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ER SCHORT WATAAN DE
STUDENTENVERTENWOORD

Een langdurige en diepgaande vraag·
stelling bracht ons tot het inzicht
dat er esn fUndamentele macht8Dnge-
CjkJlcid bestaat tussen professoren

en studenten. Deze machtsongelijk-
heid wordt voor de brede groep van
studenten verdoezeld. Oe meesten ge-
loven inderdaad da~ door jouw volge-
houden werk bij dossierstudie en on-
dervertesenwoordigingsdiplomatie de
rechten en belangen van de studenten
gewaarborgd worden. Hierbij hebben
ze te weinig weet van de spenningen.
waaraan een rechtgeaard vertagenwoor
diger bloot staat bij zijn kompro-
mitterend geSChipper.

_ Del""l'lJk 0lIl
aan on. voorbij te laten gaan. Ze
zijn tienmaal belangrijker dan de
miskenning van de studenten op het
hoogste niveau. nl. in de Akadem1-
sche Raad bij de keuze van de ere-
doctorandi.
Oe onmondigheid die de doorsnee-stu-
dent op dit vlak kenmerkt is een le-
vensgroot geveer voor de studenten:'
bowel!.inp..

kuGDie op gang

Een periode die gekenmerkt wOrdt
door het stijgen van de levensduurte
en een dalende behoefte aen univer-
sitaire en andere afgestudeerden
noopt het beleid tot besparingsmeat-
regelen.
Een groeiende financiöle selektie.
maar ook een groeiende studiedru
zijn hier direkte of indirekte ge-
volgen van. Mislukken in je studies
ost meer geld en verhoogt je kensen

o~ werkloos te blijven. Om aan dit
kortzichtig en ondemokratisch beleid
het hoofd te bieden is cchijnmedc-
beheer niet het (Jecc'Jrikte1Xlpl'n.

vel'l'r-

Daarom roepen de kringraadvertegen-
woordigers op tot een aktievcl' enaa-
gement nam' de baD ie toe. We nemen
aan det velen onder jullie zich zeer
aktief bekwamen in het hanteren van
de middelen die prOfessoren hen aan-
reiken op de beleidsorganen. zoals
de 'tijdig' samengestelde agenda. d
;ispelturige veria, het verbaal des-
potisme, het monopOlie van de infor-
matie en ..• de wandelgangen.

~
t crcdit-punten-

Een groeiend bewustzijn rond deze
scheefgegroeide situetie bewerkstel-
ligen is geen klein bier. Oe klein
aroep van vel'togenwoordigCl'D in een
kring speelt hierin nochtans een ~
cialc rel en heeft hierin een vér-
reikendc vC1'antuoordclijkheid.
Als de diskussie In jouw kring no
niet werd gevoerd, dan kan dit
schrijven een aanleiding zijn. Maar
de diskussie heeft geen effekt zon-
der perspektieven.

Ideologie
OP dit vlak

Oe perDpcktiovcn die de Kringraad
stelt zien er els volgt uit:

1 Oe jaarlijkse onderwijswoek, di

vaak centraal werd geleid en geor-
ganiseerd. zou dit jaar maximaal on-
der de studenten moeten leven. Kon-
kreet betekent dit dat elke kring
een hangsnd sn dB .tudentsn aanbe-
Zangend onde~j8pl'obleem gedurende
een week in het licht stelt.
Hoe dichter dat probleem bij de stu-
denten staat. hoe meer geSChikt.
We denken hier aan de studieduurver-
lenging bij de pede&ogen. de pro-
gremmehervo~ngan bij de landbOUW-
ingenieur •• de eigenaardige afwezig-
haden van docenten 1n W & L. het
ontbreken van geschikte kursussen.
de repressieve ab.entienotaties. de
problanen van de .. ratejaars bij de
VOOrbije voorexamens. enz.

creditpuntensysteem zou kunnen
den, ter diskussie te stellen. Het
nodige dokumentat1erneteriaal is al
verzameld en in samenwerking ~et de
onderwijswerkgroep is een brochure 1r
voorbereiding; wij trekken n1e~ on-
voorbereid de moerassen van de onder'
wijsverandering in.

GeInsp1reord door de nood. die be-
staat om de ju1ste rol van de dienst·
verlening. die slechts é~n aspekt
uitmaakt van het vertegenwoordigers-
erk. wil de Kringraad zijn ontvoog-

dend beleid verder uitwerken. Raad-
pleeg regelmatig jo vertey.enwoordi-
er eldear.

In overleg met de verschillende be-
rokken diensten en op initiatie

van de Kringraad wordt momenteel ge·
werkt aan een hervorming va~ de hulp'
verlening tijdens de piekmomenten
van studiebelasting. nl. het gekend
Tele-onthaal.
Zoals bij de vertegenwoordiging zal
ringread ook hier de klemtoon nie
loggen op het lijmen ven gebroken
potten. mear wel op een voldoende e·
ressieve prevöntie. Oe zelforganisa'

tie is ook hier meer aangewezen dan
de fall1kante paraplu-pOlitiek. die
de stilte op do campus en de studie-
drL~ op het kot deugddoend promo-
veIlrt.

Moc~t dit schrijven al te kryptisch
zijn. dan biedt de kennis van jouw
r1ngraadvertegenwoordiger een oplos'
sing; ook op 't Stuc ben je steeds
welkom. voor de Kringraad

H.F •• B.V.G.



DONKERTEMET
LICHTMIS

Het was wel te verwachten dat, met
Lichtmis op een vrijdag, de grote
hoop van de studenten vroegtijdiger
dan anders het huizepad zouden kie-
zen.

Het gevolg was dat een goei dertig
studenten tegen 11 u tegenover de
Sint-Pieterskerk met spandoeken en
bordjes hun opwachting meakten voor
de prominenten-stoet die vanuit de
erk naar de Hallen zou trekl,en.

Taktisch goed bekeken werden de
spandoeken waarin de schijninspraak
van de studenten in de universitaire
organen werd aangeklaagd en de in-
trekking van de 10.000 met eraan de
demokratiseringseis gekoppeld, door
de vier studentenvertegenwoordigers
in de Akademische Raad gedragen.

Rektor Oe Somer keek met een nijdig
gezicht naar de toppen van zijn
schoenen toen hij de Grote Markt o-
verstak aan het hoofd van de stoet
en met de spandoeken gekonfronteerd
werd.
Ook via de megafoon en in koor wer-
den de zonden van de universitaire
overheid aan de prominenten, waaron-
der dus de ere-doctores in spe be-
kend gemeakt.

Toen de spandoekendrageNzich aan
het hoofd van de stoet opstelen,
probeerden enkele al te ijverige
flikken hen op de stoep te drijven.
Deze laatsten werden tot andere ge-
voelens gebracht en lieten de mensen
begaan. toen de studentenvertegen-
woordigers erop wezen dat ze een of-
ficiAle uitnodiging op zak hadden
en dat ze met evenveel recht een
spandoek mochten meedragen als de
prominenten het recht hadden om in
hun apepakjes op straat te komen.

Oe aktie van de studenten was niet
alleen bedoeld tegen het - illustra-
tieve - feit dat de studentenvoor-
stellen i.v.m. kandidaat ere-docto-
raten aan de kant waren gelegd, maar
algemeen tegen het monddood meken
Jan de studenten door de overheid

raak - cfr. het artikel
it tiled'van Kr1ngl'aad.

Waren de studenten dan niet massaal
welkom op de akademische zitting en
de receptie. dan gold dit zeker niet
voor de BOB-ers, die in grote getale
aanwezig waren, nonchalant drankjes
ledigend en sigaren wegpikkend, maar
vanuit de ooghoeken ijverig speurend
naar mogelijk studentenprotest en
- liefst nog - de aanvoerdera ervan.
Jammer voor de jongens, maar dat was
de bedoeling niet - op straat was
de tegenstelling tussen universitai-
re top en basis als voldoende doorge-
drongen.

In gezelschap van ere-doctor Maluia,
wiens promotie o.m. gemotiveerd werd
door zijn oppositie tegen Mobutu.
werd een eveneens Zalrees opgemerkt
die te pronken liep met "de Orde van
het Luipaard". zowat de hoogste on-
derscheiding die Mobutu aan zijn ka-
meraden uitreikt. Oe gemoepelijke
omgang tussen de twee Zalrezen wees
in geen enkel opzicht op oppositie
tussen de twee.
Opmerkelijk is ook te vermelden dat
Maluia een kopie vroeg aan de Audio-
visuele dienst van alle vidio-opnamer
waarin hij voorkwam. Oe A.V.-dienst
had namelij~ de hele plechtigheid
op beeldband vastgelegd. Wijst die
kopie nu op het feit dat Maluia een
souvenirsjager is, of wil Mobutu
misschien eens een gezellig video-a-
vondje organiseren?

Ook het avondkoncert verliep in alle
sereniteit. Misschien zou dit anders
verlopen zijn. indien de studenten
vroeger hadden geweten dat de uit-
voering rèchtstreeks door de BRT-
én Poolse radio werd uitgezonden.
Dan zou men zelfs in het Oostblor. te
weten komen dat in BelgiA niet alles
in de grote demokratische geest ver-
loopt. m.m.

HERVORMING BEURZENSTELSEL
De Ministep van Nationa~e opvoeding, Ramaekeps, heeft de Hoge Raad voor Stu-
dietoelagen in decembep vepzocht "een grondig onderzoek te wijden aan de ver-
betering van het systeem der studietoelagen, en hem vóór 1 juli 1979 konkrete
voorstellen over te meken".
Hij wi~ dus aan het studiebeurzenste~set gaan s~eute~en! Wat zit ep achter de-
ze onverwachte ijver?
Blijkbaar is het nu wel tot iedereen
doorgedrongen dat er iets schort aan
het beurzenstelsel ..• wat voor een
groot deel te wijten is aan de stu-
dentenakties van de laatste jaren,
die telkens opnieuw de vinger op de
wonde van de demokratisering legden.
Zo was het nogal opvallend hoe bijna
alle politieke partijen tijdens de
voorbije verkiezingskampanje één of
andere vage verklaring afgelegd heb-
ben over de verbetering van het beu~
zensysteem.

Van de kant van Remaekers gaat het
natuurlijk ook om een soort 'teken
van goede wil' - in ruil voor het beo
houd van de 10.000.
't Is trouwens helemeal niet duide-
lijk in we~ke richting men het sys-
teem wil wijzigen. (Vergeet niet dat
we in 1977 een aktie hebben gevoerd
tegen de dreigende vervanging van de
beurzen door leningen!)

Maar dat neemt niet weg dat de stu-
denten nu een prachtige kans hebben
om hun voorstetten inzake studiefi-
nanciering naar voor te brengen, op
bepaalde punten zullen we zelfs po-
sitieve verbeteringen kunnen afdwin-
gen.

Maar eerst iets meer over de "Hoge
Raad voor Studietoelagen".
Dat is een adviserende raad, die in
1971 opgericht werd door de bekende
wet op de studieta.lagen. Het is sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers
van het sekundair en hoger onderwijS
(schoolhoofden, vice-rektoren voor
de universiteiten), van de ouderver-
enigingen. van het ABVV, het ACV en
het VBO, en vier studenten.
Oe Hoge Raad heeft eigenlijk nooit
ernstig gefunktioneerd. en als er
dan toch eens een nieuw idee uitkwam,
reageerde de Minister dikwijls niet
(zeker Oe Croo niet!). [Oe Hoge~-Raad
zelf is dus niet het terrein waar de
studenten grote overwinningen zullen
halen. Oe diskussies die nu gestart
zijn op de Hoger Raad zijn nochtans
taktisch heel belangrijk:
we zullen er onze standpunten offi-
cieel naar voor kunnen brengen. en
er duidelijk de stellingnamen van de
verschillende bewegingen leren ken-
nen.
Het lijkt me ook mogelijk dat voor
bepaalde positieve hervormingen in
de Hoge Raad een meerderheid gevon-
den wordt, wat een belangrijk steun-
punt voor onze akties zou betekenen.

Tot nu toe is één vergadering van de
Hoge Raad gewijd aan dit onderzoek

(op 10 januari). Oe diskussie bleef
zeer algemeen. Het standpunt dat wij
als studenten formuleerden, was voor-
al gebaseerd op akties van vorige
jaren, en op de twee "studiedagen"
over het beurzensysteem die in decem'
ber '76 op initiatief van de Leuven-
se Sociale Dienst georganiseerd wer-
den (het verslag hiervan kan je krij-
gen op de Sociale Dienst). Kort ge-
zegd komt het hier op neer:

-Het stelsel vertoont zeer veel ge-
breken ("minvermogendheid" is slecht
gedefinieerd, kleine gezinnen met
lage inkomens zijn benadeeld, geen
kontrole, NUHO gediskrimineerd t.O.
v. unief, de wet is veel te vaag.
en laat veel te veel beslissings-
mecht over aan de Minister en aan
de administratie)

-Voor veel mensen is het beursbedrag
te laag om de werkelijke studie-
onkosten te dekken
-Een fundamentele hervorming moet
gaan in de richting van een "studi~
loon" (wat gratis onderwijs én
zelfstandigheid van de student im-
pliceert).

Over een aantal van deze gebreken
gingen heel wat vertegenwoordigers
in de Raad akkoord, meer fundamente-
le punten (bv. de zelfstandigheid
van de student) stuitten echter op
heel wat vragen en diskussie.
Oe volgende vergadering van de Hoge
Raad (13/2) zal gewijd zijn aan het
probleem van de "minvermogendheid"
en de onkosten van het studeren. en~

(EINDELUK) AAN 'T ROLLEN

Omdat er binnen de progressieve stu-
dentenbeweging nog geen definitieve
diskussie gevoerd is over de hervor-
mingen die nu moeten gebeuren i.v.m.
de studietoelagen, hebben wij deze
ideeAn voorzichtig in algemene 2in
verdedigd. Maar daarbij mogen we het
niet laten.
Het is hoog tijd dat er op brede
schaal een diskussie start om ondub-
belzinnig vast te leggen wélke her-
vormingen de studenten wensen! (Bin-
nen het ACV en het ABVV zijn nu al
kommissies opgericht om deze zaak te
bestuderen.)
Aan deze diskussie zullen we natuur-
lijk een aktiBVe kampanje moeten
koppelen.

