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DE BELA~GRIJKSTESCHAKEL
De .teevalUgheden v~taan UUMdoolt .i..rJ1IlIJtdveJtall.tllJooltdeUjke vJOJtdt van een
jaM, zou bel.6.i.6t een boek vol l1J1ekdoten opleveJten.
Oe glUtppenmakeJt b.i..j de e~tejCLtlll.4ltOndle.i.JiinB, 60.tekopiu mallen VOOlt een
vak met l2wt.btL6toze p.\06, een 1l.IUlk' .idee op een algemene vellfJadtJLing 06 gD_
&OOongoede Itela.ti.u. met het kJt..i..ngbu.tuwl. ujn eveneel a.anl..e.i.cü.nen om d
.taak VI1J1kltL6ju.ma.n 06 -vltOUW op je 6choudVLll te n

Die aanleiding is natuurlijk geen ga-
rantie voor bekwaamheid, ~ar ook
verkiezingen zijn dat niet als het
gaat om een beperkt aantal kandida-
ten en vooral om een êênjarig man-
daat.
We willen de goede wil hier niet in
twijfel trekken, maar stellen enkel
vast dat het verdomd moeilijk moet
zijn jezelf als jaarafgevaardigde te
evalueren als je niet weet waarover.
Want dat valt toch wel erg op dat er
een ~/einig afgelijnde taakomschrij-
ving voor deze doodwroeters bestaat.
Koorddansen tussen studiewerk en een
belangrijk aandeel in de studentenbn-
weging is geen kleintje. Daarbij de
bomen door het bos nog blijven zien,
als niemand je precies kan vertellen
welke bospaden de kring bewandelt en
bij ~le1ke boom er gestopt \olOrdt,is
onbegonnen werk .

al
.i6 wa.t 6ltele zon. valldaJl!J; twee novembeJt. het ~te 6.t.udcn.tenp.\Ocu.

oU vooJttopig ac.h.tclz. de /Wg, en je vetolt.Ü1aJt4e edi..tDJt..i..al.i6t IUjkt moe en
elI1J1choUek - hij pe.i.tu.t tlI1J1 z' n Ue6 - IUUVI. de heJt66t .i..n de bomen ach-

teJt de Blteda. Oe BRT 6taakt. Oe Walen dJuz.a..ien VvoJtalu "uu. de. n.iemve We-
eld". Weemoed.i.ge rr.uzi.ek. TJt.i..u.tig.

ZekeJt, M. ujn ~en dat., met de UlUte lage ZOI1, de gedachten kleuJt.to06
ujn, en 6let6, cIá.t eJt geen 6tJt.a66e taal .i6 .• geen macht, zel66 ,tiet b.i.j
.i.emand cke ~eJUne dingen zou moeten 6clvUjven oveJt. ee,:;~6u..taû.e cü.e
en AppU Ba noer.t.
!i66ch.i.tJl .i6 het dezel6de
ze -'pIteken oveJt medebeh
vaJceen p'l.06 die geen VCO'UleJlUtWtg6
heJt66t, de blaJten 6tM.ven, je bén.t. alleen 06
men ona6WendbaaJt en je. weet. ze glll1J1 ook vooltb.i..J.
Oe. un.lVVLllite.U, b.i.jvoOJtbeeld, gaat vooltb.i..j. We ujr{- op dooMU6,
uen de tu1.i..e6 zoalt. de. m.i..ddele.wweJt de WeJt.eld zag - l. ..n dooltb.i..jten
6en, daaJtna komt de z.a.Ughe..id. En je moet Met alt.i.jd je gou..ting UlUlen
hebben. Wat dingen .ugen de. z.i..n .i..n doen oU ge.zond, het fzweek.t wihkJtacht,

och, zo bela.ngllÁ.jk .i6 het Met, en je haaLt je ma.aJt moeiUjkheden op
de hal6.
Oe. 4tude.nt, zoalt. de m.i..ddeletuwelt, v.iJul.t uchzel6 ma.aJt MW. Oe wtie.
.i6 een lIX'..II.eld cU..e.hem ov~t.i.Jgt, een oltde lIWVt hij geen uc.lJ.t op hee6t,
cU..e hij' ondellgaat en lIWVt hij In vell.dw.i.JIlt. Oe 6tudcn.t acht uchzel6 nau
weU.jlu. de moe.Ue. UUMd om VOM .te vechten. H.i.j v.ütdt z.i..ch Met belrutg-
Jt.i.jk genoeg om ze wen dat. ujn ondUWJij6 z.i..nvol zou ujn, en dat hij
alt. een volun66ene zou behl1J1deld cooltden. P1t06u.60J1.en hoeven n.i.et deg"-
Ujk lu .te geven, zó ko6.tbaaJt .i6 de lijd VI1J1de J>tLLden.t nu ook weM.
Met .• en zel64 al «w die P.'I.06U601t goed, .i..n de. 12wt.btL6U.tten moet h.i.j
toch, 06 moet hij n.i.et, alt. hij geen z.i..n he.e6t.
Zel6veJttJt.ou.wen, gelo06 .in de e.igen macht, dd.t .i6 ~ 0116 ontbJteekt.
En het .i.6 ort.thu,tt.end te uen hoe de wWt.i.ee mo..cht.6polen cU..e.we. Mm ujn
dOM 0l16zel6 Met au J>W,eux woltden ge.norr.en. Oe wen, vooJtal KlWtgJtaad
en Scci.ate Ra.a.d, woJz.den al te vaak a6gedarul alt. lulkoek, 06 alt. klieken
VI1J1bUltOkJta.ten. Oe 6tudentenbetoeg.i.ng bIteekt n.i.et äoo«, Het Ujkt eJt.Op
dat. de. machtelozen elkaaJt UevM de 6tJt.ot a6b.i..jten dan de hI111den .i..n el-
kaalt ze 4l1l1111 om -'ol.ida.i.lt .i.et6 ze vl!/U.IJeZenUjken.
(L'aMomT W.ütnen we. .i.w doolt elkaaJt onuU6tarulbaalt .te v.i..nden en u.i.t d
'I1eB .te glll1J1T OOOlLde ene alt. mao.zt.t, de l111deJte.alt. (neo)UbCJtaal, een
dClLde alt. bUltOkJtaa.t, en een v.i.we alt. tJtot61U6.t te bJtandmM.kenT W.i.nn
we .i.w doo«. lI.;edC'.II.U.jd6e.tegenwettlU.ng en doolL het a p.\.i.oJt.i. a6w.ijzen VaJl
cU..aloogT Neen!
WUien de -,tude.nten macht vM.&vell.ven, dl1J1 zullen ze vanu.i.t. een lvz.ede 60U-
cûvt.i..te.U macht moeten delegMtJl IUUVI. tlI1J1vaaltdbaJz.e le.i.deJt.6. EJZ. zullen me-
enten en .i.I16ütut.i.u moeten komen cUe dellfJeUjke le..ideJt.6 kJteëlzen en hen

