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EDI.TORIAAL
(voor leesgestoorden)

Zie, dat is altijd wat moeilijk om te zeggen of te.l)~:

"dit is het laatste". EINDE Als je dat voor een studenten-

zegt, kruipen je de kriebels over de ruggewervel
\ '"

, want achter die uitspraak zit de idee :_,~~: "er moet

geblokt worden, examens gemaakt examenreglement ",

Daarbij te bedenken dat je op dit ogenblik een hele jaargang...__ .... - .......
kunt vullen met beschrijvingen van de open-

de vogeltjeSd!Ii' de bloempjes~. !

patatten (]adie door de grondvorst geaborteerd

hun kollega's uit de States~stukken van studen-_4î kos ten. Om d~n. nog maar te zwijgen van de knap-

pende kerels ~die hun kuiten ~ ontbloten, de bloembakken die

op de Bond als paddestoelen ~oit de plaveien schieten .•• Den

Anderlecht en de Club ~ .•. De knallende meiden die heel

Pierre .•. De

wat meer dan hun kui ten ontbloten ~ 21~ De weerbars tige

Vliegen~die weer lastig word~ ..p~lt kot De Fallus lmpu-
dicus die zijn kop opnieuw opsteekt is- •••

~(
Nee, het kan niet meer voor nummer tWlntig nr_~() van de twee-

de jaargang ~de 'SI_.Ilat dan wel?
HEVERLEE UIT DE KOU!............................. 2
DECENTRALISATIE AAN DE DAGORDE (Kringraad)....... 3
OPEN TRIBUNE......... • . • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • 3
WIL JE WERK? JA! (,robdienst)..................... 3
AKADEMISCHE RAAD. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4
K.U.LEUVEN: 0 OP 20. GROTE 0 4
DIARY (ISOL)..................................... 4
DE SUPERDELUXE VETO-POP POLL •••.•••••••••.••..••• 5
MET U.P. NAAR TAIU.............................. 5
gratis poeeert .............•................... 6/7
EN DE H. GEESTst'l'aat SPRAK (XUltuurnaadJ •••••• 8/12
DE ASR ONDERDE LOUPE. . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9
DE NIEUWE VVS-PLOEG IS ER••••••••••••••.•..•••••• 9
APRIL MEETING................... • • • • • • • • • • • • • . • . • 9
IN HET ZICHT VAN DE FINISH (Sportraad).......... 10
NEEM JE GEZONDHEID IN HANDEN (Hedische Dienst) •• 10
BEKERFINALE '75-'76 SPORTRAAD................... 1.1
DE RECHTEN VAN DE HUURDERAANGEPAST AAN DE NIEUWE

HUURWETTEN(Wetswinkcl-b'l'OChure) .•••••••••••• 12
Het is passend en rechtvaardig in dit moment van bezinning en

stilte een dankbare hulde te brengen aan al diegenen die zich dit

jaar met dit zorgenkind hebben ingelaten, in het bewustzijn dat

een redaktieploeg ook niet onfeilbaar is, en in de overtuiging

dat we moeten doorgaan, maar volgend jaar dan natuurlijk.
...

Wiedes.

Ten~lotte hier een aubentieke traan ten afscheid van '75-

'76, en een optim.istische blik® op de .toekomst.

Snik.
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+++ LAATSTE NUMl'ER V.

DE ALMA-

BROCHURE
A Sociale Raad - Production

maandag 24 mei zal de sociale raad in de universitaire
rants en residenties hun infonnatiebrochure over de vzw ALMA

h~t, kan er op aan komen
LEES DAAROM het

EXAMEN
REGLEMENT

te verkrijgen op de fakulteits8ekretariaten

hallo?
teledienst?
medisch centrum
voor studenten
ladeuzepleln 18
leuven tel.~a 5188
een gouden raad voor studenten in nood zie ook: p.12

een kot:
hoeveel?

een bericht van de Huis-
vestingsdiensten en de
Juridische Diensten van
Studentenvoorzieningen.

Studenten, •
De blokkerin~ van de huurprij-
zen i8 ook van toepas8ing op
studentenkamers!
Zoals wellicht reeds voldoen-
de bekend, blokkeert de wet
betreffende de economische her-
stelmaatregelen (wet van 30
maart 1976) sommige huurprij-
zen.
Belangrijk hiering 15 wel dat
ook de huurprijzen van studon-

tenkamers onder de toepassing
van deze wet vallen.
Wat betekent dat?

OfWel wil je volgend jaar de
kamer blijven huren die je nu
huurt. In dit geval kan je ge-
bruik maken van de wettelij-
ke verlenging van je huurover-
eenkomst.
Deze verlencing duurt dan tot
einde december 1976 .
Vanaf april tot december moet
je dan maar de huurprijs beta-
len die je in november 1975
betaalde.
Indien je op deze verlenging
aanspraak maakt kan de verhuur-
der je normaal niet uit je ka-
t)8l'l)Olg: p. 12 1
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•HEVERLEE UIT DE KOUonze korrespondent op de zon-

n1ge campus

ren, met het nooit verhoop-
te resultaat dat de zaak
een zeer gunstig resultaat
gekregen heeft. Zo~el de
kafetaria op kampus Aren-
berg 3 als het rekreatie-
centrum bij Alma 3 zijn uit
de (voornamelijk financi§le)
brand gered.
Hieronder brengen ~e ver-
slag uit over hoe dit alles
zijn beloop gehad heeft.

In Veto 13 en 16 verschenen
enkele alarmerende berichten
rdnd de sitatie van een
viertal lokalen in Heverlee,
!Jelkein principe bestemd
!Jarenvoor sociokulturele
aktiviteiten van de studen-
ten. Sindsdien is er heel
!Jattijd verstreken, met de
nodige onderhandelingen en
diokuosies dienaangaande
tussen de partijen die er
het meest bij betrokken ~a-

DE KAFETARIA

De heibel rond de kafetaria Bock, die ze voorlegde op
van de nieuwe kampus in He- het Bureau van de Akaaemi-
verlee is in feite begonnen sche Raad. Resultaat:
toen op de Groepsraad van de men zou overleg plegen met
Positieve Wetenschappen van de betrokken dekanen en naar
14 okt 1975 werd voorgesteld het Planbureau ging een
om deze kafetaria over te nieu~e opdracht. We eisten
hevelen. Men zat toen met dat er studenten aanwezig
een tweevoudig probleem: zouden zijn bij dat overleg,
enerzijds moest men ruimte wat werd toegestaan ; van
vinden voor prof Buyst en De hogerhand vroeg men ook het
Greve van de ingenieurs om- VT.K erbij te betrekken. Na
dat deze dringend aan uit- langdurige onderhandelingen
breiding toe waren, en an- werd een protokol onderte-
derzijds had het Instituut kend met als voornaamste
voor Lichamelijke Opleiding punten: NOl is een voa:IO-
volgens een recent konink- pige oplossing, voor 1 april
lijk besluit recht op 20600 komt een voorstel voor defi-
m2 in plaats van de 8800 m2 nitieve oplossing en onder-
welke ze tot dan toe beza- tussen zal er niet verbouwd
ten ; daartegenover stond worden in de betrokken ruim-
dat alleen het eerste ver- ten. Naa» het Planbureau
diep van de tekenzalen ging tevens een nieu~e op-
vrijkwam door het vertrek dracht.
van de Walen. Dus kon men
daar de ingenieurs huisves- Op 8 maart ':Ierdenechter ,op
ten. Het ILO moest dan maar het le ver-dä.ep van de teken-
zijn intre.k nemen in de oude zalen de massa~etoestel
(af-e-tar-i.a ...·{lll?-rn-~...h en;Cl- van het_).LO Be~n8tap __
kafetaria werd overgebracht vanaf 15'maart kregen de
naar lokaal NOl (68m2). Op nesisten er les. ~oor deze
die groepsraad waren de pre- flagrante overtredJ.ng van
sessen van VTK en Bios aan- het protokol voor sc~~t ~:-
wezig, dus nam men aan dat zet, protesteerden w~J b~J
"de studenten" akkoord waren prof De Bock, met. het gevolg
hiermede. Toch ging naar dat op.19 mrt opn1~uw beh~er
het Planbureau een opdracht akadem1sche overhe~d en s u-
om de uitbouw van die nieuwe denten rond de tafel zaten.
kafetaria te onder.zoeken. Ditmaa~ .gaf De.BO?k echter

een vrJ.J autorJ.ta1r ant-
Op 5 jan 1976 werden "de stu woord : de werken konden on-
denten" dan ook voor een mogelijk vertraap;d worden en
voldong~n feit gesteld : de het vastleggen van een datum
kar etarLa was overge~racht (1 april) noemde hij een
naar een veel te kleJ.ne symbolische afspraak.
ruimte. Alhoewel de nieuwe
kampus meer dan één kilame- Hierop besloten wij, gezien
ter van de diChtstbijzijnde de naderende voorexamens,
winkel of café verwijderd is na de Paas~akan~ie met e7n
en de auditoria zo onhandig scherpe prJ.kaktJ.ete.begJ.n-
ingeplant zijn dat je na de nen als er dan nog nJ.etsge-
les direkt in weer en wind beurd zou zijn. Op 31 mrt,
staat is deze kafetaria op juist voor de valreep, wer-
de k~PUS de enige ruimte den de vertegenwoordigers
waar om het even welke stu- van Wina en VTK opnieuw op
dent mag komen verpozen. het beheer geroepen. Vol-
. .. gens het koninklijk besluit

W~na teken~: dadelJ.Jk p~o- van 14 nrt 1975 mag de unief
test aan bJ.Jde FakulteJ.t, over nog 400 restaurant-zit-
maar daar verwees men ons plaatsen beschikken, en re-
naa~ "het beheer". Na lang- geringskornmissaris SChiepers
durJ.ge gesprekken met de is ermee akkoord dat de kre-
verantwoordelijke instanties dieten voor 200 plaatsen
gaven we het pamflet uit: daarvan gebruikt zouden wor-
Een mens wil ook ~el eens den voor de bouw van een ka-
wat anders dan blokken tus- fetaria op de kampus ! Met
sen twee lessen, dat nogal de klassieke administratieve
wat opSChudding veroorzaak- inertie was het Planbureau
te, omdat daarin onomwonden eindelijk aan het werk ge-
de (niet heel juiste) mening schoten.
verkondigd werd dat het op-
doeken van de kafetaria te Alleen. moet de Raad van Be-
wijten was aan de expansie- h~er d1t ~og g?edkeuren ;
drang van de fakulteit van dJ.t kan mJ.sschJ.enwel aan-
de ingenieurs' maar het slepen tot september. De
bracht de za~'aan het rol- bouw.zelf zal waars~h1.·jnlijk
len want we k~gen liefst pas J.n1977 pl~atsv1n~en,
955 hand tekeningen op onze omda t de TechnJ.~:he Ddenaten
petitie. tot dan bezet zlJn. Het zal

dus een taak voor de komende
Deze petitie werd. overhan- presidia zijn om die zaak in
igd aan vice-rektor De het oog tei..houden. Maar we

mogen zeker niet klagen,
want er zijn proffen die
vaak langer moeten wachten
Allerbelangrijkst voor ons
is dat die kredieten afkom-
stig zijn van de sociale
sektor ; als men dus in de
toekomst weer lokalen nodig

heeft voor seminaries of bu-
relen, kan men de kafetaria
niet wéér inpalmen, omdat
deze dan onder een andere
sektor ressorteert.