Het Komitee tegen de 10.000 zou een
brochure voorbereiden over studie-
loon en gratis onderwijs.
Op 28 februari organiseert VVS dis-
kussiewerkgroepen hierover (in het
kader van de oprichting van de stu-
dentenvakbeweging).

F.V.
vertegenwoordiger VVS
bij de Hoge Raad voor
Studietoelagen

-------GENTSEALMA: DUREHAP------

Op 11 januari jl. ondernamen een ze-
ventigtal studenten in Gent een spek-
takulaire prikaktie tegen de drasti-
sche verhoging van de maaltijdprij-
zen in de studentenrestaurants.
Omstreeks het openinguur zetten zij
zich achter de bedieningstoog en
vroegen het dienstdoend personeel om
geen werk te verrichten, wat het
deed. Oe studenten dienden die mid-
dag zelf gratis mealtijden op.

In juli vorig jaar - examentijd - be-
sliste de "Sociale Raad" van de RUG
(te vergelijken met onze Raad voor
Studentenvoorzieningen) tot een pnu~
verhoging in de restaurants. Slechts
één van de studentenafgevaardigden
- de voorzitter - was aanwezig.
Er werden drastische verhogingen be-
slist: de warme maaltijden van 50
naar 55 fr (stijging met 10\). de be-
legde broodjes van 10 naar 15 fr (+
50\). de snacks vlogen van 45 naar
55 fr (+ 22\). Oe "luxe-goederen"
(ijs, taart, enz.) bleven stabiel,
volgens beheerder Van Espen omdat
deze laatste goederen anders niet
meer zouden verkocht worden. Bij de
noodzakelijke maaltijden was dit niet
het geval, die zouden toch verkopen.

Gezien bij het begin van het akade-
miejaar de "10.000" in het middel-

punt van de belangstelling stond,
werd er niet geageerd rond de prijS-
verhogingen. Maar van uitstel kwam
ook geen afstel.
Omdat er in Gent gewerkt wordt aan
een soort vakbond voor jobstudenten,
sloegen dezen en het aktiekomitee
tegen de 10.000 begin '79 de handen
in elkaar en gingen tot vermelde ak-
tie over.

Enkele dagen later verscheen in "Oe
Morgen" een kommunikee van het res-
taurantpersoneel waarin het de aktie
afkeurde en deze uitlegde als een be-
dreiging voor hun werkgelegenheid.
Eigenaardig, want tijdens de aktie
stond het vast personeel deel~ met
enige sympathie. deels neutraal meer
geenszins vijandig tegenover de ak-
tie.
Oe studenten zijn er dan ook zeker
van dat de restaurantbeheerder Van
Espen zware druk heeft uitgeoefend
op het personeel. Dit is immers niet
op basis van een kontrakt van onbe-
perkte duur. maar met jaarlijks ver-
lengbaar kontrakt tewerk gesteld.

Oe studenten antwoordden hierop dat
hun aktie geenszins tegen het perso-
neel bedoeld was, zij wilden protes-
teren tegen de zware verhoging van
de prijzen die met méér stegen dan

2

de normele indexverhoging (+ 6\) tus-
sen de vorige prijsaanpassing van de
maaltijden en de huidige verhoging.
wat een duidelijke sociale afbraakpo-
litiek is. Zij reageerden ook tegen
het slechte beheer dat, wat o.m. de
werkgelegenheid betreft. juist de on-
zekerheid van de betrekkingen van
het personeel in het gedrang brengt.

Ondertussen lazen we ook dat de rek-
tor een klacht heeft ingediend tegen
de aktievoerders.

Het blijkt mode te worden om het
zware geschut te gebruiken tegen stu-
dentenaktias tegen de afbraak van de
demokratisering van het onderwijs
(cfr. de klacht van de Leuvense bur-
gemeester tegen de verkiezingsborden-
akties).

Oe hardnekkigheid kennende van de
Gentse studenten (o.m. in de akties
tegen de 10.000) kan ja er donder op
zeggen dat ze aanvallen van de over-
heid niet zomaar zullen over laten
gaan.

m.m.



---- PEDAGOGIE & PSYCHOLOGIE: VIJF JAAR?
1.1, ,e 1!UIIJ'7Iersgeleden echreef VETOal ter zijde dat eri in Pedagogie iets brOBi·
de. i,. 'lfs dat kart: K.ursiofje zette bij bepaalde proffen in dit departement
ae b, .eddruk iets hoger. VETOen de studenten Pedagogie !Jerd vetoeten dat ZB
zvmaar iets de lucht instuurden.
Wcsnorden bijgevolg mensen in het departement: op om voor 'iedereen eens uit
de doeken te doen wt er nu is van die studieduU1'1Jerlenging in Pedagogie.

hoe 'I groeide

Drie jaar geleden werd door de fakul·
teitsraad Psychologie en Pedagogie
op de Akademische Raad een aanvraag
ingediend tot verlenging van de stu-
dieduur tot vijf jaar.
Dit voorstel werd toen door de A.R.
afgewezen.
Maar toen de dekaan er dit jaar op-
nieuw mee op de proppen kwam, gaf de
A.R. haar principiäle toestemming op
voorwaarde dat uit de voorstellen
zou blijken dat de verlenging nodig
is voor een verbetering van de ople~
ding.
Naast deze eis was de verdere argu-
mentatie van de fakulteit:
de konkurrentie met de rijksuniefs
(reeds 5 jaar) I de noodzakelijk in-
tegratie tussen theorie en praktijk
(beroepsgerichte en wetenschappelij-
ke opleiding); de feitelijke studie-
duur van 5 jaar, vermits de thesis
niet klaar is na 2 licenties; en
'last but not least' het akkoord van
de studenten.

De Fakulteitsraad zag het licht op
groen en de molen ging aan het draa~
en.
Er kwam een raad van voorzitters van
de verschillende afstudeerrichtingen
en kommissies die een 5-jarenplan
voor elke richting moesten uitwerken.
De planning bepaalde dat na 3 maan-
den vergaderingen van voorzitters,
kommissies, Permanente OnderwijsKom-
missies (POK) en Fakulteitsraad het
uiteindelijk voorstel op tafel moest
liggen om aan de A.R. voor te leggen

De proffen vonden het nodig om dit

in zo'n spoedtampo klaar te stomen,
gezien de politieke opportuniteit.
Er is immers door onderwijsminister
Ramaekers een wetsvoorstel ingediend
tot:
a. uniformisering van de studieduur
b. de wetenschappelijke graden tot

wettelijke graden te maken (wat
verandering aan de progremme's
veel moeilijker maakt).

Gezien de rijksuniversiteiten 5 jaar
hebben, vond men het onder andere
nodig dit bij ons ook in te voeren
vOOr het wetsvoorstel wet wordt en
de opleiding op 4 jaar blijft.
Er zou nl. konkurrentie zijn waarbij
de vrije universiteiten (KUL en VUB)
benadeeld worden. Deze stelling werd
niet grondig onderzocht en valt dus
te betwijfelen.
Wie immers van een rijkuniversiteit
komt, werkt hoofdzakelijk in offici-
ele instellingen en wie aan een vrij
e universiteit afstudeert. vindt z'n
plaats in de verschillende zuilen.

Tot zover wat de achtergrond betreft.
Vooral in Pedagogie kwamen er reak-
ties los vanwege de studenten. Want
er is meer.

.luctent.nl.,prol •• 1

Deze snelle procedure laat immers
niet toe:
1. na te denken over wat een oplei-

ding nu eigenlijk zou moeten zijn
Deze uitgangsvraag i&'.trouwens nooit
grondig ter diskussie gebracht.
2. een doordachte hervorming te ga-

randeren.

Dit is de kern van het studentenpro-
test: eerst praten over wat een de-

gelijke hervorming inhoudt en pas
nadien beslissen of daar 4 of 5 jaar
voor nodig is. Omdat het in Gent 5
jaar is, betekent dat niet dat ze
daar betere pedagogen of psychologen
afleveren.

Daarmee is de kous nog niet af.
Afgezien van de tijd, zijn er andere
restrikties die degelijk werk ver-
hinderen.
Aan de kandidaturen die nodig aan
herziening toezijn, mag niet geraakt
worden I er mogen geen vakken bijge-
voegd of geschrapt worden (enkel
veranderingen binnen de vakken) I er
mag geen nieuw personeel aangewor-
ven worden (wat een degelijke bege-
leiding van de stage in vraag stelt)l
de hervorming mag geen budgettaire
1mplikaties hebben.
Bovendien betekent integratie tussen
theorie en praktijk niet het tussen-
voegen van stages en het opvatten
van het derde licentiejaar als een
brugjaar naar de praktijk.
Wij, studenten, vragen een reäel ver-
binden van theorie en praktijk zowel
in lessen als in stage. Daarvoor is
een grondige begeleiding, mogelijk-
heid tot kollektieve stage en vrije
keuze van de stageplaats nodig. Dit

EEN ZILVERENHAP -- DEN ALMA (SLOT)----,.
Nu de festiviteiten n.a.v. 25 jaar Alma ongeveer afgesloten worden, zetten !Je
met dit derde deel van het intervieu met AZma-direkteur G. Mangelschots ook
Ben punt ar.hter dit gesprek. - Tenzij Br van jou misschien reakties komen:
altijd welkom.

VETO: Reeds in 1973 stelde de Raad
van Bcheer van de Al.mavast

dat Alma 11 te groot ws, dat er een
overkapaciteit ws en dat er vandaar
uit best naar kleinere entiteiten
zou overgegaan worden. Het is nu '78
en er is van die optie nog altijd
weinig te zien.

G.~.: Er zijn nu twee grote restau-
rants die. in het geheel van

de Alma-restaurants, 'slechts' 40\
van het kliänteel uitmaken. Deze
twee grote restaurants zijn vooral
tot stand gekomen onder druk van de
grote toeloop waaraan man niet kon
beantwoorden. Alma 11 is dan in '64
opengegaan en verwerkte tot 4400
maaltijden, terwijl gerekend was op
een maximumkapaciteit van 3000. Die
toeloop was dus teveel - dat is nu
misschien moeilijk te begrijpen.
maar het was zo.
Alme 111 is om dezelfde reden in '69
geopend: men wilde het prObleem van
het eten op de campus in Heverlee in
één keer oplossen.
Tussen haakjes: je mag niet overdrij-
ven als je spreekt van de "grote"
restaurants. Alma 11 en 111 kan men
daartoe rekenen, mear de andere zijn
aan de kleine kant: Alme 1 is geen
echt groot restaurant, het Pauskol-
leges met z'n 130 plaatsen, de Se-
des met 180 evenmin en de Gasthuis-
berg is 'n zeer klein restaurant.

VETO: Maarmen ws in '73!Jel ovep-
eengekomenomnaar kleinere

entiteiten over te stappen, ornwillB
van dB gezelligheid, een andere le-
vensstijl. En daar is nog altijd
niets rond gebeurd.

G.M.: Ik denk dat daar iets van aan
iSl er is inderdaad nog weinig

rond gebeurd.
Men kan dat enerzijds betreurenl
maar anderzijds kan men toch niet o-
ver 't hoofd zien dat hier 'n res-
taurant staat dat volledig uitge-
rust is, dat er nog maar staat van
'64: dat kan men niet zomaar in de

vuilnisbak gooien. Men kan niet zo
rigoureus te werk gaan dat men zegt:
kijk. er is een andere visie I we
doen de boel dicht en we openen wat
anders.

1954 1979

opdraaien. Dus, aangezien we met een
unitaire beheerraad zaten in de Al-
ma, blokkeerden zij daar elk voor-
stel tot nieuwe investeringen en
moest alles unilateraal door de Vla-
mingen gedragen worden. hoewel de
Franstaligen er nog van mee profi-
teerden. Die houding heeft de zaak
geblokkeerd.
Van de andere kant wil dat niet zeg-
gen dat alles in orde zou gekomen
zijn als de Walen er niet zouden ge-
weest zijn. Men moet, zoals ik al
gezegd heb, rekening houden met de
twee grote Alma's die men niet zo-
maar in een paar jaar kan afschrij-
ven.
Maar je moet toch ook weer opletten
dat zo'n groot restaurant, als het
niet meer in de markt ligt. zware
verliezen gaat maken en dat moet
voorkomen worden. Het is nu misschler
wel zo dat langs de subsidies om die
verliezen kunnen gedekt worden, maar
dat is een ongezonde toestand.

VETO: Dat zijn de financiële impli-
katies . Maar de vraag ws: !.XZt

wenst de student: een klein restau-
rant met een beetje gezelligheid,
war wt persoonZijkheid in zit ...

G.M.: •. , Maar toch met in het ach-
terhoofd: dat heeft toch fina~

ciile konsekwenties. Als je daarover
praat is het toch nog altijd maar de
vraag wat het meest rendabele is:
een groot restaurant of een klein.
Ik voor mij ben ervan overtuigd dat
zo'n groot restaurant voordelen
heeft t.o.v. een klein wat de renda-
biliteit betreft.
Weliswaar moet je rekening houden
met de "rendabiliteitsdrempels":
een omzet van 200 maaltijden per
middag ligt volgens mij beneden de
eerste rendabiliteitsdrempel. Om die
eerste drempel te bereiken moet je
in mijn ogen gaan tot 350. 400 maal-
tijden. Dan heb je een optimale
verhouding tussen kapaciteit, kom-
fort, organisatie.