de ka116 ge.ven te gltOUen. En M. zal een e.ütde moeten komen tlI1J1 de Iwi.di.-
ge. l1J1Mc.h.i.e, cU..e.elke.en het Itecht VI1J16p.\eken gee6t en ontneemt, cU..e.elk
&oooltd en elk .üti.:tia:Ue6 dat Met ons &oooltd en ons .in.iü.a.ti.e6 .i6 a61vLa.akt,
die. maakt dat. elk ujn kot hee.6.t, ujn Ue6 en ujlt 1IX'..II.k, en vClLdM. "wel
doet en Met Olllne.l.i.et". Tot gloJt.i.e VI1J1de. .inM.Üe llI1J1 de KULeuven.
AppU BO .i6 een pl.wLa.l.i6Û6ch koUokw.û.un OVM alle. ~pek.ttJl VI1J1het on-
deJWJij6 tlI1J1 de wUveu.i.te.i.t. Het w.U. de mogeUjkhe..id geven VI1J1een n.i.eu-
lve 60UdaJt.i.te.U en e.en Meuwe. cU..aloog. Je kan M. kontakten leggen met
6tuden.ten VI1J1de I1J1dM.e Vlaam6e wUv~ite.Uen, je. kan M. je uent.w.ijze
voltmen en otUwikkeltJt. AppU 80 kan en moet Wl 1lI111l00p ujn IUUVI. een
Me.uw :el6bwr.u.tUjn, naait de wetC'.l16chap dat een 6tude.nt rechten he.e6t:
op e.en ti11vol en demo lvt.a.ti..6 eh 0ndeJWJij 6 .
AppU 80. Gee.6 jezel6 macht. Ga e.Jt.heen.

Op een voorafgaandelijke en dringen-
de vraag naar een ~hriftelijk ver-
slag over de werkj......van de jaarver-
antwoordelijke werteÛoor negen krin-
gen ingegaan in min of meerdere mat
(m.n. Germania, Godsdienst, Histori-
a, Klio, Landbouw, Medi ka, Pol itika,
VTK, Wina).
Opvallend., naast de geringe reaktie,
is de meestal verwarde, spontane's-
tische verslaggeving.
Overal zijn wel elementen te vinden
die uit de praktische problemen van
elke dag zijn opgerezen; een global
n uitgewer.kte visie op de taken van

een jaarverantwoordelijke in de
krfng- en A.S.R.-werking ontbreekt.
Een minimumopdracht blijkt de admi-
nistratieve kwesties van militiepa-
pieren, tuberculose-kontrole en in-
schrijving voor de eksa~ns te vor-

n. Een fakulteit zonder studenten-
~ilsatfe of kring moet voor deze
taken enkele studentenmedewerkers
vinden.
Telkens wordt ook weer vermeld dat
de jaarafgevaardigden aanwezig zijn
op een centraal orgaan, algemene
raad, centrale raad, open buro, pre-
sidiumvergadering.
Daar worden meestal praktische za-
ken beslist, koBrdinatie en organisa-
tie van kringaktiviteiten. Daar ook
worden standpunten ingenomen en hier
en daar valt het woord "beleid".
De jaarafgevaardigden verzorgen het
kontakt tussen dit orgaan en de ja-
ren. Kontakt wordt omschreven als:
1. verslag uitbrengen van het cen-

trale orgaan in de jaren; info-
kampanjes voeren om een algemene ver-
gadering voor te bereiden rond be-
langrijke kwesties (in de minst oli-
garchische kringen);
2. en omgekeerd (zonder veel om-

schrijving): blee bladzijden per
jaar in het kringblad voor zich ne-
men (VTK) en verslag uitbrengen van
de situatie in het jaar.
In kleine kringen gaat het er g
del ijker en informeler aan toe. Het
probleem van afstand tussen presidi-

en de grote groep wordt niet zo
sterk aangevoeld.
Gemoedelijkheid is wel een kwaliteit
om vlot samen te werken, maar je

•
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BRUSSEL V.UB. AUDITORIUM a bussen yoorzi.n
organisati.: g.rmania, landbouw, ytk .nz.

koop d. informatiemappen j

z. vormen degelijke basisteksten voor diskussie
1

hebt er nog geen beleid mee, 1aat
staan een zicht op het beleid.
Alleen de Germanisten vermelden uit-
voerig:
"informatie doorgeven wat aan moei-
lijkheden en interesses leeft in het
jaar naar het presidium toe en omgn_

erd; dat laatste is totnogtoe te
weinig gebeurd.
Verder het stimuleren van initatie-
ven en zelf een beetje vindingrfjl--
heid aan de dag leggen om wat t
doen .•.•

VOEREN?

voor het an-

Oe joorvQrontwoorDtlijkt. kon h2fl
""a~ verontwoo,.d8l1jkhtld op da
",chouders nemen."

Het is nu eerrnaal orvnogel1jk om iA-
deren te raadplegen over alle de-
tails, maar om bespreekbare dingen
goed te kunnen behandelen moet 00
het breder kader duidelijker zijn.
Bijvoorbeeld. Je legt het verslag
van de ombudsman over de problemen
bij de vorige eksamenzittijd voor
aan je jaar met de vraag of dat ver-
slag een goed beeld geeft van de ck-
same nprob1ePlen.
Deze informatieve en raadplegend
stap van een jaarafgevaardfgde zal
anders gezet worden als hij/zij daar'
bij op de hoogte is van het beleid
inzake studiedruk. De zaak kan beter
gesitueerd worden, de vragen adek~-
ter gesteld en beantwoord.
Ander$ i$ het als de jaarafgevaardig'
de enkele nota's komt voorlezen die
op de presidiumvergadering gemaakt
werden, ttaaronder het probl eem van
de ombudserij; de papieren liggen op
het fakhuis, alle getnteresseerden
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VAN HIER NAAR DAAR: NATIONAAL ONDERWIJSBELEID
We. Mpe.n da.t. zove.el. mogeLi.jk fleMen zu.U.en de.el.ne.men aan AppU '10. He.t ba.h.ur-
mcLtvLia.a.l - enkel.e., 601116 ,ujVi.ge., mappen - Lijn buchüz.bCUlll..
VOOIt. diegenen die. 0111lln 06 andvr.e. Ite.den .toch de. we.g n.i.e.t ge.vonden he.bben
nCUlII. de. VUB 06 de. dolwme.n.ta.tie.mappen n.i.e.t he.e.6t kunnen bemo.c.hü.gen, wUten we.
.in dit e.n volgende. nunIIIeJt6 van ve..to de. twten e.Jtvan ge.Jtuume.e.Jtd we.e.Jtge.ven.
Oe. ondVUAJVlpen Lijn .ûIIIIe.1t.6 te. belmtgllÁ..jk 0'" n.i.e.t onde.Jt e.en blt.e.e.d. pub,ue.k ëe-
!zend .te. maken. En iA he.t n.i.e.t de. be.doe.li.ng van AppU '80 om de. .in601llllCLtie. op
zo' n blt.e.e.d IfIogeLi.jk 6c.ha.al. be.kend te. maken?
Oe. e.e.It.6te. lIIClp die. aan de. bWlLt komt be.handel..t he.t nationaal ondvuui..j6bel.Ud,
e.en ,ujvige. twt van 35 blAdLijden ( n.i.e.t .i.nbe.glt.e.pen de. voe..tnoten, b.i..bli.oglUk-
6á en bijlag en). We. be.pe.Jtken On6 Me.Jt .tot de. MO 6dli. j nen .

