ('e gewapende militaire
dien .
De J:er de waarin je afstald
doet 1S van zeer groot be.l.ar.g :
-Doe je afdand 1n de loop v
de procedure en vóór je je
dienst als gewetensbezwaarde
begon, dan zal je bij het
leger dezelfde diensttijd moe-
ten vervullen als een gewone
milicie .•

-Doe je ~~~and tijdens Je
dienst uls gewetensbezwaarde
dan moet je nog hetzelfde
aantal maanden dienst doen
bij het leger als je nog
dienst had moeten doen ~ls
gewetensbezwaarde (bv. n
twee maanden dienst bij een
kulturele instelling doe je
afstand van je statuut. Je
zal nog 20 maanden leeer-
dienst moeten kloppen!)

-Doe je afstand in de laatst
maanden van je d i e .st all
gewetensbezwaarde, dan moet
je minstens nog vier ,~an-
den legerdienst doen.
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een door hen bezet groot jacht-
domein van een hertogelijke fa-
milie.Deze braak gelaten gron-
den moeten rendabel gemaakt
worden.Dit is slechts mogelijk
indien de koöperatief over een
traktor beschikt.
Daarom heeft het Komitee Nieuw
Portugal besloten zijn konkre-
te niet-partijgebonden solida-
ri,tei t met het Portugese volk
te betuigen door het schenken
van een traktor aan deze koöp-
eratief. Vle richten daarom een
oproep tot alle progressieve
organisaties,partijen,komitees
en verenig1npen in Vlaanderen
om samen me t ons een "VLAAMS
AKTIEKOMITEE EEN TRAKTOR VOOR
PORTUGAL " op te richten.
Het Komitee Nieuw Portugal heeft
in di t, ver+ and enkele plannen
uitgewerk~,zoals bijvoorbeeld
de verkoop van een speciale
stjcker,individuele inteken-
lijsten 1n de progress1eve
pers,eindejaars-geschenkenbeu-
rzen met portugese produkten,
omhalingen tijdens een reeks
voorstellingen van de film
" Viva Portugal" en tijden:
een reeks voorstellingen van
het stuk "Al lijkt het een
fabel" van a nternationale
nieuwe acen, , ••• Alle andere
suggesties zi'n rqtuurlijk van
harte welkom.

EEN~EID IN DE SOLIDARITEIT!!!
komitee Nieuw Portugal te

kontakteren maandag 14-18u.
oensda.g 14-18n.

op ELCKER-JKjBlijde :nkoms ..'tr.
115,Leuven - tel:.?3. e , '2.

Op woensdag 21 jan' ar-i, 1976 in
de cercle te 20u.
- ,Tosé afonso .r-anoLa)
-Film: "Viva Portugal"
- Debat over de huid1ge si-
tua~. in Portugal.
inkom: ,0,-
voorverkoop: t 11tuurraad

Portugal
Elker-Ik

Vervolg van p.7

ziezo, proficiat dat je ._ebt
vol, .er oudeu deze ollenlange
tekst volledig door te nemen.
ik hoop è.at je deze nacht niet
wakker liót van de vele VTRgen
en problemen die hier zijn ge-
steld.
misschien heeft het je ie":;s
meer wegwijs gemaEJ<t in sport.
ell sportraad, en wie weet is
het een stimuluns voor EOnu.U-
gen om met ver-u euwde idee~n
aan de slag te gaan.

in dat geval gaat ook sport-
raad een gel~kkig nieuw jaar
tegemoet.

pirre 'Nuytack
voorzl.tt~r

p.s. deze tekst is niet be-
doeld voor de prullel~and.
lees hem tegoei door, asje-
blie!', en stuur 01"Suw op-
en aanmez-kd nger , anders is
al mijn noeste ontcijfer- en
tikarheid noor niks geweest.

het tikbeest
sportraad
tervuursevest 101
j030 heverlee

BRONENOSETZ POTJOlilKIN
(1926 - USSR -
Sergei Eisenstein)