G.M.: De Walen waren duidelijk een
rem: zij zijn zich gaan dis-

tanciären van alles wat op de toe-
komst gericht is in Leuvenl dat in-
teresseert hen niet meerl en ze wil-
len daar zeker niet financiäel voor 2I --L

t81ebruarl

JUBILEUM FEESTMAAL

aan de

"historische" prijs van 24 fr

in ~lle ALma-restaurants
's middags én 's avonds

Wat je ook niet mag vergeten is dat,
sinds het vertrek van de Walen, er
een rem is geweest op het voeren van
een toekomstpolitiek en dat, eenmaal
de Franstaligen volledig weg zullen
zijn. er echt aan begonnen kan wor-
den.

VETO: De Walen zijn dus een rem ge-
weest? Is het misschien niet

te verklaren door weinig aggressieve
houding van de Raad van Beheer van
de Alma t.O.V. de KUL of de KUL-ueL
omwat meer te gaan eisen; zo'n beBt-
je het probleem laten voortsudderen
tot dB vzw opqedoekt: wordt en dan
misschien wt te gaan beginnen?

VETO: Dat is toch gBl1rlkkeZijk te ha-
len.
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laatste ook in verband met de vraag
tot ondersteuning van kritische en
alternatieve projekten.

verlegenwoordlgIng
ol 'Iverhaal van de
qua.l- I"..,..aak
Eens te meer moeten de studenten bij
beslissingen die hen allemaal aanbe-
langen, achterna hollen.
Nee, dit is niet overdreven: in elk
van de 7 kommissies mag 1 (één) stu-
dent zitten.
We hebben dus "inspraak" want we mo-
gen erbij zitten en toekijken. En
het geliefde argument "de studenten
hebben toch mee beslist" doet weer
eens zijn werk. Dit bal lont je moet
dringend doorprikt worden.

Op woensdag 24 januari zijn de stu-
denten pedagogie, semen met een af-
vaardiging van psychologie, op de
POK binneng~vallen om aan hun eisen
kracht bij te zetten: geen tijdsdruk
aan de hervorming, andere funktie
van de kommissies (geen plannen
klaarstomen, maar principes vastleg-
gen), evenredige studentenvertegen-
woordiging in de kommissies.

Onze opties voor een goede hervor-
ming zijn ook voorgelegd:
herziening van de fundamentele vak-
ken. een meer maatschappij-kritische
aanpakl de reeds genoemde integratie
tussen theorie en praktijkl herzie-
ning van de thesisproblematiek en
van het evaluatiesysteem.

Er is zelfs niet over gepraat op de
POK. Aan de eisen t.a.v. de procedu-
re is niet tegemoet gekomen.
Tenzij dat er in 2 van de 7 kommis-
sies er respektievelijk 6 (sociale]
en 3 (onderwijs) studenten mogen zi~
ten.

De kommissies zouden wel basisprinc~
pes uitdokteren. Maar dan voor 5
jaar ...

Waarschijnlijk is na een grondige
diskussie en veel werk een betere
ople~ding mogelijk z~j~het op
5 jaar: - ,
Vergeten we niet dat een vJjfde jaar
heel wat gemeenSChapsgelden opeist
en dat - zoals Luc Huyse aantoonde -
een langere studieduur sociale se-
lektie in de hand werkt.

KRUISWOORDEN

HllUZDNTML

1. hoofdkwartier van de KULeuven -
Raad voor Studentenvoorzieningen 2.
blad van de Theologische kring - tij-
ding 3. kous - ongerepte jonge vrouw
4. klop met de vingers 5. eierkoek -
heeft gelezen 6. koningszot - bol-
vormig medikament 7. omgekeerd ei -
Akademisch Ziekenhuis - lege 8.
Griekse pleinen - ontkenning 9. Eer-
ste Minister - behoeftig - Frans
naakt 10. noodsignaal - in orde.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

VERTIKAAL

1. kring van geschiedenis 2. nukle-
air onderdeel - stekeldiertje 3.
druipen - grootmoeder 4. laatkomer -
duidelijk 5. en andere - daugdzaam
6. Middellange Termijn - Sociale
Raad 7. verwante - Ludolfiaans ge-
tal - Middelbaar Onderwijs 8. lijn
met één punt verbonden aan cirkel 9.
kring van de Rechten - iedereen 10.
tien decennia
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G.M.: Dat wel. En je kan dat aantal
wat rekken van 400 tot 500

maaltijden - waar je dan met een
zeer druk restaurant zit - met een
betere rendabiliteit, maar ten kos-
te van het komfort.
Het hangt van diverse faktoren af.
Oe uitbreiding of inkrimping van de
restaurants hangt niet alleen af van
het financiöel in evenwicht houden,
van het nodige komfort te blijven
voorzien, mear ook van de organisa-
tie. Als ge een groot restaurants-
kompleks hebt kan dat niet meer van
één centrale verantwoordelijke af-
hankelijk zijn, maar moet je in fei-
te kleine verantwoordelijkheidscen-
tra scheppen, met een eigen stijl,
eventueel met een eigen keuken of
gedeeltelijk eigen keuken.
Het is uiteraard de kunst van behe-
ren om zoiets aan te voelen.

VETO: Wat de investeringen betreft,
bv. voor kleine entiteiten:

warvan moet dat geld komen? Van
Studentenvoorzl:,mingen - een lening-
van de KUL? ... ?

G.M.: Oie mogelijkheden zijn beperkt.
Uiteindelijk zal het Studente~

tenvoorzieningen zijn, die het moet
betalen. De universiteit als zodanig
mag zelfs niet tussenkomen wegens
de wet van '71

VETO: Maar ze mag ook voor geen 5
miljard gebouuen te veel heb-

ben staan •..

G.M.: Nee. maar er zijn veel dingen
die een universiteit waar-

schijnlijk niet mag. Ik kan daarover
niet direkt oordelen. Maar het is
duidelijk dat de universiteit niet
uit haar budget mag putten om een so'
ciale sektor als dusdanig uit te
bouwen.
Maar ik ben van mening dat, als er
zo'n hernieuwing in de Alma moet ko-
men, dit moet uitgaan van de dyna-
miek en het initiatief van de socia-
le sektor zelf. Gedeeltelijk ook van
de Alma zelf - de Alma zal daarin
zeker meespelen en wij zijn bereid
om dat met honderd procent inzet te
doen;.maar_we zijn niet zomaar be-
reid om daarvoor op straat te komen
en te roepen: weg met de grote res-
taurants, wij willen kleine entitei-
tjes! Want ik heb heel grote vrees
voor 't rendement van kleine restau-
rants. Je ziet dat bv. heel goed aan
de Gasthuisberg met 200 ~ 250 maal-
tijden - zo'n klein restaurant kan
je niet rendabel maken. Moesten we
het rendement van de Gasthuisberg
overal hebben. dan zou het een fina~
ci8le ramp zijn.

VETO: De Sedes: is die rendabel?

G.M.: Die is renderend: 600 ~ 900
maaltijden per middag. plus 'n

400 ~ 450 's avonds. Maar je kan de
Sedes niet zomaar vergelijken met de
Gasthuisberg. ElI restaurant heeft
z'n eigen normen. In de Sedes zit
men aan zeer goede normen; het is
niet het meest renderende - dat is
Alma 111: een minimum aan personeel
~et een maximum aan kliänteel.
Maar nogmaals, je kan aan alle res-
taurants niet dezelfde eisen stel-
len.

VETO: Y.an men het zo stellen dat
r.leine entiteiten soms kunnen

renderend zijn, en dat grotere ...

G.M.: Ze zijn niet noodzakelijk ren-
derend, en ook de grote zijn

dat niet noodzar,el1j k, mear ze kun-
nen het zijn. Alles hangt een beetje
af van de werkomstandigheden.
Maar Sedes is goed, Alma 11 is uiter-
aard ook vrij goed .•.

VETO: Vri.; goed? We hadden de indruk
dat die de laatste jaren i

a~ht~ruitgegaan.

G.M.: Het is een feit dat die achter-
uit is gegaan: daar zit het

wegtrekken van de Franstaligen en
buitenlanders en het verplaatsen van
Geneeskunde buiten de stad tussen.
Alma 11 heeft wel schommelingen ge-
kend, maar we hebben ons daaraan aan-
gepast. uiteraard. Je moet zoiets
niet lijdzaam ondergaan - wij worden
precies betaald om daaraan iets te
doen.

VETO: Een vraag, gefnspireerd door
het KVHV-dossier over de AZma.

van enkele jaren geleden: kan men
niet beter de individuele student
subsidiëren i.p.v. de AZma.. - Graag
UI.J standpunt hierover en over de ve~
houding AZma.t ,o, v. de priv4.

G.M.: Over het individueel subsidi-
eren van de studenten heb ik

zo m'n eigen idee.
Het wil dus zeggen dat je de 50 mil-
joen die de Alma nu krijgt verdeelt
over de studenten die - om het bij
het nieuwe inschrijvingsgeld te hou-
den - de 10.000 niet moeten betalen.
Dat komt neer op zo'n 30 fr per dag.
per student. En de Alma zou dan aan
een ·vérité des prix·, de kostprijs
verkopen.
Wel, aan de UCL hebben ze iets der-
gelijks toegepast, en voorzover ik
daarover kan oordelen en over gege-
vens beschik, zijn ze er daar niet
gelukkig mee: de studenten klagen o-
ver de te hoge prijs en er moet in
hun Alma ongeveer evenveel gesubsi-
diäerd worden als in de onze.
Het systeem van individueel subsidi-
eren betekent dus ook dat de studen-
ten die het zgn. nodig hebben een
subsidie voor hun maaltijd krijgen
en dat de anderen de volle pot moe-
ten betalen. Je bent dan die 50
miljoen kwijt, en je bent er niet
eens zeker van datodie individuele
subsidie gebruikt wordt voor hetgeen
ze bedoeld is - als de student die
niet voor het doel gebruikt, zit er
ook nog de kans in dat het voedings-
patroon gaat verslechteren.
Maar het is onomstotelijk bewezen
dat het rendement van de subsidies
in kollektieve voorzieningen groter
is dan wanneer je individueel gaat
subsidi8ren; wel te verstaan op
voorwaarde dat het beleid in de socio

ale diensten goed gevoerd wordt -
daar moet op toegekeken worden.

VETO: Maar wt is het resultaat van
een individuele subsidiëring

op de priv4?

G.M.: Dan moet je vertrekken van de
vraag: wat is "een maaltijd"?

Het verschil tussen een entrecOte en
worst met rode kool is uiteraard du~
delijk en de kostprijs ervan ver-
schilt natuurlijk. Oaarin moet je
dan wikken en wegen - niet zo een-
voudig allemaal.
Als ik de kwestie van de kostprijS
nu rudimentair aanpak, kom je tot
het volgende: er worden per jaar on-
geveer 1.5 miljoen maaltijden ver-
werkt; we krijgen 46 miljoen subsi-
die. Oat betekent dus 30 fr per maa~
tijd. De student betaalt gemiddeld
57 fr; je legt er die 30 fr bij:
dan kom je ·ergens' in de buurt van
de kostprijs.
Wat niet zo belangrijk is, is die
kostprijs op zichzelf, maar wel die
kostprijs zo laag mogelijk te hou-
den. Als onze kostprijs pakweg 90 fr
is. is het logisch dat iemand in de
prové zijn minimumprijs op 110 à114
fr legt: hij moet er ook nog wat
aan verdienen.
Schaf je nu de Alma af en subsidiöer
je de studenten individueel, dan be-
gint de vrije markt weer te spelen
en gaat voor die 15.000 studenten de
prijs toch nog zo'n 25 fr stijgen,
afgezien van de echte konkurrentie
tussen de privé-restaurants.

VETO: KOnklusie?

G.M.: Ik geloof echt dat goede kol-
lektieve voorzieningen een be-

hoefte en een noodzaak zijn voor el-
ke gemeenschap, of men demokratise-
ring van het onderwijs beoogt of
niet.
Als het hoger onderwijs voldoende g~
demokratiseerd zou zijn door andere
maatregelen, dan nog zouden kollek-
tieve voorzieningen een noodzaak
zijn om het leven hier toch enigs-
zins mogelijk te maken.

Werkgroep Alme
december '76

----IN ONZE FAKULTEIT
De studenten die niet slagen voor
een loopbaan als biologen. worden
door het Bios-kringblad niet in de
steek gelaten. In hun laatste - uit-
stekende - publikatie drukken ze eks-
klusief de eindexamenvragen af voor
een rijkswachtkarrière. En je moet
echt geen universitaire studies ge-
daan te hebben om op de vragen te
kunnen antwoorden. Een exempel: hoe-
veel parate tankeenheden telt het
Belgische leger; noem ze allebei. en:
wie won de tweede wereldoorlog en
wie werd er tweede?

Oe ouderejaars van Germaanse menen
het ernstig met de solidariteit te-
gen de studiedruk. In het jongste
kringblad wordt de examenspanning
voor de parti8els in eerste kan tot
zijn juiste proporties herleid.
Oe zin van de proef examens wordt uit-
eengezet in een interview met de mo-
nitoren. Deze laatsten nemen in ve-
le gevallen zelf examens af.
Na de examenzittijd kan ieder stu-
dent zijn resultaten bespreken. Maar
niet alleen de resultaten worden in
oge~schouw genomen. Op een daartoe
opgestelde steekkaart verstrekt elke
student de nodige informatie over
zijn studiegedrag aan de monitor; zo
wordt ook deze fase van het studie-
proces bespreekbaar.
Een lovenswaardig initiatief, waaro-
ver graag wat konkrete feiten en in-
drukken.

