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KOMMISSIE SOCIALE SEKTOR:
EEN OUDE KOE UIT DE SLOOT'

Een goede. vij6 jOAlL gelede.n pu.bUce.vu;{e. de. WeJr.kglU1epSociale. Sek.t\oen e.en
IUlppolLt. Ve.ze. weJLkgltoe.p wa.6 -in het le.ven ge.1toepe.n doolt de. tDUWII1l.i9e. JrI.ÛI.ib-
.te.1t van Na-tionaû. Opvoe.d.i.nB Call!l4ne.lLt. Ze. be6tDnd uU a6ge.VéUWÜgden van Ve.1t-
~chille.nde. un-i..v~ite.-i..te.n (KUL-KULAK, RUCA, UFSIA, RUG en VUB). Ve. VOOltzit-
.te.1t l4tt4 de. he.e.1t Ruy~~e.ve.ld.t, lte.ge.lt-i..ng~lzolllll.i.6~41Li4van het LUC.
Ve. opc:lJu1dl.t van de. weJLkglU1ep l4tt4 de. OIIlocM-ij v.ütg van de. ..i..nJwud van de. ~oci.a-
le. ~e.ktD1ten, e.en 1zo~.tplLi.j~be.1te.lze.n-i..ngvan de. aktiv.i..tU.tt.n b.iMe.n de. ~oci.ale.
~e.lz.tDlt en voo~.te.Uen tD.t un-i..60Jlllle.be.glto.t.ütg, en .tUlblo.t.te. de IIOgtLijlUr.eid
onde.1tzoe.lzen van uU.b1l.e.i.d.ing van de ~ociaJ.e ~eiao« lI441t het NUHO. I n de kOlll-
muit. MWlen noch ~.tudenten, noch IIIUlben van het NUHOve.lLte.genAlOoJr..cL4ld.

WERKGROEP SOCIALE $lICTOREN:
MODEL 73 -74, EEN OUDE KOE ...

Het eindrapport bevatte volgende b~
sluiten.
Wat betreft de ..i..nJwud van de ~oci.a-
te ~e.lz.tDlt stelde men dat de p~ycho-
medische dienst zich moest beperken
tot de opvang in eerste lijn, en
voorts dat sportbeoe,fling en kul-
tuurbeleving (m.a.w! ort- en Kul-
tuurraad) eigenlijk et thuishoor-
den in het pakket van de sociale
sektor. üe. studenten J1IOestendc.een-
ten-hiervo-ór maar eldèrs Qaan zoe-
ken, bv. bij de plaatselijke over-
heid of het Ministe~~van Kultuur.
Op het vlak van de t.• ..ncie.1t-i..ng
stelde men ook enige wijzigingen
voor.
Ten eerste dat de staatstoelagen
niet meer verdeeld zouden worden op
basis van het aantal studenten,maar
op basis van het aantal beursgerech·
tigde studenten, ingeschreven aan
een universiteit. De beschikbare
gelden zouden dan toekomen aan de
universiteiten die qua samenstelling
het grootste aantal beursgerechtig-
de studenten telden.
Ten tweede zouden de inschrijvings-
gelden van niet-beursstudenten int~
graal naar de sociale sektor gaan.
Hierdoor verkreeg de sociale sektor,
die toen in ernstige financiële
moeilijkheden verkeerde, een bijko-
mende inkomstenbron. De niet-beurs-
studenten betaalden een bijdrage
aan de sociale sektor, zodat het
verwijt verviel dat niet-bursalen
meeprofiteerden van de lage prijzen
in de sociale sektor zonder enige
financi~le tegenprestatie. Ook werd
hiermee het verschil in staatstoela·
gen gekompenseerd tussen universi-
teiten met veel en die met weinig
beursstudenten - dit dus als de
staatstoelagen voortaan verdeeld
werden o.b.v. het aantal beursge-
rechtigden.
Ten derde zou er een eenvormige budo
getopstelling moeten komen voor de
verschillende uniefs zodat er een
strikte financiële kontrole mog~ijk
werd.
Over de uU.blte.i.d.ing n441t het NUHO
stelde men dat hiervoor de werk-
groep moest uitgebreid worden met
vertegenwoordigers van het NUHO;
op dat ogenblik wenste men zich te
beperken "tot de voorstellen op het
stuk van de sanering (!!! nvdr) van
de sociale sektoren van de universi-
teiten". Als overgangsmaatregel
stelde ~n alvast voor dat een auto·
noom statuut zou uitgewerkt worden
voor de bestaande sociale sektoren
van de universiteiten, waarbij ~n
rekeninq zou houden met een latere
regionale uitbouw, en dat men nu al
de bestaande universitaire akkomoda·
tie zou openstellen voor NUHO-stu-
denten zoals restaurants, homes en

Ve. ttaJt.t van e.en Mww akadem.ie.j44JI. bJteng.t alUjd heel &m.t. gehol en ge-
loop lIIet Uch mee, en dat zal voo~nog Met ve.ltllnde.1ten.
Ve p.'!.CUen kloppen hun tDga'~ uU VI laten hun baJtet 6'Án om. een goede
.i.ndlwk ze maken .in de 0pe.n-i..ng66tDet. OndeJthoutUme.n6en ~beJten nog IUlp
hu een en ande.1t op ze knappen, het vu.U ondeJt de banken -in de kolle.ge.-
zale.n '''-eg .te vegen, vooJt4lelYt cûU.zcnde.n rlaaII voeten ctalVtUkk".1l. 1'1'11 hç.ttoto, \HUL Î919-191O -IIIWI. b.cMen .ti. &.wagen. Stvtcc..lIIIa.ce6 en 0-6~t~-
~tA du&LtA op voUt. totJWl 011 tljdig dl. UMUÜUl en boden .te.
he.bbVl. (Vat d4tvtbij al e.e.n4 .(.e..Q ~ loopt ..u. be.tJuiD&U.ik. zoaL4 bv.
het late.1t dan ge.pland v~cMjnen van dil. blad -
Van heb je. de vij 6- cl Ze6du.izVld MWWe. ~.tuden.te.n die. ztlll&ll4Ch.WI
gen, OVeMtO etLig maM alleu:in.6 Me.uw4gieJt-i..g de. LeuvUlb e.
gltCnd be.t1teden.
Ook VOOIt hen wvu;{ e.1t vbbn: I oktDbe.1t h41td gweJtkt, zowd doo« centlUlle
die.n6.te.n aL4 - en vooJt4l - koUe.ga-6tudenten uU de 6a/wUe.ile.n en kMJt-
gen. A6gaande. op het Uj~.tje. vvu;{eJt -in dil blad van on.thaal.alz.tivUwen
VOOIt e~.tej~, iA e.1t ~.te.tUg een evotu..ti.e látaJt .te nemen -in de opvang.
At lUlQ)t gelang de. be6cMkbaJte III4ItkIUlch.t en de. -inzet e.1tvan, oJtganiAe.1ten
IzJt-i..ngenkenn-i..6ma1Wtg6wulzen~, IU1ndteid-i..ngen, eten.tju, TV'~ .. _ allemaal
bedoeld om de. nie.uwllom~ zo ~nel mogtLijlz .te laten wennen aan een andV12.
leve.n6w.i.jze. die. e.igen iA aan de ove.lt9ang van de. Iw.rrtani.OIt4 (06 e.en andeJte
un-i..v~ite.-i..t -~<ampu.6) n441t de. KULeuven.
Het komt e.1t -indVLtitLad op aan dat men ltede.Ujk vlug .tJu.W. ..u. -in Leuven.
Niet alleen dA-t je. de. 6.t1Ul.ten en ge.bouwen -in het cen.tJwm en Heve.1tlee.
kent, maM - &m.t belang1t-i..jke.1t ..u. - hoe. de ~tuden.tenbe.we.g.ütg Ite.il.t en
zeilt, lI.WVUIIeeUj be.z.41 ..u. op Ue.-i..n e. en gltC.te ~chaal. En dat ..u. heel
&m.t - zoaL4 je m..u.6c..IUen al tD.t je. glU1.te Ve.1tbaz.ûtg heb.t kunnen IIIlYtken.
MogtLijk zU je aL4 Meuwkollle.1t nog het e.en en ande.1t .te veJulle.ltken tint je
.ti.jde.n6 de e~.te. LeuVe.n6e dagen bent .te.genge.lzomen 06 ge.hooltd: het w-
d~ch ~e.lLtje, een "~.tIUl6" ve.lthaal ove.1t een pltC6 06 een le6 1I.t1aII.-
e je. e.VLlang zuU ge.lzon61U1n.te.vu;{woltden, de "~0ciaJ.e. ~ektDlt", a66iche6

ove.1t "de.molvul.t<.l.e.1t-i..ngondvrw.(.j~", de 10.000, e.en "algemene. ve.lt9ade.1t-i..ng",
hu "Kl.ap6.tuR", e.en "aktie.lzomite.e", ~.tudi..e.bWlt6l11oe.-i..t-i..j lUr.eden...
Ve lIIe.n6en die al tange.1t dan een jOAlL -in Leuven U.t.te.n wete.n dat het mou-
Ujk ..u. VOOIt e~.tej~ om hen -in de. kolLte on.th.aalpe.1t-i..ode. (2 cl 3 dage.n
tDt een week) alle. noodzaktLijlze. -in601tm4tie. .te laten ~6.imile.1ten; en
on.th.aalvell41ttwooltde.Ujken ,w.i.jzen e.1tOp dat e.en .teve.el aan -in601tm4tie at
vlug tD.t Met-.te.-vVlWeJlken OVe.1tve.1tza.cüg.ütg lei.rLt.
VOAILOm..u. het doel van de opvang dan ook een e~.te. ke.nn..u.ma1Wtg lIIet het
uMV~.üa.Ute. leven aan .te. bieden, aL4 het MWle. e.ven .te laten "piloe.ven".
Het e.ch.te eten en ve.lLte.1ten komt (Ue66.t Met veel) late.1t en gebe.uJLt äao«
iede.1t indiv.i.due.el. Je kan dOAILbij wel Itekenen op de e.1tva1t.ûtgen van oude-
lI.ej~ -in de. 1vWtg, op de Iw1.p en die.n6.ten van de ~.tudentenJtaden.
En de opd1t4c.h..t van dil blad ..u. 0111je. doollhe.en het hele. JOAlL .te. be.gelu-
den, Ite.ge.lma.tig -in601tm4tie. doolt .te. ~pe.ten oVe.1t algemene. zaken, oveJt 6a-
kutttWte aangele.genheden, ove.1t alle6 en nog wat dA-t -inte.1te6~ant e.n/06
nu.t..tig iA VOM een ~.tuden.t KULeuven.
MaaJt 0111van dil .t-i..j~ch1t-i..6.t echt een blad "van en VOM de. ~.tudenten" .te.
maken hebben we. ied~ Iw1.p nodig. N.<.et alle.e.n 0111vee.lt.ti.e.ndtutg6 .te. vea-
6ch-ijnen, maM voo1tal 0111het levendig en up-tD-date. .te maken e.n .te hou-
den. Hoe je da.Ma.an kan IIIeewe.ltken, le.u je eld~.
Oja. Laat je. niet a6~ch1t-i..kken doolt de. naam "Ve..tD". Vie. iA, zu jOAlL ge-
leden bij de op1LÛ!hüJtg van dil blad, welb~.t ge.lzozen en bUjkt, j44JI.
na j44JI., mee.1t en lIIee.1tnoodzaktLijk .te. zc]«, Want de .t-i..jd van de "~-
~.tudent" ..u. al hlU tang voonbc], Je. zal al vlug genoeg me.1tken dat e.en
un-i..v~ilw, opge.lt-i..cht -in 6unk.t.ie van ~.tudente.n, uch we.Ut..ig ~.ti.g be-
.t1tokken voe.U VOOII.diezel6de ~.tudenten; dil zowel van buUen uU (na.ti.o-
nale. ove.1theid) aL4 -inte.1tn (de UMv~ita.ULe. ove.1theid). V44ItCIII..u. het be-
l.ang1t-i..jk dat de ~tuden.ten e.en ~plteekbu..u. hebben, en do..t iA "Veto".
Ve.nk nu Met dA-t Ve..tD al.t-i..jd lIIet g~e .t1te.kken om de mondhoe.lzen zal
v~ch-ijnen. EIt..u. -in dil. blad plaa.t.6 VOOlt allu, CÛL6 ook de. plte..t.tige
lumten van het leven. En het ge.u.ch.t van dil blad wo1td.t doolt jOWAJIIIede-
weJtk..ûtg bepaald.
We.lk.clll. 1

sociale diensten.
Door de val van de regering ging het
hele plan echter niet door_

•••WEER UIT DE SLOOT

Op 13 juni '79 werd een werkgroep
sociale sektor hoger onderwijs, ver·
sie 2, geTnstalleerd door de huidi-
ge minister van Nationale Opvoeding,
de heer Ramaekers, welbekend van al-
lerlei televisie-optredens en arti-
kels in diverse kranten en tijd-
.schriften.
oe bedoe hng van -de". 'werkgroep
kaM in grote Jij ..... ow _ dl
eerste versie, nl• .,..1 t de
inhoud is van de sociale sektor (en
er dus uithalen wat er niet in
'thuis hoort'?) en ervoor zorgen
dat die inhoud dezelfde is voor alle
uniefs (en dus schrappen wat een beo
paalde unief 'teveel' heeft in ver-
gelijking met andere uniefs?), ver-
der zorgen voor een eenvormige op-
stelling van begroting en rekenin-
oen zodat een afdoende kontrole mo-
gelijk wordt, en tenslotte de uit-
breiding van de sociale sektor naar
het NUHO organiseren. Wat dit laat-
ste punt betreft dacht de minister
aan een soort Regionale Centra voor
Welzijnszorg.

Nemen deel aan deze versie: de socio
ale diensten van de verschillende
uniefs, de ouderverenigingen, de
twee grote vakbonden, de Hoge Raad
voor Studietoelagen, de VLIR (Vlaam'
se Interuniversitaire Raad), het
ministerie zelf en wonder, 0 wonder,
wij, studenten zijn ook uitgenodigd
geworden.

Ve.1tvolg: p.2
Gezien Kultuurraad al dadelijk met
haar aktiviteiten van start gaat,
verscheen de "Stuc-voor-Stuc"-krant
(met een extra-Klapstukdeel) reeds
afzonderlijk.
Vanaf het eerste novembernummer van
Veto zal de Stuc-voor-Stuc-krant
echter bijgevoegd zijn bij Veto.
Dit zal ook het geval zijn met Sport
uniefje.

de redaktie



BoVlen, bWtgeJt.6, bu..Uenl.u.i! Maak een bee.tje pl.a.a.t6 VOOI!. de vl!.edeUevende hol!.-
du jong volk da.t. äoo« de Leuve.me .stlr.a.ten zweJt6.t!
Want ja, ze u.jn Vl, maalt ze we.ten nog n<.e.t goed hoe he.t Vl allemaal. aan .toe.
gaa.t. Me.t ondeJt.6.taand ove./f.Uch.t hopen we. die me.men, die .toeva.Uig de .tIr.cót
gem.i.A.t hebben, nog ze helpen aan te pi.kken bij een 06 IlJlde.lr.e on.tha.a.l.a.küv.i.-
.teil.
Me.t drutk aan de oni.haalvVttlll.twoolUleUjken (~van kon.ta.ktadJtu tw..sen haak-
jul.

vVlvolg van p. I

Deze werkgroep wordt verondersteld
een adv.i.e..s uit te brengen aan de
minister, zodat deze reeds voor het
akademiejaar 80-81 de nodige maat-
regelen kan treffen (wat die dan
ook mogen inhouden).

EKONOMIKA
EKONOMIKA (kontakt: lokaal Enonomika,
Dekenstraat 2 (10 ve~.) leuven)
1 oktober
vanaf 's ochtends is de bar in Han-

delskot (Dekenstr.2) open
14u: voorstelling van presidium en

andere organisaties in audito-
rium 01.~ van 't Hande 1skot

aans1uitend.~nd1eiding, die be-
eindigd wordt met een vat (bier!)

2 oktober
14u: voorstelling van de~professoren

KOM DATZIEN! (BIS)

in auditorium 01.29
21u: kontakt-TO in Salon George (Ho-

geschoo1p1ein 15)
3 oktober
14u: zoektocht door leuven

gevolgd door opzoeken van indi-
viduele schachtenmeters en -pe-
ters

9 oktober
20u: zangfeeststonde (waarschijnlijk

in Bar Handelskot)
10 oktober
namiddag: wandeling naar Zoete Waters
's avonds: cantus + TO
17 oktober
namiddag: voetba 1 van schachten tegen

presidium
18 oktober
's avonds: doopcantus
23 oktober
20u: TO

DE VELE ADDERS
IN 'T MII\USTERIELEGRAS

APOLLONIA
APOllONIA (kontakt: Couteree1str. 9)
1 oktober
15u (plaats niet bekend op redaktie):

konfrontatie met proffen;
intermezzo met dia's van de krinc
over weekends, revue... -
informatie over kringwerking;
koffie;
aanleren van aantal studenten1i~
deren in funktie van doop.

3 oktober
18u: peter- en meterverkiezing in

zaal Thierbrau
19u: avondmaaltijd aangeboden door

kring
20u: TD

Het klinkt heel mooi, (bijna) te
mooi om waar te zijn: wij studenten
krijgen inspraak in het regerings-
beleid op het vlak van het onder-
wijs; we mogen mee bepalen wat de
inhoud van de sociale sektor moet
zijn; we mogen voorstellen doen o-
ver de financiering ervan; en we mo·
gen zelfs meewerken aan de uitbrei-
ding ervan naar het NUHO, en - wie
weet - misschien zelfs voor alle
jongeren, zowel die van het middel-
baar onderwijs als de werkenden.
Begin je dan ook niet te dromen over
demokratisch onderwijs voor ieder-
een, zonder enige financiële dre~-
pel voor wie dan ook, over een goe-
de sociale sektor, over voldoende
studiebeurzen zowel in aantal als
in qrootte, over geen inschrijvings·
gelden, kortom over gratis onder-
wijs?
Wel, sorry hoor; vergeet dat maar
vlug.
Met inspraak moet je nl. altijd op-
letten. Het is een geijkte manier
om massaal protest te smoren in kon·
ferentieza1en met dikke tapijten,
groene onderhandelingstafels, drank·
jes en air-conditioning, en die het
gepaste klimaat (moeten) scheppen
om de studenten, gekonfronteerd met
de harde cijfers van de al even har·
de werkelijkheid - het is krisis,
meneer! - tot redelijkheid en bezon·
nenheid - er moet bezuinigd worden,
meneer! - over te halen.
Overigens zitten we er niet als ver-
tegenwoordigers van de studenten,
maar wel als studenten gespeciali-
seerd in de problematiek van de so-
ciale sektor, samen met andere spe-
cialisten, zo stelde men op de laat·
ste vergadering. En terecht. Meerde·
re deelnemers van de werkgroep wi1-
le~me1.ijk _n.ie_t_~st~ worden
als vertegenwoordigers van hun gele·
ding; ze vrezen immers gebruikt
(misbruikt?) te worden door de mi-
nister als een alibi voor hem OM
allerlei bezuinigingsmaatregelen
door te voeren, want hij heeft toch
alle belangrijke geledingen van het
onderwijs geraadpleegd!!!
Dat het trouwens juist is om snode
bedoelingen in de schoenen van de
minister te schuiven, willen we
graag illustreren aan de hand van
wat besproken werd in de werkgroep.