Jaak Palmans
(Wina)

HET REKREATIECENTRUM

Sinds drie jaar zorgt de VTK
voor het ter beschikking
stellen van het zogenaamde
rekreatiecentrum (deel van
het gebouw van de bar van
lma 3). Dit driejaarlijks

kontrakt loopt nu ten einde.
hield in dat de VTK de
gere keuken van Alma 3
ou-wde-en bemeubelde (kos-

ten 100 000 fr) tot een lo-
kaal dat geschikt zou zijn
voor vergaderingen, feest-
jes ... en het gratis ter be-
sChikking stelde van de be-
woners van de woonwijk Aren-
berg en tegen een minieme
huurprijs aan alle andere
geïnteresseerden.
Enkele maanden geleden be-
gonnen de onderhandelingen
rond de eventuele vernieu-
wing van dit huurkontrakt.
Gezien het eerste huurkon-
trakt speciale installatie-
modaliteiten bevatte, moest
worden uitgezien naar nieuwe
huurvoorwaarden .
Het voorstel van de woonwijk
direktie was dat de VTK een
jaarlijkse huur van 50 000
fr zou betalen, een bedrag
dat zou korresponderen met
de jaarlijkse verwarmings-
kosten.
Alhoewel-we
met het principe dat de ak-
tiviteiten zelf zoveel moge-
lijk hun onkosten moeten
kunnen dekken, formuleerden
e o.a. volgende opmerkin-

gen :
- onkostenrekuperatie is
vooral ten nadele van de
vormende aktiviteiten. Even
verduidelijken : 5 fr meer
betalen voor de inkomprijs
van een TD wordt niet aange-
voeld als een grote aderla-
ting. Een organisator van
een panelgesprek zal echter
tweemaal nadenken voor hij
mensen vraagt, wanneer er
ook nog een finantieel risi-
ko bijkomt van de zaalhuur.
Het rekreatiecentrum zal zo
alleen nog ter beschikking
staan van "konsumptie-akti-
viteiten", wat h~ emaal niet

de oorspronkelijke bedoeling
was.
- deze onvermijdelijke ten-
dens zal aanleiding geven
tot een kettingreaktie, die
de toestand nog zal verscher
pen : het verdwijnen van be-
paalde aktiviteiten zal de
ezettingsgraad -van het

kreatiecentrum doen dalen,
waardoor de huurprijs per
avond zal verhogen en niet-
winstgevende aktiviteiten
nog minder mogelijk worden.
Volgens ons waren er twee
oplossingen voor het pro-
bleem :
- ofwel vinden we ergens
subsidies (alhoewel er dan
principieel niets verandert)
- ofwel wordt het rekreatie-
centrum erkend als kontakt-
en socio-kulturele ruimte,
maar dit dan ook in de beta-
lingsmodaliteiten. Dit
houdt in dat wij het zaaltje
zullen blijven animeren en
onderhouden en dat de Aren-
bergwoonwijk-dire.ktie finan-
ti~le schikkingen treft, zo-
dat we het rekreatiecentrum
kosteloos kunnen ter be-
sChikking stellen aan de ge-
bruikers.
it al~~s werd voorge

aan het bureau van de Raad
voor Studentenvoorzieningen
dat besliste dat er geen ef-
fektieve subsidie kan worden
gegeven. Wel gaf de Raad
het advies aan de direktie
van de \'/oonwijk om de ver-
warmingskosten zelf te dra-
gen en het zaaltje volgens
de vroegere modaliteiten ter
beschikking te stellen.
Voor zover we weten zal aan
dit advies gevolg gegeven
worden, zodat we het rekrea-
tiecentrum als "gered" voor
de studenten van de Heverle-
se gemeenschap mogen be-
schouwen.

Flor l4ertens
(VTK)

EI N D E



•DECENTRALISATIE aan
Ulle ja.cvr.UjlU>e /):taJtt. van een /)tu.den:te.wr.aad gaat gepa.cvr.dmet
een c:U...61&66.ie.lLOm1 doe!.6telU.ng en uX?Juung. Zo ook gebewr.de.
dit voo}[. de ~gJLaad.
Het ..u. cûUdeU.jll dat het hoo6cithcma voon. de. kWtg,'tLUUf het
om1e.1lWij6 en he.t a.kade.m.L6chmedebeheeJt es, In zoveJtlLe e.ch.teJt
dat e1L6p.'U1he kan z..i..jn van medebeheeJt. Oe mogeU.jkhe.<.d tot
pa!Lt(.u.pa..ü.e .i..n het bepalen van .i..nhoud en VOlLm van onde1L-
w.i.j6 aan deze univeMU:e.i:t zal .6tew een onmogeU.jk peJt-
6pek.Ue6 zijn. Men zal zich meutal moeten bepeJLken tot het
ve1Lh.ótdeJten van at te eJtge rn.i.6/)tappen. En dit zotang we. .in
een opvoecWtg66y6tecm dlr..a.a.ientIWlIt klLea.t.i.e6-zijn niet geleeJLd
waMt.2o.t4ng we .u.et geleeJLd wolLden '~ch te lLe6lekte1Len.
8.innen dit geheel. moe.t dan een fllLinglUUl.Ciwelt.lUltg gel!.valueeJLd
wolLden. 06 Ls het 'g eJte.taüveeJLd ft!

Om je een overzicht te geven van een opleidi.ng1.
de aard der problemen die behan-
deld worden,hebben we ze gerang-
schikt in vier kategoriêen :

1. de akties : zoals ieder jaar
de gewoonte is,reageert een stu-
dentenbeweging op probleemgebie-
den.Sommigen verklaren dit els
een traditie.Oe maanden novem-
ber en meert zijn 'aktie-meanden!
Oe studenten hebben weer tijd.
Je kan de zaak evenwel anders
bekijken ..Probleemgebieden .zijn er
massaal aanwezig zowel in maat-
SChappij als universiteit. En
studenten zullen steeds een kri-
tische funktie kunnen vervullen
binnen deze strukturen.Maar zij
beschikken slechts over bepaalde
periodes om te reageren.Oe ande-
re maanden worden zij hiervoor
belemmerd door eksamens of door
vakantie.En dus hebben we dit
jaar de aktie Oe CrooHumblet -
Geens gekend.Een akt.ie. die ~
thema niet aUeen de wuveMi-
te.i:t,maaJL de lu.UcUge lLegett.ótg en
het eIlonomi6c.h /)y6teem op de
kOMel. nam.

Er zijn ook probleemgebieden
weer men niet op tijd kan wachten
om ze uit te werken.Oeze thema's
zijn waestel- beperkter ven opzet
en intra-universitair. Een kring
zoals Medika begint stilaan de
optrekker te worden wat betreft

protestakties.Oe inhoud van deze
problemen variêren van louter
technische aangelegenheden( bv.
eksamenreglementl tot inhoudelij-
ke(de thiek van een beroep. van

2. de vaste agendapunten
specifieke taakverdeling t_,
het geheel ven de studentenra-
den wijst de kringraad het vol-
gen van de akademische raad en
de groepsraad toe.Oe twee top-
organen van de universiteit wat
betreft het onderwijs.In hoever-
re dit een zinvolle aktiviteit
genoemd kan wOrden,valt te over-
wegen als je merkt dat je tegen-
over een berg technische en ad-
ministratieve informatie komt te
staan. Vrijwel onverstaanbaar in
zijn verkorte,ge1nterpreteerde
weergave. Inhoudelijk ondoenbaar
om te kritiseren.Je hebt immers
2 werkdagen de tijd om een lij-
vig dossier na te pluizen.
Naast deze officiêle taak nemen
specifieke onderwijsproblemen
het grootste deel van de agenda
in beslag.Eksamenreglement,eer-
stejaarswerking en onthaal.ver-
nieuwing van onderwijsprogram-
ma's,lastige proffen,plaatsings-
mogelijkheden van afgestudeer-
den,etc.
Anderzijds koördineert de kring-
raad de leuvense studentenkring-
en zodat ook specifieke prOble-
men van kringwerking worden be-
proken binnen de raad.

3. gastsprekers en -onderwerpen
uiteraard krijg je in de loop
van een akadc~iejaar een aantal
vragen tot morele of financiêle
en organisatorische steun.Oe
kringraad is immers een uitgele-
zen kommunikatiekanaal naar de

studenten toe.Oit jaar was het

woren
ook nlot altijd akkoord met wot 80mmige
professoron daden of zegden. maar zij
zochten principieel naor eon positlove op-
lossing. Nu achlJnt olloen nog het nega-
tMsme belong te hebben..
tndlen de studenton-ledon van de be-
hoorraad Juridisch dan al dezelfde macht
en Inspraak mogen doen golden als de
professoren, zouden ze toch niet mogen
vergeten dat zij zich In waarde niet ge-
I;,k kunnen stellen met dlezeJlde profes-
Boren. Doen ze dat wel. dan verstoren ze
een natuurwet die wil dat iader mons zijn
waarde heeft en dat die waarde door
ledereert moet geëerbiadlgd worden. maar
die terzelldertijd ook zegt dat alle mensen
eon verschillende waarde hebben en dus
nlot getljkwaardlg zijn,
Dit alles maakt. onder het mom van socia-
le actie. deel uit van een Jammerlijke af-
braak· en antl-goost, die duidelijk uitkomt
in de htel van het Itudontenblaadje .Veto •.
Hot valt aterk te betwijfelen ol die stu-
denton Inzien dat ziJ als marionetten ge-
bruikt worden door touwtjestrekke.. die op
de achtergrond blijven. Men hoeft -Veto.
maar Ie lozen om te weten aon welke kant
die te zoeken zijn,
Het bestuur van de Kringraad vertegen-
woordigt zeker zijn leden, maar het ware
wel Interessant te woten in hoeverre elke
laculteitskring representatief is voor het
werl<eliJkaantal atudenten In de faculteit
Aan die kant ligt wellicht de positieve op-
lossing '"

Fr. Wagemans
ProesesGermanla 1937-38

• Oe redactie van .Academische Tijdin-
gen- Is niet verantwoordelijk voor de in-
houd van de artikels die opgenomen wor-
den in de rubriek -open Tribune-.

kom men ta ar Akademischc tijdingen 29 april 197

Geachte heer.
l.v.m, Open Tribune in Aeadtmllelll TIJ.
dingen van 29 april 1976,

Dergelijke lascistoide Idee6n zijn niet op
hyn plalt, In een demoçratifÇh blad, ook
niet in Hn open tribune I Het f.it dat d.
redactie zich niet verantwoordelijk acht
voor de Inhoud van de daarin opgenomen
rtikels kan zeker niet al. verontschuldi-
ging gelden.

P. Senaeva
sslstent lac. rechtsgeleerdheid

Ak.Ti:i::!.':;naen13 mei1976

de DAGORDE
een evaluatief je vanuit de Kringraad

de studentendokter,de werkgroep
Pedofilie en de Universitaire
Parochie die medewerking kwamen
vragen.Op uitnodiging van de
kringraad zelf werden Acco en
VVS op de dagorde geplaatst.

4. projekten : het louter pas-
sief bespreken van problemen
leek ons een dode formule.
Daarom is dit jaar een poging
gedaan de zaken rond onderwijs
te aktiveren.Meer mensen bij
de aktie te betrekken.In ver-
schillende werd en wordt er
door beperkte groepen gewerkt
rond onderwijs. alternatieven
en problemen rond afgestudeerd
zijn.Oit jaar hebben we deze
mensen bij elkaar gebracht ,
wat een miniem maar zeer gun-
stig resultaat heeft teweegge-
bracht.Het is zeker de bedoe-
ling een koOrdinatie te stimu-
leren tussen deze verschillen-
de werkgroepen.
Oe hoofdoptie die hier door
ons hoofd speelt is meer de
aktiviteit te gaan spreiden
over de kringen,de kringen
te stimuleren,zoals dat heet.
in plaats ven alles naar de
raad toe te centraliseren .