Ter gelegenheid van hun halftime
verrasten de derdejaars Boerekotters
hun fakulteit met een "revue·.
De zaal van 't Stuc zat stampvol en
het sukses was blijkbaar enorm.
Het was welgeteld 25 (vijfentwintig)
jaar geleden dat men in Landbouwnog
een revue had georganiseerd. In die
tijd werd de revue nog opgevoerd in

de taal van Voltaire, zodat men van
de eerste Nederlandstalige revue kan
spreken. Eindelijk is de scheiding
KUL-ULL ook daar op kultureel gebied
een feit geworden.

T\'PO K,..L Y I'T ISC~ UéLD ...
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Nog uit Biologie. Er is daar een
milieuwerkgroep opgericht. Belang-
stellenden kunnen kontakt opnemen met

41 Leo Huybrechts en Marc Coosemens.

delactls
hominlbusqu.·
Nu de Artsenkonfederatie De Braban-
der weer goed maatje lijkt te wor-
den met het syndikaat van wynen,
treedt het weer energiek op voor het
betangenbehoud van de doktersklasse.
• Als teken van verzoening (?) ver-
kondigt Oe Brabander nu plots ook
dat hij voorstander is van het in-
voeren van een numerus cZausus in de
richting Geneeskunde. IM Als Ramae-
kers werkelijk meent dat hij tegen-
stander is en blijft van zo'n prak-
tijk, zal hij nog ferm de wind tegen
krijgen van de artsenkamers. * Mear
wees gerust, Jef, de studenten zul-
len wel helpen terugbZazen.

•iVoor de mensen die het nog niet we-
ten. 'AI Oit jaar is niet alleen het
iJaar van het Kind, mear eveneens dat
'eqen de Apartheid .... Gesteund door
erg verschillende organisaties, waa~
onder de vakbonden, met niet zoveel

haal bekend gemaakt in de media
Is het Jaar van de Klein Mannen.

•
Nu Veto ook al gelezen wordt door
de Leuvense burgemeester, kunnen hem
van deze gelegenheid enkel maar ge-
bruik maken. ~ We hebben al nooit
goed door gekregen welke regeling er
bestaat voor het sluitingsuur van
het St-Donaatpark (het Leuvense stad!
park). W:Menig avondl1jk wandelaar
heeft zich, terwijl hij langs de ene
kant binnenging. aan de andere kant
voor een gesloten poort geplaatst ge-
zien. 'f De afgelopen weekends moch-
ten we het zelfs meemaken dat je
zelfs overdag niet eens meer de kort-
ste weg naar de Alma door 't park
kon nemen. "Juist • ..,Gesloten. *
Voor de kwieke benen van de studen-
ten niet zo erg om een ommetje te ~
ken ... Maar wat met de oude mensen
die zondagmiddag wat willen kuieren,
of de vele hondenbezitterB die de
pZas- en poeptu1n voor hun liev~lin-
getjes zagen vergrendeld1 " Ia men
ven het perk soms ven plan er een
zoo en botaniek te maken, waarvoor
binnenkort miscch1en zelfs entree
voor moet betalen.

•
Op hun kongres van 3 februari jl.
eisten de Wetswinkels en de Vereni-
ging voor Rechtshulp een dringende
hervorming van de rechtshulp •.... In
deze krisistijd wordt het sociaal
gr'ondrecht op gr'atis [ur-idieche hulp
systematisch ondermijnd door de hoog
oplopende gerechtskosten. '* Waarmee
nog mear eens bewezen is dat het nog
altijd geen krisis is voor advokaten
en dergelijke zelfstandige beroepen.
+ Integendeel, zij varen er !Jel bij.

•
VNSU-L(lUvenis niet meer. ~Met te
weinig enthousiastelingen om het
werk voort te zetten. werd besloten
om de werking mear stop te zetten. *
Je zou al een flinke doorbijter moe-
ten zijn om een volledig nieuw eek».
tariaat op. poten te zetten ....De
vroegere v('IoJ'zittel' \"as vorig jaar
immers met het hele sekretariaat gaan
lopen. * Maar dat was dan ook een
fanaat.

•
Misschien was de numerus claususge-
dachte van de artsenkamers wel inge-
geven door het wetenschappelijk be-
wezen feit dat hoe minder dokters
er Zijn, des te minder overlijdenB
men heeft. * T1jcjens artsen8takingen
in de V.S. en Engeland heeft men dit
in ziekenhuizen kunnen vaststellen.
+ In plaats van een numerus clausus
kan de geneeskunde beter volledig
afgeschaft worden ... En dan halen we
de oude. vertrouwde ~~dirijnmannen
en bez!Jeerders weer in huis.•"Moeder, ik voel me ziek." .. "Maar,
jongen toch! Ik zal vlug de dokter
bellen!· ..."Nee. moeder!!! Ik 10111
Uven!"



SOCIALE RAAD ZETDEUREN OPEN:
STROOMT TOE!

E~n van de ve~e kritieken op Boeiale Raad tot nu toe ws dat de wel'king te
V81' van de studenten af stond en dat de studenten el' niet voldoende bij be-
trokken LXJl'en.
Akkool'd; maar dit ktmetatel'en a~leen is niet voldoende, El' moet ook iets aan
gedaan uorden, En, raar maar war, er IJÖrdt iete aan gedaan.

Sinds korte tijd werken er in Socia-
le Raad een aantal werkgroepen rond
deelproblemen van ons werkingster-
rein. Op die manier kan alles veel
grondiger bestudeerd worden en kan
er eindelijk op een zinnige menier
over ons beleid in het medebeheer
gediskussiöerd worden zonder de Al-
gemene Vergaderingen (van Sociale
Raad) te overladen.
Maar het systeem van werkgroepen
heeft nog een ander - en misschien
wel veel groter - voordeel: het wor~
nu ook mogelijk voor studenten. die
geen sociaal afgevaardigde zijn. om
mee te werken met Sociale Raad.
Er zijn immers genoeg studenten die
wel gelnteresseerd zijn in één of
ander aspekt van de sociale sektor.
mear die niet voldoende tijd of moti'
vatie hebben om zich met gans de
problematiek bezig te houden.

Tot hen richten we ons nu (ahum ••• ).

Welke werkgroepn zijn er op dit mo-
ment en waarrond werken ze?

lIel'kgroep Alma
is al enkele jaren oud. Hoofdthema
momenteel is het nieuwe statuut dat
de Alme moet krijgen. nu de UCl zich
eind dit jaar definitief uit de Raad
van Beheer terugtrekt. Blijft de Al-
me een aparte vzw. of wordt het één
van de diensten van Studentenvoor-
zieningen? Welke zijn de voor- en
nadelen van beide systemen? ••.
Daarnaast wordt nog gewerkt aan een
nieuwe Alme-brochure (o.a. naar aan-
leiding van het 25-jarig bestaan).
En dingen die dit jaar ook nog zou-
den behandeld worden zijn de kantine
van het Sport kot en de (nog altijd
niet aanwezige) kafetaria in Hever-
lee (Campus Arenberg 111).

lIerkgl'oep Raad VOOl'Studentenvool'zie-
ningen

t-rond-het beleid dat Studenten-
ningen zou moeten hebben. Oe

oCiele-Sektor hier in leuven is vr~
goed uitgebouwd. Moeten we het hier-
bij laten en enkel nog mear beheren?
Of moet er nog uitgebreid worden (bv.
naar het NUHO toe)? Zijn er geen
punten die tot nog toe te veel ver-
waarloosd worden (bv. studiebelas-
ting)?

lIel'kgl'oep Sociaal Statuut van de etu:
denr :
'n zeer moeilijk iets om aan te be-
ginnen. Maar wees gerust: de start
is al gegeven. Als vertrekpunt werd

de diskussie over studieloon genome~
Je zou het een beetje kunnen stellen
als: wat zijn de noden. de rechten
(en plichten) van de student op so-
ciaal ~ebiad?

Werkgroep Huisvesting
In een eerste fase worden de peda's
onder de loupe genomen (o.a. vertrek'
kend van het artikel in het kring-
blad van Romaanse over wantoestanden
in de Peda Steenberg (leopoldstraat)
en Residentie Arenberg (is niét Cité
ArenbergI): hoe zit het met de re-
glementen in peda's? Met inspraak
van studentenraden? Met de leefbaar-
heid (zoals die bv. niet te vinden
is in Thomes Morus)?

En tenslotte staat ook een
lIel'kgroep Acco
op stapel: die zal zich dan voorna-
melijk wijden aan de kursusprijzen
(in Acco mear ook elders).

Je ziet dus: er is al heel wat keus.
Is er' iets bij dat je interesseert.
kom dan eens langs:
's Mei ers straat 5
elke dag van 9.30u-13u en van 14-18uJ
telefonisch op 23.85.75.

Om het met de reklamefolders te zeg-
gen: eens kontakt opnemen. verplicht
je tot niets.
En wees gerust: iedereen is welkom
(er werkt trouwens al iemand van het
KVHV mee met Werkgroep Alma).

We hebben een eerste stap gezet op
de weg waarvan we hopen dat het de
goede is. Doe je mee?

Sociale Raad

het vliegend scheermes

Onder deze rubriek worden·re~kt1es van lezers afgedrukt; nl" en adres
~ten aan de redaktie bekend ge.aakt worden. De redaktie heeft het
recht Ingezonden stukken in te korten. zonder evenwel aen de inhoud.er
van te raken. Ook houdt de redaktte zich het reclltv?Or te antwoorden
op brieven.

'r STUC & KULrUURRAAD

Op vrijdag 2 februari was er ter ge-
legenheid van O.l.Vrouw-lichtmis en
het verlenen van titels van doctores
honoris causa een protestaktie op
touw gezet door de Kringraad om te-
gen het beleid van de akdemische o-
verheid te protesteren.
Er waren juist geteld 20 studenten
aanwezig.
Wij brengen welgemeende hulde aan de
verantwoordelijken van de Kringraad
voor hun moed.
Toch stellen we ons de vraag in
plaats dat de vrijgestelden van de
A.S.R. en Kringraad tot 's avonds
19h ticketten moeten verkopen voor
alle mogelijke en onmogelijke kul-
tuuravonden. vrij zouden zijn om
zich te wijden aan ware studentenpro·
blemen als was het mear nationaal -

ik spreek niet van internationaal.
Wij stikken in de kultuur en terzelf,
dertijd blijven zovele brandende
vraagstukken onopgelost.
Mijnheer de Regeringskommissaris
geeft geen geld voor de prOjekten
van de vrije verenigingen. mear wel
voor studenten-vrijgestelden om cir-
custicketten te verkopen.

Ch. Rens
Universitaire Gele Kruis

Ook IAlij brenqen hulde aan de volgens
eigen bl'on seke» 30 manifBstanten op
2/2.
DB ~ink naar hBt ops~rpen van dB
A.S.R.- en Kringraadvl'ijgestelden
dool' 't Stuc of Ku~tuun-aad is ons
niet zo duide~ijk. Maar kom.
On de werking van 't Stuc naar dB
studenten toe zo vlot mogelijk te
laten vel'~open worden dB vrijgeste~-

Om alle onaangename resultaten van
de verkeerde procedure te vermijden.
werd erbij aangenomen dat voor het
akademiejaar '78-'79 het artikel 39
gold in zijn tweede versie. D.w.z.
dat a~ tJie in '78-'79 bist, geen exa-
men MBft af tB ~eggen van de vakken
LXJarOphij 14 haa~de, a~s hij a~~e
vakken heeft afgelegd en 50S heeft
gehaald of op de he~ft van dB vakken
geelaagd ws.

EXAMENREGLEMENT K.U.L.
KOMEDIE.N VEEL SCHU.PKES

Mooi, in vOl'ig nummel'pub~iceerden we het principille standpunt van dB Ondel'-
IAlijawerkgroep i.v.m. de vrijstellingen. El' werd al dadBlijk en duidBlijk ge-
steld dat het weinig LXJarschijnlijk we dat deze tekst zou aanvaard worden
op de A.R., maar dat het vooI'stel vanuit 11& L een betere kane zou maken.
De niet-W & l--er« zullen dus benieuud zijn waraan ZB zich dan w4l. kunnen ve~
wchten - en zelfs de 11& t-ere die "'t GelfTllUlTltje"niet gBl.ezen hebben.
Want uit dit blad halen we het vel'haal van die h8l'Vorming van 't examenl'eg~e-
ment. Het sausje, eigen aan de specifieke situatie van 11& L, neem jB el' best
al.s pikant en ~eel'l'ijk bij. (Kursivel'ing in dB tekst is van Veto.)

EERSTE BEDRIJF

We schrijven 12 juni 1978. In de
hoogste bestuursregionen van onze
universiteit heerst onvrede over het
bestaande examenreglement en wel
meer bepaald over het artikel 39.
Dit bewuste artikel zei toen nog:
·vrijstellingen kunnen nooit overge-
dragen worden van het ene akademie-
jaar naar het andere".
Op de Akademische Raad van hierboven
vermelde datum werd dit artikel
zwaar aangepakt. Ondanks het feit
dat de examens al aan de gang waren
(en dus het examenreglement met het
oude artikel 39 al in werking getre-
den was) werd artikel 39 veranderd
naar:
·vrijstellingen kunnen niet overge-
dragen worden van het ene akademie-
jaar naar het andere. tenzij de stu-
dent in kwestie 14/20 haalt voor dat
vak. alle vakken heeft afgelegd en
op de helft van de vakken geslaagd
is of 50\ heeft gehaald op het to-
taal".