SliK I bIG .JC»JceJoJ HEEFT
GéE"-I l5EsEF VAN
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CANONICA
GODSDIENSHIETENSCHAPPEN (kontakt:
Caro1ine Vander Stiche1e, Naamsevest
48 leuven)
1 oktober
13.45u: samenkomst in Kleine Aula

(Maria-Theresiako11ege)
15u: stads-zoekspe1
18.30u: eten bij ouderejaars op kot
20u: verdere kennismaking in fakbar

(tleche1sestraat 102)

FARMA
FARMA (kontakt: A. Van Aerschot,
Frederik lintstraat 134 leuven)
1 OKTOBER
14u: in het Farmaceutisch Instituut

(Van Evenstr. 4) }.~~nkomst voor
inleiding door P~ lem1i;
voorstelling van Ik"lng- en ont-
haalwerking

aansluitend: rondleiding door Leuver.
met stadsspel

de sociale s~or - dat moet maar tarief), bestaat he~vaar dat men
gesubsidiee~orden via andere in- dit gaat afs~h~ffen\""het ka~er van
stanties. Nu heeft de leuvense Ku1- het "eenvo'."lllgmaken van de tnhoud
tuurraad al meer dan eens geprobeerd v~n de socla1e sektor voor alle u-
om van elders subsidies los te krij- nlefs.
gen; overal waar er maar een (wat:~) Een ander middel om aan geld te ge-
kansje bestond om geld vast te krlJ- raken is de overheveling van in-
gen heeft zij het uitgeprobeerd, schrijvingsge1den naar de sociale
echter zonder enig resultaat. E:n sektor; meer bepaald dat deel van
groot gedeelte van de KUl-sportln- de inSChrijvingsgelden van niet-
frastruktuur is dan ook nog verbon- beursstudenten dat boven het in-
den aan het Instituut voor lichame- schrijvingsge1d ligt van een beurs-
1ijke Opleiding e~ ressorteert ~us gerechti9de; zowel de inschrijvings-
niet onder de socla1e sektor. En dan gelden van de unief als van het NU-
hebben we het nog niet.over het feit HO.
dat sport en kultuur nlet tot de we- Dit voorstel, dat een vrij brede
zen1ijke behoeften van de student. konsensus vindt binnen de werkgroep,
behoren, je weet wel: "mens sana m kan men verdedigen door te stellen
corpore sono" en zo meer. dat de niet-beursstudent aldus een
Het is verrassend te moeten vastst~· doort sociaal abonnement betaalt
1en dat de VLIR, de verzameling van dat h~ dan het recht geeft om ~e
Vlaamse rektoren die niets liever te ge~le~en van de goedkope socla1e

. -- ~~ 1 doen dan het prestige van hun res- voorzle01ngen..
. pektieve1ijke universiteit op te Een argument t~gen lS het gevaar dat,

Z? maakte R~maekers ?p d: .lnstalla- houden door hun geld te vergooien ~ann:er d:..socu1: ~:ktor weer eens
t~evergaderlng al dUldellJk dat er aan lukseprodukten, ook bezuinigin- ln flnanCle1e moelllJkheden komt!.
nlet hoeft gerekend te worden op gen in de sociale sektor durft te de sociale sektor op de eerste rlJ
bijkomende staatstoelagen, noch ~ suggereren zal staan (samen met de minister?)
de bestaande financiële Moeilijkhe-' om hogere inschrijvingsgelden te ei-
den in de sociale sektor op te 10s- Een andere sektor waar men even~uee1 sen, en aldus mee verdedigt dat on-
sen, noch om de uitbreiding naar wil bezuinigen is de psycho-medlsche derwijs nog duurder moet worden. Het
het NUHO te financieren. dienst. Het is toch "ongehoord" dat belangrijkste argument tegen dit
Het geld moet dus van elders komen. de studenten kunnen "profiteren" van den/ijs nog duurder moet worden.
Dat kan bv. via bezuinigingen in de gratis geneesku~de. En als we er ~an Het belangrijkste argument tegen dit
sociale sektor. toevoegen dat dlt alleen bestaat ln voorstel is dat men aldus de 10.000
Ra~aekers heeft daar wel een idee- leuven (in Gent gaat men een psycho- aanvaardt en wat daar zo verkeerd
tje over; hij vindt namelijk dat medische dienst opzetten vanaf :80 aan is, dat kunnen de duizenden stu-
sport en kultuur niet thuishoort in met een dokter tegen terugbeta11ngs- denten die vorig akademiejaar meede-

KRUISWOORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12

HORIZONTAAL
1. universitair schooljaar 2. klown
- werklust 3. graansoort - bepaald
lidwoord - studentenkamer 4. b10ed-
dorstiÇl - iemand - persoon1 ij~ voor-
naamwoord 5. trekdier - binnenkort
6. Skandinavische jongensnaam - niet
vast 7. rijksinstituut voor tech-
nisch onderwijS - smerig 8. duivel
- het zij zo 9. in opdracht - anders
gezegd - achter 10. strekking -
waarmerte 11. betuigden erkentelijk-
heid 12. als room - goede geest

VERTIKAAL
1. oplossing - binnen 2. lichtgevend
voorwerp - regenboogvlies in oog 3.
slee - scheikundig deeltje 4. op-
nieuw - en dergelijke meer 5. para-
dijs - moeder - ad interim 6. mu-
zieknoot - ordening 7. hoovaardig -
leuk 8. middelste breedtegraad - do·
kument 9. persoonlijk voornaamwoord
- voegwoord - voelen 10. boot -
blink - smal 11. onder meer - kijk-
zintuigen 12. houten lawaaimaker -

~ vingerverharding

20u: gratis vat in nieuwe Farmabar
(Parkstraat 29)

2 OKTOBER
20u: schachtenavond-cantus in Zaal

der Hallen (Zeelstraat)

GERMANIA
GERMANIA (kontakt: Relinde 8aeten,
016/23.25.26 of fakbar, Blijde In-
konsts tr, 1l)

1 oktober
14u: samenkomst in Grote Aula (Mari~

Theresiakollege, St-~'ichielsstr)
voorstelling van monitoren

aansluitend: rondleiding door leuven
2 oktober
opvang 1ste 1iccers (eten, wande1in~
3 oktober
14-19u: intekenen voor boeken in

fakbar
9 oktober
20u: TD in Thierbrau
11 oktober
kontaktavond met proffen, assisten-

ten en monitoren

HISTORIA
HISTORIA (kontakt: Blijde Inkomst-
straat 21, 016/23.88.51)

1 oktober
14.30u: samenkomst in kafetaria van

Nieuwbouw W & l (Blijde In-
komststr. 21)
Welkom en woordje uitleg o-
ver de kringwerking

aansluitend: stadsrally in groepjes
van 4 a 5 personen door leu-
ven

's avonds: etentje op kot van ouder~
jaars

4 oktober
20u: volksdansbal in Sedes (VlaMin-

gen stro 87)

9 oktober
20u: TD in ....
10 of 11 oktober
sportnamiddag

vof.!f: p.3

den aan de aktie têgen de 10.000 je
zeker zo goed uitleggen als wij hier.
Te noteren valt alvast dat de VLIR
i.V.m. dit voorstel dacht dat de u-
niversiteiten waarschijnlijk liever
de inschrijvingsgelden zouden beste-
den aan de lerarenopleiding en het
wetenschappelijk onderzoek dan aan
de sociale sektor.

EPILOOG
BOER, LETOP JE KIPPEN I

De minister heeft duidelijk niet ge-
leerd van de akties van vorig jaar.
Integendeel, hij wil nog meer bezui-
nigen en besparen. Verdere akties
tegen de 10.000 en het inschrijvings·
geld tout court, tegen de bezuini-
gingsplannen in de sociale sektor,
en voor een beter beurzenstelsel is
en blijft noodzakelijk.
We moeten trachten de leden van de
werkgroep sociale sektor ervan te o-
vertuigen dat ze niet mogen berusten
in het ministeriële "njet" betreffe~
de bijkomende staatstoelagen, dat ze
zich niet mogen neerleggen bij het
bestaan van de 10.000 (en dit geldt
vooral voor de sociale diensten van
de verschillende universiteiten).
Bondgenoten kunnen we immers best g~
bruiken.
'.t 14 ma.aJL een begin, we gaan doolt
me.t de .s.tlr..i.jd!

Bobobco

PS 1: Om je een idee te geven van de
financiële moeilijkheden in sommi-
ge centra: aan de VUB zal men vol-
gend jaar (burgerlijk jaar '80) de
he!6t van het budget van de socia-
le sektor moeten besteden aan de
terugbetaling van leningen voor
gebouwen van de sociale sektor, z~
als restaurants, homes e.d.
Voor leuven bedraagt dezelfde post
nog geen 4%.

PS 2: Aan de RUG is men met een me-
dische dienst gestart. Men be-
schikt over een part-time arts die
tegen terugbetalingstarief werkt.
Vanaf '80 zal men ook beschikken
over een part-time verpleegster.
De arts draagt ook 5 a 10% van
zijn honoraria af aan de sociale
dienst voor het gebruik van de in-
frastruktuur. '.



VeAvolg van p.2
KliO

1 oktober
14u: verzamelen aan Grote Bib (La-

deuzeplein) voor rondleiding
17.30u A 18u: bijeenkomst in kleine

zaal van de Hallen (Naamsestr.
22) om een hapje te gaan eten
en een pintje te drinken

2 oktober
14u: informatie over monitoraat, enz

in Sencie-Instituut (Ravenstr.,
achter Grote Bib)

LANDBOUWKRING
LANDBOUWKRING (kontakt: Piet Bouci-
qué, Hinckelerstr. 28 Heverlee 016/
22.08.35)
1 oktober
13.30u: samenkomst op Oude Markt

(H. Drievuldigheidskollege) voor
rondleiding door Leuven en He-
verlee;
achteraf: inschrijving in fakul-
teitssekretariaat

18.30u: gezamelijke maaltijd in Alma
3.

2 oktober
16.30u: informatief gesprek met prof-

fen en monitor in groot audito-
riurn van 't Boerenkot (Kard. Me~
cierlaan 92 Heverlee)

3 oktober
14u: voetbal in Sportkot
16u: volleybal en basketbal in Sport-

kot
tijdens eerste of tweede week: ver-
kiezing jaarverantwoordelijken uit
eerste kan.
8 oktober
20u: TD in Thierbrau
9 oktober
20u: vergadering werkgroep LIWP

(Landbouw in Wereldperspektief)
op 't tweeda fakhui s

10 oktober
14.30u: verkoop tweedehandskursussen

in 't Boerenkot
In de loop van de tweede week van
oktober: fietstrip naar Zoete Waters
29 oktober
20u; Doop, gevolgd door doop-TD

~OtlA (kontakt: Kris Van Haver, Mar
tin Standaert, Hans Struyven, Bra-
bançonnestr. 71 Leuven)
1 oktober
14u: samenkomst in zaal Corso (Diest-

sestr.253) en opdeling in groep-
jes;
toespraak door de dekaan;
uitleg over het monitoraat
uitleg over kringwerking

aansluitend: rondleiding door Leuven
's avonds: samen eten in Alma 2 on-

der individuele afspraak
2 oktober
14u: samenkomst in zaal Corso

verdere rondleiding
16u: verkoop tweedehandsdkursussen

in zaal Corso
18u: brood en koffie
19u: TD in Corso
3 oktober
eerste lesdag
8 oktober
14u: tussen prof en pint: kontakt

met proffen individueel
MERKATOR

HERKATOR (kontakt: Redingenstr. 16-
bis, 016/23.12.54)
1 oktober
voorstelling kring;
verdeling kollegeroosters;
aansluitend: rondleiding door Leuven

en Heverlee
(uur: niet bekend op redaktie)

4 of 5 oktober
rally, georganiseerd door 2de kan.

N.F.K.
NIEUW FILOSOFISCHE KRING (kontakt:
Hark Verhelst, Schapenstr. 51 Leuven)
1 oktober
14.30u: samenkomst in bar Hoger In-

stituut van Wijsbegeerte (HIW)
(Kard. Mercierplein 2)
informatie over fakulteit en
kring

aansluitend: rondleiding door Leuven
's avonds: eten met ouderejaars
2 oktober
20u: baravond in HIW met gratis kon-

sumaties
3 oktober .
12.30u: wekelijkse brOOdmaaltijd met

de kring

4 oktober
21u: wekelijkse baravond in HIW

PEDAGOGISCHE KRING
PEDAGOGISCHE KRImi (kontakt: Hartien
Gevers, Dekenstr. 89 Leuven)
1 oktober
llu: samenkomst in Pekaa (Leopold-

stro 21) voor rondleiding
onderweg: eten in Alma 2

's avonds: eten bij tweedekanners en
bissers op kot
later op dé avond: verdere ken-
nismaking in Pekaa

2 oktober
10.45u: bijeenkomst in auditorium

Hichotte (Psych. instituut,
Tiensestr. 102)
speech door dekaan en sekreta-
ris van de fakulteit

14u: op monitoraat (Psych. Inst.):
verdere kennismaking met elkaar
in groepjes

4 oktober
19u: volksdans in Leuvens Park

POllTIKA
POLITIKA (kontakt: Kris Boenders
Vismarkt 4 Leuven) ,
1 oktober
15u: samenkomst aan Alma 2 (Van E-

venstr. )
vertrek voor rondleidinq door
Leuven .

aansluitend: kontaktetentje
2 oktober
20u: pannekoekenavond in Jeko-Cen-

trum (Naamsestr. naast St-Mi-
chielskerk) met aansluitend op-
treden van ·The Hillgrass·
(bluegrass)

3 oktober
14u: info-vergadering over kringwer-

king in Audito~ium Vesalius
aansluitend: wandeling naar abdij

van Vlierbeek
ROMAANSE

ROMAANSE (kontakt: Rudi Verstraeten,
Kardinaalstraat 51 Leuven)
1 oktober
14u: verzame~ aan Grote Bib (La-

deuzeplein) voor rondleiding
3 oktober
ZOu: Init1atie-TD in Zaal der Hal-

len (Zeelstraat)....
4 oktober
's avonds: ~gvergadering (uur en

plaats wordt meegedeeld)
V.T.K.

V1a~mse Technische Kring (kontakt:
(Arenbergwoonwijk, Tervuursevest
103/blok 5 Heverlee, 016/22.65.29)
2 oktober
+ studenten Voorbereidend Instituut:

8.30u: les (!!) van prof. Janssens
(analytische meetkunde) in
auditorium E (Celestijnenlaan
300, Heverlee)

+ studenten eerste kan (algemeen en
archftekten) :

9u: les (!!) van prof. Neyens (fy-
sische scheikunde) in audito-
rium G (Celestijnenlaan 300)

+ iedereen en allemaal:
10u: samenkomst in auditorium G;

verwelkoming door de dekaan;
voorstelling Kandidatuurcen-
trurn;
voorstelling kring VTK

11.30u:vertrek naar A1ma 3
13u: vertrek voor rondleiding aan

A1ma 3 (bezoek aan kandidatuur-
centrum, tekenzalen, rekretati~
centrum, sportkot, 't Stuc, bar
VTK met gratis pint)

WIHA
WINA (kontakt: Studentenwijk Aren-
berg, Tervuursevest 103/blok 3 Heve~
lee)
1 oktober
14.30u: samenkomst campus Arenberg

111 (Celestijnenlaan 200, Heve~
lee)
informatie door proffen, moni-
toren en krinQ

aansluitend: rondléiding
In de loop van de eerste week ook
nog: pannekoekenavond en doop

•

MIJ OVERKOMT HETNIET OF
NIET WILLEN LEVEN MET

ANTI-KONCEPTIE
VolLig akademájaaIL lLi.eh.tte. het MEVISCH CEWnWM, b.i.j w,ijze. van eJu.pVLimeJLt,
enkele. voolLU.ekting6voolLdJu1chten.<.n .<.n Pedagog.<.e. en de Re.chten. VU jaaILwU
hu /.Ie.cLU. eh Ce.ntIwm e.en6 yUema.tU. <!he.Iuvrtpanje.oJtgan.i.4eAen .<.n de. e.e..\6te. kan-
d.<.datulLen van alle. 6aku.UtUen.
0lIl hu II.WVI.OIII en hoe. te. weten te. kOlllen,maakten we e.ena66p!lMk IIIU de 6tu-
deJLttndokte..\6. /.IANU BRACKE lichtte. de. zaak toe. .<.n naam van het /.Ie.cLU.c.hCen-
.tJwnt. .

VETO: 16 voolLU.ch.t.<.ng voo~ un.(.Ve..\6.i.-
teU66tude.n.te.n dan nog zo no-

.I: ,.....g.

H.B.: Ja, als we kijken naar de laat-
ste vijf jaar in de werking van

het Medisch Centrum hebben we de in-
druk dat de meeste mensen niet alles
weten over anti-konceptie; hoewel we
dachten dat het anders was.
Uit een kleine enkête die we vorig
jaar hielden in Pedagogie en de Rech-
ten, n.a.v. de voordrachten, blijkt
dat de kennis over anti-konceptie
slecht is. Op de eerste vraag bij-
voorbeeld: hoe berekent u de duur van
de maandelijkse cyk1us, kwamen onge-
veer 80~ goede antwoorden. Op de
vraag: welk is de onvruchtbare perio-
de bij een vrouw met een bepaalde cy-
klus was er slechts 27~ die het wist;
dus 80~ weet hoe men de duur van een
cyk1us berekent, maar 27~ weet slecht
welke de veilige periOde is. Dat is
bijna ongelooflijk.
Bij de vraag over de volgorde van
veiligheid van anti-konceptiva - pil,
coTtus interruptus, kondoom, spiraal,
periOdieke onthouding - blijkt dat
maar 47~ een juist antwoord kent: 471
weet dat de pil veiliger is dan een
spiraaltje.

VETO: WoJtdt eA .<.n hu m.<.ddelbaaJt 0n-
deJU4i.j6 dan Met aan voolLU.c.h-

t.<.ng 9e.daan?

M.B.: We hebben de ir~~k dat er in
de humaniora w, ~g over ge-

praat wordt. Dat is een indruk, want
we hebben er geen gegevens over. En
het is eigenlijk stom dat wij het
.aeten doen tegenover llilnsen van 18,
19 jaar. Dat is vrij laat als je weet
dat dat ..nsen zijn ~.1 6 of 7
jaar menstruaties he!'~, dus zwanger
kunnen worden. Maar in'de humaniora
gebeurt er vermoedelijk zeer weinig
wat informatie over anti-konceptie
betreft.