PROBLEEM

De sociale selektie in het onderwijs
is een pOlitiek probleem dat sinds
de jaren '50 centraal schijnt te
staan in het nationale onderwijsbe-
leid. Het blijkt onmogelijk te zijn
de sociale selektie te begrijpen als
een louter 'technisch' probleem. De

ve.Jtvolg van p.'
kunnen ze inkijken.
Infonmatiedoorstroming verzorgen is
een essentieel onderdeel in de demo-
~ratische besluitvorming.

JA ARAFGE VAARDIG DEN:
BElANGRUKSTE SCHAKEL

Als jaarafgevaardigden weten wat er
in het jaar gebeurt, een gevoelig
oor hebben voor de verlangens en ver-
zuchtingen van de grote groep, ver-
tolkers ervan zoeken voor het kring-
blad en Veto, de medestudenten veel
vragen en gerichte vragen stellen,
als een vis de kringstruktuur op en
af te zwemmen: het is geen kleintje.
Zoals doorheen de hele radenstruk-
tuur is het gevaar levendig dat ver-
tegenwoordigers uit eigen naam gaan
praten. Dat kan geen kwaad als het
gaat om voorstellen; als het erop
aan komt een juist reli~f te geven
van standpunten en idee~n die leven,
gaat dat niet op. Voorstellen kunnen
dan nog uit die ene mond komen, maar
ze moeten geschoeid zijn op de leest
van de meerderheid.
Hier gaat het dus duidelijk om de op-
waartse bêweg1ng' van de jaren naar
het presidium en verder ...
Over de info naar onder toe hoeft
nauwelijks gepraat te worden als de
eerste beweging mank loopt.
Als de jaarafgevaardigden de keten
van de besluitvorming breken, dan
kan Ier geen sprake zijn van een stu-
dentenbeleid, noch op kringnivo,
noch op A.S.R.-nivo.

KOHKRETE MAATREGELEN

Oe voorgaande gedachtenkonstrukties
dienen levendiger en klaarder gefor-
muleerd. Het probleem dient beter om-
schreven en aangevoeld.
Daarvoor rekenen we op de bijdrage
van vele vertegenwoordigers.
Eerlang zullen gepaste voorstellen
gelanceerd worden via de raden; maak
op voorhand nog kritiek en aarzel
niet korrekties af te dwingen. Als
jaarafgevaardigde schraag je de hele
kring en de ganse A.S.R.; stel je ei-
sen aan de kring en de A.S.R.
niet korrekties af te d~/ingen. Deze
zullen nog nuttig zijn gedurende dit
akademiejaar. Het de konklusies dient
alleszins rekening gehouden te worden
bij de volgende verkiezingen.
Als jaarafgevaardigde schraag je de
hele kring en de ganse A.S.R.; stel
uw eisen aan de kring en aan de A.S~

h.f.

derwijs (UHO) ter sprake in 1953:
de Federatie van Studenten van Bel-
gië, de arbeidersbeweging (t~C) en
enkele tijdschriften met bindingen
in de arbeidersbeweging.
Alleszins werd vastgesteld dat vert~
genwoordiging van de verschillende
sociale klassen in het UHO niet ove~
eenkwa~ met hun aandeel in de totale
bevolking. Vooral de arbeidersgroep
was sterk ondervertegenwoordigd.
De kristelijke arbeidersbeweging re-
ageerde hierop door de nood aan een
grotere vertegenwoordiging van de
arbeidersgroep in het UHO te stellen.
Dit ~erd Qemotiveerd, enerzijds door
het reCht-op onderwijs te zien als
een recht op de optimale ontplooiin~
het zou ondenkbaar zijn dat in zo'n
grote groep als die van de arbeiders
geen kinderen zijn die het nodige
talent hebben om hooQgeschoolde ta-
ken op zich te nemen; die potenti~le
.intelligentie moet de kans gegeven
worden zich te ontplooien. Anders-
zijds was er het motief van de soci-
ale promotie: de mogelijkheid moet
geschapen worden dat kinderen het
verder kunnen brengen dan hun ouders
(=individuele mobiliteit).

MAATREGelEN
De overheid greep in door sociale
maatregelen te treffen, die zich -
opmerkelijk genoeg - beperkten tot
het verlichten van de financiële pro
blemen van studerende arbeiderskin-
deren. Het probleem van verder stud~
ren werd vooral gezien als een k~les-
tie van geld.
De maatregelen die werden genomen
waren: forse verhoging van het be-
drag der studieleningen, later omge-
zet in beurzen (19/3/54) die toege-
kend werden volgens de kriteria van
minvermogendheid en begaafdheid.
Tenslotte de wet van '60 die de fi-
nanci~le mogelijkheden geeft voor de
uitbouw van een sociale sektor aan
de unief.
Wat de resultaten van '~ maatrege-
len betreft, stelt men .st dat er
inderdaad een vooruitgang werd ge-
boekt m.b.t. de demokratisering van

~::----------hetUHO_ill de periode",,1959-66.Maar
daarna heeft zich binnen de lagere
sociale groepen opnieuw een relatie-
ve achteruitgang vooro~an, en er
wordt zelfs een verde~\,;Jling van
de relatieve participatlê van het
lager socio-professioneel nivo ver-
wacht.
Voor deze beweging worden een aantal
verklaringen gegeven. Een belangrij-
ke vaststelling is echter dat de
beurzen een invloed hebben gehad op
de demokratisering, maar niêt op de
meest ondervertegenwoordigde groep.

nood aan een historische, maatschap-
peljjke en ideologische kontekst
doet zich aanvoelen. Het hoofdaksent.
van de informatie ligt dan ook op
de historische schets van het natio-
naal onderwijsbeleid in funktie van
het probleem van de sociale selektie.