Dit jaar wordt één van de
meesterwerken uit de film-
kunst 50 jaar: PANTSERKHUI-
SER POTE.m<:IN.
En de film wordt nog steeds
gedraaid. ~iet alleen voor
kleine groepjes cinefielen,
maar de film krijgt ook re-
gelmatig kans op de TV.
De film is een evokatie van
de opstand ven de matrozen
van de Potemkin, gesteund
door de bevolki ~ van de
~avenstad Odess~, 'egen de
diktatuur van de overheld.
Deze opstand (1n 1905) zal
op hloed 'C w1jze onderdrukt
lorden (0. . "de trappenscè-
ne" ) ma=r' znl een belangrijke
st~p beteKenen in de richting
van de onverwerping van het
absolute tsarendorn.
De fil drnait niet rond in-
dividue', aar heeft als
hoofdpe agec de matroze
van he~ ~c"ip en het vol .
De film maakt vooral indru
door de montage, die voor

Eisenstein het voornaamste
middel was om ideeën over te
brengen aan het (Russische)
volk dat toen nog erg onge-
letterd was. Zo is het recht-
veren van de stenen leeuw
geen knap nummertje op zich
maar visualise~rt het het
ontwaken van het volk.
Dat de film een revolutionair
karakter had, in de zin dat
hij aantoonde dat het··volk
de politieke mRcht in handen
an nemen, wordt bewezen

door het feit dat de film ja-
renlang verboden was in het
buitenland, maar een geweldig
succes kende in Rusland, wat
maakte dat Eisenstein alle
krediet kreeg in zijn land
om andere grote fil~s te ma-
ken (o.m. OKTOBER).

WOENSDAG 21/01: PANTSERKRUISER
POT EMK IN n het rekreatie-
centrum tAlma 111) om 21 u.

de uerkp~ep marginaZiteit
orranissert ••••

t Trojeans Paard (toneel)

" hoe eerder hoe beter. zei
de werkman en hij dankte zijn
baas af ."

De klassenstrijd is herleid tot
een spel.waarin de regels van
dit spel moeten geAerbiedigd
worden.
Oe spelre~els hebben namen ge-
kregen zoals 'inflatie. index en
prijsstijginr.en.vakbondsburokra-
tie en sociale vrede'.
Oe werkman. doorheen zijn vakbond.
is onderheviy. aan dit spel als
een pion in het schaakspel.
I,eigert men echter de spelregels
te eerhiRdigen.dan heeft men de
rij manipulatiemechanisnen en
andere technieken tegenover zich
staan bv. de repressie.

Toch kunnen die snel repels door-
broken worden om tot een waar-
achtiv,e klassenstrijd over te
gaan.Maar daarvoor is orr,anisatie
en solidariteit van de arbeiders
noodzexe i t jk ,

"Het lelijke jonge eentje."

In dit stuk wordt de poAzie mees-
terlijk gehanteerd om "de terug-
wer" te bezweren.Want "een be-
schavinr die s~elweren hor.er be-
int te schatten dan poAzie heeft

de terup,wep,aangevanpen •

Woord en gebaer.licht en muziek.
s~mbool en techniek vertolken lij
den en vereenzam1nr,.dwanr,matig-
heid en p,evoelens van nensen in
"de welvaartsmaatschappij".maar
tevens de hoop en de hunkering
naar herstelde kommun nikatie en
onp,ekompliceerde bevrediging •

lieel kleine altematiefjas zijn
misschien de grote stevige red-
dinl',sboeien•

Liefste

einig woorden richtte tot jou
want zoveel zijn kwetsend
als ze ~ijn mond verlaten
Cynisme en materialisme zijn

mijn del!lonen
och voordat mijn ogen in de

jouwe ki jken
voel ik in me - drukkende

leegheid
en als ik je dan aankijk
zullen mijn ogen als doffe

Sp1~gÛS zijn
waaru n jouw wezen zich wazag

spiegelt
.ijn hersens spuiten de ruist
om~dE!·weg,te·verbe2'gQn, want
aan't eind van d1e weg sta ik
naakt, besluiteloos
Vol twijfels over de rest van

m'n levenstijd
Al te vaak heb ik in m'n geest
zitten wroeten om al mijn
gevoelens te rationaliseren,te
verklaren te onderdrukken
Elke gevoelsuiting van