VETO: WaaIL liggen de.pMblemen?

M.B.: Het probleem is niet alleen de
informatie, maar vooral dat

jonge mensen, zelfs als ze kennis heb-
ben over anti-konceptie, ze niet toe-
passen. Er zijn daar een heleboel
faktoren die de beslissing tot het
gebruik van anti-konceptie kunnen af-
remmen: valse verwachtingen, schrik
van thuis, onbewuste motieven vanuit
de opvoeding, uit ervaringen ... Er
kan heel wat meespelen in het feit
dat mensen zeer slecht aan anti-kon-
ceptie doen.

GRIEP-VACCINATIE

In de volgende maanden zal het Me-
disch Centrum weer overgaan tot een
systematisch griep-vaCCinatie - een
infektie die menig slachtoffer maakt
in de wintermaanden, tenzij je je
vooraf hebt laten inenten.
Als het zover is (de vaccinatieperi-

a

ode bedoelen we), lees je het nog
wel in deze kolommen. We willen al
vertellen dat de inschrijving voor
de vaccinatie (de entstof moet nl.
besteld worden) via je jaarafgevaar-
digde zal gebeuren.
Gezondheid.

Uit de dagelijkse ervaring van het
Medisch Centrum blijkt dat er nog e-
venveel prOblemen zijn als vijf jaar
geleden. Er zijn wel meer meisjes die
de pil nemen - 421 in 72-73 tegenover
1247 in 76-77 - maar het aantal echte
problemen stijgen eerder· dan te dale~
morning-after-pi1 (of pechpil), onge-
wenste zwangerschappen, achterstel
regels ...
Nu, dat zijn praktijkgegevens in het
Medisch Centrum. We denken dat de si-
tuatie in Leuven over de hele studen-
tenpopulatie nog anders li~t. Er zijn
ongetwijfeld nog een aantal ongewens-
te zwangerschappen die we niet zien,
morning-afters en pillen waar we geen
weet van hebben.
Het is typisch aan adolescenten dat
ze nog geen beslissing willen nemen,
omdat ze een aantal dingen vrij wil-
len laten. Ze willen zich niet altijd
engageren, want anti-konceptie nenen
als meisje is je ook echt engageren.
Als je daar voor jezelf nog niet he-
lemaal klaar mee bent en ook nog
werkt aan de juiste plaats van seksu-
aliteit in je leven, dan ga je anti-
konceptie nog dikwijls uitstellen.
Maar als je zonder ongewenste gevol-
gen wil vrijen, dan mag je juist geen
problemen meer hebben met anti-konce~
tie. Dan moet je konsekwent zijn -
maar konsekwent-zijn is eigen aan vol.
wassenen. En daar zit dan gewoonlijk
het konflikt; wat ik noem: het kon-
flikt tussen gevoel en rede.
Daar ligt de oorzaak dat we veel pro-
blemen hebben met anti-konceptie. Ge-
woon omdat men het konflikt niet kan
of niet wil oplossen, omdat men niet
voldoende volwassen is. Nu, ~volwas-
.....i. gÏen jufsf IIIIOOrd ..... lid b
.et ....nfet zebr fs, nog twfJ"'t,
zoekt of eksperi_nteerti .at _n
vrij wil blijven - want voor som.ige
meiSjes betekent de beslissing de pil

pil te nemen zoveel als: ik ga me
vastleggen, ik ga niet meer 'nee'
zeggen tegen de jongens, maar eige~
lijk wil ik nog wat afwachten.

VETO: Hu ~obletlll van an.t.<.-konc.e.p-
.t.<.e. ligt dw. Met zoze.eJI..<.n

de .<.n6oJUlla.t.<.e.,lIIaaIL •••

H.B.: ... Maar in het gedrag. En
daar ligt het grote probleem:

het gedrag beTnv10eden.
Er is een vergelijkend onderzoek
gedaan door A. Geeraerts van de fa-
kulteit Psychologie over seksuali-
teit in Vlaanderen, Nederland en de
Vereniqde Staten. Daaruit blijkt
dat de'enige groep die anti-koncep-
tie verstandig gebruikt de groep is
die zich volwassen opstelt. Dus de
echt geëmancipeerde meisjes. Die
gebruiken wel op tijd de pil, want
die beslissen voor zichzelf wanneer
ze met een jongen naar bed gaan,
terwijl de anderen zich soms te
veel laten doen.
En in die zin is het zo belangrijk
dat je de mensen leert zelfstandig
op te treden, zelf hun verantwoor-
delijkheid te laten opnemen voor
zichzelf. Niet zozeer de anti-kon-
ceptie als beslissing van het kop-
pel: 'we gaan vrijen', want dan is
het dikwijls al te laat. Haar een
stukje meer zelfstandig zijn, voor
zichzelf instaan. Dan heb je meer
kansen. De vrijgevochten meisjes ne-
men gewoonlijk de pil verder, ook
als ze geen relatie hebben, omdat

VeJI.volg: p. 4
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veJtvolg van p.3
ze voor zichzelf beslist hebben:
"dat is een goeie en veil ige metho-
de; daarmee kan ik doen wat ik wil
en heb ik Qeen problemen". Het is
trouwens gekend dat hoe vaster de
relatie is, hoe beter de anti-kon-
ceptie.
Bij de groep die problemen hebben
Met anti-konceptie kan je drie ty-
pes onderscheiden. Ten eerste die-
genen die voor de allereerste keer
vrijen, die meestal geen of slechte
anti-konceptiva gebruiken. Dat is
ook uit hetzelfde onderzoek van Gee·
raerts gebleken 1u.e. tabd - nvdJt).
Een tweede groep zijn diegenen die
een probleemrelatie hebben, voor
wie het moeilijk gaat; die de pil
genomen hadden maar ermee gestopt
zijn omdat het af was geraakt, maar
dan toch nog eens vrijen. En de der·
de groep zijn diegenen die gewoon
slordig anti-konceptie gebruiken.

VETO: At!. we. he.t gced v~taan .iA
anti-konce.ptie.-voo~hting

voo~ e.e.n zaak voo~ me..iAje.h.

M.B.: 't Is zo dat anti-konceptie
- Nedll,'and en V1unde,en :

ervaring uit al die jaren dat al de
rest maar relatiéve veiligheid
biedt. En als je als student in Leu·
ven zit en je wil de eerste drie,
vier jaar niet zwanger worden -
want je moet studeren - dan moét je
een veilige methode gebruiken. Als
je dat niêt doet riskeer je proble-
men. En ik vind een ongewenste
zwangerschap nog altijd gevaarlij-
ker voor het lichaam - niet alleen
fysisch maar ook psychisch - dan de
pil. Zolang het t~disch Centrum be-
staat (en dat is dit jaar tien jaa~
hebben we nog niks ernstigs zien ge·
beuren door het gebruik van de pil,
in de zin van levensbedreigend, ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of zo.
Nog nooit, nooit. Dat bestaat niet
onder de leeftijd van dertig jaar.

VETO: Hoe. i4 de. kampanje. opge.vat?

M.B.: We zijn van plan dit jaar bij
alle eerstejaars een voor-

dracht te gaan geven in de lesloka-
len, vlak na een les; en dit in een
periode tussen oktober en februari,
maart. We rnoeten het in delen doen

lste coitus later

contraceptiva rJ + '1 rJ + '1

Nederland IVlaanderen Nederland Vlaanderen
Ol, 0l, "0 0',

pil 15 25 55 38
coitus interruptus I 21 25 X. I 22
pe"od,eke onthoud,ng ~ 18 )t i 10 15
condoom 43 17 33 11
andere - 1 - 1
geen 21 1& 2 13

A. GEERAERTS, "Contraceptiegebruik bij jongeren: onvooorspelbaar?"
in "Sexuologische aktiviteiten", 1979, nr. 2, p.34

duidelijk een probleem van
meisjes is. De mannen doen er dik-
wijls niets aan en zijn vaak ook
niet ge'nteresseerd. Er zijn wel
koppels die het goed doen, en daar
spelen de jongens een belangrijke
rol.
Nu. ik vind he~ ook belangrijk dat
de jongens naar de kampanje komen.
~~ar de enige, echt veilige metho-
den zijn de pil en het spiraaltje.
En dat is voorlopig nog altijd iets
voor meiSjes. Al de rest is flauwe
kul, dat is gevaarlijk. Je kan ja-
renlang vrijen met kondoom, maar
als je het langer dan twee, drie
jaar zonder risiko volhoudt, heb je
echt geluk gehad.
We krijgen dikwijls naar ons hoofd
dat we zo doorduwen op de pi1 en het
spiraaltje. Maar het is gewoon onze

omdat we onmogelijk vijfduizend eer·
stejaars gelijk kunnen aanspreken
of tegelijkertijd alle jaren kunnen
aandoen. t:..
Het is niet~~een om praktische
redenen dat we ons tot de eerste-
jaars beperken: als we de kampanje
een paar jaar kunnen volhouden heb-
ben we iedereen bereikt. De proble-
men met anti-konceptie liggen im-
mers niet u~luitend bij de eerste·
jaars, maar.'en in alle jaren voor.
Uit de cijfers van het afgelopen
jaar blijken er immers geen grote
verschillen te bestaan tussen de ja'
ren wat pil-starters, morning-after·
pilgebruikers betreft.
Terloops: we merken wel op dat er
in de menswetenschappen wat meer
problemen zijn. De cijfers zijn nog
niet helemaal uitgepluisd, maar we

verwachten bijvoorbeeld dat in Psy-
chologie, Pol & Soc en dergelijke
er wel meer de pil wordt gebruikt,
maar dat daar ook meer problemen
zijn ...
Nu, we richten ons ook tot de eer-
stejaars omdat we denken dat het
een groep is die meer vatbaar is
voor zo'n zaken.

VETO: Hoe. gaat zo 'n vooJtdJuu:.h.t eJt
dan u.Uu.e.n?

M.B.: Ze zal kort zijn: een halfuur,
een uurtje na een les. Momen-

teel bereiden we een dia-reeks voorj
we hebben ook een filmpje: "Dat zaI
me niet overkomen" om op die manier
een stuk informatie over te brengen.
Er zal verder informatie gegeven
worden over anti-konceptie, maar
niet louter een aantal feiten -
want daar voelt men zich niet bij
betrokken. We willen eerder wat we
kunnen noemen de 'psychologie' van
de anti-konceptie uitleggen: het
waarom van goed of slecht gebruik
van anti-konceptie, de motieven,
remmingen die erachter steken; wij-
zen op de verantwoordelijkheid, op
de eigen zelfstandigheid.
Met die kampanje willen we niet al-
leen aan kollektieve preventie doen
maar daarlangs ook de individuele
preventie bevorderen. Dus, ons be-
kend maken en daardoor de mensen
aanzetten om eens op het Hedisch
Centrum te komen praten als ze pro-
blemen hebben. Want weer uit het on·
derzoek van Geeraerts is gebleken
dat informatie effekt kan hebben,
zij het niet direkt op het anti-kon·
ceptiegedrag zelf, dan wel dat de
drempel om op konsultatie te komen
wordt verlaagd.

VETO: Van ~e. gaat de. kampanje. u.U?

H.B.: Het is een initiatief van het
Medisch Centrum. Hiermee wil-

len we opnieuw proberen een impuls
te geven aan de wer~oep G.V.O.
IGe.zondlte..üUVoo~ i e.n -Opvoe.-
ciütg - ,wdJt) die wa ~an 't slabak-
ken is. V66r enkele jaren werd die
werkgroep opgezet om in samenwer~ing
met Sociale Raad, ge"nteresseerde
studenten en het Medisch Centrum te
werken rond studente~n roblemen. Zo
hebben we o.a. een -cyklus ge-
organiseerd over no ..,_~ en feiten
in de seksualiteit, een onderzoek
gedaan naar de arbeidsbelasting van
de student waarvan de resultaten
binnenkort rond zijn. Vorig jaar
hadden we de 'tabak-'kampanje, maar
daarvoor hebben we geen medewerking
van studenten gehad.
Voor de komende kampanje hebben we

VADEMECUM LOKT
AL BETWIS'I'INGEN UIT

Het vademekum "Kan je me de weg
naar de unief wijzen" is dit jaar
aan z'n derde uitgave toe.
Niet zomaar een herdruk, maar wel
degelij~, een herwerkte versie. Het
is een initiatief van de Kringraad-
A.S.R. in samenwerking met universi-
taire en Leuvense diensten.
Het is een poging om alle nuttige
en interessante informatie voor stu-
denten over de universiteit en Leu-
ven te bundelen, waar die informa-
tie tot nog toe te veel versplinterd
was.
De uitgave 1979 werd volledig nage-
keken, aangepast aan de geëvolueer-
de situatie en qua inhoud en stijl
meer tot een eenheid gebracht.
Daarenboven werden een aantal nieuwe
rubrieken ingevoegd, bv. "studeren",
"vervoer", "pendelstudenten" en wer-
den bestaande onderdelen uitgebreid.
Na de inleiding, volgen drie onder-
delen die men als het "georganiseer-
de" of "gestruktureerde" aspekt van
de unief zou kunnen omSChrijven:
in "studentenwerking" een overzicht
van de studentenbasisstruktuur, de
kringen; verder informatie over de
officiële studentenorganen; dit deel
sluit af met praktische tips i.V.m.
zalen, affiches, stencilen e.d.m.
Onder "Universitaire diensten" wor-
den de voorzieningen van de sociale
sektor en van de akademische sektor
toegelicht en wordt uiteengezet hoe
de KULeuven in elkaar zit.

Het deel "verenigingen" stelt een
veertigtal al dan niet studenten-or-
ganisaties voor, waar je als student
waarschijnlijk wel eens mee in kon-
takt kan komen.

De twee volgende hoofddelen gaan o-
ver de organisatie van het leven in
Leuven.
Alles wat met "studeren" te maken
heeft werd belangrijk genoeg geacht
om er een apart hoofdstuk van te ~

.,.
maken.
De titel "Leven in Leuven" omvat
praktische gegevens over wonen, pen-
delstudenQn, vervoer, informatieka-
nalen en v ije tijd. In de marge:
een aantal nuttige adressen en tele-
foonnumme s.
Om de hanteerbaarheid te bevorderen
werd een indeks opgenomen van veel
voorkomende of belangrijke items -
ook een nieuwigheid t.o.v. de vorige
edities.
En tenslotte een uitneembare platte-
grond van Leuven en Heverlee met
stratenindeks.
Degenen die zich voor het eerst in-
schrijven aan de KULeuven krijqen
dit boekje gratis. Alle anderen kun-
nen het zich voor 30 fr aanschaffen
in 't Stuc, in de boekhandel van Ac-
co of in Kritak.
Jammer genoeg is er enige vertraging
opgedoken in de bevoorrading. We wil·
len dit opgelost zien tegen de helft
van oktober. Nieuwkomers die een bo~
netje voor een brochure hebben gekr~
gen, kunnen dit van dan af inruilen
voor een echte brochure op 't Stuc.
De anderen wachten ook best tot dan
om zich een vademekum aan te schaf-
fen.
Sorry voor dit ongemak dat buiten on·
ze wil is voorgevallen. Maar die ve~
traging maakt het werkje niet Minder
waardevol, want het is het hele jaar
door erg bruikbaar. _

wel hulp van de Sociale Dienst. Maar
we 70uden graag hebben dat ook de
studenten warm lopen voor dit initi-
atief; dat ge"nteresseerden - vooral
eerstejaars - eens langskomen om er
over te praten en mee te werken.
Want we hebben echt logistieke steun
nodig. Het is gewoon onmogelijk om
het alleen te doen; dat soort zaken
vraagt een enorme organisatie.

VETO (tot het lezend publiek): Je.
hoe.6.t dLL4 e.ch.t MU ze unch.te.n

.te.t je. aan '.t v/ti. je.n I;lA.a;t e.n p!tO-
bl.e.me.n he.b.t mu de. pil. 06 he..t kon-
doom om op hu Me.dU.ch Ce.rWtunt 180-
ga.aJLde.nl;~ 1) b.ûtne.n.te. l.ope.n b.i.j
de. I;.tu.de.n.te.ndokt~ Adtlai..n Ve.gMO-
ze, Manu 8It.a.cke. e.n E1ti.k 8eJ1ge.n, 06
b.i.j #J.agglJ, de. 1;e.lvte.taAUH.
Zd61; zondeJt eM.g 61J1;.iAch l.wd
be.n je. we.l.kom om op lln 06 andeJte.
lIWIieJt 1Ie.e. .te. hdpe.n aan de. anti-
konce.p;Ue.kampanje. 06 om .te. pltate.n
oveJt andeJte. moge.l..i.jkhede.n voo~ de.
we.tIlgMe.p G.V.O.
En de. data, pta.a..t4 e.n ~ voo~ de.
vooltdlto.ch.te.n 1OO~e.n opge.nome.n .in de.
"Aktiv.i.tipl;" (me.t aki; e.n.t op de. twe.e.-
de. .te..t.teJIg~e.e.p) .in volge.nde. Ve..to.
Want dan ~.taM de. kampanje., Me.t-
UWVI.?

H.B.: In de tweede helft van oktober,
ja.

•13.09.79
ti.M.

de tactl.
homin
Money hone.y. * De 10.OOO-a66a.iJte.
was nog in volle kontestatie vorig
akademiejaar toen enkele banke.n al
bM 0d z agen in Üud.i.e.6.(.nanc.i.eJt.i.ng.* Zoals je weet zijn banken ge.e.n
lie.6dadi.ghe..üUw.te.U.i.nge.n. Zij
prijzen dus - direkt of indirekt -
.t..tud.i.e1.e.n.i.nge.n aan. * Rijst hier
dus de vraag van het el en de kip.* Wie was eerst: het ministerie mei
de ~ug9e.1;tie. van studieleningen of
de banken met de ~e.klame. voor het-
zelfde. * Fil.o~06.iAche. vraag, want
het enige dat ermee in hu g~g
komt (is), is de de.mofvLa.t(.l; eJt.i.ng~-
ge.da.ch.te. van hu ondeJtw.i.jl;. * Ten-
zij ... wij studenten voe..t b.i.J 1;.tuR
houden.

*Waarschijnlijk deze maand zullen we
weten of H. SeJtvo.t.te. nog v.i.ce.-~e.k-
xo« van de KULeuven blijft. * Want
nu mgr. Suenens eind december met
pensioen gaat, met er een opvolgeJt
als aartsbisschop voor België wor-
den gevonden. * En één van de veez-
ge.rtoe.mde. kandidaten zou onze v.i.ce.
zijn. * Als hij de u.UveJt1w~e.ne. zou
zijn, moet er wel wat veranderd wor·
den in het vade.me.kum voor de eerste·
jaars, p. 57. * Maar zalfs .indi.e.n
Servotte de Hallen zou verlaten,
za1 hij nog we 1 een oogje..in '.t zeil
kunnen houden als lid van de ~ch·
.te.nde. macht, zoals je twee bladzij-
den verder in hetzelfde vademekum
kan lezen.