ONTSTAAN

Drie punten droegen ertoe bij dat de
diskussie over de sociale selektie
in België ontstoken werd.
Vlak na W.O.II werd er tussen vak-
bonden en patronaat een "pakt van
sociale solidariteit" afgesloten.
Produktiviteitsverhoging was de be-
doeling ervan; deze wilde men in een
klimaat van sociale vrede bereiken.
De vakbonden verklaarden zich hier-
toe bereid in ruil voor hogere lonen,
een beperkte inspraak in de onderne-
ming en een beter sociaal zekerheids.
stelsel. Door de hogere lonen werden
grotere afzetmogelijkheden voor de
produktie gekre~erd en het gevolg
was een spektakulaire welvaartsver-
hoging.

INDIVIDUElE MOBILITEIT
Het demokratiseringsschoentje knelt
echter bij de hypothese van de indi-
viduele mobiliteit, wat inhoudt:
door een demokratisering van het on-
derwijS - in onbepaalde zin - aan
individuen de kans geven hoger op de
maatschappelijke ladder te komen.
In deze hypothese wordt ervan uitge-
gaan dat het probleem van de maat-
schappelijke ongelijkheid kan gelij~
geschakeld worden met het probleem
van de k3nsenongelijkheid van indi-
vidOen, met als konklusie: geef de
individuen de kans (i.c. de financi-
ele mogelijkheden) en voor de rest
hangt het van het individu af of hij
die kansen waarneemt om z'n sociaal
milieu, vanwaar hij afkomstig is, te
overstijgen.
Een stapje verder in deze filosofie
is dat elk individu niet over dez~f-
de kapaciteiten beschikt, maar dat
is niet erg: dit wordt opgelost door
personen te differenti~ren in termen
van prestige en aanzien. Op die ma-
nier motiveert ze de ongelijke indi-
viduen om zich met elkaar te meten
en verzekert ze zich ervan dat de b~
langrijkste posities door de meest
gekwalificeerde personen worden waa~
genomen.
Tenslotte: volgens deze opvatting
heeft de school tot taak om op basis
van objektieve kriteria tot een se-
lektie van de kapaciteiten over te
gaan.
Tegenover deze liberale ideologie
staat echter dat het probleem van
maatschappelijke ongelijkheid niet
kan herleid worden tot het probleem
van individuele ongelijkheid; de in-
dividuele ongelijkheid wordt gestru~
tureerd door de historisch gegroeide
machtsverhoudingen binnen de maat-
schappij; deze verhoudingen blijken
ook het zgn. 'objekieve" selektie-
proces doorslaggevend te bepalen.

SOCIALE SelEKTIE
Sociale selektie hanat niet af van
een bepaald gegeven:'het is een kum~
latief proces. Als de selektie voor
een universitaire loopba~o~t ge-
maakt" worden~ gaat-tfetslechts-ÖII!--"'__--
een zeer beperkte selektie,wat ar-
beiderskinderen betreft, die alle
vorige selektiemomenten overleefd
heeft. Die selektiemomenten situeren
zich bij de overgang naar het eerste
leerjaar, de keuze na het zesde lee~
jaar, de keuze van richting aan de
unief zelf, de keuze van de beroeps-
loopbaan en het derde cyclus-onder-
wijs.
Uit studies blijkt dat er in werke-
lijkheid (in tegenstelling tot de
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Onder deze rubriek "Orden I"Hkt1es van luers .,......t; 11&_ Ift adres
.,.ten .. n de redakU. btkend ~.kt "Orcieft. Ot redaltt1. heeft "t
recht 1ft9UoncIen stullklft in te kortafl, zON!er ,."...1 .an de tn.~ .r.
Yin ~ rIlten. 0aIr. houdt de redaktie zidl lilt recIrt veor te "WooNan
0') brfeYII:.

KRUISWOORD ------------------------------
HORIZONTAAL
1. prikbord 2. zwarte voqel die al
wat blinkt steelt - stemMing 3.
scheepszeilophanging - kring - aa~
duiding 4. limited - pure 5. te
stom om te helpen donderen - Ita-
li~ - bladzijde 6. frekwentie mod~

.latie - afkorting van de KUL als
ze niet katholiek zou zijn - ver-
brandingsrest 7. Instituut voor Li-
chamelijke Opleiding - A.S.R.-or-
gaan dat subsidies verdeeld over
vrije verenigingen - Roemenië 8.
nieuw in samenstelling - lage vro~
wenstem - bestaat 9. imperator -
vergelijk (Lat.) - Amnesty Intern~
tional - voorzetsel 1~. met min-
achtende spot - Nederland

'"D~ orbeidersbf.''1,~~ng nttR httl wot .~ij
~ d~ dtlllOl!.roti.serin9 Van hel: on«r.lj~
moor plukte u tot ""9 tot ni.~.%owtcl
vruchttIl VO".

~~ar het produktieproces had niet
alleen nood aan investeringen en vol-
doende arbeidskrachten; het was al ~
ven belangrijk dat het efficiënt en
degelijk gestruktureerd en begeleid
werd. Het belang van technologische
vooruitgang werd gesteld.
Tenslotte was er in ~7 de lancering
van de eerste USSR Sputniksatelliet,
waardoor het Westen gekonfronteerd
werd met het gevaar van een techno-
logische achterstand op het Oostblo~
Al deze zaken ~ken het aannemelijk
dat vanuit politiek oogpunt het uni-
versitair onderwijs de volle aandacht
ging krijgen. Het universitair onde~
wijs werd gezien als een instrument
voor de ekonomische politiek. Het
was de rol van de staat OM het te-
kort aan hooggeschoolden op te van-
gen.

SITUATIE IN HET UNIVERSITAIR
ONDERWIJS, REAKTIE

EN VERKLARING
Een aantal groepen brachten het the-
ma van de demokratisering van de to~
gang tot het universitair hoger on-
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VERTIKAAL
1. toestemming - muuruitholling 2.
kunstschool - celsius 3. Latijnse
aanspreekformule in brief - rechts
- Schots meer 4. ingenieurskring -
Dienst Universitair Onderwijs -
muzieknoot 5. eer meebrengend -
beginletter - Meter 6. nummer -
voorzetsel - boekbeschermer 7. Be}
gië - westerlengte - studentenon-
derneming 8. lang en s~l Egyp-
tisch monument - radius 9. oudger-
maanse schriftteken - zwavel -
het (Lat.) 10. omvangrijk - knij-
pen

a

POLITIKA-HUIS
Alle berichten ten spijt - en dit
geldt als een soort recht op ant-
woord - bezit Politika (Van 't Ses-
tischstr. 38) weliswaar nie..t over de
1ste verdieping om te vergaderen.
Wat niet wil zeggen dat we geen ver-
gaderzaaltje hebben. Achter het kaf-
fee bestaat er zoiets als Auditorium
Van 't Sestichstraat 014.414.439,
waar alle buro's, beheerraden en
werkgroepvergaderingen doorgaan. Let
dus wel: werkgroepvergaderingen, wat
betekent dat er niet alleen een on-
derwijswerkgroep bestaat maar ook
feminisme, kultuur, sport, graffiti
en absurd gedrag; jawel, alle komen
stilaan van de grond, en dat gebeurt
allemaal in dat kleine kringkaffeet-
je op de hoek daar; en wees maar ge-
rust dat die 1ste verdieping voor-
eerst niet zal invallen!!!