Hiermee leek de kous af voor een
paar jaar. Maar nee. ze werd vlug
weer aangetrokken. Want nauwelijks
was het nieuwe jaar gestart of daar
kwam het •.•

TWEEDE BEDRIJF

Er waren procedurefouten begaan.
Vooraleer de A.R. het examenregle-
ment kan wijzigen, moeten volgens
het wetboekje van de KUL eerst de
fakulteitsraden geraadpleegd worden.
Dit was. gezien de haast waarmee al-
les verlopen was. niet gebeurd.
Oe tekst was ook niet duidelijk.
vonden' sommigen. Oe tekst zei nu dat
vrijstellingen konden toegekend wor-
den voor 14. mear moest dit wel?
Kortom. de tegenstanders van het
nieuwe artikel 39 zagen hun kans
schoon om dit arm artikel vooralsnog
te kelderen. Voor een keer hielden
ze wel sterk aan het wetboekje (dit
gebeurt dikwijl niet). Het artikel
39 was niet rechtsgeldig. dus kon
het niet toegepast worden.

Maar rektor Piet waakte. Zijn gevat-
te reaktie op bovengaande kritiek
bracht met zich mee het •••

DERDE BEDRIJF

Op de A.R. van oktober werd besloten
het artikel 39 voor herziening naar
de diverse fakulteitsraden te verwij-
zen.

Na door de fakulteitsraden te zijn
besproken. zou artikel 39 dan in ja-
nuari vastgelegd worden voor de ko-
mende jaren. Deze beslissing schudde
voor- en tegenstanders van examenre-
glementsverandering pas goed wakker.
Dit zorgde voor een •.•

VIERDE BEDRIJF

In alle fakulteiten en raden barstte
de diskussie los.

Voor het verdere verloop zal ik me
vooral op onze richting (Germaanse)
koncentreren.
Onze dierbare proffen riepen een exa·
men kommissie bijeen om het hele ge-
val te bespreken. Aangezien wij. stu·
denten. op een vergadering van de ex'
emenkommissie niet aanwezig zijn.
riepen we een onderwijsvergadering
bijeen. kwestie van_ook een'stand-
punt te bepalen.
Wij besloten te vragen de veertien
naar twaàlf te vel'lagen.
Voornaamste argument hiervoor was
dat volgens ons de twee soorten vrij-
stellingen (voor september of voor
het bisjaar) vanaf hetzelfde punten-
aantal moesten verleend worden. We
waren wel voor het behoud van de bij'
komende beperkingen (50\ of 1/2 ge-
slaagd + alle vakken afgelegd).
Oe redenen hiervoor waren vooral het
anti-SOCiale karakter van het laten
vallen van deze beperkingen binnen
het huidige eX&mensysteem en het niel
aanmoedigen van bissen zonder veel
kans op slagen. (••• )
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den van al.lB daar aanwezige l'aden
ingeschakel.d in de gemeenechappel.ij-
. ke taken: etencildienst en pennanen-
tiB (die meer omvat dan ticket ten-
verkoop). en nemen de A.S.R.- en
Kringraadvrijgestelden slechts drie
van de 15 pennanentiediensten pel'
week war; de l'est IJOrdt dool' de men-
sen van Kul.tuun-aad gedaan.
Wat dB "circusticketten betreft:
binnen de A.S.R. is het dB taak van
Kul.tuUl'l'aadom in deze eektol' te we~
ken en VÓÓl'Kul.tuurraad via 't Stuc
mBt haar hel'nieuwde wel'king begon.
kon je in Leuven moBil.ijk spl'eken
van "stikken in de kul.tuUl''' dan wel.
van Ben kulturel.e woestijn.
Tensl.otte: het is in dit bl.ad de
l.aatste nummersal. vaker gezegd dat
het in eerste instantie aan dB stu-
denten se~f is om zich met de gestel.-
de pl'oblemen in te ~aten. De vrijge-
stelden zijn 61' om hen daarin te he~-
pen.

OUDE MARKT
In verband met uw artikel over de
Oude Markt in het laatste nummer van
Veto. stuur ik u mijn antwoord.

Op 1 telefonische oproep na. om 1u.
in de nacht. werd met mij geen ver-
der

Op 1 telefonische oproep na. om 1 u.
in de ancht. werd met mij verder
geen contact opgenomen om de prOble-
men te bespreken.

11 Het is toch duidelijk dat men geen

zinnige bespreking kan houden om 1 u.
's nachts •

Oe tussenkomst van de politie werd
herhaaldelijk gevraagd omwille van
door de meeste uitbaters en inwoners
van de Oude Markt gekende redenen:
vechtpartijen. vandalisme t.o.v. de
publieke en private eigendommen. o-
verdreven nacht lawaai tot 5 u. 's
morgens. alkoholverbruik bij minder-
jarigen en zelfs drugverkoop.

Oe gemeentebelastingen voor het hou-
den van een drankslijterij slaan dui'
delijk op de openingsuren die volgens
het stadsreglement zijn voorzien. d.
W.z. tot 1 u. 's nachts.

Er is bij niemand sprake van tegen-
werking in de norma~e uitoefening
van het beroep.
Het is echter niet meer normaal wan-
neer cafébezoekers zich lenen tothat
plegen van de hogergenoemde feiten.
Het is toch duidelijk dat in een ge-
meenschap de vrijheid van de enen
eindigt waar Jij de rechten van an-
deren schaden.

Ik ben steeds voorstander van een di-
aloog, die kan leiden tot de eerbie-
diging van de rechten van alle inwo-
ners. Indien er echter inwoners ben~
deeld worden en ze voor de vrijwa-
ring van hun rechten beroep doen op
de politie. dan moet die ook ingrij-
pen.

A. Vansina
burgemeester
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Hierna volgde een .•.

VIJFDE BEDRIJF

Op een speciale onderwijskommissie
Germaanse filologie werden de studen'
tenvoorstellen en die van de proffen
aan elkaar getoetst.
En wat bleek: onze proffen waren ver·
der gegaan dan wijzelf.

Zij waren ervoor de bijkomende beper'
kingen te laten vallen. Enige uitleg
van onzentwege overtuigde hen echter
nogal vlug van het nut van deze be-
perkingen in de huidige kontekst.
Besloten werd ons gezamelijk voorstel
in te dienen op de fakulteitsraad W
& L.

Oe prOffen waren echter tot nog een
zeer interessant besluit gekomen.
Het was al lang een doorn in eenie-
ders oog det er voor de (officieuze)
vrijstellingen naar september zoveel
verschillende regelingen bestonden.
Sommige proffen gaven in september
nooit minder dan in juni. anderen
deden de studenten wel komen maar ze
moesten geen examen afleggen. nog an-
deren hielden zich strikt aan de of-
ficille vrijstellingsnorm (12).
Om deze wantoestanden uit de wereld
te helpen werd besloten dat voor
een vak dat door een student ook in
september moet afgelegd worden. op
de deliberatie ven september het
hoogste cijfer van de twee zittijden
in aanmerking genomen wordt.
Als een student in juni voor een vak
10 haalt en in september 6. wordt
hij tijdens de septemberdeliberatie

voor dat vak als geslaagd beschouwd.
Het betreft hier een interne pege-
Eng, d.u,e . dat die zich niet op de
hilt'I'aI'chi8cliebe8tuU1'8l.addep van de
KUL moet opz.Jepken. Deze regeling meg
dus ven nu af aan als van kracht z~~
de beschouwd worden (in W & L -nvdr):

Niet zo echter met artikel 39. Voor
dit artikel volgt nu het •..

ZESDE BEDRIJF

In een zeer geanimeerde fakulteits-
raad werd met 33 stemmen tegen 31
(136 stemgerechtigde leden. de rest
afwezig) het voorstel van de onder-
wijskommissie Germaanse filologie
aanvaard.
Het zal dus als een W & L voorstel
voorgedragen worden op de A.R. Deze
A.R. wordt dan het .••

ZEVENDE BEDRIJF

Hoe deze klucht zal eindigen, weet
ik nog niet.
Oe volgende stap wordt pas genomen
op de A.R. van 15 januari. (.•• )

Koen Jaspaert
met dank aan
't Germaantje,
jg. 11, np.4

nvar - zoal8 je in vorige Veto in
het vep8lag van de Akademi8che Raad
van 15/1/79 kon lezen, z.lerdhet be-
wu8te aPtikel 39 niet behandeld en
een be8li88ing hiePOVep werd doop De
Somep naaP de A.R. van februari vep-
wezen.

SPROOKJE ..
Er was eens. in de schoonste van al-
le universiteitssteden (onnodig te
zeggen dat het hier om Leuven gaat)
een student je.
Een diepzinnig student je nog wel.
Door het wijsgerige hoofd van dit
student je vloog op zekere dag een I-
dee. Het student je holde ijlings
naar zijn moeder en riep ademloos:
"~k~hQb-Qen IdQel~

jongen". antwoordde de vrouw. die
de vaat deed. "zeg het eens".

Met bewogen stem sprak het student je:
"Moeder. waarom leven wij?"
Oe vrouw brak terstond drie borden
en mompelde verstrooid: "Kijk." Hier·
op dru~te ze haar zoon ontroerd in
de arMen.
Vervolgens hervatte ze opgeruimd
haar bezigheden.

Ietwat teleurgesteld begaf het stu-
de ntje zich naar de dichtstbijzijnde
tapperij. teneinde aldaar met een
paar commilitones ekonomie de theo-
rie over 'Het Bierverbruik in Belgil'
door te nemen.
Menige kwinkslag werd hierbij uitge-
bracht. Naarmate zij verder doordro~
gen in de verrijkende leerstof. werd
hun scherts gewaaeder. Toen het ge-
zelSChap tenslotte na het aanhoren
van een onovertreffelijke geestig-
heid onder tafel rolde. achtte ons
student je het Ogenblik gekomen.
Hij sprong op een stoel en riep met
troebele blik: "Commilitonesl Moede~
waarom leven wij?"
Na deze lyrische uitspatting keek
hij uitnodigend om zich heen. een
storm van bijval verwachtend.
Oe aanwezigen trokken echter onver-
wijld hun jassen aan en begaven zich
somber naar de uitgang.
'Hemel" mompelde het student je. plot!
ontnuchterd. Hij daalde bedremmeld
van zijn stoeltje af: na een wijl
verliet ook hij de gelagzaal.

OPLOSSING
KRUISWOORDEN
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Maanden verstreken, de winter ging.
de lente kwam: jong groen botte alom
uit. de vogels zongen dat het een
lieve lust was.
En zie, ons student je werd verliefd:
ze had lang blond haar. roze lippen
en verrukkelijke ogen. Alleen. hij
wist niet goed hoe het aan te pakkenl
hij was nogal schuchter van aard.
Toen hij haar enige weken vanop rui-
me afstand had gadegeslagen. begon
hij in te zien dat hij zo niet ver-
der kwam. Hij besloot dan ook Stap-
pen te ondernemen.

Het was een stralende middag. na het
beäindigen der kol leges. Hij ging op
haar toe en vroeg met schorre stem
en knikkende knieln of hij haar even
onder vier ogen kon spreken.
Zij begaven zich naar een plantsoen-
tje met uitbundig geurende rozen. Ze
glimlachte hem toe. hij keek haar in
de ogen en de moed zakte hem in de
schoenen.
·Euh ••.• begon hij. en stopte. Hij
was de zorgvuldig voorbereide toe-
spraak vergeten. de toespraak waarin
hij haar in vurige bewoordingen zijn
liefde verklaarde. zijn hart onder
haar voeten legde (en haar verzocht
er niet op te trappen). en betuigde
zonder haar niet te kunnen leven.
"Euh", sprak hij dus. "Ja?' vroeg
het meisje. nog steeds glimlachend.
Het student je begon te zweten. Plots
schoot hem weer dat zinnetje door
het hoofd, en hoogrood fluisterde
hij: "Waarom leven wij?"
Het meisje begon hartelijk te lachen.
het student je keek haar radeloos aa~
'Oomme jongen" zei het meisje en
kuste hem.
Verdere toelichting echt ik overbo-
dig.

Ze studeerden nog lang en gelukkig
en kregen veel kinderen, tot grote
vreugde van het student je. die in
hen zijn Idee tenslotte beantwoord
zag.

P.J. Hansen

(uit Germaantje,
jg. 11, np. 4)

- JONG BIER MOET GISTEN
KRITISCHE WERKGROEPEN

IN DE MARGE VAN DE FAKULTEITEITEN
Andep8 dan de vopige z.lepkgPoepen, die we in deze reeke voopstelden, 's het op-
zet van de z.lePkgPoep "Kiesp1'jn" uit Pedagogie. Zij heeft binnen de k, l leqee een
kanaal gevonden om het ondeIVijs aan haazo fakulteit door te nemen.

KIESPIJN
VETO: WaaPom wepd de wepkgP~ep opge-

t-ioht: en wt i8 haaP fUnktie?

VETO: Wat willen jullie bepsiken mot
de lJepkgP!Jep?

KIESPIJN: Onze werkgroep is ontstaan
met een konkreet doel voor o-

gen dat later de revue geworden is.
Het idee is gegroeid vanuit twee
richtingen: enerzijds waren er men-
sen die een andere vorm zochten om
de studenten aan te spreken. ander-
zijds was er een groep die ook iets
dergelijkS wou maar dan verbonden
met een kritische inhoud. Als vorm
werd voorgesteld een revue en als i~
houd zouden we onze opleiding door-
lichten. Dit alles kadert binnen
projektonderwijs.

KIESPIJN: Ons hoofddoel is bewust-
making. We willen de student

- en niet alleen deze van Pedagogie -
bewust maken van zijn leefsituatie:
opleiding. kring en studentenbewe-
ging. Na ons zwartboek en onze re-
vue zou het beleid aan het denken
moeten gaan.

VETO: Bestaat ep geen qevaa» dat de
IJBPkgPoep in mei of juni bij

het einde van het ppC'jekt doodbloedt:

VETO: De pevue oordt: due gemaakt
binnen de kolleges?