*De Almct-.ta6e.l.6 moeten soms he.Wuat
doorstaan. * Zodat er af en toe no-
dig wat v~vang.ing aan te pas moet
komen. * Waarschijnlijk in het ka-
derva n de veJt6Jt.CULi.i.ngd eJt WeJtk-
pta.a..t4e.n, die vorig jaar met de
bl.oe.me.n is ingezet, worden de ta-
fels nu bedekt met een blad met e.e.n
motie.6je., een dUI;.in. * Jaja, voor
de .i.n.t~e. ke.uke.n heeft de Alma wel
oog.

*Ook gemerkt? * Die reklaMe-affiches
van de Ge.neJtale.? * Met daarop een
jonge man die, aan z'n ge.z.i.ch.t te
oordelen, net de humanio~ heeft beo
eindigd en ~e.e.dI; z'n dok.to~ti-
.td wil bekostigen? * Want uiteraard
gaat het weer om ~.tud.i.de.n.i.nge.n die
de Ge.neJtW6e. aanprijst. * Waar de
financiële instellingen tot vorig
jaar jonge mensen in hun reklame v.i.·
I;e.~e.n, ging het ()111 I;paJte.n. Voor
een brommer, een auto, een huwelijk,
een huis - dit laatste uiteraard op
termijn ...* Alarmerend voor het
principe van gratis onderwijS dat
het ~vl ~6.i.j.t zich met de stu-
dies gaat bemoeien.
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SATIES (KRINGEN. STUDENTENVERENIGINGEN. V9RHINGSORGANISATIES. WERKGROEPEN",) OP TE NEHEN, INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN, DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (uiterste datum voor kopij: zie laatste pagina Veto)

LEUVENS ROOD KOOR: MET TOETERS EN BELLEN DE REVOLUTIE BEZINGEN

Het Rood Koor is zijn derde jaargang
ingegaan, hopelijk met hetzelfde en-
tousiasme en elan als vorig jaar.
Aan de fundamentele opties is er in-
tussen niets wezenlijks veranderd:
het Rood Koor richt zich tot alle
progressieven die zich achter een an-
ti-kapitalistisch platform kunnen
scharen en die vinden dat er via de
strijdkultuur een zinvolle bijdrage
kan geleverd worden tot de bewust-
wording van een breder publiek.
Sociale en strijdliederen hebben al-
tijd en overal bestaan en daarom pn>
beert het Rood Koor een zo breed mo-
gelijk terrein te bestrijken:
algemene politieke liederen i.V.m.
de arbeidersstrijd waaronder een
aantal historische liederen, num-
mers van Brecht en Eis1er ...
liederen tegen de bewapeningswed100~
tegen de oorlog

liederen over vrouwenproblematiek,
werkloosheid, werkomstandigheden
liederen over volkeren in verzet te-
gen het imperialisme (Chili, Brazi-
lië, Portugal, Afrika ...)

Mogelijk gaat er dit jaar meer tema-
tisch gewerkt worden (één bepaald
aspekt behandelen, bv. een sociaal
konflikt) maar dit hangt voornamelijk
af van de aard der optredens en de
interesse van de groepsleden.
De optredens zullen zeker in de lijn
liggen van vorig jaar, met iets meer
nadruk op syndika1e-groepen en basi~
initiatieven a.dat langs die weg het
nuttigst werk kan worden geleverd.
Om het nog eens kernachtig samen te
vatten: het Rood Koor verlangt geen
hooggeschoolde stemmetjes in z'n ran-

NU REEDS: AFSTUDEREN

Je begint er misschien nog maar pas
aan, maar desondanks: mogelijk haal
je (dit jaar) het einde van je uni-
versitaire studies. En dan?
Dan kijk je uit naar werk.
Aan de unief bestaan in alle fakul-
teiten "plaatsingsdiensten" die pro-
beren te zorgen voor een job in je
richting na je studies.
Maar die diensten zorgen ook voor
centrale initiatieven. Daarvoor heb-
ben ze zich verenigd in een "Koördi-
natiekommissie".
Zoals vorig jaar wil deze kommissie
in de loop van het tweede semester
aan alle toekomstige afgestudeerden
de mogelijkheid bieden kontakt op
te nemen met mogelijk werkgevers.
Om die kontaktdagen te organiseren
wil de kommissie de medewerking in-
roepen van laatstejaars en kring-
verantwoordelijken om samen de bes-
te methode en het verloop van die
kontaktdagen te bespreken.
GeTnteresseerden worden uitgenodigd
op een eerste bijeenkomst op woens-
dag 17 oktober om 16u in 't Stuc.
Wil je van tevoren al iets meer ver-
nemen, wend je dan tot

Lut Dusar
Alumni Lovanienses
Krakenstraat 3
Leuven
016/22.04.31

gen (ze zijn natuurlijk altijd wel-
kom, zeker wanneer het gefrustreer-
de Universitaire koorleden betreft)
maar wel mensen met een flinke dosis
engagement, interesse voor vo1ks- en
strijdkultuur en veel entousiasme.
In ruil daarvoor krijg je gegaran-
deerd een jaar plezier en wereldwijs'
heid, anti-CVP-kultuur en kameraad-
schappelijke sfeer, ideeën over al-
les en nog wat, spotzangen tegen Ti~
demans, Strauss, VDB, Simonet ... op-
gediend.
Repetities: elke woensdag tussen
17.30u en 19u.
Inlichtingen en kontakten:

ROOD KOOR Leuven
p.a. Erik Ghe1dof

Schreursvest 63
Heverlee

of (overdag): E1cker-Ik
Blijde Inkomststr.115
3000 Leuven
016/23.96.92

KULTURELE AVOND DOOR A,I,B,
EN "VAN TIEN"

De Anti-Imperialistische Bond van
Leuven organiseert een kulturele
avond in met "Van Tien" op 17 okto-
ber in 't Stuc.
"Van Tien" is een organisatie van
Vietnamese vluchtelingen in ons
land. Tijdens de bevrijdingsoorlog
streden zij tegen de korrupte kliek
van Thieu in Saigon. Nu veroordelen
zij echter de even korrupte en mis-
dadige politiek van Hanoi, de trou-
we pion van '10skou in Z-O-Azië.
Van Tien houdt zich bezig met de
opvang van Vietnamese vluchtelingen.
Zij helpt de vluchtelingen zo goed
mogelijk hier te integreren, zonder
hun eigen identiteit te verliezen.
De werking van Van Tien houdt in:
geven van taallessen, oprichten van
een Vietnamese bibliotheek, begelei-
den bij het in orde brengen van de
administratieve papieren, zoeken
naar huisvesting of tijdelijk onder-
dak, enz. De opbrengsten van hun op'
tredens.worden hiervoor aangewend.

A.I.B.-Leuven
p/a V. Van Duppen

Katjeswilgenlaan 9
Kessel-Lo

ZELFHULPGROEPEN: EEN NIEUWE VORM VAN HULPVERLENING?

De laatste jaren is het steeds dui-
delijker geworden dat de officiële
gezondheidszorg en het gesubsidieerd
welzijnswerk niet in staat zijn op
alle problemen en voor iedereen een
passende oplossing te vinden.
Steeds meer mensen geraken teleurge~
ste1d in deskundigen als artsen,
psychiaters, maatSChappelijke wer-
kers ... Het ziekenhuis kan de belof-
te die het suggereerde al lang niet
meer beantwoorden. Mensen lopen stuk
op de burokratie van officiële hulp-
verlening.
Zelfhulp kan een antwoord zijn op
het onbehagen over die hulpverlening
Zelfhulpgroepen zijn meestal kleine
groepen van mensen met een gezame-
lijk probleem en de gezame1ijke wens
dat uit de wereld te helpen. De na-
druk ligt op zeer direkt kontakt tus-
sen de leden onderling. Die kontak-
ten leiden ertoe dat het probleem
voor elke deelnemer van de groep
langzaam verwerkt, hanteerbaar wordt
Belangrijk bij zelfhulp is ook de
herkenning, de troost die men onder-
vindt als men merkt en ziet dat men
niet de enige is met een bepaald
probleem.
Het deze avonden wil de Leuvense Ge-

zondheidsraad mensen van verschi1l~
de zelfhulpgroepen in het Leuvense
aan het woord laten over inhoudelij-
ke en praktische werking van hun or-
ganisatie. Zowel (ex-)patiënten, fa-
milieleden als gewoon geTnteresseer-
den zijn welkom. Er is ruimte voor-
zien voor vragen.

De reeks bevat 5 avonden, waarvan de
eerste doorgaat op 17 oktober in El-
cker- IK met "Mensen onder mensen",
een vereniging voor mens~n die af te
rekenen hebben met spanningen, stre~
zenuwinzinking.
De reeks kost 250 frj per avond: 50
fr. Inlichtingen en inschrijving

E1cker-Ik Leuven
(zie elders)

TIEN JAAR LSWH - FILM: "DIE KONSEQUENZ"

an 12 tot 18 oktober wordt in'ciné
Lovaniu. de Zwitserse filM -Die Kon-
sequenz· van W. Petersen vertoond.
Hartin Kurath, een"tigjarige ho-
mo, wordt tot gevangenisstraf ver-
oordeeld wegens "zedenfeiten". Als
akteur krijgt hij er de toelating
een toneelstuk te ensceneren. Voor
een van de hoofdrollen heeft men
een jongeman nodig; Thomas Hanzoni,
de 17-jarige zoon van een cipier is
bereid mee te spelen. Tijdens de re-
petities geeft hij Hartin te ver-
staan dat hij hem graag mag en ook
homofiel is. Ze spreken af elkaar
terug te zien na ~lartins vrijlating,
en samen te gaan wonen. Wanneer ze
Thomas' ouders hiervan op de hoogte
stellen, worden ze met veel kabaal
aan de deur gezet. Niet in staat_...

hun zoon te begrijpen, doen de ou-
ders beroep op het gerecht. De min-
derjarige Thomas wordt in een herop-
voedingsgesticht geplaatst, waar
hij als homo uitgesloten wordt uit
de groep van de andere leerlingen,
en het voornaamste slachtoffer wordt
van de vernederingen van de opvoe-
der.
Met "artins hulp slaagt hij erin

VIETNAM: HAVEN OF THUISHAVEN VOOR BOOTVLUCHTELINGEN?
Op donderdag 4 oktober om 20 richt
U.P. in 'de Grote Aula een informa-
tieavond in met meer dan eMOtie o-
ver de politiek van Vietnam en de
andere wereldlanden m.b.t. de boot-
vluchtelingen.
Hieraan werken mee: Pau1 De Maese-

neer, BRT-journalist (hij bezocht
het eiland Bidon waarop vele vluch-
telingen "verblijven"), A. Ericx
van Broederlijk Delen (deze organi-
satie gaf een MOtie uit waarin ge-
pleit werd voor het verderzetten
van de hulpprogramma's aan Vietnam)

en prof. Fr. Houtart, voorzitter
van de vriendenkring België-Vietnam
(hij is pas terug van een reis
naar Vietnam).

U.P.
J. Stasstraat 2
Leuven
016/22.78.08

naar Duitsland_te vluchten._Zijn po-
gingen een verblijfsverguî1ning te
krijgen .islukken en T~s belandt
weer in het gesticht. Op zijn twfn-
tigste wordt hij ontslagen. Zfjn
persoonlijkheid is totaal gebroken.
Dit leidt tot een fatale konsekwen-
tie ...
De film is gebaseerd op een autobio-
grafische roman. Het verhaal speelt
zich af in Zwitserland, maar had -
op enkele details na - ook bij ons
kunnen gebeuren. Zo zijn in Zwitser-
land homoseksuele relaties verboden
met personen jonger dan 20 jaar. In
België 1i9t die grens wel lager (18)
maar dat is nog steeds 2 jaar hoger
dan voor een heteroseksuele relatie
(16) .
De film kan voor sommigen enige ge-
loofwaardigheid verliezen door zijn
zwart-wittekening van de tedere ho-
morelatie in een agressieve buiten-
wereld. Wat verhaald wordt is trou-
wens (gelukkig maar) geen alledaags
voorbeeld van diskriminatie en re-
pressie. Toch is deze tragische ge-
schiedenis, die op een prOfessione-
le manier in beeld werd gebracht,
ondertussen harde realiteit geweest.
Nog belangrijker echter is het te
beseffen - en dat is dé reden waarom
iedereen deze film hoort te zien -
dat deze film een gedramatiseerde
uitwerking is van wat vele homo's
zelf hebben doorgemaakt. lij hebben
immers allen gelijkaardige ervarin-
gen en emoties achter de rug: de
problemen die het oplevert homosek-
suele gevoelens bij zichzelf te er-
kennen: tegen de eigen vooroordelen
en die van de omgeving in, het wild
bevrijdende en gelukzalige gevoel
bij een beantwoorde liefde ("zoiets
moois zal niemand me nog kunnen af-
nemen"), en daarna de teleurstelling
bij de soms botte afwijzing door de
hetero-omgeving. Hetero-relaties wo~
den soms ook scheef bekeken, homo-
relaties per definitie altijd. In
tegenstelling echter tot het verhaal
uit de film, eindigt het in de prak-
tijk doorgaans wel op een of ander
happy end. Er bestaan vele mogelijk-
heden om tot deze zelfverwerkelij-
king te komen, maar ze kosten nog
steeds een inspannin~, als konse-
kwentie van een gebrek aan begrip.

LSWH



MR. 1 OKTOBE.R
UNIVERSITEITSHALLEN - 9.45u:

vertrek van de stoet van overheid
en proffen in kader van opening
van het akademiejaar 1979-1980

ST-PIETERSKERK - 10u:
H. Mis van de H.Geest in kader van
opening akademiejaar

î,nOTEAULA - 11u:
Akademische zitting met toespra-
ken van de rektor, de HP-geleding
en studenten, opgeluisterd door J.
Van Immerseel (klavecimbel) in ka-
der van opening akademiejaar

HAlLEN - 12.30u
receptie aangeboden ter gelegen-
heid van opening akademiejaar

STADSSCHOUWBURG - 20.30u:
optreden van Pro Cantione Antiqua
in kader van opening akademiejaar
inkom: 100 a 300 fr (reduktie voor
studenten)
(org. Pers & Voorlichting KUL)

DL 2. OKTOBER
ZAAL CORSO - 19u:

TD
inkom: ?
(org. Medika)

VERGADERZAAL 'T STUC - 20u:
vormingsvergadering
(org. AIB-Leuven)

STADSSCHOUWBURG - 20.30u:
muziektoneel : "Zie de mannen val-
len" door Hauser Orkater
inkom: 150/100 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79-
zie Klapstuk-krant)

WOE. 3 OKTOg~ R
O.L.VROUWKERK - 18.15u:

feestelijke inzet van het nieuwe
werkingsjaar U.P.
(org. Universitaire Parochie)

BAR H.I.W. - 12.30u
broodmaaltijd
(org. N.F.K.)

ZAAL THIERBRAU - 20u:
TD
inkol'l:?
(org. Apollonia)

DO. 4 OkTOBER
LEUVENS STADSPARK - 19u:

volksdans
(org. Pedagogische kring)

ZAAL SEDES - 20u:
volksdans
(org. r~istoria)

GROTE AULA - 20u:
info-avond: Vietnam: haven of
thuishaven voor bootvluchtelingerl?
(org. U.P. - zie ommekant)

BAR H.I.W. - 21u
baravond
(org. NFK)

VR. 5 OkToBER.

WAT ZOEKT VETO?

HOE KAN JE VETO
HELPEN?

- VASTE REDAKTEURS ( DIE AAN
DE WE~ELIJKSE REDAKTIE DEEL-
NEMEN)

- JAAR - EN KRINGREDAKTEURS;
DE JAAR-REDAKTEURS VERZORGT
REGELMATIG NIEUWS UIT HET
JAAR
DE KRINGREDAKTEUR HOUDT VETO
REGELMATIG OP DE HOOGTE VAN
WAT ER ZICH IN Dç KRING ALS
GEHEEL AFSPEELT {DIT WORDT
VIA DE REDAKTIE VAN HET
KRINGBLAD GEORGANISEERD -
NEEM DAAR DUS KONTAKT MEE OP~

- TEKENAARS DIE EEN ILLUSTRA-
TIE BI~ BEPAALDE ARTIKELS
MAKEN (DE OPDRACHT WORDT GE-
GEVEN OP DE VEERT}ENDAAGSE
KONTROLE-REDAKTIE)

- TYPERS DIE DE ARTIKELS NA DE
KONTROLEREDAKTIE TIKK~N (ZIE
SCHEMA VAN DATA ONDER)

- KORRIGEERDERS, DIE DE GETYP-
TE TEKSTEN NALEZEN EN VERBE-
TEREN

- 2 LAY-OUTVERANTWOORDELIJKEN
DIE INSTAAN VOOR HET MAKEN
VAN DE TITELS EN HET INPLAK-
KEN VAN DE TEKSTEN

- EEN VERANTWOORDELIJKE VOOR
DE VOR~GçVING VAN DE HAKTl-
VITIPS' (IEMAND MET PRA~TI-
SCHE UITVOERBARE IDEEËN)

- FOTOGRAFEN

- VETO-VERSPREIDERS (IN DE JA-
REN EN OP CENTRALE PLAATSEN)

- HSNUFFELPALENH DIE HUN OOR
BIJ DE LEZERS TE LUISTEREN
LEGGEN EN DE OPMERKINGEN
DOORSPELEN

- MEEWERKEN ALS REDAKTEUR:
OFWEL DOOR NAAR DE REDAKTIE
TE KOMEN (DATA: ZIE ONDER),
ER MEE DE ONDERWERPEN BEPA-
LEN EN ER ZELF EENTJE VOOR
JE REKENING NEMEN;
OFWEL DOOR REGELMATIG NIEUWS
IN TE STUREN VAN JE JAAR;
OFWEL DOOR 's EEN KURSIEFJE
IN TE STUREN, EEN KoRTvER-
HAALTJE, EEN KRU IS\'IOORDRAAD-
SEL (MET OPLOSSING!),

- MEEWERKEN ALS I~LUSTRATOR
MET TEKENINGEN (IN OPDRACHT
VAN D~ REDAKTIE OF EIGEN I-
DEEËN)
MET KARTOONS
MET FOTO'S (IN OPDRACHT VAN
DE REDAKTIE),

~ INSTAAN VOOR DE VORMGEVING:
TYPEN VAN DE ARTIKELS;
MAKEN VAN DE TITELS
LAY-OUT VAN HET, BLAD
ONTWERPEN VAN 'AKTIVITIPSH

- ZORGEN VOOR DE VERSPREIDING
VAN VETO DOOR ELKE WEEK EEN
AANTAL NUMMERS MEE TE NEMEN
NAAR JE JAAR, JE KRING OF
EEN DRUKBEZOCHTE CENTRALE
PLAATS,