Kris Boenders
koördinator Politika



v~votg van p.2
theorie van de indidivue1e mobili-
teit) duidelijke 'kanalen' zijn waa~
in kinderen uit de verschillende mi-
lieus ge100tst worden.

OORZAKEN
De beleidsvoerders in de jaren 50-60
weigerden het probleem van de kan-
senongelijkheid te stellen als een
probleem van de machteloosheid van
sociale groepen.
Onderzoeken binnen de wel gevoerde
beleidslijn maakten echter duidelijk
dat ze het toch niet bij het rechte
eind hadden.
Zo werd er een inventaris opgemaakt
van het talent (om het daarna te
kunnen opsporen) met als verbluffend
resu1 taat dat er geen noeeenswaardt-
ge hoeveelheid talent verloren ging.
Dit verlegde het probleem van "wie
is school geschikt" naar "wat is
schoolgeschikt", maar het onderzoek
hiernaar werd volledig afgestemd op
het kind als individu, los van zijn
kontekst. Het is de verdienste ge-
weest van W. Labov dat de school ach-
terstand van lagere sociale klassen
veroorzaakt wordt door de tegenstel-
ling tussen de kulturele achtergrond
van een lagere groep t.o.v. de heer-
sende, waarvan de school een uitge-
sproken onderdeel is.

VAN INDIVIDUELE
NAAR KOllEKTlEVE EMANCIPATIE

De jaren '60 kenden verdere demokra-
tiserende maatregelen t.o.v. de uni-
versiteit (decentralisatie van de
universiteiten: de unief bij huis;
de wet op de omnivalentie van de di-
ploma's die in theorie de ge1ijkwaa~
digheid van alle middelbare school-
opleidingen vastlegt - de praktijk
is wat anders; het VSO).

De jaren '10 :omlltekur
Rond 1970 kreeg de arbeidersbeweging
aandacht voor het fenomeen van de
sociale emancipatie en kwam de vraag
naar boven hoe het onderwijs ertoe
kan bijdragen tot een grotere gelijk·
heid in de verdeling van de sociale
goederen, m.a.w. hoe het onderwijs,
i.p.v. aan individuen, aan een soci-
ale groep ten goede kan komen.
Daarmee wordt de aandacht gericht op
het onderwijs zelf, de organisatie
ervan; de interne demokratisering
van het onderwijs komt aan bod.
Anderzijds, en hieraan gekoppeld,
wordt de aandacht wat afgeschoven
van de unief om gekoncentreerd te
worden op basisonderwijs enerzijds
en het technisch en beroepsonderwijs
anderzijds; dit vanuit de visie dat
meer mensen en middelen ter beschik-
king moeten gesteld worden van ~e
kansamen.

UNIVERSITEIT EN DEMOKRATISERING
Tegenover de verscheidenheid in soci-
o-kulturele herkomst van de studen-
ten staat een universitair onderwijs
dat naar inhoud en vorm vooral ge-
richt blijft op de waarden, doelstel-
lingen en belangen van midden- en
hogere klassen. Dat uit zich in de
konkrete werking ervan, in de opbouw
van het studiepakket en in de aanwe~
ding van de financiële middelen.
Daartegenover staat nog steeds een
diskriminutie van het NUHO (kleinere
beursbedragen. geen toelagen voor
een sociale sektor, lagere werkings-
toelagen dan voor UHO ...), terwijl
het UHO financiëe1 nog steeds over-
gewaardeerd wordt t.o.v. de andere
onderwij stypes.
Ondertussen zijn we aanbeland in de
situatie die - hopelijk - genoegzaam
bekend is: de ekonomische recessie,
die ook haar weerslag heeft op het
onderwijs.

Niet alleen zit de staat met een be-
grotingstekort dat moet opgelost wo~
den: de prognoses die in de ja-
ren '60 werd geMaakt over de vraag
naar akademici in de jaren '80 blijkt
echter dat men zich vergrepen heeft
aan een overschatting. Momenteel is
de vraag niet meer: hoe laten we het
talent aan bod komen, maar omgekeerd
hoe geraken we van het teveel aan a-
kademici af of hoe worden ze afge-
remd. De demokratisering van het ho-
ger onderwijs staat niet meer cen-
traal.
Integendeel: uit de overheidsmaatre-
gelen die genomen werden kan men af-
leiden dat de omgekeerde richting in
wordt geslagen: verhoging van het i~
schrijvingsge1d en de herziening van
het beurzenstelsel en van de sociale
sektor.
In de map wordt uitvoerig ingegaan
op het beurzenstelsel, geregeld vol-
gens de wet van 19/7/71 en die nu
aan herziening toe iS.Een essenti~le
kritiek op die wet werd gegeven door
de studie van W. Bosmans, waarin hij
vaststelde dat de toegekende beurs
(-bedragen) in verhouding niet zo-
zeer terecht komen bij de groep waa~
voor ze in eerste instantie bedoeld
zijn. Het probleem ligt hier bij het
begrip "minvermogendheid" dat moet
geherdefinieerd worden. Een oplos-
sing hiervan dringt zich op.
Tevens moet er echter verder gewerkt
worden aan inhoudelijke maatregelen
om de demokratisering van het (hoge~
onderwijs als middel tot sociale e-
mancipatie door te voeren. Hierbij
wordt gedacht aan "studieloon", een
soms geld die de student jaarlijks
ter beschikking wordt gesteld om
zelfstandig te kunnen leven; dit va~
uit de visie dat studeren een vorm
van arbeid is die de gemeenschap ten
goede komt. Er wordt echter verwacht
dat van dit streefdoel wordt af
dat van dit streefdoel (studieloon)
wordt afgestapt. Meer wordt er ge-
dacht aan een "sociaal statuut voor
studerenden" dat voor de betrokkenen
zowel een juridische als financiële
ze1fstandiQheid zou omvatten. De ui~
gangspunt~''1aarin dit statuut geka-
derd wordt, lijn:
studeren is een zinvolle bezigheid,
een goed op zich, en iedereen heeft
het recht ervan te genieten;· men
moet echter een onderscheid maken
tussen vorming en beroepsopleiding;
en: met d~~lidige evolutiesnelheid
van de ma, ~happij kan vorming niet
langer eenmalig zijn.