KIESPIJN: We hopen dat we met ons
initiatief automatische reak-

ties zullen op gang brengen. Bij het
zien van de revue kan men moelijk
bij de pakken blijven zitten. Bij de
toeschouwers zal de idee blijven ha~
gen van "het zou toch anders kunnen'
of "dat loopt niet zoals het hoort".
Wanneer er iemand binnen zulk kIt
maat tot initiatief kan komen zal
men gunstiger dan anders reageren.
Bovendien zal de kring den ook wel
begrijpen dat het moment gekomen i
om ergens mee uit te pakken. Wij
werken semen met leeds bestaande
werkgroepen. zoals bv. de kring.
Als onze revue en ons zwartboek sla-
gen in het opzet van bewustmaking.
zou de kring kunnen inspelen op wat
wij getracht hebben. Men zou het
kunnen inbouwen in de werking voor
de toekomstige jaren.
In die mate zit het er dus in dat
ons projekt niet doodloopt. Wel is
het zo dat voor ons het zwaarste werk
in mei zal gedaan zijn. dan moet het
prOjekt klaar zijn.

KIESPIJN: Ons jaar SOCiale Pedagogie
is onderverdeeld in verschil-

lende groepen van zes tot acht man.
Elke groep heeft een begeleider en
werkt een jaar rond een bepaald the-
ma dat zich situeert binnen vorming&
werk. Het geheel moet theoretisch
uitgebouwd worden in een lektuur-
lijst of een rapport. terwijl de
praktische kant het vormingswerk
zelf is. Oe thema's voor de werk-
groepen worden bij het begin ven het
jaar door de staf. door de studenten
of door buitenstaanders voorgesteld.
Men werkt bv. rond KAV. JAC. OIKON-
OE.
Wij hebben in dat opziCht gekozen
voor het maken van een revue en een
kritische doorlichting van onze op-
leiding. Zo konden we bovendien de
inhoud van onze projektgroep laten
samenvallen met onze eigen studie-
situatie ·daar waar we ons ander
nog zouden moeten inleven. VETO: Welke problemen

aan?

VETO: Was ep een probleem om het pp,
jekt van jullie lJepkgpoep aan-

vaaPd te kPijgen?

KIESPIJN: Er is een revue en een
zwartboek. Deze putten uit de-

zelfde informatiebronnen. maar niet
alles wat in de revue op de planken
komt verschijnt in het zwartboek en
omgekeerd. Het zwartboek is een ge-
schreven tekst waarin we de prOble-
men meer kunnen uitdiepen. In de re-

zullen het meer situaties zijn
we naar voor brengen. Bij dit al-
gaat het ons niet om personen.

wel om strukturen.
Zo nemen we bv. de stege op de kor-

rel. In ortho-pedagogie heeft men
andere stage dan in sociale pe-

~agogie. Waerom? Heeft onze stage
. zin? Hoever staat het met de begele~
ding? Momenteel is er weinig of geen
begeleiding met het gevolg dat iede~
een zijn voeten veegt aan de stage.
Dit alles omdat er te weinig perso-
neel is. Op zijn beurt brengt dit
ons bij het personeelstekort in de

KIESPIJN: Dat is inderdaad met moei-
lijkheden verlopen omdat men

zich vragen stelde naar de waarde

6

van ons vormingswerk. Men vreesde
dat het alleen om amusement zou gaa~
We zijn gestart met een kleine groep
en om ons projekt werkelijk vorming&
werk te kunnen noemen moesten we een
minimum aantal mensen vinden die ge-
interesseerd waren. Dit aantal haal-
den we maar net. Dat ligt misschien
aan de mentaliteit in Sociale Peda-
gogie waar men van zichzelf vindt
dat men zich reeds te veel met stu-
dentenproblematiek inlaat.

humane wetenSChappen vergeleken met
de ruime personeelsbezetting in po-
sitieve wetenschappen.
Een ander probleem dat we naar voor
willen brengen is de aanwezigheid
van psychologische vakken binnen pe-
dagogie. Oe vraag die we hier stel-
len is of ons programma - en vooral
dat van tweede kan - noodzakelijker-
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wijze meer psychologie dan pedagogie
moet bevatten. Oe achterliggende
oorzaak hiervoor blijkt te zijn dat,
gezien de groei van pedagogie uit
psychologie, heel wat prOffen psych~
logie aangeworven werden die men va~
daag niet meer kan ontslaan. Deze
mensen kunnen natuurlijk alleen maar
psychologie doceren.
We trachten ook iets meer te weten
te komen over het onderzoek aan onze
fakulteit. Hiermee spelen we in op
een diskussie di_ men vanuit het be-
leid over dit onderwerp wil voeren.
Momenteel doet ieder zijn onderzoek
zonder te weten waar de ander mee
bezig is. Oe studenten worden er he-
lemaal buitengehouden, maar toch
heeft dit onderzoek heel wat invloed
op onze opleiding. Een assistent zal
zijn tijd over onderwijs en onder-
zoek verdelen. Dikwijls komt men in
de kolleges naar voor met een goede
inhoud maar is de didaktische aanpak
erg zwak. Gewoon omdat er geen tijd
genoeg ter beschikking is. Hiermee
belanden we dan nogmaals bij het pe~
soneelstekort.
Verder behandelen we ook nog de the-
sis en de werkkolleges.

VETO: Hebben jullie het ook over de
verlenging van het ~?

KIESPIJN: Dat komt er bij maar het
is zeker niet het belangrijk-

ste. In de revue komt dit slechts
eenmeal aan bod. In het zwartboek
daarentegen wordt bij elk probleem
dat we aanstippen het vijfde jaar be'
trokken met de vraag of deze heilige
koe nu alle problemen zal oplossen.
We willen het eigenlijk vooral heb-
ben over het verleden, over wat ge-
beurd is, terwijl het vijfde jaar en
de oprichting van de richting Kunst-
pedagogie nog in de lucht hangen. We
willen niet praten over iets dat er
nog niet is. We stellen wel de vraag
of het positief is dat er zoiets op-
gericht wordt.

VETO: Uit uelk« mensen is de werk-
groep samengeste ld?

IESPIJN: Vorig jaar bestond. de ker~
iroep v~n de kring uit links

gerichte mensen. We hebben toen een
~r~nsbrochure~Üitkegeven waarin we
als zeer ver doel stelden zelfbeheer
van de maatschappij, dus ook zelfbe-
heer aan de universiteit.
Binnen onze projektgroep komen vijf
van de zeven mensen uit die kern wat
dus wel invloed heeft.
Oe groep zelf heeft het echter nog
niet ekspliciet gehad over een ideo-
logie. Dit hoort bij het theoretisch
gedeelte van ons projekt, mear het
zal pas bij het einde van het pro-
jekt aan bod komen. Het dient gezegd
dat onze revue geen politiek toneel
wil zijn.

VETO: Bereiken jullie de basis van
de studenten in Pedagogie?

KIESPIJN: Zowel de jaren als de ric~
tingen in Pedagogie zijn ver-

tegenwoordigd in onze werkgroep. Bij
de revue alleen al zijn er zeventig
'!lensenbetrokken. Hierdoor wordt de
band tussen de studenten dicht ge-
haald. Alleen de link met het Peda-
gogisch Instituut ontbreekt, maar
dit proberen we op te lossen in de
revue. We willen er geen mensen aan-
vallen, wel strukturen. We trachten
.0nstrukt1ef werk te leverenl natuur-
lijk moet men de waarheid ook onder
ogen durven zien.

M.C.
januari '79

(de revue gaat door op 1 maart in de
stadsschouwburg: aie aktivitips Veto
nr. 10)

DE STUDENTEN: BEWEGING IN STILSTA~D?(SLOT)
V. VAN NU EN STRAKS

Niets is voor een waarnemer gemakkelijker - en vandaar zo veelvuldig verspreid
- dan gedurende de observatie van eender welk fenomeen de negatieve kanten er-
van voortdurend aan te stippen en het positieve LJeg te .moffelen bij gebrek aan
mogelijke interesse ervoor.
In zekere ain getuigen ook de voorgaande delen van deze serie van dergelijke
beschrijvende misvorming. Het is dus best nogmaals te herhalen dat dit gebeur-
d. om enig kontrast te scheppen met de overvloed aan ego-strelende hoempapa-
artikels. die legio zijn in de Leuvense studentenbeLJeging.
Reakties - verwachte. maar tevens de meest onverwachte - zijn er dan ook ge-
veee», Toch LJillen LJe om deze reeks te besluiten. nog enige positieve aepek-
ten toelichten en van daaruit enkele konkluaies trekken in samenhang met de
inzichten die LJe in vorige afleveringen hebben uitgeLJerkt.
Aan de drempel van de jaren tachtig lijkt inrners de toekomst van de Leuvense
studentenbeLJeging niet zo zLJartgallig als die er voor enkele jaren uitzag.

nu

In de voorgaande delen van deze se-
rie lag vooral het aksent op het ge-
brek aan eenvormige en uitgebouwde
strukturen in de Leuvense studenten-
beweging.
Oet vakuOm riep een (bewuste of on-
bewuste?) machtszenuwknoop in de han-
den van een te beperkte groep in het
leven (deel 3). Daarmee samenhangend
konstateerden we het_deels inherent
bestaan van een sterk radikalisme
dat naar buitenaf als representa-
tief voor de studentenbeweging wordt
geacht en daardoor deze ook isoleert
van mogelijke steun van andere maat-
schappelijke groepen (deel 2). Door
dit gebrek aan kontakten, loopt ook
de visie op de eigen maatSChappelij-
ke positie nogal mank en we hebben
niet nagelaten - en daardoor blijk-
baar ook hard op enkele zere tenen
getrapt - deze hiaten-aan te duiden
(deel 1).
Dit alles heeft ook zijn gevolgen op
de "deelname" aan de "inspraak", hoe-
wel de grootste malaise daar te wij-
ten is aan de strukturen van deze
universitaire raden zelf (deel 4).
Alles bij elkaar is het dus duidelij~
dat deze verschillende aspekt en nauw
aan elkaar samenhangen.

10000 enSva
Terwijl deze serie liep, deden zich
echter enkele feiten voor die moge-
lijk op een verdere kentering in bo-
venvermelde toestanden wijzen.

Er was - uiteraard - de aktie tegen
de tienduizend, die nu al de massaal-
ste en de langstdurende studentenak-
tie is van de jaren zeventig en die
in verschillende fakulteiten ge-
schraagd werd door een studentenba-
sis die ook Zijn eigen doen en laten
voortdurend kritisch evalueerde en
daaruit konklusies trok, en dit niet
altijd met instemming van om het e-
ven welke "top".
Oe verhoging van het inschrijvings-
geld heeft trouwens algemeen meer
dan louter een reaktie van eigenge-
raaktheid opgeroepen. Pogingen om ui1
het isolement te geraken (de betog1n@
met het ACOD te Antwerpen) werden e-
veneens ondernomen, al blijven sommi-
ien het als hun eerste plicht be-
schouwen de gesyndikeerde basis van
de vakbondstop los te weken.

In de rand van deze gebeurtenissen
was er dan nog het plan van de Vere-
niging van Vlaamse Studenten om met
een studentenvakbeweging (SVB) te.
starten.
Dit wijst blijkbaar ook bij hen op
een wil om een beter georganiseerd
geheel op poten te zetten (wat dan
blijkbaar door anderen, die hun posi-
tie bedreigd zien, gevreesd wordt,
zodat ze met alternatieve SVB-en de
verwarring moedwillig nog vergroten).
Negatief aan het ontwerp van SVB dat
door VVS in een brochure werd voor-
gesteld is het feit dat het eisenpro-
gremma tot in de details zo goed als
vast blijkt te liggen - en de basis
daar nog weinig vat op kan hebben.
Oe hele teneur van de brochure is er
trouwens één van "kom er enkel bij

als je akkoord bent", wat een samen-
werking met de andere delen van de
studentenbeweging haast volledig uit-
sluit, met als waarschijnlijk gevolg
een isolering - en dus mislukking -
van deze SVB (1).

Deze feiten beletten echter niet dat
voor de Leuvense studentenbeweging
nog een lange weg af te leggen valt.
Oe loslippigheid van enkele politici
over elkaar tijdens de afgelopen ver-
kiezingskampenje bracht verscheidene
details aan het licht i.v.m. de wij-
ze waarop de verhoging van het in-
schrijvingsgeld doorgevoerd werd.
Dit toonde niet alleen een gebrek
aan inzicht of een verkeerde kijk op
de studentenproblemen aan het licht,
maar ook een groot onbesef van de
draagwijdte van de genomen beslissi~
gen.
Oe aktie tegen de tienduizend zal
dan wel ,de ministers in de nabije
toekomst tot meer voorzichtigheid
aanmanen, dergelijke miskleunmeatre-
gelen vallen ook voor de komende ja-
ren te voorspellen. Vandaar dat een
krachtige studentenbeweging meer
dan ooit noodzakelijk lijkt.

7

.yndlkale eenheld.truktuur
Om daartoe te komen is zonder twij-
fel een permanente organisatie nood-
zakelijk, die zich uitsluitend zou
bezig houden met alle studentensyn-
dikale (. verdediging van de studen-
tenbelangen) problemen, waaronder
niet alleen sociale eisen, maar ook
het onderwijs ressorteren.
Deze instelling zou een eenheids-
struktuur voor alle studenten moeten
zijn, waardoor het chaotisch vakuOm
van na het verdwijnen van het KVHV
als overkoepelend orgaan, zou opge-
vuld worden.
Wil men immers ooit tot een perma-
nent waakzame basis komen, dan zal
deze eerst moeten weten wie nu in
feite zijn belangen verdedigt. Oe
bestuurders van dergel1j k orgaan zul-
len zich uiteraard voortdurend moe-
ten onderwerpen aan de goed- en af-
keuring van deze basis, wil men wer-
kelijk demokratisch te werk gaan.
Hiervoor zal het niet volstaan re-
gelmatig algemene vergaderingen te
organiseren of verkiezingen uit te
schrijven, maar zal ook en vooral
informatiedoorstroming noodzakelijk
wezen.
Daarmee samenhangend ware de kreatie
wenselijk van een open dokumentatie-
centrum, waar alle inlichtingen en
opzoekingsmateriaal i.v.m. studenten
gecentraliseerd zouden worden, wat
de kontinu1teit - het weke punt van
de studentenbeweging - zeker ten
goede zou komen.