- DOOR JE MEDE-STUDENTEN 's TE
POLSEN NAAR HUN MENING OVER
VETO, DE GEGEVENS OP DE RE-
DAKTIE TE BRENGEN ZODAT MET
DE OPMERKINGEN REKENING KAN
GEHOUDEN WORDEN,

VETO ZOEKT GEEN SPECIALISTEN MAAR MENSEN DIE
- WILLEN SCHRIJVEN, TEKENEN, FOTOGRAFEREN, LAY-OUTEN (KUNNEN KOMT DOOR ERVARING)
- IDEEËN HEBBEN

ALLE MATERIAAL KAN AFGEGEVEN WORDEN OP DE PERMANENTIE VAN 'T STUC
LIGT 'T STUC TE VER AF, STUUR HET DAN OP - WAT DE UNIVERSITEIT BETijEFT HOEF JE NIET EENS EEN POST-
ZEGEL OP DE BRIEF TE PLAKKEN: STEEK HEM IN DE WITTE BRIEVENBUSSEN (DIE IN PRAKTlSCH ELK UNIVERSI-
TAIR GEBOUW HANG~N, ZEKER IN DE OMGEVING VAN EEN SEKRETARIAAT) IN DE BUS ONDER UITGAANDE POST -
NIET GEFRANKEERD, TE VERZENDEN AAN: VETO

E, VAN EVEN STRAAT 2D
3000LEUVEN

PLANNING
NUMMER REDAKTIE (BEPALEN UITERSTE DATUM KONTROLE- UITERSTE DATUM TYPEN & LAY-OUT VERSPREIDING

EN TOEWIJZEN VAN VAN INLEVERING AR- REDAKTIE INLEVERING GEGE- KORRIGE-
ARTIKELS TIKELS, LEZERS- VENS VOOR AKTI- REN

BRI EVEN, '" VITIPS

2 5 OKTOBER 3 OKTOBER 8 OKTOBER 15 OKTOBER
3 8 OKTOBER 12 OKTOBER 15 OKTOBER 19 OKTOBER 17 OKTOBER 22 OKTOBER 29 OKTOBER
4 22 OKTOBER 26 OKTOBER 29 OKTOBER 31 OKTOBER 31 OKTOBER 5 NOVEMBER 12 NOVEMBER
5 5 NOVEMBER 9 NOVEMBER 12 NOVEMBER 16 NOVEt1BER 14 NOVEt1BER 19 NOVEMBER 26 NOVEMBERI:
6

CINE LOVANIUM - 22.15u:
film: "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie ommekant en el-
ders in dit nummer)

ZI=1. 13 OKTOSER
O.L.VROUWKERK - 18.15u:
eucharistieviering
(org. UP)

CINE LOVANIUf.1- 22.15u:
film: "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie ommekant en el-
ders in dit nummer)

ZO. 1'1 OKTOBER
GOTISCHE ZAAL STADHUIS - 11u:

zondagmiddagkoncert met Hêlêne
Verkenneman (cello) en Cecilia
Chen (piano)
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven;

O.L.VROUWKERK - 11.15u:
eucharistieviering
(org. UP)

CINE LOVANIUM - 22.15u:
film: "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie ommekant en el-
ders in dit nummer)

MI:t 15 OKT06EI<
ZEEFDRUKATELIER 'T STUC - 20u:

eerste kursus zeefdruk
(org. Kultuurraad)

VERGADERZAAL 'T STUC - 20u:
eerste kursus gitaar
(org. Kultuurraad)

VERGADERZAAL 'T STUC - 20u:
eerste kursus vergadertechniek A
(org. Kultuurraad)

AUlA I - 20u:
eerste bijeenkomst kursus toneel
(org. Kultuurraad)

ANIMATIEZAAL 'T STUC -20u
muziekavond
inkom: 100 fr?
(org. WAIA)

AUDITORIUM VESALIUS - 20.30u:
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden DAF, Kult.Ra~
(org. Alternatief Filmcircuit -
zie St-v-St oktober 79)

CINE LOVANIUM - 22.15u:
film: "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie ommekant en el-
ders in dit nummer)

DI. 1h OkTOBER
VERGADERZAAL 'T STUC - 20u:

vormingsvergadering
(org. AIB-Leuven)

FOTO-ATELIER 'T STUC - 20u:
eerste les fotografie gevorderden
(org. Kultuurraad)

FILM-ATELIER 'T STUC - 20u:
eerste les kursus film
(org. Kultuurraad)

SEDES - 20u:



café chantant
inkom: gratis
(org. Kultuurraad)

ZR. bOKTOBER
O.L.VROUWKERK - 18.15u:

eucharistieviering
(org. UP)

20. 1 OKTOBER
GOTISCHE ZAAL STADHUIS - 11u:

zondagmi ddagkoncert met "Currende'
o.l.v. Erik Van Nevel
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

O.L.VROUWKERK - 11.15u:
eucharistieviering
(org. UP)

KERSOUWKE (Hallengang 1) - 15u:
poppenteater: "Het cirkus van di-
rekteur Vlooienek" door Twespke
uit Zelern
inkom: 30/25 (kinderen, CJP)

MR. gOKTOBER
THIERBRAU - 20u

TD .
inkom: ?
(org. Landbouwkring)

ANJt.1ATIEZAAL 'T STUC - 20.30u
mime-toneel: "At the end of the
garden named Hollywood" door Hyb-
ner
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

GROTE AULA - 21u:
no wave rock met Dark Day en The
Tapes
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klpastuk 79 -
zie Klapstukkrant)

OVERAL - hele dag:
stedsantmat te door Grasgroen en
Radeis
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

DI. 9 0 t(TDBEIt..
BAR HANDELSKOT - 20u:

zangfeeststonde
(org. EkonOMi ka)

THIERBRAU - 20u:
TD
inkom: ?
(org. Germania)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL (Vanderke-
lenstr. 30) - 20u:

openbare lezing: "De roep der Ro-
zekrui sers Broederschap"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap,
Lindelei 9 Gent)

ANIMATIEZAAL 'T STUC - 20.30u:
mime-toneel: "At the end of the
garden named Hollywood" door Hyb-
ner
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

GROTE AULA - 20.30u
jazz met Sun Ra solo
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klapstuk '79 -
zie Klapstukkrant)

9
10
11
12
13
14
15
16

14 JANUARI 18 JANUARI 16 JANUARI 21 JANUARI
21 JANUARI 25 JANUARI 28 JANUARI 1 FEBRUARI 30 JANUARI 4 FEBRUARI 11 FEBRUARI
4 FEBRUARI 8 FEBRUARI 11 FEBRUARI 15 FEBRUARI 13 FEBRUARI 18 FEBRUARI 25 FEBRUARI
18 FEBRUARI 22 FEBRUARI 25 FEBRUARI 29 FEBRUARI 27 FEBRUARI 3 MAART 10 MAART
3 MAART 7 MAART 10 MAART 14 ~1AART 12 MAART 17 MAART 24 MAART

24 MAART 28 MAART 28 MAART 2 APRIL 1 APRIL 3 APRIL 14 APRIL
28 MAART 11 APRIL 14 APRIL 18 APRIL 16 APRIL 21 APRIL 28 APRIL
21 APRIL 25 APRIL 28 APRIL 2 MEI 30 APRIL 5 MEI 12 1·1EI
5 IlEI 9 MEI 12 MEI 16 MEI 14 tlEI 19 MEI 26 MEI

LET OP HET IS MOGELIJK DAT QE TIMING - DOOR OMSTANDIGHEDEN - ZOU KUNNEN WIJZIGEN: OP DE LAATSTE BLADZIJDE
VAN HET VETO-KATERN (RECHTS ONDERAAN) VIND JE STEEDS DE PLANNING VOOR TWEE VOLGENDE NUMMERS, WAAR
JE KAN ZIEN OF ER IETS VERANDERT,
ARTIKELS VAN DERDEN (NIET DOOR DE REDAKTIE GEPLAND) EN LEZERSBRIEVEN MOETEN OP DE GESTELDE DATUM
INGELEVERD WORDEN, ZODAT DE REDAKTI~ ZE KAN NAKIJKEN: INDIEN ZE LATER INGELEVERD WORDEN< WORDEN ZE
VERSCHOVEN NAAR EEN VOLGEND NUMMER (OF WEGGELATEN INDIEN ZE DAN NIET MEER RELEVANT ZIJN)
BIJDRAGEN UIT DE JAREN EN DE KRINGEN WORDEN OP DE DATUM VAN DE KONTROLE-REDAKTIE INGELEVERD.
VOOR "AKTIVITIPS" (AANKONDIGINGEN VAN AKTIVITEITEN) MOETEN DE GEGEVENS OP DE GESTELD DATUM INGELE-
VERD ZIJN.
LET ER OP DAT QE GEGEVENS VOOR DE KALENDE~ STEEDS BEVATTEN: DATUM, PLAATS, UUR, OMSCHRIJVING VAN
DE AKTIVITEIT (MET EVENTUEEL TITEL, NAMEN), INKOMPRIJS (OF GRATIS) EN ORGANISATOR.
ER KAN STEEDS EEN WOORDJE UITLEG BIJGEVOEGD WORDEN (MAKSIMUM EEN KWARTO-VEL, EEN KANT GETYPT MET
DUBBELE INTERLINIE - ± 2500 TEKENS)

ALLE INLICHTIN 'T S
E. V7~EVENSTRAAT 20 (lSTE VERDIEPING)
3000 LEUVEN 016/22.44.38
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STADSSCHOUWBURG - 20.30u
folk met Rum en Nuova Compagnia
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

OVERAL - hele dag:
stadsanimatie door Grasgroen
(or~. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

BAR H.I.W. - 21u:
baravond
(org. NFK)

VOOR DE ONTHAALAKTIVITEITEN VAN DE
KRINGEN : ZIE ELDERS IN DIT NU~~ER.

OVERAL - hele dag:
stadsanimatie door Grasgroen en
Radeis
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

ANIMATIEZAAL 'T STUC - 20.30u:
hedendaagse muziek: t~uricio Ka-
ge1 performance
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

OVERAL - hele dag:
stadsanimatie door Grasgroen
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

VR.. 12 ()I(TOf,EK.
GROTE AULA - 20.30u:

klassieke muziek: Orlando di Lasso
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

'T STUC - 21u:
kabaret met Drs. P
inkom: gratis
aanluitend: fanbal van Klapstuk 79
met animatie Grasgroen en Radeis
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

WOE. 10 OKT08ER
VERGADERZAAL 'T STUC - 9u:

inschrijvingen voor werkgroepen
Kultuurraad
(org. Kultuurraad - zie werkgroe-
penbrochure, gratis verkrijgbaar)

BAR H.I.W. - 12.30u:
broodmaa 1tijd
(org. NFK)

O.L.VROUWKERK - 18.15u:
eucharistieviering
(org. UP)

DO. 11 OKTDBER.
VERGADERZAAL 'T STUC - 20u:

vergaderi ng
(org. SKAL)

ANH1ATlEZAAL 'T STUC - 20.30u:
toneel: "Radeis wegens ziekte"
door Radeis
inkom: 100
(org. Kultuurraad - Klapstuk 79 -
zie Klapstukkrant)

1 - 20u:
eerste kursus lichamelijke eks-
pressi e
(org. Kultuurraad)

VERGADERZAAL 'T STUC - 20u:
vergadering
(org. Polek)

TUINZAAL ELCKER-IK - 20u:
eerste deel kursus: zwangerschap
en beva 11ing
(org. Elcker-Ik Leuven - zie omme-
kant)

ANIMATIEZAAL 'T STUC - 20.30u:
klassieke en hedendaagse muziek:
muziek van Messiaen door Cl. Cop-
pens e.a.
inkom: 100/70 (leden Kult.R)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
oktober 79)

AUDITORIUM VESALIUS - 20.30u:
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden DAF en Kult'.R)
(org. Alternatief Filmcircuit)

CINE LOVANIUM - 22.15u
film "Die Kosequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie ommekant en el-
ders in dit nummer)

WOf. -1'1 OKTDBER
BAR H.I.W. - 12.30u
broodmaaltijd
(org. NFK)

VERGADERZAAL 'T STUC - 16u:
kontaktvergadering organisatie Kon-
taktdagen voor afgestudeerden
(org. Koördinatiekommissie plaat-
singsdiensten KULeuven - zie omme-
kant)

ANIMATIEZAAL 'T STUC - 16u:
film en voordracht over Rode Kruis
inkom: gratis
(org. Rode Kruis-Leuven)

FOTO-ATELIER 'T STUC - 20u:
eerste kursus fotografie initiatie
(org. Kultuurraad)
? - 20u:
eerste kursus drama en beweging
(org. Kultuurraad)

ANIMATIEZAAL 'T STUC - 20u:
folkavond
inkom: 501
(org. AIB-Leuven en Van Tien - zie
ommekant)

ELCKER-IK - 20 u:
eerste voordracht in reeks "zelf-
hulpgroepen"
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheidsraad en
Elcker-Ik Leuven - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS (kant Home Vesa-
lius) - 20 u:
meeting: Palestina, Lybië, Vietnam
inkom: gratis
(org. Uno Gele Kruis - zie ommekan~

AUDITORIUM VESALIUS - 20.30u:
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden DAF en Kult.R)
(org. Alternatief filmcirvuit)

CINE LOVANIUM - 22.15u:
film: "Die konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH)



DE PALESTINA - LYBIE - VIET-
NAM - KONNEKTIE: MEETING

Op 17 oktober richt het Universitai-
re Gele Kruis een debatavond in
rond de thema's Palestina, Lybië,
Vietnam. Informatie wordt verstrekt
door prof. Houtart, een vertegen-
woordiger van de P.L.O. en de ambas-
sadeur van Lybië. Verder wordt
voorzien in een film en het optre-
den van het Leuvense Rood Koor.

Universitaire Gele
Kruis
p/a Ch. Rens

Parkstraat 29
Leuven

K~RSUS: ZWANGERSCHAP EN BEVALLING

Een reeks van drie avonden rond
zwangerschap en gevoorte, waarin
vooral de nadruk gelegd wordt op het
'natuurlijke' ervan, met een verge-
lijking naar wat de medische wereld
ons vandaag te bieden heeft.
De natuurlijke methoden komen meer
en meer aan bod en geven een hoge
garantie aan moeder en kind voor een
normaal verloop van het hele gebeu-
ren rond de geboorte.
Filosofieën die in deze eeuw de Eu-
ropese beschaving beïnvloeden dragen
hierin hun steentje bij, vooral bij
de voeding en opvoeding van het jon-
ge kind.
De kursus wordt gegeven door Lieve
Heirman, vroedvrouw. Na de inleiding
is er telkens mogelijkheid tot ge-
sprek. 16, 23 en 31 oktober.
De kursus kost 150 fr voor de reeks.
Inlichtingen en inschrijving

Elcker-Ik Leuven
Blijde Inkomststr. 115
Leuven
016/23.96.92
rek.nr. 001-0488559-46

WEGWI~ZER
EN WIE NÓG EEN KURSUS WIL VOLGEN: ZE LIGGEN VOOR fT RAPEN, ••

Ditmaal van Stichting L. De Raet, in
De Bron te Kessel-Lo. Even opsommen:
-Sociale psychologie (vanaf 3/10)
-Inleiding tot de filosofie (vanaf
4/10)
-äaatschappe t tjke vorming (vanaf 8/
10)

-Samen omgaan met beeldende kunst
(vanaf 10/10)

-Opkomen voor jezelf: dagkursus voor
vrouwen (vanaf 13/11)

-Kennismaking met lichamelijke eks-
pressie (vanaf 16/10)

-Kreatief spelen en improviseren
(vanaf 15/10)

-Is dat wel waar? over para-weten-
schappen, pseudo-wetenschap en we-
tenschap (vanaf 2 /10) .
-Vergaderen met resultaten (vanaf
13/11)

-Opkomen voor jezelf (vanaf 8/10)
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Inlichtingen:

St. L. De Raet
Liedtsstraat 27-19
1030 Brussel
02/241.88.33

Vanaf half oktober start ITECO op-
nieuw met een reeks vormingssessies
voor iedereen die openstaat voor
ontwikkeling - in de ruimste zin
van het woord. Deze basiskursus
richt zich zowel tot geïnteresseer-
den in de wereldsituatie als tot
mensen die eraan denken als ontwik-
kelingshelper te gaan werken in de
Derde Wereld.
Er zal gewerkt worden met de erva-
ringen en verwachtingen van de deel-
nemers en kiervoor zullen zoveel mo-
gelijk groepsgesprekken ingelast
worden. Daarnaast wordt er gezorgd
voor de inb~ van deskundigen en
gesprekken mL~ mensen die interes-
sante ervaringen in de groep willen
inbrengen.
Het volledige programma, alsook het
meer specifiek voorbereidingspro-
gramma voor ~didaat-ontwikkelings-
helpers is ~1et sekretariaat ver-
krijgbaar.
Inschrijvingen voor de kursus vbbr
10 oktober e.k.

!TECO
Oude Houtlei 19
9000 Gent

EN NU IN fT ENGELS: INTERFACULTY PROGRAM OF AMERICAN STUDIES
AT DE K,U.LEUVEN

To be admitted to this program, the
student must already possess a uni-
versity diploma (at least on the
candidature level). The student must
either pass the English Language Pr~
ficiency Test (entrance examination
to level 5) organized by the Center
for Living Languages at the begin-
ning of the academie year, or take
the English language courses and
pass the level 4 examination in June
Exceptions to these requirements can
be made by the Board.
The study program consists of at
least 16 semester hours, distributed
over maximum two academie years, and
leads to a "Certificate of American
Studies". Relevant courses already
taken by the student in another pro-
gram can be taken into account. A-
mong the courses, there must be at
least one seminar requiring an ex-
tended term paper, the subject and
adviser of which must be submitted
beforehand to the Board. The exami-
nations must be taken within three
years after enrollment; the certifi-
cate will be awarded after the stu-
dent has passed al the examinations.
There are three kinds of courses:
A. general basic courses, in lecture

form; of which the student must
choose at least six semester
hours

B. special topics, which may be lec-
ture courses or seminars

C. supplementary lecture courses of
a general nature that can be re-
lated to American Studies. These
courses must be complemented by
a term paper or special readings.
AC-courses, with a term paper of
readings, is equivalent to two
semester hours.