Tot hier de - er weze op gedrukt -
summiere samenvatting van de Appê1
'80-tekst over het onderwijsbeleid.
Op basis van deze gegevens kan er nu
verder gegaan worden om konkrete op-
ties te nemen en uit te werken.

EEN IJL TREURSPEL
Niets. Gewoonweg niets verrassends
of verbazends in deze stad te bemer-
ken. Een défi1é van de rijkswacht te
paard in nachtelijk Leuven, het was
niet bijzonder provocerend en erger,
er was niet eens maanlicht. Betogin-
gen?
Oude slogans en steeds oudere mensen
die individueel nog wel hard kunnen
roepen maar als groep niets meer be-
tekenen. Er is de waardevolle poging
van Appê1 80, zowel een oproep als
een vrucht, misschien een vruchtbare
oproep, maar voorlopig toch maar een
oproep. Want waarom. om welk wal ha1-
1ah, om welk gouden afgodsbeeld moet
er nog gevochten worden? Wij telen
voedergewassen en suikerbiet en be-
zitten een piek-up met vele platen
uit de golden sixties.
In 1968 was ik elf en voelde mij
niet erg betrokken bij de maatschap-
pelijke onrust die dan schijnt ge-
heerst te hebben. Veeleer legde ik
me toe op de studie van de moeder-
taal en het metriek stelsel, waarv~n
ik alleen het laatste betreur. En
in '6B. wel ja, viel er wat te be-
vechten. Taboes maar vooral kleine
regeltjes van gezag en onderdanig-
heid. Maatschappelijke strukturen?
Minder echt dan men algemeen aan-
neemt. denk ik, zij bestaan nog en
de meerderheid betwist ze niet ern-
stig.
We zijn wel een stuk vrijer geworden
ja, wij mogen zeggen wat we denken
zolang we maar niets doen. Dat is
nochtans al veel. Daarenboven, doen
vraagt noeite en waarom moeite als
het zonder ook gaat. Recht op passi-
viteit, pinten en plezier, het is
noch min noch meer essentieel.
Trouwens, waarom zouden we ons af-
sloven?
Omwille van de demokratie? ~aar wat
is demokratie? De Sovjet-Unie? Nee
toch ... Zweden? Is het alleen omdat
het er vroeg donker is dat men er
zelfmoord pleegt? Amerika? Haar waa~
toe leidt demokratie als men met
zulk een aksent Er.... s spreekt?

.d~
Omwille van de godsdienst? Zoals
Khomeini. kruistochten met kokende
olie? Of een naTeve tout. 1e monde i1
est genti1-menta1iteit? De Kerk
kreeg rake klappen. Het kind wordt
weggegooid met het~dwater. Gaat
gij 's zondags nOUe,ar de mis, al-
lez gij. Nochtans, ~a, ik ga. En al
is er wel enig religieus bewustzijn
bij de aanstormende generatte aanwe-
zig, ze blijft toch nog vaak beperkt
tot de intimiteit van het kleine
groepje. Weekends in bossen met val-
lende bladeren. Het is prachtig.
Maar voorlopig niet genoeg.
OMwille van het socialisme? De Mor-
gen wordt veel gelezen. Ik vind het
geen buitengewone krant. Er staan
nogal wat spelfouten in. De kompeten.
tie op voetbal gebied is insgelijks
betwistbaar. Voorzeker bestaat er

een hoger socialisme. In geen enkel
land ter wereld gerealiseerd. En
waarschijnlijk is ook dat een geluk.
Hoe verschrikkelijk onverkwikkelijk
moet het zijn, al die perfekte pro-
letari~rs, edelmoedig en verstandig,
die eenieder voeden naar behoefte.
Omdat voedsel belangrijk is.
Strijden voor Vlaanderen? Een lap
grond met huizen in rode baksteen en
kabouters in de voortuin. Waar men
zich over zijn taak zo onzeker voelt
dat men voortdurend schreeuwt hoe
trots men er wel op moet zijn. Ie-
dereen houdt van zijn land, vooral
als hij beweert het te haten, maar
een doel op zichzelf kan dat toch
niet zijn. Vliegt de blauwvoet,
storm op zee, krakende dijken, water
in de straat en de koning in een
bootje.

Wij zijn in het niets terecht geko-
men, de haveloze generatie. 10.000
neen, ja, dat is nog erg konkreet,
weshalve de slogan oproept tot man-
haftig verzet. Vele mensen hebben
zich zeker ernstig daarvoor ingezet,
maar. Ging het wel om dingen die of-
fers en heldenmoed rechtvaardigen?

In deze woestijn waar studenten zich
slechts als één man achter nietszeg-
gende kommunikees kunnen scharen,
zoekt eenieder zijn weg en de twijg
om zich aan vast te klampen. Een
lief, zolang het duurt, zolang .ze
lief blijft. Po~zie maar de bundels
worden in Vlaanderen terecht weinig
verkocht, ellendig vaak. die leeg-
heid zonder ritme. En God. Niet dood
maar voor velen niet levend genoeg.
De vorige oorlog is immers reeds
voorbij en de volgende nog niet be-
gonnen.
Ik zal mijn weg wel vinden. U waar-
schijnlijk ook. Dat is dan wel al1e~
~Iant niets is nog de moeite waard OIr
alles om te riskeren. Al is dat al-
les ook niet alles. Zoals de meeste
dingen, maar waarschijnlijk moet ook
dat gerelativeerd worden. Het is
zaterdagmorgen en het is mooi weer
en nu ga ik in de tuin spelen.

r.t.

LEUK EN TOCH ERNSTIG
Glt.a66.i..to, II!Wlvoud: gILa66Ui.
(l.t. GIt. 6c.JvUjven. I
1. op6chM.6.t op lIIt.IJWt en gedenk.tekenen. .in de. Ou.dhUd: de. g1La66Ui .in Pompe.j.i.,

.in de. IuLtakomben.
2. u.i..tbIL. 6Chil.d~ op e.en zwaJl..te. III.IUII., veAlvt.e.gen doo« die. me..t w..U; .te. ëe-

6w'jll.en en. da.aIWt de. lijnen. d~ 6-ig1LWl. u.U ze 1l.ILa66en..