Tot daar een opsomming van on-
derwerpen waarrond de kring-
raad dit jaar gepalaberd heeft.
Het staat evenwel vast dat de
manier waarop fel verbeterd
kan worden. Interne taakverde-
ling,spreiding van verantwoor-
delijkheden en konkrete taken
zullen borg moeten staan voor
een efficiente en uitgebreide
werking.
Je kan je natOurlijk afvragen
waarom dit nog niet gebeurde.
Oe samenstelling én het onder-
werp van de raad dragen hier
beide verantwoordelijkheid.
Oe kringraad is volgens de
traditie samengesteld uit kring
voorzitters.die uiteraard al
werk genoeg hebben.Wat soms
leidt tot passieve aanwezig-
heid in plaats van aktieve
inzet wat betreft de kringraad.
Onderwijs is door de studenten
beweging een thema geworden
dat op het tweede plan is ge-
zet na de ontwikkelingen in
maatschappij en studentenbewe-
ging.De noodzaak blijkt evenwel
aanwezig te zijn weer rond on-
derwijs te gaan werken.
Oe studentenbeweging heeft zich
ontwikkeld tot een kritiese be-
weging die de maatschappij ana-
lyseert.Zij is uit de schoenen
van korporatisme en syndikalis-
me ontgroeid.
Maar de studentenbeweging heeft
als kenmerk een snelle genera-
tiewisseling te ondergaan .En zij
die de peiode en gedachtenontwik
kel1ng niet hebben meegemaakt
van '69 tot '73 voelen zich niet
meer aangesproken.Worden over
het_hOQfd_gepraat.
Daarom moet de studentenbeweging
de moed hebben om steeds een
proces van bewustmaking op gang
te brengen via duidelijke stap-
pen.Aan komen draven met te
hoog gestelde eisen werkt im-
mers negatief.

wil •Ie we,.k? JA!!
een jObstijding

Oe plaatsruimte in dit nummer is
to beperkt voor uitgebreide en
gedetailleerde informatie over
studentenarbaid. Daarom in 't kort
enkele gouden regels:

- schro-ijf t1:jdig in bij de job-
dienst voor vakantiieuerk: of ga
zelf naa)' de bedri iven om je
naam op te geven;

- 'Uel>ifiëe1' (bij de vakbond) de
door het paritair komi-tee wet-
telijk VJstgeate2àe min~~a-
riGven i.v.m. uurloon of eal a+
ris in de eektor waar je teuerk:
gesteld bent;

Ve t 0

dedeling) •

- laat je niet foppen met een sta-
gekontrakt;

- bij geschil tussen jou en de
werkgever. laat; asjeblief' niet
op je kop zitten en neem kontakt
op rret juridische dienst. job-
dienst. oetevinkel., vakbond.
en::.

Oe sociele dienst-teledienst en
m.n. de jobdienst staat iedere
namiddag voor je ter beschikking
van 14u tot 17u voor vraBen i.v.m.
do toepaSSing van de wot op de
studentenarbeid. socielo wetge-
ving, kinderbijslaB. studiebeurs,
belastingen in de
lan ataa.traat 13

.euven



akademisch. raad
in rechtstreekse uitzending

Het dossier dat wij voor deze
vergadering toegestuurd kregen,
overtreft alle andere in uitge-
breidheid.Toch werden zeer wei-
nig belangrijke aangelegenheden
besproken.
Eerst was er een uitvoerige no-
ta over het mechani.sme van de
verdeling van de financiêle mid-
delen in de fakulteiten.Samen
met het feit dat de verdeling
bijna overal verschillend is ,
konden wij ook vaststellen dat
de fakulteit der rechten de
én-ge is die de studentenkring
een subsidie toekent voor de
kringwerking in het algemeen,
plus daarboven op nog een apar-
te subsidie voor de uitgave
van een blad.
Amper enkele weken na de goed-
keuring van het nieuw eksamen-
reglement(dat wordt nog een
jaarlijkse gewoonte) ,waar de
rechtsfakulteit sterk vertegen-
woordigd werd binnen de voor-
bereidende kommissie,kwam nu
diezelfde fakulteit aandraven
met wijzigingen mbt dit regle-
ment.
Op negatief advies van de stu-
denten en sommige dekanen be-
sloot de akademische raad de-
ze voorgestelde wijzigingen
niet te aanvaarden. Tot grote
ontsteltenis van de rechts-
professoren,die reeds maat-
regelen hadden getroffen om
de voorgestelde wijzigingen
makkelijk te kunnen door-
voeren.

Wat men ook in dit dossier kan
terugvinden was een ..:.·dienste-
lijke nota van het universitair
studiebureau aangaande het cre-
dit-systeem.Wij stellen ons
echter de vraag waarom de mede-

Gevraagd: kuisploeg om de Veto-
montagekelder op te ruimen. Kon-
takt: kultuurraad 016/23.67.73

De beheerraad van de KUL-UCL
uerd opnieuu voor een volgende
te~jn in haar jUnktie beves-
tigd. Pikant: dit gebeurde vbbr
de rektorverkiezingen (een rek-
tor heeft immers steeds zitting
in de beheerraad): dus, nieulJe
rektor of niet: De Somer blijft
een aardige vinger in de pap
hebben.

ISOL:lnternationale Studen
Organisatie Leuven.
Het is geen raad zoals de ander-
en,wat niet wil zeggen dat ze
minder belangrijk is.lsol richt
zijn werking tot een kleine mar-
ginale groep van studenten aan
de K.U.L.nl. de buitenlandse
studenten. Het is dan ook zeer
belangrijk dat de werking van
Isol in de eerste plaats door
buitenlanders zelf gebeurd.

werkin& van de dienst studiead-
vies hier niet werd gevraagd,
omdat men daar al jaren intens
dergelijke systemen bestudeert .•

Verder op het programma stond
het probleem van de onderwijs-
last in de 10 kandidatuur.Oit
probleem zal de komende maan-
den diepgaand besproken worden.

Hierna stelde de rechtsfakulteit
haar nieuw programma kriminolo-
gie en rechten voor,wat betreft
de kandidaturen. Oe kriminologen
werden andermaal geadviseerd
meer inlichtingen te verstrek-
ken.Oe rechten,waar de studen-
ten reeds op de fakulteitsraad
negatief advies verstrekten ,
de programmawijziging hield
niets fundamenteels in zich ,
werden op aandringen van de .stu-
dentendelegatie in de akademi-
sche raad afgekeurd.

Voor de binnenlandse francqui-
leerstoel was door de fakulteit
wetenschappen een indrukwek-
kende curriculum vitae verzameld
van ene professor J. Fautrez.
Jammer genoeg voor deze man ;
zijn werk bleek geen enkele ak-
tualiteitswaarde meer te hebben
en de aanvraag werd bijgevolg
afgekeurd.

Dat was het dan voor deze keer.
Wij verlieten het cirkus in de
faculty-c-ub en begaven ons
naar dat erbuiten.

tony

n sen lnatta wB<lstr1.1dheeft
Bierschot Politika gewonnen te-
gen de DKLJ-ploeg uit Vissena-
ken. Oe wedstrijd eindigde op
2-2. Met strafschoppen werd het
nog eens 4-3.

lJ!J mening graag: uitgerekend
tijdens de blok- en examenperi-
oden organiseert de stad Leuven,
die toch voor een groot deel
leeft van de studenten, de la-
waaierige Cambrinusfeesten (eind
mei) en de luidruchtige Leuvense
Ke~s (september). Reaktie aan:
ASR. Boaaardenetiraat: 3 Leuven.

k.u.leuven: 0 Op 20. Grote 0
tjes - voor wie zich hiermee wil
amuseren - de onrechtvaardigheid
van de vrijstellingsregel (12 op
20) en het principe der niet-
overdraagbaarheid der vrijstel-
lingen naar een ander akademie-
jaar overduidelijk maken. Het
bis- en profsyndroom, dat aan de
aktuele idiote puntenregeling
verbonden is, en door elke welge-
vormd psychiater zo goed gekend,
zal wel de allerlaatste - uiter-
aard .-zorg wezen van ons onein-
dig verheven hoge lerarenkorps.
Gelukkig straalt er toch reeds
enig licht in deze duisternis.
Onze Manitoe-fakulteit der Ge-
neesheren immers kent reeds een
licht afwijkend regime- en exa-
menreglement: want ook hier
moest het licht schitteren van
een korps dat zich evenzeer in
de beroepssfeer onderscheidt, zo
persoonlijk als institutioneel,
door een meest belangloze inzet
voor hun medemens-in-de-maat-
schappij tot de bittere stakings-
strijd op leven en dood toe.

Art. 32. Aan de niet geslaagde studenten
wordt binnen de twee weken na de pro-
clamatie. door de secretaris ven de exa·
mencommissie. een gedetailleerd resultaat
In code meegedeeld. Hiervoor worden de
hiernavermolde codolekens gobrulkt •
MA = 18 of meer,
AA .. t6 of meer.
A "" 1. of meer.
B _ 12 of meer.
C '" 10 of meer,
o c: 8 of meer,
E = 6 of meer.
F = minder don 8.
NA "" niet afgelegd examen.

Art. 32 roept eveneens om enige
kommentaar. 'n Gehei~e kodekwo-
tering staat hier borg voor de
nodige afstand tussen de Exemen-
kommissie - die al even zorgvul-
dig geheim delibereert - en de
student. Oe universitaire mythe
kan immers niet zonder mystiek.

Deze al te beperkte overwegin-
gen die o.a. aan het_vakidiotie-
arakter van onze ~ogeschool

volledig voorbijgaan, kunnen
toch enige - zij het belache-
lijk kleine - praktische verbe-
teringen stichten die heel wat
absurde examens- en levensmise-
rie zullen verlichten.
Van een reaktionair konserva
tief hoge lerarenkorps valt niet
veel te verwachten. Toch is er
dit ware lichtpunt: de autonome
studentenklasse heeft verleerd
nog langer met zich te laten
sollen.

h :e,

door de vreamdel1ngen~

nochtans zou de hulp en interes-
se van de Belgische studenten
welkom zijn.
Een vreemde student die hier aan-
komt heeft met· heel wat problem-
en te kampen.Er Zijn weinig
Belgische studenten die zich
daar voldoende van bewust zijn.
Daarom zal de belangrijkste taak
van Isol liggen in de opvang en
dienstverlening van de buiten-
landse studenten.

De meeste buitenlandse studenten
komen reeds in de maand augustus
aan in Leuven.Zij komen hieraan
zonder het minste benul van huis-
vesting,van p~rassen.van hun
rechten en hun plichten •••••
Het is de taak van Isolom via
Ben permanentie en in samenwer-
king met de bestaande di8nsten

studentenvoorziening deze

mansen zoveel mogelijk te helpen.
Dit betekent konkreet het voor-
zien van voorlopige huisvesting
(en liefst niet in het volledig
gelsoleerde Ter Bank zoals de
vorige jaren is gebeurd.).het
helpen bij het invullen van de
papieren bij de inschrijving aan
de unief (permanentie tijdens in-
schrijvingen in de Halle).het

een bijdrage vanuit wijlen
Omtrend

Oe pretentie van het "katholie-
ke" of het "universitaire" in
de kul-titel, zelfs het karak-
teristieke - kwantitatief 0 zo
rijke - bla-bla-geblaat van zo-
vele elitaire hoge-leraar-kolle-
ges valt buiten deze beknopte
beschouwing.
Enkel de bekende artikelen 32,
37 en 39 van het examenregle-
ment ons aller kul komen ter
sprake.

Art. 37. De studenten dIe zich opnieuw
laten inschrijven voor een volgende exa-
monperlode van hetzelfde academiejaar
worden van een nieuwe ondervraging ovor
de vakken waarvoor ziJ ten minste 12 pun-
ton op 20 behaalden, vrijgesteld. op voor-
waarde dat zij ovor alle vakken examen
afgelegd hebben en In het totaal ten mln-
ste de hellt van de punten b()haaldhebben
of voor ten minste de hellt van de vak.ken
geslaagd zijn.
De examinatoren verlenen geen vriJstellin-
gen wanneer dIe voorwaarden niet vervuld
zIjn..