The student must submit his study
program to the Board for approval
before November 1.
Further ihformations:

Blijde Inkomststr. 21
Leuven
016/23.88.51 ext. 340
open on tuesdays 9-12 a.m.
(room 04.21)

GEZONGEN ZONG ZING

Begin oktober starten we in Leuven
met een nieuw koortje, waarbij we
ons vooral richten tot afgestudeer-
den en werkenden uit het Leuvense.
Het repertorium zou gaan van renais-
sance-muziek tot hedendaagse werken
zowel geestelijk als wereldlijk, e-
venwel met het aksent op religieuse
renaissance- en barokmuziek.
Om een vlotte start, een kontinue
werking en een zekeL~il te garande·
ren, zoeken we menseir met een dege-
lijk stemapparaat, met koorervaring
en muziekkennis die op elke repeti-
tie aanwezig kunnen zijn.
Zodat we met 20 à 30 mensen een re-
pertorium kunnen ins~deren dat, als
alles goed gaat, we~7tj misschien in
april of mei ten gehtR~ kunnen bren-
gen op één of meerdere konserten.
Waarschijnlijk houden we in die peri·
ode ook een weekend.
Onze repetities zouden elke week op
dinsdag plaats hebben, vanaf dinsdag
9 oktober om 20u (plaats nader te be-
palen).
Belangstelling en/of informatie:

Johan Geusens
Naamsestraat 29
3000 Leuven

NATUURVOEDING: TEORIE EN PRAKTIJK

Lukemieke opent haar deuren weer
met een restaurant. Ze richt ook
een lessenreeks in voor natuurvoe-
ding, die starten vanaf 16 oktober.
Want de slagzin luidt:"natuurvoeding
is niet alleen gezond, maar ook heel
lekker! samen met de basisbeginse-
len krijg je ook een flinke duw in
de rug met praktische lessen".
De lessen gaan door in Lukemieke
zelf en kosten 600 fr voor de basis-
reeks, 200 fr voor een losse les o-
ver een of ander recept, 120 fr voor
de les "koken op kot".
Inlichtingen en inschrijving:

Lukemieke
Vlamingenstr. 55
Leuven
016/48.84.16
rek.nr.736-4012270-26

Iwegwijze,. >
·iJ »
KURSUSSEN

Een aantal kringen richten in de
eerste weken van oktober een ver-
koop van tweedehandskursussen in of
organiseren een groot-aankoop van
boeken (met het doel uiteraard om
die lektuur zo goedkoop mogelijk te
krijgen); kijk eens in de agenda
van de onthaalaktiviteiten elders
in dit nummer.
Een andere manier doet de boekhand~
"Het Rode Boek" je aan de hand:
daar kan men je misschien helpen
aan tweedehandskursussen aan voor-
delige prijzen; en weet je geen weg
met je oude kursussen? Dan kan je
ze in het Rode Boek deponeren en
worden ze daar voor jou verder ver-
kocht.

Boekhandel Rode Boek
Tiensestraat 45
Leuven
016/22.50.74

24 UUR KOMMUNIKATIE
Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober
richt de Filharmonische Vereniging
van Brussel een manifestatie "24
uur kommunikatie" in in de hall van
het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel.
Vrijdag vanaf 18u start de zaak met
op het programma: elektronische mu-
ziek: klankbanden; een Engelse-Por-
tugese groep muzikanten; geïmprovi-
seerde free jazz met het New Yorkse
Bill Horvitz duo. Zaterdag start om
10.30u een workshop; verder een op-
treden van Th. Müller en G. Gläser
(BRD) en tot slot een muziekuitvoe-
ring door T. Johnson (US).
Toegang is gratis.

Filharmonische Vereniging
van Brussel
02/512.10.02
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DE 10000 EN DE BEURZEN, ...
EN DE LENINGEN, ... KOMMISSIES?

De verhoging van het inschrijvings-
geld was door het onderscheid beurs-
versus niet-beursstudent niet alleen
principieel maar ook formeel verbon-
den met de studiefinanciering. Deze-
band bestond overigens even sterk
in de aktie; al snel werd de hele
demokratiseringspo1itiek onder de
loupe en in het eisenpakket opgeno-
men.
Op de golf van verontwaardiging dre-
ven vele dingen mee, zo ook specia-
listen en studies.
Tussen het vele wrakhout ook een
klare analyse en een vinger op de
wonden van het bestaande beurzen-
stelsel.
Dankzij de aktie is deze informatie
gemeengoed beginnen worden. Het op-
heffen van de gebreken is dus voor
alle betrokkenen een pluspunt.
De minister poetst zijn façade weer
op, de gemoederen komen tot rust
zonder gezichtsverlies, en voor de
specialisten liggen er beslist nog
wat kruimels op de tafel. Het geheel
wordt ingekleed in een adviserende
werkgroep.
Voorop staat: "Het budget voor de
studiefinanciering wordt hoogstens
geïndekseerd" .
Intussen blijven de leningen een
middel tot studiefinanciering inge-
schreven in de wet van 19 juli '71.
Een vraag naar de zin van het be-
trokken artikel voor een kabinet
dat zich tegen leningen kant, werd
prompt beantwoord: "Oe minister moet
toch een beleid kunnen voeren, de
wet mag niet te rigied zijn, K.B. 's
zorgen voor soepelheid".
M.a.w. het kontra-leningen stand-
punt is beleids- en konjunktuurge-
bonden en dat blijft ook zo.
Kommissies en werkgroepen zijn in-
teressant, maar dan op hun manier.

WAT SCHORTTE ER WEER
AAN DE BEURZEN?

Als demokratisering betekent het
aandeel van studerenden uit lagere
sociale groepen in het hoger onder-
wijS vergroten, heel veel!
Het voornoemde onderzoek stelde im-
mers vast dat:
- de toegang tot het beurzenstelsel

over een vrij hoge drempel gaat
voor de kleinste gezinnen, m.a.w.
het toegelaten inkomen is zeer ge-
ring. Voor '79-'80 heeft een student
uit een gezin met twee personen ten
laste - hijzelf en één van zijn ou-
ders-recht op een studiebeurs als
de kostwinner van dat gezin in '77
een netto-belastbaar jaarinkomen re-
aliseerde van maksimum 350.000 fr.
Dat komt overeen met een netto-maand
loon in '79 van ongeveer 29.700 fr
- de drempel proportioneel te snel
verlaagt met het stijgend aantal

personen ten laste. Het maksimum
netto-belastbaar inkomen in '77 mag
per bijkomende persoon ten laste
verhoogd worden met 100.000 fr. Wat
op een reëel meer-maandinkomen van
10 a 12.000 fr komt.

- de kleinste drempels, nl. deze voor
de maksimumbeurzen, liggen niet

volledig onderaan de sociale ladder.
Wie nog minder verdient blijft de-
zelfde maksimumbeurs krijgen. Deze
maksimumbeurzen dekken dan niet de
studiekosten. Oe meest behoeftigen
moeten heel wat welvaart opzij zet-
ten om hun kinderen voort te laten
studeren.
Grote gezinnen met veel personen ten
laste (meer dan 1 student) genieten
vrij gemakkelijk van een beurs. Dit
deel van de bevolking situeert zich
spijtig genoeg niet in de laagste
socio-professionele kategorieën. De
begoede middenklasse geniet het
meest van de beurzen.
De laagste socio-professione1 kate-
gorieën hebben dikwijls veel kinde-
ren maar die gaan vroeg uit werken
en zijn dan niet meer ten laste.

als het zijn kinderen wil laten stu-
deren.
Oe armsten zullen er beter afkomen
dan nu, maar het gezin dat iets bo-
ven het S.V.M. leeft moet Zijn wel-
vaart verlagen, wordt m.a.w. beboet
door de studies van z'n kinderen.
Gefortuneerde gezinnen worden echter
niet beboet.
Dit voorstel vraagt minder offers
van de armsten, maar laat de gefor-
tuneerden vrij spel. Realpolitik of
gebrek aan politieke moed van de
B.S.P.?
Als dan toch nieuwe inkOMsten voor
de studiefinanciering moeten gezocht
zou een meer globale aanpak wense-
lijk zijn, die de studenten niet
verdeelt in beurs- en niet-beurs en
die de meervermogenden doet betalen.

STUDENTEN WILLEN
ONAFHANKELIJK ZIJNI

Financiële onafhankelijkheid is een
voorwaarde om te emanciperen, dat .
geldt niet alleen voor de vrouwenbe-
weging.
In de marge van de 10.000-aktie kwam
ook nog wat over "studieloon" op pa-
pier.
Ook dat drong door in ministeri~le
en B.S.P.-kringen. Het eisen van een
studieloon is een roep naar meer ap-
preciatie van de inte1lektuele ar-
beid die in meermans oren pijn doet

DE KRITERIAVERANDEREN
De diskussie loopt nu om de vrij
forfaitaire maksimum M.B.I. 's
te vervangen door de werkelijke stu-
diekosten, nl. 120.000 fr per jaar.
Het uitgangspunt is de werkelijke
behoeftigheid van het gezin. Maat-
staf daarvoor is het socio-vitaal
minimum. Een vrij moeilijk te meten
grootheid, die aanduidt wat een be-
paalde groep als minimum-inkomen
verlangt om rond te komen. Een popu-
latie- en streekgebonden Cijfer dus.
De beurzen zouden het verschil moe-
ten opvangen tussen
de som van S.V.M. en (studiekosten
x aantal studenten)

en
het netto inkomen.
Studenten wier ouders juist het
S.V.M. verdienen, krijgen dan de
maksimumbeurs, nl. de volle studie-
kost. Gezinnen die het S.V.~'. over-
schrijden met de studiekosten krij-
gen niet meer.
Oe rechtvaardigheidsidee achter dit
voorstel is plausibel, maar de kon-
krete uitwerking is moeilijk en duur-
der dan het huidige stelsel. Nieuwe
inkomsten moeten alleszins gezocht.
Nu is het echter moeilijk te vereni-
gen met de gangbare opvatting dat
een gezin terugvalt op het S.V.M.,

BELANGRIJK - BELANGRIJK - BELANGRIJK - BELANGRIJK - BELANGRIJK -
AANVRAGEN VOOR STUDIEBEURZEN

Als je meent in aanmerking te komen voor een studiebeurs (rijkstoe1age) voor
dit akademiejaar, moet je de aanvraag nog deze maand verrichten, d.W.Z. dat
het aanvraagformulier ingevuld en wel ten laatste op 31 oktober a.s. inge-
zonden moet worden bij de Dienst voor Studietoelagen; de afstempelingsdatum
(31.10.79) is het kriterium om de aanvraag te aanvaarden.
Indien je nog geen aanvraagformulier ontvangen hebt, wacht dan niet langer
en loop binnen op de Sociale Dienst, Bogaardenstraat 1 Leuven om er eentje
op te halen; daar krijg je ook verdere inlichtingen.
Want dit jaar is het allemaal iets gekomp1iceerder geworden door de verho~nQ
van het inschrijvingsgeld (wat we principieel afwijzen). Als je geen studie-
beurs hebt, kan je eventueel wel een vermindering van het kol1ege1d krijgen.
Hiervoor bestaan ook formulieren die op de Sociale Dienst kunnen gehaald wor·
den. De uiterste inleveringdatum is 15 januari 1980 op de Hallen.

Met de demokratisering, zoals die
onder de tweede titel werd gesteld,
heeft deze eis echter weinig te ma-
ken.
Als de roep naar zelfstandigheid
sterk genoeg is zullen de te ver-
wachten besparingsmaatregelen echter
zeker in een zelfstandig papiertje
verpakt zijn.
We mogen ons dus niet laten verblin-
den. Op eigen benen staan kan welis-
waar een groter realiteitsbesef in
het universitaire getto scheppen,
vraag maar aan jobstudenten.
Een studie-hongerloon verantwoordt
echter geen afbraak van de financie-
ring.
Als die zelfstandigheid moet gefi-
nancierd worden ~et kinderbijslag
en inhouden van belastingsaftrekken
kunnen er nog meer vragen gesteld.
Voor de kontesterende midd1e-c1ass-
student viedt dat een elegante op-
lossing - die er best mag Zijn. Maar
in behoeftige gezinnen is een over-
dracht van armoestuivers geen oplos-
sing voor het geldtekort. Aangepas-
te bedragen, beurzen of studielonen
zijn daar de enige oplossing.

DEMOKRATISERING KOST GELD I
NATUURLIJK

Geldgebrek is de oorzaak van de af-
braak. Gebrek is nochtans een rela-
tief begrip. De krisiswet-brochure
heeft dat voor zo'n duizend studen-
ten geïllustreerd.
Deze regering bespaart nog altijd
meer op de kleine dan op de grote
pensioenen, nog meer op het openbaar
vervoer dan op de winsten van de
petroleumreuzen, nog meer op de zie-
ken dan op de doktershonoraria en
de farmaceutische nijverheid.
Oe demokratisering opgeven is het
geldgebrek absoluut, de we1vaarts-
gelijkheid als norm stellen.
Waar moeten we het geld gaan zoeken?
Er is er geen meer, zegt het V.B.a.;
de toegang tot het hoger onderwijS
moet vernauwd worden. Haalbaar als
wij zwijgen.

IS Oe multinationals belasten, roepen

idealisten. Niet haalbaar, ook als
we hard roepen, nog niet!?

HOGE INKOMENS
Moedige politieke stemmen suggereren
een ekstra-belasting op de lonen van
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INONZEFAKULTEIT
In de faku1teiten is het dringen ge·
blazen. In de hoop dat iedereen het
leslokaal gevonden heeft, beginnen
de proffen hun kursus uit de doeken
te doen met de nadruk op het feit
dat hun kursus toch wel heel belang·
rijk is. Bissers (die waarschijn-
lijk nOg niet eens komen opdagen)
en andere slimme studenten zullen
wel monkelend de relativiteit van
die professorenuitspraak doorzien.
En vlieg nu niet dadelijk in hordes
naar de kursusdiensten, want het e-
nige wat je ermee bereikt is einde-
loos wachten en daarmee verlies je
die laatste zonnestralen die 1979
rijk zal zijn.
Afgezien van deze situatieschets
in het begin van een nieuw akademie-
jaar, willen we nog even terugkomen
op de laatste loodjes van het voor-
bije. Want eksamens zijn op dit mo-
ment nog een zeer verre dreiging.
Een aantal mensen hebben die nog
maar pas sinds september achter de
rug. En laat het dan al geen pretje
zijn om een tweede zit aan je been
gelapt te krijgen, sommige prOffen
maken het door hun optreden of hou-
ding nog erger dan het ~l is.
Beginnen we met Po1itika (Pol & Soc)
die zomaar eventjes twee mistoestan-
den hebben aangeklaagd.
Zoals je wellicht weet is Heer L.
Tindemans niet alleen eks-eerste-mi-
nister, in funktie-zijnde CVP-par-
tijvoorzitter en inhalige stemmen-
ronselaar, maar is hij eveneens be-
last (geweest?) met een kursus Eu-
ropese problemen in het departement
Pol itieke \~etenschappen. En dat-die
kumu1s tot problemen i.V.m. priori-
teiten kunnen leiden kan eventueel
nog verstaan worden. Maar dat die
toevallig altijd worden bepaald door
de pol itieke aktiviteiten en in twee-
de, derde of zevende instatie maar
door de leeropdracht komt de studen-
ten Pol & Soc stilaan (na twee jaar
"ervaring") danig de strot uit. Zo-
dat de kring de akademische overheid
met een por (duw, niet meisjesstu-
dent) aanmaant 's een serieuse rege-
ling te treffen i.V.m. praktiserende
politici-docenten.
In Tandheelkunde was er (in eerste
lic als we ons niet vergiisen) een
prof, Van Her1e, die een tweede-zit
studentente een briefje schreef om
vlakaf te zeggen dat ze niet bekwaam
was voor de richting. We kunnen aan-
nemen dat de waarheid - als de prof
tenminste korrekt is - moet gezegd
worden. Maar zoiets mag dan wel met
wat takt gebeuren. De studente in
kwestie heeft enige moeilijke momen-
ten gehad om die boute brief te ver-
werken.
Hebben de studenten Pol & Soc het
nu gebeten op de proffen? Feit is
dat ze een open brief naar de fakul-
teit en prof Van Haecht (filosofie)
hebben gestuurd i.V.m. deze laatste
z'n ongewettigde afwezigheid op
voorziene eksamenuren. Je kan er al-
leen maar blij mee zijn dat de stu-
denten nog het geduld opbrengen om
hiervan de wereld kond te doen, want
die praktijken zijn legio, zodat je
er op den duur nog het bijltje zou
bij neerleggen om daartegen nog te
protesteren. Hopelijk neemt de onder-
wijskommissie dat protest ter harte.
Evenals de onderwijskommissie van
het departement Kommunikatieweten-
schappen een onderzoek zal instellen
naar de relevantie van de inhoud van
de kursus muziek van prof Persoons.
Laat die dan al een kei in musicolo-
gie zijn: in een richting kommunika-
tiewetenschappen moet het muziekge-
beuren toch andere aksenten krijgen
dan in de richting musicologie - en
die andere aksenten ontbreken kom-
pleet.
We laten de faku1teiten hier rusten
en zoeken volgens de vogelpik-metho-
de nu uit naar welke TD we vanavond
wel zullen gaan. •
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afgestudeerden uit het hoger onder-
wijs. Enkele percenten maar. Een
stukje welvaart afstaan om de kansen
op ontplooiing voor het nageslacht
demokratisch te spreiden.
Zulk een maatregel moet natuurlijk
rekening houden met het inkomensni-
vo. De socioloog-spitalist, de kine-
sist-dopper, de jurist-notaris, de
ingenieur-direkteur verdienen niet
allemaal evenveel.
Er moet een minimuminkomen gesteld
worden waaronder geen akade~ische
belasting wordt geheven. Van de ka-
ders mag verwacht worden dat ze
zich meer door hun motivatie en het
aanzien laten leiden dan door enge
financiële betrachtingen.

Volgens A. Bonte halen thans 20~ van
de jongeren een diploma in het ho-
ger onderwijs. Hij verwacht dat deze
verhouding stabiel zal blijven. (1).
We gaan er dus naartoe dat 20S van
de bevolking een diploma van het ho-
ger onderwijs zal hebben. Laten we
veronderstellen dat zij daarmee ook
tot de hoogste inkomenstrekkers be-
horen.
Voor het inkomensjaar 1976 in het
Vlaamse gewest zorgden de 17,8t

.hoogste inkomenstrekkers voor 41,7%
van het totaal nett-belastbaar in-
komen onderworpen aan de personen-
belasting. 2% op dit bedrag betekent
5,7 miljard. De 11,2% hoogste aangif
ten zorgen voor 31,3~ van de inko-
mens. 2S hierop betekent 4,3 miljard
Bij deze cijfers werd dan geen her-
waardering der inka.sten 1976 naar
1979 doorgerekend, en evenmin werd
rekening gehouden met de inkomsten
van Vlamingen uit het Brusselse ge-
west.
Om aan alle hoogstudenten (91.341
in '77-'78) een bedrag van 50.000 fr
uit te keren is er 4,5 miljard nodig.
Het gaat hier om een raming die en-
kel poogt een orde van grootte aan
te geven van zulke belastingshef-
fing. (2)

INDUSTRIE
Oe meeste uniefs stellen hun infra-
struktuur en heel wat personeel ten
dienste van onderzoek voor de nij-
verheid_en_de_industrie._Deze servi-
ce met gemeenschapsgelden gefinanc-
cierd heeft veel weg van liefdadig-
heid.
De Research & Development-burelen
en en de Raad van Beheer van elke
unief, het ministerie van Weten-
schapsbeleid beschikken over veel
informatie.
Een open boekhouding en publieke be-
kendmaking van alle onderzoekskon-
trakten zijn noodzakelijk voor kon-
trole en het innen van een belasting
op de toepassing van onderzoeksre-
sultaten. Daarom moeten ook studen-
ten opgenomen worden in de Onder-
zoeksraad .