Het lijkt op dit ogenblik een utopie
te denken dat de A.S.R. en de krin-
gen deze taken zouden aankunnen. Er
moet echter m.i. gestreefd worden
naar een samensmelting van al wie
zich met studentenpolitiek (of noem
het studentensyndikalisme) en onder-
wijs bezig houdt. Beide thema's heb-
ben immers duidelijke raakpunten en
de huidige situatie waarin onderwijs'
belangen enerzijds en algeMene poli-
tieke en sociale eisen anderzijds
door verschillende groeperingen -

respektievelijk kringen en aktieko-
mi tees - verdedigd worden, is niet
langer houdbaar.

Oe kringen in hun huidige vorm komen
echter niet in aanmerking voor deze
taak, want in de meeste ervan vormen
de ontspanningsaktiviteiten nog
steeds de hoofdbrok van de werking,
wat niet nefast is. maar wel vaak de
andere problemen doet verwaarlozen.
Toch zal de besluitvorming op onder-
wijS- en sociaal vlak noodzakelijk
langs de fakulteiten moeten verlopen
en in overleg met de basis.
M.a.w. binnen elke kring - of er-
naast. maar dan heeft de kring enkel
nog een ontspanningsgerichte taak -
moet een struktuur gekreäerd worden
waarin men zich uitsluitend bezig
houdt met studentensyndikalisme.
waaronder dus ook de verdediging van~

de studentenbelangen op de universi-
taire raden. Via fakultaire verte-
genwoordiging moet dit alles gecen-
traliseerd worden in één overkoepe-
lend orgaan. Hiervoor moeten uiter-
aard duidelijke regels afgesproken
en neergeschreven worden, waarin de
verhoudingen tussen delen en het ge-
heel vast zouden liggen.
Financiäle inbreng van de verschil-
lende vertakkingen in de eenheidsor-
ganisatie zou daarbij - veel meer
dan het huidige eenzijdig gerichte
subsidiebeleid - een goed bindmiddel
kunnen zij n.

minimumaan .trategle

Met dergelijke institutie kan men
dus eensgezind en degelijk voorbe-
reid naar buiten treden. Dat betekert
in de eerste plaats naar de universi·
taire overheid toe in de verschil-
lende raden.
Men zal trouwens niet alleen moeten
tot een eensgezinde visie komen -
opdat zo tenminste iedereen die in
de raden zit zou weten waar zich aan
te houden - maar ook een duidelijk
alternatief voor de huidige "in-
spraakstrukturen" naar voren brenge~
om de inherente dwangbuisachtige ge-
breken ervan weg te werken. En dit
voorstel indien niet goedschiks. dan
maar kwaadschiks afdwingen.

Uok op strategisch vlak kan een ste-
vig uitgebouwde eenheidsstruktuur
voor verbetering zorgen. Niet alleen
zal men hierddor een koncentratie van
men hierdoor een koncentratie van
krachten bekomen, maar kunnen deze
ook systematischer aangewend worden
door telkens voor een beter afge-
lijnd aktieterrein te zorgen.
Oe mythe van de spontane1teit blies
totnogtoe alle mogelijke permanente
organisatievormen weg, zodat niet
zelden tegelijkertijd de krachten
verspreid waren over de meest uitee~

veJtvotg: p.S
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EPOETSTE PLAAT

Op "A Bunch of Stiffs" zong er op
kant 1. tracl<.2 een jongen met een
neusstem. alsof de Bostonkiller h
erwijl de strot dichtkneep.

En dat vonden wij netu~rlijk wol to
Zijn t~eo bijdragen voor "Live
Stiffs" dedon ons reikhalzend uit-
I<.ijkennaar een schijf van hem al-
leen.

Enkele maanden later was die eerste
LP er, spontaan en fris van de lever
gemeal<,.tvolgens het prinCipe "rech~-
streel<.suit de studio naar de ver-
bruiker". En ondanks een gezonde ro
meligheid en ee~ gebrel<.aan stijlee~
eid was ~et duidel1j k dat Stiff een

schot in de roos had geplaatst en
het 'logorl<.eleen kwostie van mean-
den zou zijn om deze rare kwast to~
bloei te laten komen.

Twee seizoenen zijn sindsdien ver-
streken en t~ans ligt "The Wonder-
ful World of Wreckless Eric· vol on-

ALLITERATIE IN W GROOT

geduld te wachten op event~ele ko-
pers. En als er nog rechtvaardigheid
heerst in deze wereld. zal hij daar
niet lang blijven.

Wrecl<.lessEric t)eeftde beperktheid
van zijn unieke stem volledig leren
gebruiken en heeft er de Muzikale
opbouw van zijn songs aan aangepast.
00 plaat kreeg daardoor een stijl
die Eric past als een goedzittende
handschoen. Doorgaans is dit een so-

basislijn in staccato. op tijd
on stond doorbroken door een stevige
uithaal van do nodigo instrumenten.
Oe verzorgde arrangementen en een
verstandig gebruik van dit basispri~
cipe verhinderen dat do vorschillen-
de tracks op elkaar gaan lijken en
vervelen.
Op deze melodioön "zingt" Wreckless
Eric zijn simpele .songs over leven
en gekKO liefdes. Zijn ovorduidelijk
COCkney-accent doet zijn unieke stem
nog aan intensitoit winnen. zodat

t geheel overtuigend overko

Oe acht eigen komposities steken al
Ie zonder moeite boven de gewone mid'
delmaat uit. Primi inter pares zijn.
naar onze bescheiden mening. echter
"Walking on the surface of the moon"
"Veronica" (over een soldatenliefde,
maar vê61 beter dan die van de heer
M. Oex in de tijd) en "Roll over
rocK-ola" dat klaar is om door Min
OeVille gecoverd te worden.
Daarmee zijn we nog maar halfwe&.
want elke plaat heeft ook een acht
kent. En daarop staan "1 wish it
would rain" en "Let's go to toe pic-
tures" te schitteren tussen ander
parols.
Omdat alles niet steeds van dezelfde
ken komen. heeft Wreckless Eric no
twee klassiekers bijgezocht. die 1
zijn lijn liggen. "Dizzy" ~an Tommy
Roe wordt echter een beetje te mek
n breafjes gecoverd, mear "Crying.

wa1ting,_ hoping" met een mooie Speen-
se gitaar van Joe Patridge sl~lt al
piàce de résistence de elpee op d
gedroomdo manier af. Buddy Holly
tevreden zijn ~et deze cover.
~et enigo spijtige aan deze plaet is
dat Wreckless Eric deze keer de eni-
ge waardevolle Belgische bijdrace
tot de rocl<,.'n roll, nl. de sax,
heoft laten links liggen, hoewel de-
ze het zeor goed deed in zijn vorige
komposities.
Maar desondanks. dit is een toff
plaat.

O.V.E.
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TO 10

verschijnt 26 febrlJari

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiton tussen 26 februari en
14 maart moeten uiterlijk op het re-
daktieadres ('t 5tuc) zijn op dins
dag 13 febr~ari 16.30u

TO 11

verschijnt 13 meart

redaktievergadering: maandag 19 fe-
bruari om 14.1Su in ·t Stuc

artikels voor dit nummer moeten op
het redaktieadres binnen zijn. uiter-
ijk op 23 februari om 18.30u

aankondigingen cn toeliChtingen op
aktiviteiton tussen 14 meart en 4
april moot en op het redaktieadros
('t Stuc) binnen zijn, uiterllj~ op
vrijdag 2 ~aart om 18.30u

'.: 2500 .teke't61
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DE WEEK VAN DE INGENIEUR

Niemand twijfelt aan de belangrijke
rol die de ingenieurs in onze huidi-
ge maatschappij spelen. Zij staan op
het hoogste trapje van de technische
evolutie en bekleden hoge kaderfunk-
ties in industrie en multinationals.
Alzo schrijven ze mee aan het hoofd-
tuk ekonomische en sociale geschie-

denis. Het is dan ook niet verwonde~
lijk dat deze schare intellektuelen
grotendeels traditioneel konserva-
tief is.
En daar wil GIST aan tornen door hun
medestudenten bewust te maken van de
huidige mistoestanden die groten-
deels voortvloeien uit een bewust g~
schapen en in stand gehouden kansen-
ongelijkheid tussen de verschillende
klassen.
GIST neemt het doelbewust op voor
klassengelijkheid en wil de ingeni-
eurskennis daadwerkelijk ten dienste ,-'
laten staan van de minst bedeelden. \

Daarom richten we een ·Week van de
Ingenieur" in. in een poging de in-
genieursstudenten aan het denken te
zetten over hun opleiding. hun be-
roep. hun plaats in de maatschappij
en hun verhouding tot de andere be-
volkingsklassen.
Een avond wordt gewijd aan de op-
leiding in de fakulteit onder het
motto: "Inspraak en demokratie aan
de universiteit" (19/2). Het beroep
.omt aan bod in een debat over inge-
nieur en maatSChappij. waarin verte-
genwoordigers van vakbond. industrie
en opleiding elkaar in het haar vli~
gen rond het thBMe: "Gaat een inge-
nieur bij een vakbond of bij een ka-
dervakbond?" (21/2).
Deze aktiviteiten worden begeleid
door een tweedaagse boekenbeurs waar
op een 20-tal progressieve boekhan-

deIs en werkgroepen hun produkten
die in verband staan met de ingeni-
eur zullen aanbieden (21 en 22/2)
Ook de kultuur wordt onder handen
genomen en vanuit de idee dat kul-
tuur moet ontstaan uit zelfkreativi-
teit en niet uit konsumptie komt er
een free pOdium (20/2) en een hob-
bybeurs (19 en 20/2).
Om het geheel passend af te ronden
en om uit de kosten te komen wordt
de week besloten met een fuif (22/2).
Aansluitend bij de "Week" grijpt op
28/2 een toneelvoorstelling plaats:
"Kent gij het land waar de kanonnen
bloeien" door de Zwarte Komedie.

GIST

FILMCYCLUS:
WETENSCHAP - TECHNIEK - SAMENLEVING
Rond dit thema worden op drie donde~
dagen films vertoond in het aUdito-
rium "Oe Molen" aan de Celestijnen-
laan in Heverlee.
Oe eerste avond is op 22 februari
met de Poolse film "Illuminacja" van
Krzystof Zanuzzi ("Verlichting"):
het verhaal van een jongeman die de
waarheid zoekt via de exakte weten-
schappen. en niet vindt wat hij
zoekt.
Oe twee volgende vertoningen gaan
door op 8 en 22 maart (zie volgende
aktivitips).
Elke vertoning wordt gevolgd
een nabespreking.
Oe toegangsprijs per film i
voor de reeks is het 50 fr.
Organisatie:

Werkgroep Wetenschaps kritiek
Werkgroep Dialoog

KABARET IVO DE WIJS: FORMULE II

Op 14 februari organiseert KVHV een
optreden van de kabaretgroep Ivo Oe
Wijs.
Deze groep trad voor het eerst op in
1965. maar werd vooral bekend via
bekroningen op diverse festivals en
via radio- en TV-optredens.
aast Ivo Oe Wijs bestaat de groep

verder uit Pieter Nieuwint en Marnix
Kappers.
"formule 11". zoals de huidige show
noemt. is een programma waar vooral
vaart en vuurwerk in zit. Het is de

visie van de groep op de problemen
van deze maatschappij. een visie die
tegelijk fris. speels. leuk en ont-
roerend is. En die vol humor zit. n~
tuurlijk! humor van de bovenste.
beste plank. zoals alleen Nederlan-
ders dat lijken te kunnen.

Reservaties in de stadsschouwburg
tussen 10.30-12.30u en 15-17u (tel.
016/22.21.13)! KVHV-Ieden krijgen
rangverhoging op vertoon van lid-
kaart.

KVHV
rakenstraat 13

3000 Leuven

ISOL ORGANIZES: PROF. L. BAECK: #THE NEW ECONOMICAL ORDER AND
lTS CRITICAL OPPONENTS"

On February. 28. 20h. ISOL organi-
ses a debate with prOfessor L. Baeck
on this thema.
Within UNO (UNCTAD]. the underdeve-
loped countries form the so cal led
"group of 77".
They claim a more reasonebie distri-
bution of welfares. better prices
for primery goods. credit facilitie~
etc. Their viewpoint is of ten criti-
cized.
Some argue that the New Economic Sy~
tem stands only for an external dis-

D.A.F. STELT VOOR: "CEDDO"

"Ceddo" is iets volkomen nieuws in
het oeuvre van de Senegalese cine-
ast Ousmane Sembene, en iets nieuws
in de Afrikaanse cinema. Het is een
groots opgezet epos waarin de Afri-
kaanse kultuur de "heldenrol" speelt.
Het is een terugblik zonder nostal-
gie! geschiedschrijving die geen ei-
gen fouten wil verdoezelen! en "Ced-
do· is een pleidOOi voor vrijheid
van leven en denken.
"Ceddo" wekt herinneringen op aan
LehrstOcke'van Brecht, de Japanse
films. de Afrikaanse dans. toneel
van Peter Brooks, de Griekse trage-
die! toch werd het een film uit één
stuk, in één stijl. Die kan ons, Eu-
ropeanen soms gestileerd aandoen -
de weidse gebaren gedurende de ver-
gaderingen, de bloemrijke taal -
maar daar staat tegenover de konse-
kwente koppigheid van Sembenes visie
die in de meer dan twee uur durende
film gehandhaafd blijkt.
Bonte kleren stofferen het zandland-
schap. Camera en montage (Georges
Caristan en Florence Eymon) zijn
voortreffelijk.
Oe originele muziek van Menu Oibango
wekt soms door het selektief gebruik
van spirituals en blues wrange asso-
ciaties op. Zwier en ritme van beeld
en geluid geven z'n eigen karakter
aan "Ceddo·, die best de eerste
"klassieke" Afrikaanse film zou kun-
nen zijn.