Examens aan de unief: voor som-
migen een levenservaring.
J.J. uit B. studeert wiskunde
aan onze Alma Mater. In septe~-
ber loopt eindelijk alles ge-
smeerd tot de katastrofale in-
zinking op het laatste examen,
handig "uitgebuit" door "de
prof" in één zijner glorieus
cynische momenten: één enkele 2
op 20 op 11 vakken met in totaal
60\. Voortaan zal zij bisstu-
dente zijn.
P.O.M. uit X doet eerste licen-
tie Rechten; een typisch burger-
lijke prof uit dit jaar weigert
een onduidelijk gestelde vraag
te herhalen, aangezien hij deze
"genoegzaam" medegedeeld heeft.
In de septemberpuntenschaal zit
dan ook - cfr. supra - één en-
kel buisvak: 7 op 20. In totaal
heeft hij 58\ en is natuurlijk
"genoegzaam" gezakt.
In datzelfde jaar .zit ook 'n ze-
kere S.E. uit T. die 53\ scoort
zonder buisvak en dus vlot door-
komt.
Art. 39. Vrijstellingen kunnen niel ever-
gedragen worden van 6én academielaar
naar een ander.

Deze enige konkrete gevallen -
het kan natuurlijk niet onze be-
doeling zijn gans deze Veto met
het klachtendossier inzake machts-
misbruik te vullen - kunnen goed
de fameuze onzin van de art. 37
en 39 illustreren. Overigens
zullen enkele klaine rekensomme-

~:::helpen bij het inorde brengen van
::::de papieren voor vadertje staat, ••
::::Ook komt het er dikwij hl op aan
::::om de mensen zo rap mogelij k ei-
::::gen te maken met de taal. Vorig
::::jaar deden zich heel wat moeil1jk-
::::heden voor rond de taalex8Tlens
::::in de fakulteit Geneeskunde.Er
::::werden verscheidene studenten ge-
::::bu1sd op di t taalexamen die vrij
::::goed nederlands kenden. Oit ba-
::::tekent dat deze mensen niet wor-
::::den toegelaten in Geneeskunde
::::zel f al hebben ze reeds een aan-
~~ tal jaar achter de rug.Hierte-
::::gen heeft Isol geprotesteerd zon-
::::der resultaat echter.Waarschijn-
::::lijk had aan deze aktie meer
::::ruchtbaarheid gegeven moeten wor-

:::: ~.!!!}!!!gr~t!!! _Y~Q_glJ!_l211g~!Q!~QQ!!rl!.!
:~:~Op het ogenblik lopen er verschil- aan hen, toch zal ernaar gestree
::::lende initiatieven in Isolom moeten worden om de buitenl
::::de buitenlanders in kontakt te en Belgische studenten dichter
::::brengen met de Belgische studen- bij elkaar te brengen.Hiertoe
::::ten of bevolking zonder dat dit zouden meer aktiviteiten op
::::gepaard gaat met een eigen iden- touw gezet moeten worden. die
::::titeitsverlies. (vb.Weekend door- de buitenlanders aanspreken.
::::brengen in Belgische families. manifestaties die geleidelijk aan
::::uitstappen in Be 19ië, kontaktmaal- minder vrijblijvend moeten wor-
::::tijden.een bar,kulturele mani- den.
::::festaties). Helaas wordt hier Het probleem van de buitenlanders
::::niet altijd het gewenste re- is niet gemakkelijk op te lossen.
::::sul taat gehaald en blijven de maar het is te belangrijk om er
::::vreemdelingen een gesloten groep. volgend jaar niet uitgebreid op
.. Dat ligt natuurlijk~ een deel terug te komen.

den. maar voor de vreemdelingen
geldt nog steeds "mondje dicht
of je kunt ophoepelen".Verder
zou het interessant zijn dat Iso
het Belgische onderwijssysteem
vergeleek met dat van andere lan
den. Het zou tevens interessant
zijn dat al deze informatie op
voorhand de vreomdelingen zou be
reiken.Nu gebeurt het al te vaak
dat. deze.mensen totaal onvoorbe-
reid naar België komen. Tevens -
zou volgend jaar een degelijke
nodenanalyse moeten gemaakt wor-
den van wat de juiste problemen
zijn van deze buitenlanders en
hoe deze het best kunnen opgevan-
gen worden



Pop-Pollde ve
In de maanden februari en maart
werd een enquête van de Veto ge-
houden. Deze enquête is geboren
uit een latente diskussie zowel
binnen de redaktieraad als in de
bredere ASR-struktuur. Men was er
breed de mening toegedaan dat de
Veto in de huidige vorm voor ver-
betering vatbaar was. maar als de
vraag naar het "hoe en waaromQ ge-
steld werd. verviel men snel in
steriele diskussies en hoorde men
argumenten als 'dat wordt toch
niet gelezen' en 'dat moet in Veto
meer aandacht krijgen' zonder dat
hiervoor enige empiriese gegeven-
heid voor handen was. De enquête
moest dit gebrek aan informatie
oplossen en alzo een antwoord
geven op vooral de volgende 3 vra-
gen :
1. Wat wordt er in Veto gelezen

en in welke mate 1
2. Moet Veto veranderen. en zo ja.

hoe moet Veto veranderen ?
3. Wat vinden de lezers over de

Veto zoals deze nu is. zowel
wat betreft inhoud als lay-out.

Opdat de resultaten snel te ver-
werken zouden zijn. werden de vra-
gen zeer eenvoudig gehouden en ge-
makkelijk kwantificeerbaar. Dat
dit de enquête soms geschaadt
heeft. hebben we er op de kop toe
maar bij moeten nemen.
Het enquêteformulier werd bij Veto
nummer 13 bijgestoken. In vooraf-
gaande noch in de daaropvolgende
Veto's werd er iets over deze en-
quête gezegd; het mag dan ook als
een sukses gezien worden dat we
140 van de 900 formulieren terug
hebben ontvangen. Bij de interpre-
tatie van de resultaten zullen we
er wel aan moeten denken dat het
waarschijnlijk juist deze mensen
zijn die-Veto zeer-regelmatig le-
zen. die ook de enquête ingevuld
hebben.
De eerste vraag kan beschouwd wor-
den als een populariteitspoll. De
lezers moesten aanduiden of ze de
betreffende kategorie altijd.
regelmatig. zelden of nooit lazen.
Hieronder vindt men de rangschik-
king ..Het cijfer dat erachter
staat is als volgt bekomen :

onze befaamde enquête ZONDER prijzen

altijd gelezen kreeg 5 punten. re- :::We~ko vind je NUde be~angr-ijkste
ge1mat ig 4, zelden 2 en nooi tI::: kateeorteënin tin Veto? (1)
punt. Het inaximlJllaantal punten :::1. Pol itieke artikelen 231.50
is dus 700, het minimum 140. ::'.2.Algemeen vormende 120.00

:::3. Kalender 85.60
:::4. Sociale raad 68.48
:::5. Kringraad 29.98
:::6. Concert-Fi lm 28.50
:::7. Ontspanni ng 14.50
:::8. Kultuurraad 14.48
:::9. lezersbrieven 13.00:::10. Sportraad 9.90
:::11. ISOl 0.65
:::Wdke zouden de 3 be langrijkste
:::kateqarieën MJETENZIJN ?
81. Politieke artikeleA 164
:::2. A1gemeen vormende 153
8 3. K~lender 92.25
:::4. Sociale raad 71.15
:::5. Kringraad 66.15
86. Ontspanning 28.25
:::7. Cöncer-t-F'i lm 26.25
:::8. Kultuurraad 24 ..85
:::9. Sportraad 9.40
:::10. Lezersbri even 8.50

Bij vraag 2 moesten de lezers :::u. ISOl 0.39
aandui den we 1ke ze op dit moment. :::
zoals de Veto nu is. de 3 belang- :::We zien dus dat er een zeer grote
rijkste kategorieën vonden. :::overeenkomst bestaat in de rangor-
Bij vraag 3 moest aangeduid wor- :::devan belangrijkheid voor de
den welke de 3 belangrijkste kate- :::Veto zoals deze nu is en zoals hij
gorieën zouden moeten zijn. We :::zou moeten zijn.
hoopten uit de resultaten te kun- :::Westellen dus enerzijds vast dat
nen afleiden of de lezers een ver- :::een groot percentage wêl een ver-
andering wensen en in welke rich- :::andering wil, maar het is niet
ting deze zou moeten gaan. :::duide1ijk hoe deze veranderi ng
Slechts 26 of 17.,9S gaven op deze :::moet gebeuren. We kunnen dan wel
twee vragen dezelfde rangorde: :::een index gaan berekenen van de
zij willen dus geen verandering :::absolute getallen; als dit getal
in de Veto. Maar hoe is het met :::boven de 100 ligt betekent dit dat
al die anderen die wel een veran- :::aan deze kategorie meer aandacht
dering wi 11en. Hieronder vind je :::moet gegeven worden, onder 100
de volledige gekorrigeerde resul- :::minder aandacht.
taten, dit wi 1 zeggen : zij die ::: .
op de 2de en 3de vraag hetzelfde :::1. Krlngraad 227
gaven of êên van de twee vragen :::2. On tspanni ng 200
niet beantwoord' hebben. werden af- :::3. KuJtuurraad. ~ ~~ -,171
getrokken. We houden zo diegenen :::4. Algemeen vormend 127
die wel een verandering wi 11en over :::5. Kalender 108
(als belangrijkst vermelde katego- ::: Concert-Film 108
rie kreeg 3 punten. en dan 2 en 1). :::7. Sociale raad 104

:::8.. Sportraad 100
:::9. Pol itieke arUkelen 71
:::10. lezersbrieven 61
:::U. ISOl 54
:::Vraag vier : "Vind je bepaalde
:::kategori eën in Veto overbodi g.
:::enzo ja. \'Ielke1". gaf volgende
:::resultaten :
:::niets overbodig:
:::wel overbodi g
:::geen antwoord :
:::Deze 'overbodi ge'
:::zijn:
:::1. ISOL, ontspanning en sport-
::: raad: 14 vermeldingen.
:::2.Politieke artil<e1en
:::3. Concert-Film
:::4. Algemeen vormende
:::5. Kringraad
:::6. Sociale raad, Kultuur-
::: raad en 1ezersbri even
:::7. Kalender

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.

Kalender
Politieke artikelen
Algemeen vormende
Lezersbri even
Sociale raad
Concert-Film
Ontspanning
Kultuurraad
Kringraad
Sportraad
ISOl

642
582
547
545
523
520
518
490
481
317
314

De totale resultaten kunnen we
als volgt samenvatten :
1) de kalender is enorm belangrijk
2) over de politieke artikelen
bestaat er geen duidelijkheid;
enerzijds horen we vaak de argu-
ienten 'Veto is tê politiek en tê
links', anderzijds zien we toch
wel duidelijk dat deze artikelen
veel gelezen worden en ook belang-
rijk geacht worden.
3) de onts~annirJg is het grote
zorgenkind van Veto: wordt wei-
nig gelezen, niet belangrijk ge-
acht. moet wel aan belang toene-
men, maar wordt anderzijds veel
overbodig geacht. Uit de sugges-
ties blijkt tromiens ook duide-
lijk dat de kwaliteit van deze
rubriek nog al eens te wensen
over laat.
4) Alhoewel op de flap te lezen
staat: Veto het blad van de ASR.
blijkt uit deze enquête dat de
verschillende raden. sociale raad
uitgezonderd. niet zo een groot
sukses kennen.
5) In de suggesties \'Iordter nog
al wat kritiek gegeven op de Lay-
out van Veto, vooral dan het ver-
snfppererrYan-de' ärt'U:elen 'Ove'f--=
verschillende b1adztjden en de
kalender die erg onduidelijk over-
komt. ./e moeten er hier wel aan
denken dat deze enquête gehouden
is bij Veto 13. Sindsdien zijn
er een aantal verbeteringen door-
gevoerd, de kalender blijft ech-
ter een groot probleem, zowel
inhoudelijk als op het vlak van
de lay-out.