EEN KLARE EISENBUNDEl,
EENKLARE ANALYSE:
HET RUGGEMERG

Terecht heeft de vrees voor beta-
lend onderwijs het verlangen naar
een verder doorgedreven demokrati-
sering opgezweept in menig fakultair

(1) A. Bonte, "Eên op vijf. De top
van de scholingspiramide" Dienst
Studie-Advies RUG

(2) bron: financiële statistieken,
nr. 16,1979, N.LS.

aktiekomitee.
Haar vrees is een slechte raadsman
en werpt zeker geen dam op tegen een
goed geplande afbraakpolitiek.
Aktiekomitees kunnen de ruggegraat
zijn van de inzet voor een demokra-
tischer onderwijs, maar zonder merg
zal de aktie afsterven. Het merg
moet gevormd worden en blijvend ge-
voed door klare en konkrete eisen.
In het Centraal Aktiekomitee te Leu-
ven is slogantaal een politieke
vaagheid bekritiseerd, beide kritie-
ken zijn m.i. juist.
Net zoals voor het beleid in de uni-
versiteit, moeten we ten overstaan
van de regering niet nahinken. Te-
veel blijft de agenda van een stu-
dentenvergadering beperkt tot de an-
ti-agenda van de overheid. We moeten
zelf eisen stellen, zelf op termijn
denken. "Gratis onderwijs ja, 10.000
nee" alleen is te gemakkelijk.

STUDENTENBEWEGING:
ElITAIRE MISNOEGDHEID

Tot deze konklusie zal zowat elke
inwoner van Belgi~ komen, die zelf
niet gestudeerd heeft. Het kan ook
niet anders. Als alle radio's en tv
's, als in alle kranten de inzet
voor de dee~~ van lagere socio-
professione, .~Jroepen, de inzet
voor de demokratisering van het on-
derwijs vereenzelvigd wordt met het
cijferwoord 10.000.
Aktievoerders onderschatten dit en
roepen zeer ~kundaire motieven in
voor de mys.:e kracht van het
10.000-ordew&vrd.
Als de demokratisering van het on-
derwijs echt vooropstaat, dan moet
je ook duidelijk zijn over de moge-
lijkheden, dan moet je aanwijzen
wie kan betalen, dan moet je op de
eerste plaats als toekomstige akade-
micus bereidt zijn een beperking
van het eigen inkomen te aanvaarden.
Weest gerust dat een verhoging van
de belastingsdruk op de hoge inko-
mens voldoende stof zal doen opwaai-
en om een brede solidariteit los te
werken onder de werkende bevolking,
die slachtoffer wordt van de zwaar-
ste besparingen.
Als we achter deze eisen staan, moe-
ten we dat ook ruim bekend maken.
De 10.000-fanaten moeten nu einde-
lijk eens uit hun schelp komen.

BESLUIT

In je fakulteit lopen dezelfde akti-
visten pamfletten rond te delen,
diskussies aan te knopen.
Op de Kunstlaan (kabinet van Ramae-

IN De I..PtA.T$1"t. AFLEW=~ItVC
(L"t'lG t;et- f:l1ffl) V~~Lf6r liJ)
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d. tactl. hon*1bu.qu.JI
Uit het interview met het M~ch
C~ kan je opmaken dat het daar
dit jaar jubileum geblazen is. ~
10 [aa»: ~ Misschien zit er wel een
ek6~je aan vast, zoals vorig
jaar met 25 jaar Alma. * Wat zou je
zeggen van êên konsultatie aan te-
JWgbe.taling6.taM.e6 en êêntje g~?

*Laat minister RamaekVt6 voor de stu-
denten v~jand nA. I zijn i.V.m. stu-
diefinanciering en demokratisering
van het onderwijs. * Dat wil nog
niet pVt6~ zeggen dat hij voor al-
tel> bekritiseerd moet worden. ~ Al
blijft er niet veel over ... *Ra-
maekers blijkt besloten te zijn een
~de te maken aan de soms ergerlij-
ke, maar eeuwenlange ~e van
de teVt6toeten aan de universitei-
ten. ~ Kort wil dat zeggen dat een
prof die een onderwijsopdracht
kreeg toegewezen, voor de rest van
z'n karriêre ~en was, omdat die
leerstoel hem niet meer kon afgeno-
men worden. ~ Kort gezegd wi 1 Ramae-
kers ko~e metten maken met de on-
vVtv~eemdbaaAheid van een leerstoel.
~ Dat zou inqaan vanaf 10-11. ~ Het
zal natuurlijk heel wat b~~g
brengen in het akademi6che ~eldj~
maar het zal tenminste een puntzet-
ten achter wantoestanden in onder-
wijssituaties aan de uniefs. ~ De
proffen zullen gedwongen worden hun
kursussen au 6~eux te nemen, wil-
len ze niet a6gedankt worden.

*Het zal een interessant ~ecedent
kunnen worden als de Gentbe ~echt-
bank deze maand ingaat op een eis
tot 6chadevVtgo~g van een 6.tuden·
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kers) wordt druk weg en weer gead-
viseerd om rechtvaardige besparin-
gen te plannen.
Op het regeringsprogramMa is meer
kritiek te leveren dan op het aktie-
komitee en zijn voorbije werkings-
jaar, en dat wil al~t zeggen.
Voor de man in de s~~t wordt het
leven lastiger en duurder, de uni-
versiteit en zijn afgestudeerden an-
tipathieker.
Het gerechtelijk apparaat zet zijn
vervolgingen en'processen voort te-
gen.de .meest aktiev~tudenten van
vong Jaar. ,~
Met meer studenten, die het hoger
onderwijs toegankelijk willen hou-
den voor iedereen, zijn we sterker.
Met dat gemeenschappelijk doel voor
ogen zal de kritiek beter gericht
zijn. In een geest van doelbewuste
êênheid moeten alle voorstanders
van een denokratische universiteit
samenwerken. Stevige aktiestruktu-
ren, een goeie informatiedoorstro-
ming en diepgaande diskussie zijn
een dringende noodzaak.
Verf de beweging niet dood met de-
tailkritieken op gauchistische rand-
verSChijnselen; betweterij en wed-
ijver in holle frasen kunnen we mis-
sen. Verdelen en heersen is een mid-
del voor de machtigen, waarten we
ons krachtig moeten verzetten.
Het zou pijnlijk zijn als de volgen-
de generaties de nieuwe elite-uni-
versiteit mede moeten verwijten aan
de inwendige verdeeldheid, het ge-
brekkig organisatietalent en de ma-
tige inzet van hun voorgangers.
HWir haben es sehr gut gewusst!" •

H.F.
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IVE HEli NO~ T6tü(,lIEM ?, I•I,

te Ilechten.* Die 6tutte namelijk
in het afgelopen jaar. ~ Volgens
haar advokaat omdat ze ten qevolge
van een veJr.ke~ongeval niet meer
in staat was geweest haar ~amen6
goed voor te berei den. ~ Indien de
studente het haalt, houdt ze er een
dikke studiebeurs aan over: 150.000
fr. ~ En wordt er aan de eis vol-
daan, zien we het nog gebeuren dat
gebu.i..6destudenten deze.l6de.gerech-
telijke weg zullen inslaan.

*Hoe weten ~v~-dAukk~jen zo goed
de tu~lMkVt6 wonen? * ~Ie maakten
het mee dat een bepaalde drukkerij
'~egetm~ een briefje in de brie-
venbus liet deponeren van mensen
die aan hun tesis toe zijn. * We
hebben stellig de indruk dat het
6.tude.n.t.e.n.6~e.taJLiaa;t in de Halten
een aardig 6l.atLt.jeslaat uit de ver-
koop van z'n studenten-~e66enbe-
6tand. ~ Over deze v~jgev4Jheid
werd reeds in het verleden geTnter-
pe11eerd. ~ Waarop onze a.aJt.t.4b~-
6chop-~-6pe alleen antwoordde dat
de adressen inderdaad tegen vergoe-
ding beschikbaar zijn. ~ Net of dit
een dogma is waaraan niet gesleut~d
kan worden.

*OudVtejaa11.6 moeten zich niet JtOt
zoeken naar een ~je van Leuven
en een ~epeJLto1LWm in de Akademi6~
Agenda. ~ Die zitten er Met meVt
in. ~ In het kader van bezui.n.ig~g
en ~cyUage wordt verondersteld
dat je die zaken uit de versie 11-
19 (zelfde formaat, zelfde kleur)
haalt en in de nieuwe uitgave steekt
~ Tenzij de twee bijlagen zo vVt-
6om6~ zijn dat je ze niet meer
kan gebrui ken. ~ Dan mag je er Meu-
we gaan halen op het 6tudenten6~e-
.taJLûuLt in de Halten .

*Waar we de Almakeuken niet meer kun-
nen volgen, is de ~jzenpotitiek
van de restaurantschotels. * Het ge-
beurt Met zelden dat je een ~en-
.û.eke 6chotet de ene dag aan 60 ~
geprijsd ziet staan, en de volgende
dag aan 54 ~. ~ Haar in dit laat-
ste geval ontbreekt dan,_bv. wat het
koninginnehapje betreft, het petVt-
6eU.e-O.llll4ment.* In 77 kon de Alma
afluiten met een po6~e6 van een
half miljoen omdat o.a. de gJtOnd-
6to66en~jzen niet zoveel gestegen
waren dan voorzien. ~ De pe.tVt6eU.e
zal waarschijnlijk de traditionele
uitzond~g op de regel zijn.

*PJt06 M. RenaVt blijkt een eminent
m~che 6pe.c..i.o..t..iAtte zijn aan de-
ze universiteit. * Zelfs zo eminent
dat hij het niet nodig achtte een
patiente. in te lichten over een
heelkundige ingreep aan de ge~acht~
de1en. * Waar de vrouw meende een
kt~e operatie te moeten ondergaan
waardoor een kwaadaardig gezwel zou
verwijderd worden, stelde de vrouw
later tot haar ontsteltenis vast dat
alte uitwendige geslachsorganen wa-
ren verwijderd zodat een normaal ge-
slachtsleven onmogeU.jk was en ze
zich zelfs haast niet meer kan ver-
plaatsen. ~ Pogingen om hiertegen
een pIlOcu in te spannen mislukten
wegens de ongenaakb~e positie van
~o6 RenaVt. ~ De VJtOuwen tegen vea-
kIlachting (Kongostr. 29 9000 Gent)
proberen vooralsnog de vrouw te ver-
dedigen.

+*
We eindigen in 6choonheid. ~ Hoe
haalt de CVP-jongVtenpl.oeg KULeuven
het in godsnaam in het hoofd om uit
te pakken met een "Leuven6e 6.tuden-
teng.i.d6 19-IO"? ~ Toen de KltingJr.a.t1d
in maart jl. aan het vademe.1uurt"Kan
je me de weg naar de unief wijzen?"
begon, werd aan alle Leuvense orga-
nisaties, ~klu4~e6 de CVP-Jo, een
schrijven gericht met de vraag tot
medewerking aan dit initiatief. ~
Dit met de uitdJr.ukkeU.jkebedoeling
onnodig geld te spenderen ~n nieuw-
komers het noorden niet te doen ver-
liezen bij de uitgave van verschil-
lende vademelu.urt6,g~d6en of wat dan
ook. ~ ~'aar nee. ~ Vad~je T~de-
man6 zal waarschijnlijk 's in zijn
portemonnaie geschoten zijn om po-
tenti~le 6tewr~ te strikken ...

*



HOE MOET DE UNIVERSITEIT KATHOLIEK ZIJN?
Op vlLijda.g 25 ",ei. 1919 weAd .te Rome de apoó.tDWche kOIl6.t.ituûe "Sap.ieJ1.t..i..a
ChM.6.ti..ana" van JXUL6 Johannu-Pa.ulu6 11 vlLijgegeven. Het dolwme.n..t hande1..t. OVC1)l
de keJtkeLi.jlze uMveJl.û..twen en 6akuUwen en .iA een ak..tu.a..U6eJLi.ng van de a-
poó.tDWche kont..tUie "VI!.u.6óuentalLium Voll\ÜuL6" van P.iu6 XI (1931).
Vat het de JXUL6 C1)IJ16.t.i../; bt.i.jkt uit het 6w dat alle k l!.JI.Iz eLi.jIze un.i.VI!.JI.6.(.;tei.-
.ten en 6akuttei..te.n VOOil.19SI hwt ó.ta.tuten oVeAeenkolft6.ti.g deze kont..t.ituûe teA
goedkWlli.ng aan de hlUt.i.ge kongil.ega.t.ie van hd kathot.i.ek ondVWJ-i.jó d.i.enen VOOI!
..te leggen. Ind.i.en hetgeen v.iee-.uk.tolL HeAman SeAvotte onlangó (1) OVeA het ka-
.thoti..ekc. van de un.i.veJt6.i..teä zei. ook de geut .i../; van lAJaaII.LLU de óta.tu.ten van
de KULwven lIIOeten ge.tezen wolLden, t.i.jken ont. deze laa.tI..te he.te.ma.a1. nid .in 0-
veAeent.tl!.MlWtg ",(>,.t "Sap-ie.n..t.ia ChM.6.ti..ana".

DE EEN IN TOGA,
DE ANDER IN BURGER KLEREN

De pauselijke konstitutie gaat ervan
uit dat "de.ganse cultuur van de mens
met het evangelie moet worden door-
drongen". Een kultuur die vergroeid
is van het geloof is een obstakel
voor verdere evangelisatie. Een ge-
loof dat erin geslaagd is zich door-
heen een kultuur te weven, is een
gunstig werktuig voor de verbreiding
van het evangelie. Het evangelie is
met geen enkele kultuur zo nauw ver-
bonden dat het niet in staat zou zijn
deze kultuur binnen te dringen.
Binnen deze redenering plaatst Johan-
nes-Paulus 11 de universiteiten aan
de spits van het grote missionerings-
werk. Zowel de kerkelijke fakultei-
ten als de fakulteiten die'geen bij-
zonder verband met de kriste 1ijke o-
penbaring hebben, moeten in hoge mate
aan het evangelisatiewerk bijdragen.
De universiteit dient zijn studenten
voor te bereiden op nieuwe apostoli-
sche taken in deze zich steeds ver-
nieuwende wereld.
Met deze gedachte als leitmotief vol-
gen een reeks titels en artikels die
de paus als noodzaak aanvoelt om de
eenheid van de vele katholieke uni-
versiteiten te bewaren.
Waar de konstitutie spreekt vanuit de
bekommernis om met kracht van wet het
teloorgaan van het "katholieke" aan
kerkelijke universiteiten te beveili-
gen, laat Herman Servotte duidelijk
aanvoelen dat zulk model afgedaan
heeft. Dit omdat de wetenschapsbeoe-
fening en niet het katholieke bij het

personeel het hoofddoel geworden is,
omdat het behoeden van de studenten
tegen allerlei verderfelijke invloe-
den plaats heeft moeten maken voor
een opvoedingsideaal van vrijheid en
openheid en bovendien omdat het voor
de universiteit onmogelijk is een pn>
fiel van beroepsuitoefening aan te
leren aangezien er in onze maatschap-
pij hierover geen eensgezindheid be-
staat.
"Indien men van een katholieke uni-
versiteit dus een zekere pastorale
begeleiding zou verwachten", zegt H.
Servotte, "vrees ik dat de K.U. aan
deze verwachtingen niet kan en wil beo
antwoorden. Zij kan niets garanderen
inzake de morele, de politieke of re-
ligieuze houding van haar leden."

ENIGE ARTIKElS VAN DE PAUS
EN ENIGE liNNEN VAN SERVOTTE

TiteI I
Over aard en doel van de kerkelijke
universiteiten en fakulteiten.
Voor de paus komt het er vooral op
neer dat de universiteit haar rol van
missionaris vervult, dat zij een bol-
werk is van waaruit de evangelisatie
mens en kultuur kan doorademen:
art. 1 "Om de bediening van de evan-

gelisatie te vervullen welke
haar door Christus is toevertrouwd,
heeft de kerk het recht en de plicht
universiteiten en fakulteiten op te
richten en tot ontwikkeling te bren-
gen die van haar afhangen."
De universit~n moeten de motor
speIen van eenF~irote doopmachi ne met
de naam "Gaat dus en maakt alle vol-

keren tot mijn leerlingen en doopt
hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de HeiliQe Geest en leert hen
onderhouden alles wat ik u bevolen
heb" (2). Daarom preekt Johannes-
Paulus 11 de afhankelijkheid van de
universiteit van de bisschoppenkonfe-
renties die erover moeten waken dat
de fakulteiten en universiteiten zich
inzetten voor de missioneringsop-
dracht. (3)
Herman Servotte ziet de universiteit
als een stille getuigenis van het e-
vangelie waaraan iedereen zich zou
moeten kunnen spiegelen. Door haar ma-
nier van zijn moet ze een kristelijke
geest doen aanvoelen: "Een houding
van vertrouwen en weigeren van dwang
staat dichter bij het evangelie dan
angst en repressie". Anderzijds moet
zij zich volgens Servotte ten volle
bewust zijn van het feit dat ze een

een intellektuele elite vormt en zich
dus helemaal niet bekommert voor de

(1) Vice-Rektor Herman Servotte tij-
dens het kollokwium van Vlaamse

Leergangen, begin fe~ri 1979.
(2) zie de pauselijkl~nstitutie, p.