buitenaf
vor-d t gretig opgeslokt en
verdwijnt in een maalstroom

van gedachten
Alles wordt gewikt en gewogen
theori~n,hypothesen,

vergelijkingen
worden gemaakt, verworpen,

r.ermaakt;
En als ik dan de passende
gevoelsuiting berede:~eerd heb
is ze niet oeer bruikbaar
tijd heeft zijn tol ge~ist
Opdringende gevoelens worden
afgestompt door een eenvoudige
mechanische handeling,
waardoor IK me niet op
gevaarlijk terrein hoef te

begeven
en jo~ kan laten spartelen in

je driften
Jullie die d1t lezen
waarschuw ik
dat is een verloren spel

Bernhard



DIK PONS V'
'.-.III ... -n

Ango

JO"
Ra",
Joee
''_' P.red. MAHOT.

iereen met een
aandag 19 januarl thalve den dirk
*Kul tuurraad : werkgroepen 'eeJUIeieren ehelOlt zullen verk
-Ballet : Tervu:.lrse Vest 101 oud gebouw, 'orden 8 Voor éé
kleine zaal, van 21 tot 23 uur. 'zijnzeeelUJnl
-Kegelaar : _n de Munt Muntstraat 2 :>Uurt, maar na zitt, , allemaal met ee
*SSW : 20u : j9.ZZ- ymnastiek rkr18ie a Ludo

I watten eelUJd
21u : turr. n, le wat.te? 8 Jaa..:'"":.r I ~I' 8 Hoes? 8 Jawatte!! 8r.~,UiJ '8. ~:. Iedereen z1.t h1er de

ti van e1, ~t~. laatst.e tijd nogal ve
~: el op de kap van enne

. .. - - -, - .r; ""'en wij a Als
Danadag 20 januari 10k maar geen
*Stadsschouwburg "Zaterdag zondag maan- brussel gaat
dag" KVS "Iren 8 Roer~ch

, • md • Anneau e
*SSW : 13u20 : paardrijden. ,tareeee ...

20u : karaté

'...I

~ krij8t Mott th. Hoopl.'. Ien Hunt.r
ige aaand.n t.rua door d. ~o. van
...t Jfationaal, .n de lnhoud van eh. Zln
at ••1 .en ~.t1. in te~net.lling met

aandag 26 januari ... _
*Kultuurraad : werkgroepen
de Kegelaar, ballet en politieke zang.
Nadere informatie: zie maandag 19 jan.
*SSW : 20.0Ou : jazz-gymnastiek

21.0Ou : turnen
*Grote Aula : minister Vanderpoorten :
"Het beleid van Justitie 1976", 11.001

'-" ".n geOrel[ aan .n'Ç08Sl.asme ", I
al.a DIJ. 1q74 "&8 al het T':_oISnge

Dinsdag 27 januari • - "'."we
*Werkgroep Marginaliteit: Politieke
Vor:ningsavond "Politiek Alternatief", , Il
om 20.00u in de School voor Kriminolo-i
gie, Geldenaakse Vest g, Leuven. r
*SSW : 13.20:.1. : paardrijden

20.0Ou : karaté

.. ~or4 in de ochtend van
t .. ber 1975 door d. fascie
vaD ,.."~ ••~n ~."~n_
::~: Zaterdag 17 jan11'\ri
_ter Stadsschouwbur' : "En 't witte paard"
ja&«4 door Kon. t.i j. "De Vlaamse Kring" ui t

Tongeren.

al bad 6ebrokenmët
1 muziek) toen pro
lari
erkgrocpen

:. •• "{. : Maria Theresia, 20.0011
'l'on, ,elwerkgroep : Slul.setraat 77
*1SOL : l.nternationale maaltijd in
de bar van ISOT,.
.SSW : 18. OOu : zwemnen

20.4Ou : karaté

.\Jr-
"'1 poli tic".

I favour of
-oup or p8rt~·.
rura,!:e foreic;n
!on any wort.hy
!les at t.h

kltfJ'

.., 'M. naar Bru ... l trekken, na •• n he-
'PYt-.t gegeten te hebben c. ••n tl.- .
~ l.eee door 00 blz. ,

Woensdag 28 januari
*Kul tuurraad : werkgroep Modern 9alle I.
Sportkot , oude zaal, klein gebouw

Oenf"1ae, 21 januari
r- *SSVI : 19u30 : Schaatsen.