Teejoo Veto

(1) Oe cijfers achter de komna
zijn veroorzaakt doordet een aen-
tel mensen meer den één artikel
als het belangrijkste of tweede
belangrijkste hebben opgegeven.
In dit gevel werden de punten
lijkmatig over el1e kategorieën
verdeeld.

Hieruit blijkt reeds duidelijk
het belang van de kalender. Dit
wordt nog meer onderstreept als
we zien dat 106 of 75,7% van de
antwoorden deze kalender altijd
gebruiken. Dit is een trend die
we in alle vragen terugvinden.

47,2%
32,8%
20,OS

kategorieën

9
8
7
5

2
o

MET Up taizé
NAAR

aankondiging

In de zomermaand juli wordt
er vanuit de Universitaire
Parochie een groepsreis in-
~ericht naar Taizd. Het is
~ooral bedoeld om nieuwe
mensen de kans te geven ook
~ens naar Taizé te gaan. We

richten ons voornamelijk op
de studentenwereld, hoewel
anderen ook zeer welkom
zijn. Wil je dit bericht
ook aan vrienden, in je jaar
of werkkring doorgeven, men-
sen aanspreken die dit graag
zouden meemaken.
Programma :
Vanaf donderdag 15 juli te
19u : voorbereiding in het
Kasteeltje te Wijgmaal (zo-
wel inhoudelijk, praktisch
als groepsdynamisch)

Zaterdagmorgen 17 juli (Eeer
vroeg) : vertrek pa- trein
of auto
Zondag 25 juli (rond 20u te
Wijgmaa~) : terugreis

Naeeseie : mogelijkheid tot
nablijven tot dinsdagnamid-
dag 27 juli (15u) voor ver-
wer.king, laten doordringen,
doorpraten van ervaringen ...

De prijs zal liggen rond
3 000 fr (inbegrepen: reis,
verblijf in Taizé, verblijf
in Wijgmaal). Inschrijven
vbbr 5 juli door het invul-
len van onderstaand strOOkje
of als je je Veto niet wil
verknoeien, door een kaartje
met dezelfde gegevens op te
sturen naar : Herman Beli8~
Van Aren)crgetraat 20~ 3000
Leuven. Je ontvangt dan nog
meer praktische inlichtin-
gen.

. te

InsChrijvingsstrookje :

Naam: ......•.......•.....•
Kotadres : .

Tel: 016/ .
Thuisadres : •.••••...•.••....
........... 'te

Tel: ... / •.......
Studie/beroep : •........•.•

o Ik stort hierbij een voor-
schot van 500 fr op reke-
ning nr 000-1062963-37 van
Belis Herman, 2600 Merch-
tem.

o Ik betaal kontant een
voorschot van 500 fr. 5
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DEN
Het is niet gemekkelijk een eva-
luatie te maken over een jaarweI"
kinS .Nochtans zullen we prober-
en ean aantal bemerkingen te ma-
ken op de werking van dit jaar.
en tevens een aantalkonklusies
te trekken voor volsend jaar.
Op dinsdas 18-05-1976 hadden
de voorzitterverkiezingen
plaats in Kultuurraad.Er waren
4 kandidaten.Dpmerkelijk is
dat deze ploeg werd verkozen die
het meest de kontinuiteit kon
waarborgen. d.w.z. dat de Alge-
mene veraaderins zich voor een
groot deel blijft scharen achter
de opties dit jaar senomen.
Daarom eent ..n theoretische in-
leiding waarop de werking ge- (dit impliceert tevens
struktureerd was en de konkrete atie van dij;jaar.)

b.leld.IIJnen
Als men met de werking van een
raad of een vereniging start en
men ziet in deze werking iets
meer dan louter een ontspannen-
de funktie.en dan nog.is het be-
langriJk van doorheen de werking
een zekere lijn te trekken.Dit
noemen wij hier de belijdslij-
nen.
Oe werking van Kultuurraad moet
een vormende funktie hebben.Ver-
sta dit woord vormend hier niet
verkeerd.het is evident dat Kul-
tuurraad niet iets is waar men
opgeleid wordt tot één of andere
ideologie of één of andere partij.
Kultuurraad heeft echter wel als
taak de mensen kreatief te laten
denken over alles wat er zich in
en rond onze studentenwereld af-
speelt.Kultuu~ moet Ben sti-
mul.Nna. rol spelcm in .cm her-
bONn ~rden van dB initiatiBfhB-
~ cm kNati.w kJ"aChUn in
i.deN mens.Wij kunnen langs al-
lerhande wegen semen op zoek
gaan naar niauwe ideeën.nieuwe
strukturen.nieuwe uitdrukkings-
vormen.Dat deze zoektocht naar
vernieuwing samenvalt met een
sterk maatschappij-kritisch
denken in al zijn vonnen is nog-
al evident.Het uiteindelijk doel
van dit kultureel denken is een
utopie. anders zou man op een be-
paald punt gekomen dit zoeken la-
ten vallen.wat de dood betekent
van het begrip Kultuur.Het di-
rekte streefdoel zou wei de be~
vrijding van de mens in alle
aspekten van ons maatschappelijk
leven kunnen zijn.
Maar laat ons niet te ver afdwa-
len in theoretisch hoog woorden-
spel.Konkreet:het woord "krea-
tief" en "initiatief namen" is
reeds gevallen.Deze woorden
sluiten onmiddelijk het begrip
in dat Kultuurraad een aktieve
kultuurpolitiek moet voeren.Het
zal voor iedereen wel duidelijk
zijn dat de enige weg om vor-
mend te werken deze is van een
akt1eve inzet.
Het is de eerste optie van Kul-
tuurraad ernaar 'testreven dat
zoveel moselijk mensen aktief
in de werking betrokken worden.
Bestaat er in onze maatschappij
een overvloed aan het konsume-
ren van passieve kultuur (zon-
dag op de preekstoel wordt ons
een religie ingepompt. politiek
is een indoktrineren van een
reeks gedachten. kunst is het
konsumeren van bepaalde ·schoon-
heden".ons onderwijs is het
denkeloos slikken van een aantal
"waarheden").maar nergens een
spoor van kreatie van het indi-
vidu zalf.lntagandaal werdt
elk initiatief~n deze richting
met alle mogeliJ1l.emiddelen be-
streden.alleen deze begrippen
die men ons van kleins af aan
inlepelt kunnen kultuur beteken-
en.Kultuurraad moet er voor
blijven ijveren dat het be-

grip "kultuur" niet gezien wordt
als het klakkeloos konsumeren
maar het creeren van iets.Dit
is de moeilijkste weg.omdat het
volledig onbekend is .maar een
kwltuurwerking die daer voor te-
rug schrikt is die naem niet
waard.
Mear voer de strijd niet elleen.
kultuur is een bezigheid van een
messe en niet van individuen.
daarom moet Kultuurread elke vorm
ven groepswerk stimuleren. het ver-
hoogd tevens de vormende funktie
van de werking.
Als tweede belangrijke punt in
de beleidslijnen stelt Kultuur-
raad het stimuleren en propager-
en ven vergeten of onderdrukte
kultuur vormen.Het zou ons dui-
delijk moeten worden det wij dik-
wijls meer kunnen leren van de
merginale en bevrijdingskulturen
(volkskulturen) omdat deze juist
op kreaties en improvisaties ven
het gehele volk berusten. Door
dêze vormen n8~voor te"Eirengen
biedt Kultuurraad de mogelijkheid
om voor zichzelf uit te maken
welke kultuuruiting hij/zij het
meest geschikt vindt.om dan akt-
ief deze vorm van kultuur semen
te beoefenen en ermee te experi-
menteren.Dlt wU zeggen det
Kultuurraad het niet hear teek
vindt om de manifstaties die
reeds in overvloed aan bod komen
nog te vermeerderen,maar de leem-
tes die er bestaan moeten door

de twee voorgeande volgt een
logiSCh derde:Kultuurraad zet
zich af tegen kultuur als een
konsumptieprodukt .Het slult dus
duidelijk de gekorrmercialiseerde
projekten uit.Kultuur kan en mag
niet dienen om de winsten van
een kleine groep in onze maat-
schappij nog te verhogen.Het mag
evenmin dienen om de vrijheid. de
vrije keuze van de enkeling meer
en meer te laten bepalen door
die groep" Oe konditionering deer
de kommunikatie-media en de kul-
tuurindustrie is op het ogenblik
een ,realiteit geworden die zowel
het individu als de globaliteit
van een sociale klasse beheerst.
De vrije tijd.de tijd buiten het
werk. krijgt hoe langer hoe meer

eAPRAK ..

programma voor 78-77
1. Ui tb l'eiding van het buro:

een onweerlegbaar feit Ie taken .zullenopnemen en allen
dat het buro een zeer belang- samen de verantwoordelijkheid
rijke funktie vervult binnen zullen dragen.Deze methode van
Kultuurraad.Nu is het zo dat werken lijkt ons de enige die
het buro al te dikwij la een te een serieuse kultuurwerking ken
gesloten groep was en er geen waarborgen. Zeer belangrijk is
mensen die fakultair of in de het groeswerk. dat hier gepleegd
werkgroep werkten in vertegen- wordt en deze moet gepaard gean
woordigd waren.Daarom heeft de met een voortdurende evaluetie.
nieuwe ploeg de optie genomen Het buro zal volgend jaar bui-
om te vertrekken met een buro ten de dagelijkse werking van
bestaande voor een belangrijk Kultuurraad ook een stimule-
deel uit efgevaardigde ven rende rol binnen en buiten de
fakulteiten en werkgroepen. raad moeten verzor'gen.Het is
De werking van het buro ge- duidelijk dat van deze mensen
beurt dan ook op de principes een belangrijke inzet gevraagd
van een kollektief .dit wil zeg- wordt.
gen dat we gemeenschappelijk al-

2.Fakultair gericht fJerkBn -
Deze slogan klingt el een tijdje
door Kultuurraad,mear nog nooit
tenzij met enkele fakulteiten.is
dit verwezenlijkt.Waar de fouten
juist liggen is niet zo gemakke-
lijk te achtarhalana Voor aan
deel bij het buro dat te ,esloten
heeft gewerkt.voor een deel bij

afgevaardigde- van meer-Jere fak-
ulteiten die nooit de moeite ge-
deen hebben om met Kultuurraad
kontakt te zoeken. Voor een deel
bij de gekende apatie van de stu-
dentenpopulatie en voor een deel
door de ongedefinieerdheid van
het begrip "Kultuur" en kultuur-

ing en het totale verkeerde
tekenis die we hier aan ge- ~

ven (het is in heel onze opvoe-
als belang-

Een eerste punt is de hierbo-
ven aangehaalde uitbreiding ven
het buro met mensen die voort-
durend gekonfronteerd worden
met de reële noden ven de stu-
dentenpopulatie •
Een tweede punt ligt in het
zoeken van kultuurafgeveardig-
den die op een serieuze en ak-
tieve basis willen werken in
hun fakulteit én in Kultuurread.
()ndatdit al te dikwijls een
te zware opdracht voor één en-
kelin blijkt te zijn stellen werking van een groter aantal

g mensen opeisen.
3.Projektmt:

Oe resultaten van een verbeter- we neest dergelijke happenings
de werking van (1) en (2) moet echter ook in onze projekten
zijn weerslag hebben op de pro- decentraliserend werken.Dit be-
jekten • Tot nu toe weren alle tekent det we enerzijds moeten
projekten erop gericht om cen- trachten konkreet in te pikken
trael grootse manifestaties op op de noden van de fakulteiten
te .zetten.VolRend 1~willen oeroolo: P. 12

r:
dl ICultuurraad

V

hieraan
moet gesleuteld wor-

• Een eerste faze voor Kul-
tuurraad moet voorbij zijn nl.

waarin .zijis gaan inzien
dat het niet opgaat als zoveel-
ste de dagelijks uitgespuwde en
gekommersialiseerde kultuur te
brengen.maar dat het veel juiS-
ter en tevens moeilijker is de
studenten bij te brengen dat .
kultuur iets is wat man zelf
moet cree~ren.De tweede faze
bestaat er nu in dit begrip

r de studenten te laten
leven.
~!_~~~~!~_~!J_~!~_~Q!~!