776
(3) idem, p. 778
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APPEL '80
Onder dit motto doet het komitee
O.V.V.S. beroep op alle geTnteres-
seerde studenten om mee te werken
aan een uitgebreide informatiekam-
panje.
DE STUDENTENBEWEGING HEEFT EEN KORT
GEHEUGEN
Studentengeneraties volgen elkaar
snel op; vier, vijf jaar is meestal
voldoende voor een volledige ver-
nieuwing van de populatie.
Hier en daar blijven enkelingen han-
gen als werknemers aan de unief, als
vrijgestelde, als eeuwig student ...
In de burelen van heel wat raden en
organisaties ligt een schat aan in-
fo~tie voor het grijpen; bij indi-
viduen in werkgroepen en kommissies
is een hoge koncentratie van parate
kennis aanwezig.
Het vlijtig werk van vele getsoleer-
de mensen rendeert niet voor de stu-
dentenbeweging, er wordt te weinig
op een georganiseerde manier doorge-
geven, de studentenbeweging lijdt
aan geheugenverlies.
KENNIS IS NOODZAKELIJK VOOR EEN
EENSGEZIND BELEID
Om onze eisen krachtig te verdedigen
moeten we kennis hebben van hun ont-
staansgeschiedenis en parate kennis
van de bestaande toestand, m.a.w. we
moeten de problematiek kunnen situe-
ren. Deze kennis is nu onvolledig en
berust in te weinig handen om een de
mokratische besluitvorming te garan-
deren enerzijds, en dus anderzijds
om op eensgezinde en adekwate manier
te reageren op maatregelen van de a-

kademische overheid en van de rege-
ring.
WERKEN AAN EEN DUBBELE INFOR~~TIE-
STROOH
Dit is één probleem, maar een enorm
groot.
Om een begin te maken met de oplos-
sing is er een ekstra-inspanning no-
dig van vele mensen, het komitee wil
zich ten dienste stellen van deze
zaak.
We doen een beroep op jullie om de
koe bij de horens te vatten, in eer-
ste fase:
1. De chaotisch verspreide informa-

bijeen te brengen en alle kennis
en ervaringen te konvergeren.
2. De qebundelde en meer volledige

informatie willen we weer ver-
spreiden en ter diskussie stellen
Op dit ogenblik zijn een aantal nat i
onale werkgroepen gestart, gekozen
uit de volgende reeks:
medebeheer, studiedruk, evaluatie,
aggregatie, projektonderwijs, kre-
ditpuntensysteem, kulturele aspekten
van de opvoeding, sportieve aspekten
van de opvoeding, sociale selektie,
maaltijden, huisvesting, PilS-dien-
sten & studie-advies, jobstudenten
en nationaal onderwijsbeleid.
Ze stellen werkmappen samen rond de
problematiek van elk dezer punten.
Daarbij is nog heel wat werk te ver-
zetten en is jouw bijdrage nog al-
tijd welkom.
Bel eens met de regionale verant-
woordelijke (zie onderaan); hij
vertelt je waar je nog kan aanslui-
ten. Je hoeft echt geen specialist
te zijn, maar wel over een gezonde
dosis werkkracht beschikken.

In een tweede fase z~n de werk-
mappen in alle fakul~.en, kringen,
aktiekomitees belanden, waar ze aan
een grondige kritiekbeurt worden on-
derworpen. Deze tweede fase gaat in
vanaf 20 oktober.
We zijn er vooral op uit om de meer
teoretische informatie te kruiden
met knalgoede voorbeelden en erva-
ringen uit jouw fakulteit.
Door deze dubbele informatiestroom
op gang te brengen, willen we het
gemeenschappelijk inzicht op een ge-
organiseerde wijze verhogen. Als er
meer mensen zijn die op de hoogte
zijn, als de problemen beter afge-
lijnd worden, dan zullen we meer dan
nu in staat zijn om eensgezind de
studentenbelangen te verdedigen en
ons minder verliezen in kleinzielige
twisten rond sekundaire punten.
DAG VAN DE STUDENT
Op 14 november ronden we de zaak af.
De resultaten van ons werk zullen op

arme en de geringe. Hier is zij zeker
aan een gewetensonderzoek toe. Eerder
dan een luidruchtige geloofsverkondi-
ger moet de universiteit een heremiet
zijn die het evangelie beleeft.

Titel VI
Over het studieplan
art. 39 §1 "Overeenkomstig de norm

van het Tweede Vaticaans Con-
silie en naar gelang de aard van ie-
dere fakultei t

2° ... moet het duidelijk
zijn a) dat een werkelijke vrijheid
binnen het doceren noodzakelijk bin-
nen de grenzen van het woord van God
moet worden gehouden, zoals het voor~
durend door het levend leergezag van
de kerk werd voorgehouden.
b) dat een werkelijke vrijheid in het
onderzoek eveneens noodzakelijk op
een sterke instemming met het woord
van God moet steunen en op een hou-
ding van gehoorzaamheid jegens het
leergezag van de kerk, waaraan de
taak is toevertrouwd het woord van
God authentiek te verklaren."
De paus kent de onderzoeker volledi-
ge vrijheid toe binnen de perken van
Gods tuin en onder het wakende oog
van de kerk.
Volgens Servotte, die hiervoor Pascal
aanhaalt, bestaat er een wezenlijk
verschil tussen de doelstelling van
de universiteit en die van het geloot
De eerste beoogt het denken, de ande-
re de liefde. De universiteit stuurt
in een andere richting dan het evan-
gelie. Geloof en wetenschap kunnen
niet samengaan omdat de laatste het
bestaan van God ignoreert. Een onder-
zoeker die de beide toch wil vereni-
gen zet zowel zijn wetenschappelijk-
heid'als zijn gelovigheid·op het spel
want om zijn wetenschappelijkheid
vrij te stellen zal hij rel igieuze
dogam's moeten ontkennen of ander-
zijds om zijn gelovigheid te bewaren
zal hij onwetenschappelijke uitspra-
ken moeten doen. "De eni ge waardevo 1-
Ie (houding) in een universiteit die
zich katholiek noemt, is de confron-
tatie van een ontwikkeld wetenschap-

VeAvolg: p. S

een nationale bijeenkomst voorgest~c
worden. Het is de einddag van onze
informatiekampanje. Studenten uit a}
Ie centra kunnen dan weten wat er aan
informatie en standpunten bestaat
rond alle kwesties die hen aanbelan-
gen.
Het kan de startdag zijn van een
meer eensgezind beleid. Voortaan zul-
len we niet meer van nul moeten be-
ginnen. Het geheugen van de studen-
tenbeweging zal opgefrist zijn.
Het resultaat van enkele weken hard
en eensgezind werken is een app~t
om door te gaan in '80.
VOOR LEUVEN KRIJG JE ALLE INFO BIJ:
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pel ijk denken met een ontwikkeld ge-
loofsdenken."

Titel 111
Over de docenten
art 26 §1 "Alle docenten van welke

rang ook moeten een rechtscha-
penheid van leven en integriteit van
leer en voortdurende plichtsbetrach-
ting bezitten om aan het eigen
doel van de kerkelijke fakulteit doe~
treffend te kunnen bijdragen. "
art 27 §2 "Alle docenten hebben voor

zij een vaste aanstelling ont-
vangen of tot een hogere leeropdracht
worden bevorderd, of in beide geval-
len, al naar gelang in de statuten
wordt bepaald, de verklaring "nihil
obstat" van de Heilige Stoel nodig."
De paus vraagt hier dus om onderzoek
en toezicht op de handel en wandel
van de docenten. Volgens Servotte is
dit weinig nuttig. Het bestuur van
de universiteit kan niet eisen dat
elk van haar leden de voortdurende
konfrontatie tussen een wetenschappe-
lijk en een geloofsdenken zou doorle-
ven.
De taak van de universiteit is twee-
erlei: vooreerst moet zij het evange-
lie laten spreken door het inrichten
van een Hoger Instituut voor Wijsbe-
geerte, een theologische fakulteit,
en een kollege godsdienstige vragen
in elke studierichting. Daarnaast
moet de universiteit een klimaat
scheppen waarin geloven bevorderd
wordt. "Dit vergt op de eerste plaats
dat, zoniet alle, dan toch vele van
haar leden hun gelovig-zijn ernstig
nemen, maar dit hangt niet af van een
beslissing van de beheerraad of van
de princiepsverklaringen van de in-
stelling, ...". Hieruit mogen we be-
sluiten dat Servotte het totaal over-
bodig vindt de docenten aan de pause-
lijke recherchediensten over te leve-
ren, die hen met de zegen "nihil ob-
stat" de toegang tot de universiteit
kan verlenen of ontzeggen.

Titel IV
Over de studenten
art 33 "De studenten moeten de wetten

van de fakulteit omtrent heel
de inrichting en~tucht - vooral 01'1-
trent het studieplan, collegebezoek
en examens - en ook het overige wat
tot het leven van de fakulteit be-
hoort, trouw onderhouden."
Wanneer we het reglement van de KUleu
ven terzake naslaan valt het ons op
dat dit artikel slaat op ijle wetten
als: "het reglement van de universi-
teit staat niet toe dat studenten op
hun kamer bezoek ontvangen van colle-
ga's van het andere geslacht". Geen
zinnig mens aan deze universiteit ge-
looft nog dat deze wet nageleefd
wordt - en als het dan zelfs maar bij
een bezoek zou blijven - of dat er
iets zou bestaan om studenten die te-
gen dit reglement zondigen te sankti-
oneren.
Dit laatste kan natuurlijk wel wan-
neer het verband houdt met kolleoebe-
zoek, dan zijn de eksamens e~n ge-
schikt repressiemiddel. Het artikel
van Johannes Paulus 11 kan aan de
KUleuven niet toegepast worden omdat
men met het reglement zomaar een loop-
je kan nemen. Haar misschien kunnen
we dit goedpraten met de woorden van
Servotte: "de universiteit kan voor
haar meer dan 20.000 studenten niet
meer doen dan wat ouders doen voor
hun grote kinderen en is evenmin dan
welk gezin ook een veilige vluchtheu-
ve1 in een verdorven wereld".

BESLUIT
Het is duidelijk dat deze pauselijke
konstitutie binnen een zich verder
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Het popgeluid van de jaren '80 be-
gint stilaan vorm te krijgen. Uit
punk, wave en reggae lijkt een ge-
nietbare synthese te groeien. Haar
zeg nu zelf, met de oprechtheid van
de punk, de frisheid van new wave
en de erg aanstekelijke reggaehup-
pel moét wel een goede cocktail te
brouwen zijn. Als je dan op de koop
toe uit één enkele debuutelpee drie
ijzersterke singles ziet verschij-
nen die dat vorige allemaal in zich
dragen, dan is het natuurlijk tijd
die elpee eventjes aan te schaffen.
En hier ligt ze dan te draaien met
ernaast de knap getrukeerde hoes en
de teksten; een elpee waarin de
toetsinstrumenten de hoofdtoon aan-
geven, meestal een beetje kerkorgel-
achtig ijl, in samenspel met de be-
perkte maar toch wendbare en even
ijle stem van John Watts. De gitaar
meer als slaggitaar dan als solo-
instrument en de ritmesektie het g~
heel opvullend tot een hecht geluid.
Het is al direkt raak met "Pretty
Paracetamol" (op single "First Im-
pressions" geheten) dat klinkt als
een mopulaire uitgave van Magazine,
1angs het nerveuze ritme van "Acro-
bats" bereik je vervolgens "The Wor-
ker", bekend van radio en T.V. Het
zonder meer goeie "Spiders" dient
als overgang naar het derde hoogte-
punt "Remember Russia" met zijn
plechtig en bezwerend reggaeritme,
waarna een eind komt aan kant 1 met

sekulariser~ wereld krachtig het
verlies van macht en aanzien wil te-
rugwinnen. Het luide trompet wordt
"de wet" hier aangekondigt en verkon-
digt. De onderdanen worden eraan her-
innerd dat ~og iets als het hoog-
ste gezag ~jat, dat luisteren ge-
boden is.
Vraag is of de basis zich hierom echt
wil bekommeren, of ze zelfs nog wil
luisteren naar wat de pauselijke he-
raut te verkondigen heeft.
Als zelfs een universitaire parochie
zich niet de moeite getroost om zich
over dit pauselijk schrijven te bui-
gen en de studentenoastoor ons zegt
dat een artikel wijden aan deze zaak
binnen het UP-blad of Veto totaal o-
verbodig en zelf niet ernstig is, me-
nen we te mogen geloven dat deze klok
uit Rome geen klepel bevat. Het ge-
vaar bestaat wel dat de klepel later
komt dan als stok wordt gebruikt .•

H.C.
***8ibliografische nota's:

-Apostolische konstitutie "Sapientia
christiana" over DE KERKELIJKE UNI-
VERSITEITEN EN FAKUlTEITEN van paus
Johannes-Paulus 11 in "Archief van
de Kerken", jg. 34, nr. 17, 21 au-
gustus 1979
-"De universiteit van leuven als ka-
thol ieke instell ing", H. Servotte in
"Onze Alma t~ater", driemaandelijks
tijdschrift van Vlaamse leergangen
te leuven, jg. 33, nr. 2, mei 1979
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mark coolens, herman francq, bruno
leijnse, marcel meeus, jan ryckaert,
daniël van eynde, bruno van gasse
en de onthaalverantwoordelijken van
de kringen

FISCHER-Z: WORD SALAD

"The French let her" dat een mooi
middenstuk bevat. Een frisse plaat-
kant die er makkelijk ingaat en
goed is voor 4 of 5 vanzelfspreken-
de hits.
Kant twee lijkt in tegenstelling
daarmee de niet-kommerciële zijde
van de plaat te willen zijn, een po·
ging om goeie maar minder hitgevoe-
lige songs te schrijven. Een mooi
opzet, maar spijtig genoeg valt het
wat tegen. De fraseringen en het
stemgebruik is nog interessant maar
muzikaal is het wat vlak, je raakt
er bovendien wat uitgeluisterd op
het gebruikte stramien waarin -
waarschijnlijk wegens gebrek aan er·
varing - nog wat weinig variatie
zit. Hoewel er nergens een uitschie·
ter tussen zit, bevat kan 2 ook
geen uitgesproken zwakkeling, maar
middelmaat is er een beetje te veel
troef.
Niet alleen muzikaal maar ook tek-

stueel wil Fischer-2 blijkbaar iets
vertellen, getuige daarvan de bljge·
leverde teksten, voorzien van een
begeleidende tekening. De teksten
zijn vooral van psychische inslag:
over kalmeermiddelen ("Pretty Para-
ceramo 1"), eenzaamhei d ("The French
let her"), sleur ("The worker"),
koude oorlog-mentaliteit ("Remember
Russia"), psychiatrische instellin-
gen ("lies") en het gevoel een
proefkonijn te zijn ("[e!ll1lings").
Ook op dat vlak biedt de groep dus
wat en lijkt het soms wel dansbare
hersenmuziek.
Vanuit die optiek is misschien ook
de rare groepsnaam te verklaren,
want ik heb me laten vertellen dat
Fischer-Z de naam is van een korre-
latiekoëfficiënt uit de psychologi-
sche statistiek. En nu we er toch
over bezig zijn; de Z vanachter
spreek je "zet" uit en niet "zie";
dat heeft de groep zelf op hun toer-
nee door ons land bevestigd.
Er zijn op dit ogenblik wellicht
platen te vinden die als geheel be-
ter zijn, maar als voorbode van het
geluid dat naar alle waarschijnlijk-
heid in de komende jaren de popscêne
zal bepalen, is ze verdomd interes-
sant en verdient ze een plaats in
menige diskotheek. -

D.V.L

NOG STEEDS:10 JAAR L.S.W.H.
In Veto jg. 5, nummers I, 2 en 4
verschenen drie artikels over tien
jaar aanwezigheid van lSWH (leuven-
se StudentenWerkgroep Homofilie) in
deze stad. In het kader van diezelf-
de tien jaar organiseert de werk-
groep in het eerste semester van
dit akademiejaar verschillende akti·
viteiten waarbij het element homo-
seksualiteit een belangrijke rol
speelt. 8edoeling is een gevarieerd
totaalprogramma te brengen waarin
homoseksualiteit vanuit verschillen-
de hoeken wordt belil~t. Daarmee
wordt een stap ver~ gezet dan de
klassieke, elementaire informatie
over homofilie die iedereen onder-
hand we 1 mag kennen. __- _"_-_

Homoseksualiteit is een (voor velen
nog wat ongewone) ~agswijze, die
een grote minderhe~Jnder ons (5S,
aS?) persoonlijk aanbelangt. Homo-
seksualiteit heeft te maken met
liefde en relatievorming, met aan-
vaarding door de samenleving, maar
helaas ook met botte afwijzing, en
diskriminatie. Ze leidt tot een
tweevoudige emancipatie: die van de
homo, die zichzelf eerst moet (le-
ren, durven) aanvaarden, en later
zijn'geaardheid' tot een zinvol on-
derdeel van zijn leven moet uitwer-
ken, en die van de hetero die veel
van wat hij als vanzelfsprekend be-
schouwde moet herdenken. Dit en nog
veel meer komt aan bod in het voor-
ziene programma.
Hier een overzicht van de aktivi-
teiten die ter gepaster tijd verder
toegelicht worden in "Aktivitips".
12-18 oktober: film "Die Konsequent'
van W. Petersen in ciné lovanium
(zie Aktivitips)

26 oktober: open-deur in de werk-
groep met gratis vat (Haria-There-
siastr. 20)

5, 6 en a november: films in samen-
werking met D.A.F.-leuven (zie:
Stuc-voor-Stuc november)

20-22 november: film "Faustrecht

VETO
VETO 2

verschijnt op 16 oktober

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten voor de periode 16 ok·
tober tot 7 november moeten uiter-
lijk op vrijdag 5 oktober om 18.30
u binnen zijn op de redaktie (in
't Stuc)

a

der Freiheit" van R.W. Fassbinder
in ciné lovanium

28 november: kollokwium "homoseksu-
aliteit in de pers". Paneel gesprek
tussen sociologen en redakteurs
van de dagbladpers

29 november: fuif in Zaal der Hal-
len

6-7 december: toneel "Zus en zo"
door het Amsterdams Werkteater i.
s.m. Kultuurraad (zie Stuc-voor-
Stuc december)

20-28 december: film "A bigger
splash" van J. Hazan in ciné lova-
nium.
In de loop van oktober en november
worden nog een tweetal-voordrachten
voorzien over de wijze waarop som-
mige wetenschappen op een nieuwe
manier tegen homofilie aankijken
(geschiedenis, teologie). De data
liggen momenteel nog niet vast. Som·
mige van de vermelde aktiviteiten
kunnen eveneens nog van data ver-
wisselen.
Per 1 oktober wordt een brochure o-
ver de lSWH voor een minimale prijS
aangeboden in de Alma's. Deze bro-
chure handelt over de objektieven
van de werkgroep en over een aantal
emancipatorische kwesties. Meer kon·
krete informatie over de lSWH-akti-
viteiten kan je vinden in het
nieuws-bulletin dat je ontvangt
door 100 fr te storten aan lSWH-
leuven, of op het sekretariaat in
te leveren. We vermelden tenslotte
dat "Oe homokrant", het maandblad
van de Federatie Werkgroepen Homofi·
lie, te koop ligt bij Acco en Kri-
tak.
Voor verdere inlichtingen, steeds
welkom op de werkgroep

lSWH
Maria-Theresiastr.20
leuven
016/22.25.72
rek.nr. 431-0049351-45
elke dinsdag 16-18u en
donderdag 20-22u

VETO 3

redaktie: maandag 8 oktober om
14.15u op 't Stuc

kontroleredaktie: maandag 1S okto-
ver om 14.1Su op 't Stuc

artikels. lezersbrieven e.d. moe-
ten uiterlijk op vrijdag 12 Okto-
ber om 18.30u op de redaktie zijn

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 30 oktober en
15 november: vrij dav. 19 oktober om
18.30u op 't Stuc