Zo zegt onze pater Verschueren het
in zijnen "modern standaardwoorden-
boek". l-1aarwij zien duizend keer
meer in deze muurschrijfsels, zij
het woorden, zij het tekeningen.
En vooral Leuven dan met zijn 20.000
studenten, die niet steeds op papier
willen schrijven of tekenen, is een
ware schatkist van graffiti: de vele
muren die versierd zijn met strijd-
bare oproepen tot aktie, uitingen
van indiciduen die hun naam willen
vereeuwigen, of persoonlijke medede-
lingen, ludieke of absurde manifes-
taties van kreativiteit, amoureuze
of obscene versmachtingen al dan
niet in de openbare WC's,(po1itieke)
symbolen of tekeningen. Te veel dus
om zo maar voorbij te lopen en de
muurschrijfsels te bestempelen als
zinloze uitingen van vermoeide gees-
ten.
Bevestiging van onze estetische ver-
rukking vonden we in een artikel in
de Haagse Post, 29 dec. 1978: "De
nieuwe graffiti: dit blijft in ieder
geval staan als de neutronenbom
valt". a

Het gaat hier over Amsterdamse
jeugdige punkers. die luisteren naar
namen Fendex. De Zoot of Dr. Rat.
Met een dikke zwarte viltstift gaan
ze de Amsterdamse muren te lijf en
dekoreren ze met hun namen in ver-
scheidene lettertypen, tekeningen of
punkerige slogans (terror! destroy!
drop de neutronenbom!).

Gekonfronteerd Met een uitzichtloze
wereld in verval is hun enige doel
zich te manifesteren via graffiti of
zoals De Zoot zegt: "It'ijmaken de
kreatiefste graffiti. Het gaat ons
niet OM politiek, van die of die
moet uit de gevangenis, of om een
voetbal klub zoals bij de jongens van
F-side. Wij werken ook niet graag
met een sjabloon: (...) Dat is han-

dig als je reklame wil maken voor
een blaadje of een groep, maar de
manier waarop wij het doen is per-
soon1 ijker."
Metterdaad bewijzen dat je bestaat
door je naam en je gedachten te
schrijven/tekenen op de muren, dat
is het eni ge wat ze wil 1en. "Goei e
graffiti vind ik een naam of een te-
kening die de mensen zien en onthou-
den. Het is natuurlijk geen vanda1i~
me, het is kunst, City Art. Ik ben
het ook niet eens (...) dat je het
alleen op moderne, lelijke gebouwen
moet doen. Op een pas gerestaureerd
grachtenpandje is het ook heel aar-
dig."
Ons doel - van het "Groepswerk Graf-
fiti van Po1itika - is dan twee~r-
lei: enerzijds een inventaris opma-
ken van geslaagde graffiti door be-
schrijvingen en door foto's; en an-
derzijds, wie weet, de Leuvense str&
ten bij nacht zelf onveilig maken
door onze ongebreidelde schrijflust
bot te vieren op daartoe bestemde
plaatsen.
En later op het jaar wi11e~!we een
verslag maken van onze bevindingen,
misschien onder de vorm van een ek-
stra-Po1stok. Uitkijken dus en mee-
doen.

Koen
(uit Polstok, okt.'79)



MOET JE DE KRING VERMOORD HEBBEN
OM AFGEVAARDIGDE IN EEN RAAD TE ZIJN?

I. WEEKEND KULTUURRAAD
TelUlJ.ijt. Soci..a1.e. Ra.a.d de. noolUioot..teU.jke. Jt.Ou.te. koot., vVLÓtokken op 26 ok.tobeJt
de. IvLUtga6ge.va.aJtd41den VOOIt Ku.UuuNta.a.d .in e.eJtdeJt nooltdwe.t..teU.jke. 1Li.c.h.t..&tg,
IIa.aJt WakkeJtze.eL Ge.en andeJte. oVVlWeg.ing .. bll.aC.h.t ont. .to.t 10 km builen Leuven
dan hu t..ónpele. 6Ut dat: di;t hu en..i.ge. we.e.kendItu<A «tt6 dat: nog vlLi.j t..tond.
Op hu ~g~: .e.en kenn.i.611111k.&tgen e.en ptann.&tg VOOIt de. we.Jtk.&tg van hu
gUtaJLte. em<.e.ja.aJt.

KE~NISMAKING lingstekst van Ku1tuurraad, werd er
verdere mogelijkheid gegeven om mêêr
te weten te komen. .
Zo kwam o.m. de verhouding Kultuur- .
raad - 't Stuc aan bod. Uit de voll~
dige naam "Studentencentrum" kan al
opgemaakt worden dat 't Stuc mêêr is
dan alleen Kultuurraad. Deze raad is
êên van de 5 A.S.R.-raden en heeft
haar sekretariaat en het grootste
deel van haar centrale werking in 't
Stuc (animatiezaal, ateliers, kursu~
sen, kantoren). Vandaar dat vele me~
sen menen dat Kultuurraad en 't Stuc
synoniem zijn - wat dus niet volle-
dig korrekt is: 't Stuc herbergt
meer dan deze raad a11een .•

De algemene vergadering van het vo-
rige jaar had meer dan haar handen
vol omhaal' identiteit en rol binnen
Kultuurraad te bepalen. Eên van de
resultaten van dit gewetensonderzoek
was dat het noodzakelijk is om in
het beging van elk nieuw jaar een
weekend te organiseren met alle af-
gevaardigden om elkaar beter te le-
ren kennen: als persoon, als verte-
genwoordiger uit een kring met zijn
mogelijkheden en moeilijkheden. Van-
daaruit zou dan een goede basis moe-
ten gelegd worden om als groep op-
lossingen te zoeken voor problemen
en idee~n uit te werken i.V.m. een
kulturele werking in de kringen.
Want dat was dan een ander belang-
rijk resultaat van de introspektie
van de vorige A.V.: haar taak moet
er in de eerste plaats in bestaan de
kulturele aktiviteiten in de kringen
te koördineren, te stimuleren en ko~
kreet te ondersteunen.
Er was vooraf reeds een korte A.V.
geweest; kwestie van elkaar al eens
gezien te hebben en de noodzakelijke
informatie om verder over te kunnen
praten, mee te geven als voorberei-
ding op het weekend.
Van de 24 bekende afgevaardigden
kwamen er 10 per openbaar vervoer,
autostop, geleende fiets of auto
naar Wakkerzeel afgedaald. Een pover
resultaat? Uit een ~orte enkête voo~
af bleek echter dat heel wat mensen
zich buiten hun universiteitse akti-
viteiten ook noo met andere zaken b~
zig houden, vooral de jeugdbeweging
thuis.
(Met de 24 bekende afgevaardigden
worden no~ niet alle kringen betrok-
ken: we zlJn nog steeds. het·spoor
bijster van de Teologische Kring,
Canonica, VRG, Apollonia, Farma, 0-
ri~ntalistiek & Slavistiek en de de-
partementen Archeologie en Musicolo-
gie. )

Er was geen al te strikte planning
opgemaakt voor het weekend. Een aan-
tal aspekten zouden ter sprake komen
maar vooral was er veel "vrije tijd"
voorzien; o.m. werd er in de voor-
middagen geen diskussie voorzien -
uit talrijke ervaringen blijkt im-
mers dat de aktiefste gedeelten van
een weekend de namiddagen en de avo~
den zijn; vooral deze laatste hebben
een duidelijke weerslag op de vol-
gende dag ... zodus.