•

een voorbedachte inhoud.Hierte-
gen moet Kultuurraad zich verzet-
ten.Ook het gebruik van de kul-
tuur als prestige zoals hier
aan deze universiteit overvloe-
dig gebeurt •.zowel door de aca-
demische overheid als (helaas)
door studenten moeten wij be-
strijden.

Hoe gaan we dit realiseren?

De Algemene vergadering.
wij voor deze taken in de fa-
kulteiten op te splitsen.d.w.
z. dat in iedere fakulteit een
werkgroep Kultuur wordt opge-
richt waar mensen gevonden wor-

den die in eerste instantie in
hun eigen kring werken en dat
daarnaast mensen gevonden wor-
den die de centrale werking
prioritair stellen en de door-
stroming neer hun fakulteit wU-
Ien verzorgen.Het is dan ook de
taak ven Kultuurraad deze werk-
wijze te stimuleren en de taek
van de afgevaardigden om Kul-
tuurraad te ondersteunen
Een derde punt is het zoeken
naar losse medewerkers die el
hun beschikbare tijd ten diens-
te van Kultuurraad wUIen stel-
len.
Een vierde punt ligt in het or-
ganiseren van projekten die in-
pikken op de behoeftes van de
fakulteiten.
Al deze manieren van werken moe-
ten leiden tot een grotere de-
centralisatie van het gevoerde
kultuurbeleid en moet de mede-



de A.S.R. onder de LOUPE
een sensationeel beri.cht
uit de A.S.R.

Oe A.S.R. (algemene studenten-
raad, weet je wel) onder het
oogglas houden, is eigenlijk e-
ven kijken naar de werking van
de raden onder de A.S.R.
Wat je dan ook elders in dit num-
mer vindt.
En daarmee is de A.S.R.-kous
niet af. Want zoals je wellicht
nog uit het middelbaar weet, is
het resultaat nog niet altijd
de som van de onderdelen.
Zo is dat ook met de A.S.R.

Hieruit groeide de wil om ook op
andere inhoudelijke vlakken sa-
men te werken.
Dat wil niet zeggen dat alles nu
opgelost was, want de konkrete
samenwerking liep wel eens mank
(zoals bv. tijdens de aktie Oe
Croo-Humblet, waar de raden pas
na enige tijd tot een gek06rdi-
neerde werking kwamen).
Er waren anderzijds ook initia-
tieven die door alle raden onder-
steund werden (bv. de Alternatie-
ve Feestweek in maart).
Waarmee maar gezegd wil zijn dat
verdere en verbeterde samenwer-
king tussen de studentenraden
wenselijk en noodzakelijk is

Het heeft lang geduurd tot de
A.S.R. als samenbundeling van de
studentenraden is gaan werken.
Een hele tijd waren A.S.R. en
Sociale Raad synoniemen (nu nog
wordt "Sociale Raad" soms Ce-
bruikt als "A.S.R." bedoeld is).
Een samenwerking A.S.R.-Sociale
Raad was er toen (mede door het
feit dat beide in hetzelfde kan-
toor zaten) I de andere raden had-
den eerder een los (financiäel)
kontakt met de A.S.R., ~~ar in-
houdelijk roeiden deze raden hun
eigen bootje.

Oe oprichting van Veto, bij de
aanvang van 1975, is een niet ge-
rin~e staD geweest naar samonwer-
~ing tussen alle raden.

(de A.S.R. en haar raden werken
trouwens voor dezelfde studenten)

Hoe moet er die verbetering dan
komen?
Op de eerste plaats door de mede-
werking van de studenten aan een
aktieve (en noodzakelijke) stu-
dentenpolitiek in Leuven (denk
maar aan onderwijsproblemen, de
moeilijkheden in de Sociale Sek-
tor •..).
Deze medewerking moet zich dan
uiten in een inzet in de fakul-
teit, in de studentenraden en in
de wil om samen te werken binnen
een Algemene Studentenraad.
Want: Sarlml .zijn !Je sterk!
Voor een succesrijk A.S.R.-jaar
'76-'77 ligt er nu een verant-
woordelijkheid bij jou.

Wat de rol van wetenschap en tech-
niek betreft, bestaat er nood aan
formulering van een internatio-
nale overeenkomst, die moet ge-

Weeting

Voor de dertiende keer werd door
de "Unie van Socialistische
Jeugd van Joegoslaviä" de zoge-
naamde "April Meeting" georgani-
seerd te Belgrado van 3 tot 9 a-
pril jl.
Zoals reeds jaren gebruikelijk is,
werd ook dit jaar een vertegen-
woordging van de A.S.R. uitgeno-
digd. Met goedkeuring van de Fi-
nanciAle Kommissie van de A.S.R.
werden de vrijgestelde van de
A.S.R., Marcel, en de ondervoor-
zitter van de Kringraad, Tony af-
gevaardigd; het verblijf was er
gratis, maar voor de reis moes-
ten de twee hun eigen portefeuil
anspreken.

Verder waren er te Belgrado nog
2S delegaties uit 18 andere lan-
den aanwezig (7 Oosbloklanden,
6 Wosteuropese en 5 Derde Wereld-
landen) .
In twee kommissies werd gespro-
ken en gediskussiöerd over de
rol en de verantwoordelijkheid
van studentenorganisaties m.b.t.
de opvóeding in het kader van de
noden van de maatschappij (natio-
naal en internationaal).

DE NIEUWE VVS- PLOEQ I R

van onze korrespondenten ter plaatse. jaja
_...._.... -----_ .....~---_.._----- ..-

Oe meeting leidde tot volgende
konklusies:
Oe voornaamste aandacht moet be-
steed worden aan de gelijke rech-
ten op onderwijs voor iedereen,
zonder onderscheid van ras, so-
ciale afkomst of sexe. Het is
niet voldoende dat de gelijkheid
voor onderwijs formeel erkend is:
de toegang moet ook verzekerd zijn
door socio-ekonomische voorwaar-
denl de realisatie van zulke ech-
e gelijkheid vraagt demokratise-

r.1ngvan de maat!lchappij, met in-
begrip van demokratisering van
onderwijs. Deze demokrat.1sering
houdt een beslissende inspraak
van de werkende bevolking in, e-
venals een systeem van permanente
opvoed.1ng, en volledige studenten-
deelname b.1jhet n~en van be-
slissingen.
Alleen demokratisch onderwijs
kan de vorming van een algemeen
opgevoed en beschaafde persoon-
lijkhe.1d, volledig bowust van de
echte noden van de samenleving,
garanderen.
Het opvoed.1ngssysteem moet een
funktie hebben in de strijd voor
de vooruitgang.

van onze korrespondent

a het uitgebre.1de V.V.S.-artikel
in Veto-19, kunnen we hier kort
de uitslag geven van het Natio-
naal Kongres te Gent op 8 mei jl.

Na in de reg.1onale verkiezingen
een absolute meerderheid gehaald
te hebben, was het duidelijk dat
de Tendens-kandidaat-voorzitter
verkozen zou worden. Het werd
dan ook Louis Van Dievel (cen-
trum Gent) die het voorz.1tter-
schap waarneemt voor '76-'77 met
een ploeg bestaande uit - uiter-
aard - Tendens-mensen, maar ook
enkele vertegenwoordigers van de
A.L.S. (Aktiegroep Linkse Studen-
ten - Brussel) en een waarnemer
van M.L.e.
Jongens, hou de progressieve
eenhe.1d er.1nl

O.S.F. zorgde tijdens de ander-
halfuur durende vergadering voor
enig leven in de brouwerij. Er
was slechts één (1) vertegen-
woordiger van deze organisatie
(de man d.1eO.S.F. voorstelde in
Leuven)J maar er was ook een
groepje uit Gent, die zich voor-
stelde als O.S.F.-ers, maar zij
waren niet nationaal erkend, zo-
dat ze alleen voor wat show heb-
ben gezorgd, maar verder geen
vinger .1nde stemmdngspap hadden.

kaderd worden in de strijd voor
een nieuwe ekonomische orde in
de wereld. Oe basispr.1ncipes voor
.een nieuw rechtvaard.1g ekonomisch
systeem tussen ontwikkelde en
ontwikkelingslanden zijn: ge-
lijkhe.1d, souvereiniteit, ekono-
m.1sche onafhankelijkho.1d met
ontwikkeling van het e.1gene-
konomisch potentieel.
Om de kloof op ekonomisch vlak
te overbruggen tussen ontw.1kkel-
de en ontwikkelingslanden, moet
de hulp van ontwikkelde landen
m.b.t. research en verdere ont-
w.1kkeling opgedreven worden en
moeten zij voorzien in een aan-
gepaste nationale technolog.1e
voor de ontwikkelingslanden. Deze

Even dit nog.
Van de K.V.S. (Kr.1stenen voor het
Socialisme) - die in de Tendens-
brochure als leden van de Ten-
dens werden voorgesteld - kre-
gen we een uitgebreide mededeling
dat deze situatie onjuist is: ze
hebben zich "tot nu nooit u.1tge-
sproken voor één bepaalde strek-
king of groepering binnen de stu-
dentenwereld" ••• "Dit is des te
minder het geval op het vlak van
de studentenpolitiek. daar de
studenten binnen K.V.S. (..•)
geen eigen specifieke studenten-
werking uitbouwen." Trouwens bin-
nen de K.V.S. werken mensen van
verschillende strekkingen (bv.
van Ral en MLB).
De mededeling is ondertekend door
"Uitvoerend Koniitee KVS-Leuven"
en "Uitvoerend Kom1tee-Nationaal~
Het is alles bij elkaar een wat
onduidelijke situatie, omdat het
geweten is dat de K.V.S.-kernen
in Antwerpen (onder de U.P.) en
in Gent vorig jaar zich aangeslo-
ten hebben bij de Tendens. Oe
huidige voorzitter van V.V.S., J.
Van Hecke: komt trouwens voort
uit K.V.S.-Antwerpen.
Het is een nogal ingewikkelde
historie om hier helemaal te ver-
duidelijkenJ feit is wel dat
K.V.S.- Antwerpen en Gent deel
uitmaken van Tendens.

hulp mag niet leiden tot ekono-
mische en politieke druk op de
ontwikkelingslanden.