OAF-Leuven

tribution between countries. in 0-

ther words: that the population will
have no part in this redistribution.
Others criticize the participation
in the transnational economic system
that disturbes their society in all
its aspects.

Prof. Baek will first give the view-
point of the "Group of 77" and a
summary of the criticism and after-
wards there will be a discussion.
The conference will be held in en-
glish.

ISOL

BASKISCHE TWEEDAAGSE

TVV HET BASKISCH ONDERWIJS

KVHV-geschiedenis richt deze avon-
den i.s.m. het Oosfel-Instituut in.
De 2-daagse bestaat uit een politie-
ke avond, op 20 februari. met een
historisch overzicht en een bilan
van de aktuele strijd voor zelfbe-
schikkingsrecht mmv W. Luyten.
Oe tweede avond op 21 februari is
een kulturele avond. met een korte
uiteenzetting over doel en werking
van FLandriatik IK-astolenzat
(Vlaams Komitee voor het Ba:skisch o~-
derwijs) door L. Oockx en een optre-
den van het trio Michelena (Baski-
sche kleinkunstzangers.
Oe eerste avond gaat door in de
Nieuwbouw van W & L. 8° verdieping
en kost 30 fr (brochure inbegrepen)!
de tweede in de Blauwe Schuit en kos
60 fr.

KVHV

D.A.F. PRESENTEERT (OPNIEUW): "FILET AMERICAIN"

Vermits wij door omstandigheden (bu~
ten onze wil om) slechts in staat wa
ren de film twee dagen te draaien!
vermits Robbe Oe Hert niet aan het
woord kon komen en hij dit graag wel
wil doen!
vermits er blijkbaar nog grote be-
langstelling bestaat voor deze filml
vermits het bovendien een goede film
is,
draait OAF-Leuven opnieuw "Le Filet
Américain" op 27 en 28 februari in
Auditoirum Vesalius om 20.30 aan 50
fr.
't Is maar dat ge het weet.

DAF-Leuven
Tiensevest 77
3200 Kessel-Lo



(_JO .14-/2
HJlNLELSKOT Hu

CYCLUS: De overheid en de ~risis
van de e~onomie: S. Stuurman: 'De
rol van de staat in de ~apitalis-
tische e~onomie, een marxistische
visie'
inkom:gratis
(org. Polek - dep. Ekonomie)

'T STUC, ANIAMATIEZAAL 14u
POPPENTHEATER voor ~inderen: "'t
Wonderlijk leventje van Klein Man-
netje Pluim" door Reizend poppen-
theater J. Van den Berg
inkom: 30
(org. Kultuurraad - zie St.v.St.
februari)

AlDITORIlf1 DE n:X_EN, CELESTIJNENLAAN
HEVERLEE 14u

KOLLOKWIlf1 : "Technologische inno-
vatie"
inkom: gratis
(org. Werkgroep Wetenschapskri-
tiek - Dialoog)

FOCHPLEIN 19.30
SPORT: vertrek voor schaatsen
deelname: 120
(org. Sporta)

O,L,VROUWKERK 18.15u. met aanslui-
tend in de HALLEN

VIERING en EERSTEJAARSFEEST
deelname: gratis
(org. UP)

'T STUC, VERC-,ADEP.ZAAL. 20u
DIA-AVOOD
inkom: gratis
(org. Arbeid/VSB)

'T STUC, VERGADERZAAL 20u
VORM INGSVERGADERING
deelname: gratis
(org. MIB-Leuven)

AUDITORllf., VESALIUS 20u en 22.15u
FILM
inkom:
org. Kring Politika)

STADSSO«:JI.A'IBURG 20u
KABARET Ivo Oe Wijs met "Formule
Il"
Lnl.orn: ?
(org. KVHV)

DE VALK 211u
KOERDEN-AVOOD I11TlV I.. Kuypers en
'erte!!:en•.oordigers van de Koerden
inkom: grati:>
'~rg. AIB-Leuven)

'T STUC !O. -u
POPPENTHEATER voor volwassenen:
"5amen~om8t der Poppen" door Rei-
zend Poppentheater Jozef Van den
Berg
inkom: 80/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St.v.St.
februari)

DO 15/2

UR_. 1b/2
LANII30LWINSTlTWT 10u

LEZING: "stimulatie van gewasgroei
met in het bijzonder de water- en
stikstofbalans" door prof. Oe Wit
(Wageningen)
inkom: gratis
(org. Fak. Landbouw)

Dl 20/2
REKREATIECENTRLM (AlMI\ lil) 12u

t()BBYBE~S in kader van de Week
van de Ingenieur
inkom: gratis
(org. GIST - zie ommekant)

Z1W.... STEUA 14u
PANEELDISKUSSIE: "Europese School-
dag" mmv J. Oebrouwere (KP). W. Oe
Clercq (PVV). E. De Facq (VU). P.
Oe Keersmaeker (CVP). K. Van Miert
(BSP)
inkom: gratis
(org. Stadsbestuur Leuven - Voor-
lichtingsdienst EG)

'T STUC, VERGADERZAAL 20u
VE~ING
(org. Komitee Vietnam-Cambodja)

DE VALK 20u
KONFERENTIE: makrobiotiek
inkom: gratis
(org. Werkgroep Alternatieve Ge-
nees~unde)

l...ANDBOlMlNSTI TWT 15u
LEZING: " erklarende simulatiemo-
dellen als basis voor een verant-
woorde gewasbescherming" door pro~
De Wit (Wageningen)
inkom: gratis
(org. Fak. Landbouw)

NlEUi'BCU'I W & L, KONFERENTIEZAAL 20u
POLITIEKE AVOND in kader van Bas-
kische Tweedaagse tvv Baskisch
onderwijs
inkom: 30 (inkl. brochure)
(org.KVHV ism oosfelinstituur -
zie olTlllekant)

ZA 17/2
~IVERSITAlRE PAROCHIE 20u15

VORMINGSAVOND: analyse van het ~a
pitalistisch ekonomisch systeem
(diskussiespel)
inkom: gratis
(org. KvS)

AUDITORIlf1 VESALIUS + ISOL 10u
VORMINGSDAG over Cambodja en Eri-
trea
deelname: gratis
(org. AIB)

AUDITORIlf1 VESALIUS 20.30u
FILM: "Ceddo" (0. Sembene)
inkom: 50 ,
(org. OAF-Leuven ~ zie ommekant)

'T STUC, ANIMATlEZAAL ZO.30u
KLASS IEKE EN HEIENDAAGSE l1JZ I EK
De Weense School door C.Coppens
inkom: 80/60 (steun~aart)
(org. Kultuurraad' ,~ zie St.v.St.
februari)

REKREATI ECENTRlt1 (AlMI\ I I I) 20. 30u
FREE PODIlf1 in kader van Week van
de Ingenieur
inkom: gratis
(org. GIST - zie ommekant)

STAIl-tUIS LEUVEN 15u
POPPENSPEL: "Negen maal één is
één"
inkom: gratis
(org. Stadsbestuur Leuven - Voor-
lichtingsdienst EG)

O,L,VROUWKERK 18.15u
PAROCHIEVIERING
(org. UP)

U,R 23/2

LJO 21/2
STADHUIS, f10TISCHE ZAAL 20u

INFO- EN DEBATAVOND: Europese ve~
kiezingen 10/6/79 mmv W. Calle-
waert (BSP). J. oebrouwere (KP).
H. De Bruyne (VU). W. De Clercq
(PVV). P. De Keersmaeker (CVP).
J. Schodts (moderator)
inkom: gratis
(org. Stadsbestuur Leuven - Voor-
lichtingsdienst EG)

AUDITORIlf1 VESALIUS 11u
LESS~EKS in kader van Francqui'
leerstoel: prof. E. Shils "Pat-
terns of change in tradition"
inkom: gratis
(org. Fak. Pol & Soc) ~IVERSITAIRE PAROCHIE 20.15u

VIERING
(org. UP)REKREATI ECENTRLM (AI..W\ I I I) 12u

BOEKENBE~S in kader van de Week
van de Ingenieur
inkom: gratis
(org. GIST - zie olTlllekant)

HANDELSKOT 13.30u
CYCLUS: de overheid en de krisis
van de ekonomie: "De mogelijkhe-
den van het overheidsingrijpen
t.a.v. de aktuele krisis" door
S. Stuurman
inkom: gratis
(org. Polek - Dep. Ekonomie)

ZA 24/2.
o ,L , VRCII.A«ERK 18 •15u

PAROCHIEVIERING
(org. UP)

VLAAMSE LEERGANGEN 15u
PENEELGESPREK: Europese verkiezi~
gen. mmv prof. L. Baeck
inkom: gratis
(org. Stadsbestuur Leuven - Voor-
lichtingsdienst EG)

HANDELSKOT 16u
PANEELGESPREK in cyclus: de over-
heid en de krisis van de ekonomie.
mmv prof. Bart en (KUL). W. Coumans
(ACV). T. Colpaert (ABVV)
inkom: gratis
(org. Polek. Dep. Ekonomie)

zo 25/2
O,L,VROUWKERK 11u

PAROCHIEVIERING
(org. UP)

STArHJIS, OOTlSOE ZAAL 11u
ZOOIlAGlIDDAGKONCERT mmv Gents Ma-
drigaalkoor
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

O,L.VROUWKERK 18.15u
PAROCHIEVIERING
(org. UP)

KERSOU«E 15u
POPPENTHEATER voor kinderen:
"Tijl in sprookjesland" door 'TIJI'
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

'T STUC, VERGADEP.ZAAL 20u
DIA-AVOND
inkom: gratis
(org. ArbeidlVSB)

REKREATIECENTRlf1 (AI..W\ I I I }tv,.
DEBAT: "Ingenieur: vakbond of ka-
dervakbond" in kader van de Week
van de Ingenieur
inkom: gratis
(org. GIST - zie ommekant)

2b/2
'T STUC, VERGADERZAAL 20u

VORM INGSVERGADERI NG
inkom: gratis
(org. SJW-Leuven)'·T STUC, VERGADERZAAL 20u

VORMINGSVERGADERI NG
inkom: gratis
(org. AIB-studenten)

'T STUC, VERGADERZAAL 20u
BUROVERGADERING
(org. I ring olitika)

AUDITORIlf1 VESALIUS 20u en 22.15u
FILM
int.om: ?
(org. ~ring Politi~a)

THIERBRAU 20u
rn
in~om:
(or-e , l.ring Bios)

Dl 27/2
ZOLDER Bl.AI.!ft'E SCHU I T 20u

KULTURELE AVOND in kader van Bas-
·1 :I,etweedaagse tvv Baskish on-
er..ijs

inkom: 60

'T STUC, ANIMATlEZAAL zn.aou
POP met "Fruit" en "Walter Verdin
groeµ"
inkom: 80/60 (steunkaartl
(org. Kultuurraad - zie St.v.S~.
Februari)



INFORMATIEBLAD VNi SPORTRAAD EN SPORTSEKRETARIMT

REDAKTIE: Sportraad, Tervuuraeve.t 101, 3030 LEUVEN. Ct8l.016/2338S1, toeltel 134)

HET STATUUT DE SPORTBEOEFENAARVAN

BESCHOUWINGEN BIJ DE STUDIEDAG OVER HET JUftIDISCH STATUUT VAN DE SPORTBEOEFENAAR,

Sport recht is in. Oe kranten
staan er de laatste weken vol van
sociaal statuut van de sportbe-
oefenaar, geklasseerde dopingsaf-
faires, de zaak 'Vermeersch' en de
Belgische Besketbalbond, etc.
__ Wat. de gewone sportmen waar- ~_
schijnl1jk wel het nauwst aan het
hart ligt, is alles wat verteld en
geschreven wordt over het statuut
van de niet-betaalde sportbeoefe -
naar. Daarom eventjes samenvatten
wat de wet zegt :
+ het decreet gaat uit van de
'Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap', d.w.z. dat het
enkel van toepassing is in Vlaan-
deren en Brussel.

+ het decreet is van toepssing op
sportverenigingen en federaties
enerzijds en de niet-betaalde
sportbeoefenaar anderzijds, deze
laatste is iemend die hoogstens
een kleine vergoeding ontvangt
voor zijn prestaties (voor '79
is dit vastgesteld op 144.000 Fr.)
en eventueel een tegemoetkoming
krijgt voor gemeakte kosten en
loonverlies.

+ het decreet bepaalt dat elke
partij het recht heeft de over-
eenkomst die tussen hen bestaat
(c.q. lidmaatschap van een club]
op te zeggen. Oe opzegprocedure
is streng omschreven en aan be-
paalde te eerbiedigen data ge-
bonden op straf~e van nietigheid.

+ in de schoot van het BLOSO
wordt een verzoenigscommissie
opgericht.

+ de aansluiting van een minder
jarige moet mee ondertekend zijn
door zijn/haar wettige vertegen-
woordiger.

+ elke bepaling waarin bedongen
werd dat de sportbeoefenaar ge-
durende bepaalde tijd in een
bepaald gebied verboden wordt
bij een andere club aan te slui-
ten of te sporten is nietig.

+ elke bepaling in strijd met de
rechten van de mens en zijn funda-
mentele vrijheden is onbestaande.
Men doelt hiermee vooral op de
feitelijke rechteloosheid van
de sportbeoefenaar. Ook sportlui
hebben recht op een eerlijk en
billijk proces.- z.o.z.