--*Kultuurraad : Modern Ballet en Lichamel~
I1 ke ekspressie (zie maandag)
jS\~e *Komitee Nieuw Portugal : benegietavond ,
~r~ met José Afonso en le fl.lm Vivq Por u
riOd: in de Cercle om 20.0011. :nkom: ,0 r.
lep t; *MLB -: vormingsver derin om '0. OOu op

21)~ofe de Soci ale Raad.
Yl~ *Vlaams Kruis : EHBO-kursus, Brusselse
';an 19 straat
cent v *KVHV : "De Europese volkeren ontwaken"
Als ui door Willy Kuipers. Voordracht in klei-
het ur ne Aula om 20. 00u.
~~t.~~~.~~: 20. OOU : "Binnenhui sspelen voor e e
zrns t: luie avond" Tervuurse vest 128
de de::l*Stads... ollwburg: "Le medecin malgré lu "~if:j(~*Valk 20. "': A. De Becker, voorzitter ,r

':er aa van de L_ :1 voor de rechten van de Mens
erl1j over de processen van Bapder-~teinrn-f
alo el ..Het verdubbelen' ar. .Ll ....
tairen zal "Nelte :;p-.,"
uitbreider.de rek!"'1 - •
een oaar o'/!r een -.' ~'I,~i
cle lae D d d 22' .spro;ce on er ag Januarl.
10 ;. v *Werkgroep marginall. tel. t : Toneel: et
het. ar Trojaanse paard "Hoe eerder hoe beter ze
~~~~ de werkman en hij dankte zijn baas af"
7i'annee Grote Aula 20. OOU, 50 frank.
len en *Kul tuurraad : Leuvens Universi tair Koor;~j~~repeteert in Maria Theresia om 20.0Ou
alleen *Werkgroep Bijzonder' Jeugdzorg, }.enefiet-
:-,an de fuif in de Cercle, O.OOu
~racht. *ISOL' internati onal,e mq~' ti J'd in.1anr.ee· ....
Zich iJ *SSVI : 18. OOu : zwemmen
wedat 1 '. 30u : wandaLen
!Daatre, 20 4011
om de I •

mo/?elijil te ler.l.~efif6L.~' ~' ~'\.. \ \y X.....ziJn alleen moet '" r \) .
etralende l:czichte ,., . i

teure e _, • -_ . .
Vrl.Jdag 23 Januarl. .

Tot aan *Kul tuurraad : 'Nerkgroep r ouogr-af'a e
in die (zie artikel a.n dit blad) om 20.3Ou
trOllwen , 0alleen i.n de H. Geeststraat 9
kap van ( j.e..lD \L" \f:::1

1\nNC
~oensdag 2~ jar.uari
*Kult'lurraad : werkgroep Modern Ballet.
oud gebouw, kLea ne zaal. 21 tot 23u
,iLE : vonnin -sver-gader-Lng om 20.0Ou
op de sociale raad.
*Vlaams Kruis : EHBO-kursus, Brusselse
straat
*TJLK : 20.0Ou "Volksdans" in Sporta.
*SSVI : 19.3011 : schaatsen
*S:tadsschouwbvrg : 20.0Ou revue VRG
"Putch weder-om Putch"

*Aud. Vesalius, 20.00u film
"I.oe Chircales" zie verder blz. 8

alva~t : 3 febrlari TD van BlO
_J \ fl.// "7 Ibieuze reltlamekampanj.
~ \J V (" A ,,+- ...., "lt. +. "ne" v• ....vno-

16.15u : Catherine et <!ie.
20.15u : T\e last det:ril.
14u, 1811, 22u : 'l'he Apprenticeshl.p

of Dudy Y.raVl.tz
0.15u : F.xhibition.
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15u tot 20u : Jaws
23.15u : fHjn treintje fluJ.t

chter de wijfjes.

: 1411 tot 20.30 : L'Histoire d' 0

n
n

18u tot 2411 : Proflllno Di Donna

zat, zon en woe : 14.30u,
18.30u, 20.30..1 : Pslll.eter.

anderp. daeen 1Q.3Ou en 20.30u
zat, zon en «oe : 16.3011 GI":'chikt !\

voor de dienst (Lau re L en HardJ.,~
22.45u : The wild 13vnr.h
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