In de slotzitting van de mee-
t.1ng, werden ook twee moties
goedgekeurd, voorgedragen door
respektievelijk de Chileense de-
.legatie (Chile Oemocratico) en
de Palestijnse delegatie.
Hierin werd respektievelijk de
Chileense junta veroordeeld, de
vrijheid geöisd van politieke en
studentenleiders .1nChili en een
oproep gedaan voor internationa-
le isolatie van de junta. Ander-
zijds werd de bevrijdingsstrijd

• van het Palestijnse volk, o.l.v.
de PLO ondersteund tegen het Is-
raelisch imperial.1sme.

in Avala



In he t -zie h t
aktlvlte"enverslag

FINISHvan de
:::Wet de vertegenwoordigingen be-
:::tI'8ft:
:::Met het Gemeng Komi tee (beheert
:::oportinstellaties) werd in goede
:::verstandhouding samengewerkt.
:::liot voorstel tot invoering van
:::dagkaarten. om de toevallige
:::sportbeoefenaar' geen toegang tot
:::het sportcentrum te ontzeggen,
:::werd aanvaard en wacht nog op
:::pral\tische uitwer ....ing.
:::Ook werden voorotellen geopperd
:::tot ten toekomstige ,eenmaking
:::van het huidigen. tweeledige
::::portraad-sekreteriaet en het
:::kul-sportsekreterieat. wat een
:::reëele noden beantwoord en heel
:::wat overbodig werk zou besparen..:.:.:.:.:.:
:::
:::

lil

I:
m

Oe a.U.S.F. (Belg.Univ.Sportfedl
werkt enigszins op ander vlek:
nemelijk de universiteire elite-
sport en internetio~ale ontmoe-
tingen. Geen voer voor Sportread.

Oe samenwerking met de A.S.R.:
Wat betreft Veto: aanvankelijk
goed. doc...teveel het werk ven
1 man. Bij gebI~k aan medewerkers
is de schrijfinteresse dan ook
gedaald.
Algemeen is de coördinatie nog
zoek. Grote oorzeak is waarschijn
lijk de typische eigen geaard-
heid van de Sportreed en hear
leden. die eerder organisato-
risch dan·wel ideologisch inge-
steld z:f.1n.

Oktober
Atlet1eknamiddag met ongeveer 60 dat ook de niet-special1sten hun
deelnemers. een matig sucèes. deels kans waagden I teleurstellend de
gevolg ven de 'finale-enscenering' eerder beperkte belengstelling •
die verschillende studenten voor '(30 deelnemers).
deelname had afgeschrikt.

Deelname aan de Belgische Univer-
sitaire Schaakkampioenschappen
in Brussel: Sportraad stuurde
zijn 'schaak'-zonen uitl

Studentenmareton in samenwerking
met U.I.A.: een groot succes.
200 deelnemersi
Oe uitbreiding tot deelneme van
elle overi.ge universi teiten is
een te verwachten evolutie.

aart
Karnavalcross (:20deelnemers):
de karnavalvierder is weinig
loop-gezind.

24-uren loopmaraton (organisatie
VTK): meer dan 1000 studenten uit
verschillende fakulteiten kwemen
hun .rondjes lopen. Fentas tisch!

Propaganda-sportdag: had n!et het
verhoopte succes. Slec~ts toe-
vallige voorbi.jgangers schonken
enige aandacht.

Zwermlaratol1(org.Apolloon): een
groot succes.
Een prachtig initiatief. ook 0

de slechte accomodetie aan te
klagen.
De deelname van andere faklil-
teltskringen kan u1tgebreid wor-
den.

November en december
De interfakultaire kompetitie
doet het Sportkot op zijn funde-
menten daverenl dagelijks een
grote veld- en terreinbezetting

een uitgebreider deelnemers-
veld den de vorige jare~.

Massacross. alleen de masse ont-
brek.

b.Slult
pretendeert voor de massasport
in te stclen. kan hieraan neit
beentwoorden. Toch heeft zij
voor het sportbeoofenend indivi-
du een nuttige dienstverlenende
taak: zowel informatief als me-
teriaeluitlenend is zij van uit-
stekende waarde gebleken. Aan
principiële kwesties werd weinig
eendecht besteed. omdat er te
weinig leden interesse voor op-
brachten.

Qua organisaties werd heel wet
verwezenlijkt. Een uitgebreide

klamekempanje via tel van effi
ches weI'd nagestreefd. doch de
belangstelling werd er niet door
vergroot. De motivatie tot
s;Jortbeoefening moet dus van het
individu zelf komen of geleid
worden door een ver'8niging waar-
mee hij zich verbonden voelt.
De onpersoonlijke sportraed. di

Januc!lri
Dndenks de examenperiode werden
zoveel IOOgelijk schiftingen van
de bekerkompetitie efgehandeld.

Februc!lri
Cyclocross op en rond het Land-
bouwkot. Alhoewel bedoeld als
een universitaire I!lanifestatie.
grotendeels beperkt tot fekul-
taine aangelegenheid.

Pirre Wuytack
Voorzitter SportraadMei

Bekerfinales: sluitstuk van het
Pin-pongtomooi.: bemoedigend was fakult:!liresportjaar.

kommentaar
Do werking werd dit jaar enigs-
zins gehinderd door interne be-
stuurs- en vrijgesteldeproblemen.
De aktiviteiten werden dan ook
het werk van een te geringo
groep a~tieve mensen. De'deel-
name was een opeenvolging van--
pieken. zowel hoogten als laag-
Rnl.

Globaal genomen hebben 'open'
fakultaire ,orc,anisatie
meest succes gehad. Waarschij~-
lijk het gevolg van het feit dat
de studenten binnen hun eigen
fakulteit nog kunnen geakt1veerd
worden. Voor een organisatie

van bovenuit. op universitair
nivo (masoacross. propaganda-
sportdag) • bestaat \-/oinigof geen
belengstelling.

Ook praktioch waI~n er moeilijk-
heden. Enerzijds gaf ee, ge~rek
aan voldoende terreinen heel wat
problemen met een passende plan-
ning en verloop der kompetitie.
Anderzijds moest beroep gedaan
loJOrdenop onbezoldigde gooctollill
van de scheidsrechters. iets
waarean niet altijd goed gevolg
werd gegeven.

neem uw gezondheid :~:we v~nnijden ziek te worde~ op het taal, verkeerd z i jn,· ha ..Ien :::cruc iale moment. Een verminderde De mlddelen worden onderverdeeld'n- nUl _"' ... .. :::weerstand, en die hebben we niet in twee groepen:
!"_uon.!! -!!1_sçh.!_ adYf$.ur I stoorni s, .nnssch ien hoofdp ijn, ze- ::: door een tijdel ijk gebrek aan at- -psychoanal eptica (vb. Capta-

Jonderdag 6 mei is de laatste ker spannln~.als g~vol~: De uren ~ tenties voor ons lichaam, leidt gon) (stimulantia van de geest)
avond doorgegaan, ingericht door of de bla~zlJden die W1J blokken ::: gemakkelijk tot allerlei lichame- met o.a. wehamines (pepmiddelen)
je werkgroep gezondheidsvoorl ich- al s ons llch~am om rust schreeuwt ::: 1ijke kwalen die stoornissen in en antidepressiva.
ting en opvoeding (G.V.O.) en hebben prakt isch geen nut. Wan: ::: onze geest etc. als gevolg hebben. -psycholeptica (onderdrukking van
ingeleid door de studentendok- n~er geslapen wordt heeft prakt isch ::: Waar het echter het meest om draait de geest) met hypnotica (slaapmid-
ters A. De Groote en E. Bracke. mlnder bel anq , als het maar vol- ::: is onze geest. We houden hem fit delen) en sedativa (kalmeenniddel-
Hij handelde over: blokken en doend~ lSo 8 en klaar door ons lichaam in top- en- vb. Valium)

met of zonder slikken. Ons l tchaam moet ver~er onderh~u- ::: konditie te houden, door hem niet Wehamines beïnvloeden veel funk-
e hleld een pleldool d~n worden door voedlnä' Vo~dlngs- ::: overlasten met sociale hangende ties van het lichaam. Ze doen de

voor de gezondheid die eigenl ijk midde 1en kunnen we ver elen rn ::: problemen (moeil ijkheden , thui s, reaktivi tei t teonemen, gedachten-
de enige hulp is die "het" ons bouwstoffen, beschennende stoffen ::: lief, kot) en door van tijd tot t vonning lijkt beter te gaan, ze
kan doen doorkrijgen. en.b~andst~ffen. De ~Q~~~!Qff~!:! . ::: tijd aan iets anders te denken en geven meer zelfvertrouwen.

persoon wordt figuurlijk be- (elw~tten m kaas, vlees, m~~k, V1S::: hem dus te ontspannen. Slagen De kwnatiteit van het werk neemt
paald door drie domeinen die en el~ren) onderhouden ~: flJnere ::: doen we niet alleen door een grote toe ten kosten van de kwaliteit.
lkaar overlappen: een psychisch, enerçtetranspor-ten e~ .zlJn voor de ::: hoeveelheid stof te reproduceren Nervositeit neemt toe, hartstoor-
en sociaal en een lichamelijk. hersenen erg bel~ngr~Jk. ~~~~b~r:~maar ook door klaarheid en overtui- nissen en_maaglast. De dosissen
at het i n één van deze domeinen m~!:!~~.stoffen (Vl tami nen en. mt nera- ':: gi ng. Het· eerste halen we door moeten verhoogd worden, vers 1a-

s1echt dan maakt de persoon i n Ten: 1n verse groenten, frult, broo~:: gepland studeren , het tweede door vi ng komt voor en ophouden van de
zijn geheel het slecht met aller- en melkproduk~en) helpen de opname ::: fithe~~, zelfzekerheid, lichamelijk kuur kan tot zware depressies lei-
lei gevolgen. Blokken en examen- en de verwerk inq van de. bouwst~ffen ::: oké z i jn en dat bekomen we door e- den zel fs als de resultaten bevre-
doen betekenen voor onze persoon en de brandstoffen ("sul~ers" rn ::: venwicht in onze drie domeinen. digend zijn. Hypnotika onderdruk-
een hoge mentale belasting op kor- zowat all~ voe~~el). Su~kers w~~- ::: Als tweede punt heeft dr. de Groote ken prikkels die het waakcentrum
te tennijn, onderbelasting van het ~en gebr:u,kt blJ ~~ote 11~hamellJke::: ons ~ngelic~t over wat er aan. prikkelen zodat ze nuttig zijn bij
lichaam zelf, afzondering. Hoe inspanmnqen en blJ het zi tten (wat ::: eneetsene mlddelen bestaat om rn slapelOOSheid, slaaptekort.
kunnen we zorgen dat de minder goed blokken voor ons ~ichaam min of ::: geval van nood een eindje voort te Sedativa tenslotte nemen de angst
bedeelde domeinen toch in evenwicht meer betekent) lelden ze tot aan- ::: kunnen. weg. Ze komen van pas wanneer men
blijven wanneer onze geest op volle vetten. Waar het dus op aankomt ::: Vooreerst even een nadenkertje: aan door angst zijn kennis niet kan
toeren draait? is evenwichtig en rustig eten. Te ::: Amerikaanse studenten werden kal- verwoorden. Hoge dosissen zijn

moeten het lichaam fit houden. veel eten geeft een slaperig ge- ::: meenniddelen of placelo's (pillet- ook gevaarlijk.
~lakP is hierbij noodzakelijk. Ge- voel, te weinig een verflauwing. ::: jes die er echt uitzien maar nergens Deze middelen worden dan ook maar

aan slaap geeft koncentratie- Eten voor een examen kan de black- ::: op inwerken) gegeven. Merkwaardig aangeraden in uiterste nood. Ze
out vennijden die het gevolg is ::: genoeg benaderden de laatste mid- zijn niet zonder gevaar en ze ge-
van sutkertekort in de hersenen. ::: delen meer het kalmerend effect ven de kel'lr'lis ni èt , Ind iën van 't
Q~~~e~nD~!:!moeten we het lichaam, ::: dan de werkelijke pillen. begin af voorzien wordt en als een
\-,at wlT zeggen dat we de spieren ::: In elk geval indien je denkt dat evanwichtige levenswijze aan het
eens moeten doen werken bv. door ::: chemicaliën je enige redmiddel zijn studentenleven gekoppeld wordt, ha

- een wandeling, fietstocht, zwem- ::: raadpleeg dan een dokter en niet len we de deliberatie met hetgeen
partij, lopen enz. Hierdoor kun- ::: je vrienden: wat voor hun lichaam we gepresteerd hebben en met wat
nen we weer beter slapen en ver- ::: en situatie werkt kan voor jou to- we waard zijn. A. Van Houtte
der "blokken". Als laatste moeten :::.-.. arnpn G.V.
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In hoofdleetere: de oinnende ptoeaen,
Het cijfel' 1)(Jwijst naaI' het nununeT'van
de desbetroffende foto van de uinnende
ploeg.
tafeltennl
I Dames: V.T.K. 6 - 3 chemika
2 Heren: V.T.K. 19 - 6 landbouw
baaket
3Heren: APOLlOON 55 - 53 wina
4Dames: APOLLOON 50 - 29 farma
vOlley
5Dames: FARMA 2 - 0 v.t.k.
E3Heren: PSVCHO 2 - 0 1andbouw

voetbal
7Heren: LANDBOUW 2 - 0 v.t.k.
~Dames: APOLLOON 4 - 0 johannes XIII
handbal
~Heren: APOLLOON 18 - 16 v.t.k.
Dames: niet gespeeld

De bovenetaande foto's uerden gescho-
ten daal' PiT'1'e. vooreieter van de
5pol'traad. Sommige foto's getuigen van
~nio~ ~puindinobij ~ f~t~~f.

9
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",lln kot: hoevee. ?
mer doen weggaan voor einde
1976. En aan de huurvoorwaar-
den meg inmiddels niets veran-
deren.
Indien je geen nieuw huurkon-
trakt aangaat met deze verhuur-
der ken de overeenkomst echter
wel definiteif eindigen op dat
moment. zodat je in dat geval
misschien zult verplicht wor-
den een nieuwe kamer te zoeken.
Het zou dus voorzichtig zijn
toch een nieuw huurkontrakt af
te sluiten met de verhuurder.
waarin dezelfde huurprijs wordt
bedongen als die voor het voor-
gaande academiejaar.

Vanaf 1 januari 1977 mag de
huurprijs wel aangepast worden.
indien de verhuurder dit uit-
drukkelijk in het huurkontrakt
heeft voorzien. Anders niet.

OjhJel zal je vanaf 1 oktober
een andere kamer zoeken. De
huurprijs voor die kamer moet
dezelfde zijn als de huur-
prijs die je voorganger be-
taalde in november 1975.
Deze huurprijs moet je betalen
tot einde 1976.
Vanaf 1 januari 1977 kan de
huurprijs wel hoger zijn. in-
dien dit uitdrukkelijk in het
huurkontrakt overeengekomen
werd.Anders riet!

In beide gevallen. en mits
chriftelijke voorafgaandelij-
e overeenkomst .•kan de huur-
prijs verhoogd worden vanaf
1 januari 1977.
De berekening zal dan gebeu-
ren door toepassing van de
wettelijke indeksberekenings-
onTlule:
basishuurprijs x nieuw in-

dexcijfer (einde dec.76)
aanvangsindex

Wenneer je huurkontrakt voor
volgend akademiejaar (1976-
1977) geen verhoging voorziet.
dan moet de huurprijs tot het
einde van dat akademiejaar
(31 juli 1977) ongewijzigd
blijven.

Onde~tusaen. vanaf 1 april
196. ,kande huurprijs natuur-
lijk ook niet meer verhoogd
worden tot op het einde van
het akademiejaar.

ma;

Het spreekt vanzelf dat de
Huisvestingodiensten en de
~Turidische Diensten van Stu-
dentenvoorzieningen graag be-
reid zijn eventueel. verdere
inlichtingen hieromtrent te
verschaffen.

ngepast

alge~ene inleiding worden kon-
kreet uitgewerkte voorbeelden
aangehaald.Je leert de theorie
spelenderwijze.
Voor ld..uden:ten zeer interessant
want men legt je haarfijn uit
hoe onderverhuring.dus het ~en
VCln kameM.wettelijk geregeld
wordt.
Het derde deel behandelt hu
elnde van de 1~.Zowel normale
als uitzonderlijke gevallen wor-
den aangehaald.Het boekje wordt
besloten met enkele b~jtClgen
zoals een modelkontrakt en plaat-
selijke gebruiken in de Vlaanse
antons.

je kan hu boekje. velllvUjgen b~j
de wWw.i.nke.l,Uen&u.tJuuLt 224
ÁJl teuve.l.
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kultuurraad
en anderzijds de beleidslijnen
meximeal moeten zien waar te
meken. Kultuurraad moet niet .in
eerste plaets zelf als orgeni-
sator optreden,mear moet voor-
el det ondersteunen en stimule-
ren wat endere organiseren en
hetgeen meehelpt aan de uitbouw
van een serieus kultuurbeleid.
Een voorstel tot een eerste
projekt lijkt ons in de goede
richting te gaan.
De opvang van de eerste jaars
helpen organiseren.Hierin zou
Kultuurraad een dubbele rol
hebben:1)infrastruktuur en moge-
lijkheden ter beschikking stel-
len ven fakulteiten.

vBrvolg van p. 8

2)centrale projekten
wear de mensen van de fakul-
teiten buiten hun eigen muren
kunnen treden.
Andere voorstellen tot pro-
jekten:Kreabeurs (mits een
betere organisatie), film-
fest1vel. •••
De werking kan hier echter maar
vlot lopen en organisatorisch
degelijk uitgebouwd worden door
een stevige planning in het be-
gin van het jeer.Bij elk van
deze projekten zullen werkgroe-
pen moeten worden opgericht die
met al de geinteresseerden deze
menifestaties tijdig en grondig
voorbereiden.

4. Werkqroepen :

De werkgroepen stean in dat op-
zicht in een ander daglicht.
Hier is de fakultaire werking
niet belangrijk meer. Zij moeten
alleen zoveel mogelijk indivi-
duen een kens geven om zich
op een degelijke en zinvolle
manier te ontspennen.Kultuur-
read moet zijn werkgroepen
blijven uitbreiden en blijven
stimuleren.Het is een gerantie
voor een aktieve werking en te-
vens één ven de belengrijkste
besteensredenen ven Kultuurraad.
Het koor,ballet & Lichamelijke
ekspressie.de Kegelaar (volks-
dans) en fotografie zullen vol-

gend jaer zeker doorgean.Werk-
groep primitief dansen is nu al
zeker een nieuwe werkgroep.Er
bestaan plannen voor een werk-
groep -hendwerken- (met o.a.
kantklossen.spinnen.vlechten •••)
een werkgroep Krea.en eventueel
een werkgroep zeefdrukken.
Rond al deze werkgroepen moet
een degelijke reklame kampenje
gevoerd worden zodat zoveel
mogelijk studenten hier ean
mee kunnen doen. Tijdens de vol-
gende maanden zullen wij trach-
ten de infrastrukturen van deze
~erkgroepen inorde te krijgen.

5.De AlgemenB Studentenraad:

Wij zijn van mening det Kultuur-
raed .zoals .inde twee voorgaen-
de jaren een blijvende stimule-
rende rol binnen de A.S.R. moet
spelen.Een koördinatie en dege-
lijke sa~nwerking tussen de
verschillende raden lijken ons

6. VEW:

Als middel om informatie door
te geven.blijft voor ons de
veto een belangrijk instrument.
Wij zullen vooreerst een aantal
voorstellen doen die de leesbaar-
heid.de populariteit en de opla-
ge kunnen verhogen en dit reken-
ing houdend met de resultaten
vao de enquete.Kultuurread

absoluut noodzakelijk om een
efficientere politiek te kun-
nen voeren.Nochtans is de wer-
ing ven de A.S.R. in eerste

plaats afhankelijk van de goede
werking van de raden zelf.

moet bereid blijven een be-
langrijk aandeel in de verant-
woordelijkheid van Veto op zi~h
te nemen.Hel is een werk det
veel energie en weinig apprecia-
tie met zich mee brengt.maer
det een absolute noodzaak 1s.

7.Perrnanentis:

Oe permanentie moet er steeds
naar streven om zoveel mogelijk
informatie en dokumentatie ter
beschikking te kunnen stellen
van de fakulteiten.individuen of

verenig1neen.Kultuurraed moet
er steeds naar streven haar
dienstverlenende funktie te ver-
beteren zodat zij het werk van
andere kan vergemakkelijken.

reohten van de huurder a
aan de nieuwe huurwetten
een nieuwe ui-tgave van de

Wetswinkel
Na een eerste ui.tgave 'Advokatuur
eer sta~d dan bijstand' brengt

de wetswinkel te Leuven een twee-
de boekje op de markt.Near aenlei
ding ven de nieuwe huurwetten en
omdet het onderwerp al langer aan
het rijpen was.bundelden zij alle
praktische informatie.
'De rechten van de huurder' be-
staat uit drie delen.Eerst legt
men het proces uit van be9~ van
I~. W~e «'w1I1eell en hoe moet je
huren wordt kort en praktisch
uiteengezet.
Een tweede deel handelt in zijn
eerste luik over de VellptichUng-
en en ~echten ven beide partijen.
Een tweede luik bespreekt de
.uewee huwt.we.t van I 15 . Na een

tele_dienst

Op initiatief ven de Dienst
Studentenvoorzieningen wordt
binnenkort opnieuw TELEOIENST-
EKSAJ.iENgeorganiseerd.
De bedoeling van deze dienst
is de studenten te helpen bij
het oplossen van akute moei-
lijkheden, die zich tijdens
blok- en ek~amens kunnen voor-
doen. In eerste instantie wordt
hierbij gedacht aan de moei-
lijkheden van medische en psy-
chologische aard.

Daartoe werden een aantal be-
voegde personen aangesoroken,
die hetzij rechtstreeks aan de
telefoon, hetzij door verwij-
zing naar de studentendokters,
de studentenpsychiater. het
psychotherapeutisch centrum 0

j2

de dienst voor Studie-Advies
proberen tot een oplossing te
komen.

Men kan op de dienst beroep
doen door een telefonisch kon-
takt of door persoonlijk naar
de dienst te.komen. Indien dit
ge"'J8nstis. wordt de anon1n1-
teit ge\o/aarborgd.

De dienst 8ta~top 1 JULI en
gaat door tot en met 24 SEP-
TE~BER in de tweede zittijd.
Hij is te bereiken dagelijks
van 9 - 12 U in de voormiddag
(behalve de zondag). van 14 -
18 u in de namiddag (behalve
de zaterdag en de zondag) en
van 20 - 22 u 's avonds.

De dienst wordt gevestigd in het:
~edisch centrum voor studenten
Ladeuzep 1ein 16
Tel: 016/23.51.88.

Good-bye
Hiermee is de tweede jaar. g van Veto afgesloten
Maar volgend jaar is hij er .jeer.
Voor de derde jaargang vrag!:.·)we weer een heleboel
kreatieve r::ensen,diewillen /kunnen schrijven.teke-
nen,fotograferen (werkgroep fotografio),lay-out
(werkgroep veto)
Heb je zin.wacht dan niet tot oktober.maar spring nu
al binnen op de Kultuurraad.waar de redaktie van dit
blad zit.
En we willen de verantwoordelijken in alle fakulteiten
er nu reeds op wijzen dat Veto volgend jear een bij-
zonder beroep wil doen op de direkte medewerl~ing van-
uit de fakulteitskrlngen.Willen de preses en de ploegen
die voor de fakulteitswerking '76 - '77 instaan.hiermee
al rekening houden?
Voor konkrete afspraken hoor je nog van ons.

Goodbye nuf wiedersehen.
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