Kan je. ons de wa9 rvo or Wakku.
zeel wiJzen?

Een kennismaking slaagt, slaagt min-
der of mislukt. Achteraf bleek de a}
gemene indruk positief te zijn: de
deelnemers hadden zowe1 een beter
zicht op elkaar, op elkaars kring
als op hun werkingsterrein en raad.
Het kontakt verliep inderdaad kalm-
pjes en spontaan. Kultuurraad kwam
zelden ter sprake, tenzij voorzien
in de sessies; en dan nog. Als je
niet zou geweten hebben dat het een
weekend van Kultuurraad was, zou een
toevallige bezoeker soms q~end he~
ben dat er een samenkomst van het a~
tiekomitee of van Kringraad plaats
had, zo divers ~Iaren de onderwerpen
die tijdens het eten of erna ter
sprake kwamen.

EEN MOLOCH 1
Op basis van een summiere voorstel-

Binnen Kultuurraad zijn er twee wer-
kingsterreinen: de centrale aktivi-
teiten, openstaand voor iedereen zo~
der op de kringstruktuur terug te
vallen: de werkgroepen·en de progr~
~atie (zaaloptredens),met daarbij
aansluitend de pro~tie (bekendma-
king). Probleem dat hierbij rijst
is hoe de studenten - via de verte-
genwoordigers in de A.V. - op dit
centra 1eterrei n- hun inbreng en kon-
trole kunnen realiseren. Promotie is
niet zo'n probleem omdat dit recht-
streeks volgt uit de aktiviteiten
van de twee andere blokken. Inbreng
op de werkDroepen kan redelijk een:
voudig gerealiseerd worden via de
"adviesgroep" van dit blok; deze
komt regelmatig samen OM de lopende
werkgroepen te evalueren en de plan-
ning voor een volgend semester uit-
werkt; vertegenwoordiging uit de A.V.
kan hier gemakkelijk aan bod komen.
Voor de progr~~tie zit de zaak wat
moeilijker. O~kele zaken na (bv.
de filmprogrammatie) kan hier moei-
lijk een planning op lange termijn
konkreet bediskussi~erd en gepland
worden. Want-bij prograr.rnatiekomt

-detaë;is
hominiIJusque·

L'histoire se rêpête, maar dan in o~
ge.ke.Vtde. zin. * Zowat tien jaar gel~
den palmden de toenmalige AmsterdaM-
se t..tude.n.ten het Maagdenhuis in als
protestuiting tegen het t..tIteng hiëlt-
1lII.c.hi6c.h en Itege.n.tuk uMVVt6iluu-
bu.tuult. ·Ook daar hing de de~krati-
sering in de lucht en ze kwam er ook
min of meer. * Nu loopt de Nederlanc~
se ond~jt.mini6.tVt met plannen
rond om de gedmokratiseerde univer-
siteitsstruktuur opnieuw op de oude.
le.u.t te schoei en. * Misschien doet
minister Pais die pogingen wel om e-
ven te kijken of de studenten nog
zo 6l.&tk zullen reageren als toende~
tijd.

*We vragen ons toch af waaA heer Tin-
denwu. al die plLi.jze.n en ondVt6c.hu-
d.Utgen in z'n huis bergt. * Misschien
heeft hij wel een abonneme.n.t op Vuil·
t.e. onderschei dingen. * Voor het Tin-'
dentan6boe.k van Luk Mariën - eks-Vet~
medewerker! - zal Leo waarschijnlijk
wel geen plaats vlLi.jmaken.

*Zelfs de Gazu van AntweJtpen staat
ervan te kijken dat be..tog.&tgaanv~-
gVt6 nu al in Leuven een schriftelij·
ke aan6~eUjkhe..i.d.llvvr.klaJWtg op
het pOlitiesekretariaat moeten teke-
nen. * De lei.. an.ti..-c.a.6t.e.u.It , weet je
wel. * Op een van de volgende gemeen·
teraden mag bUltgeJtvadeJt Vant..&ta zich
aan een i..n.teJtpe.lta.ti..e. verwachten o-
ver deze ongeoorloofde handelwijze
van zijn kommi..6t.1lII.i..6Ie.ven.

*Aan de. andeJte. kant: was di..e.zel6de. bur-
gemeester 6l.&tk gebeten door de im-
pressionante mac.ht6ontpleoi..i..ng van
de ILi.jk4wac.h.t bij de Vlaamse beto-
ging van 24 oktober 11. * Waarbij hij4

het er vooralopaan snel te (moeten)
reageren op aanbiedingen van groepen
en gezelschappen - waar soms maar
enkele dagen of zelfs uren bedenk-
tijd mogelijk is. Om de beslissing
mee te bepalen wordt beroep gedaan
op mensen die in een of andere bran-
che (toneel, jazz, pop, kabaret ...)
geTnteresseerd zijn en die gemakke-
lijk bereikbaar zijn. Een gestruktu-
reerde inbreng is in programMatie
dus weinig realiseerbaar. Toch kan
achteraf kontrole en kritiek door de
A.V. uitgeoefend worden; trouwens
programmatie is, evenals de andere
werkingsonderdelen, gebonden aan de
algemene beleidsvisie van Kultuur-

Gespt"elltll IJj het houten vuur
raad (die enkele malen per jaar be-
sproken wordt door de "stuurgroep
Kultuurraad" , wat open vergaderi ngen
zijn) en door de beschikbaar gestel-
de budgetten, toegeke~t'100r de A.V...s
Wat die budgetten (de u~groting) be-
treft, werd op de laatste stuurgroep
(maart-april 79 - zie Veto jg. 5 nr.
14) het·aksent vooral op de aktieve
kulturele werking gelegd, nl. de

1,

werkgroepen die t.O.V. vorig jaar
meer werkingsmogelijkheden zullen
krijgen, dus meer subsidie. Voor
programmatie werd geopteerd in een
status quo m.b.t. de subsidiëring,
d.w.z. 700.000 fr ofwel 100.000 per
aktieve maand. Ook voor de promotie,
waarbij geopteerd werd voor meer a~
tergrondinfonnatie - niet alleen in
de krant maar ook bij voorstellingen
zelf - zal het budget verhoogd wor-
den(+360.000 fr t.O.V. + 260.000 fr
vorig jaar). -
Ook de bar van 't Stuc, die qua kon-
kreet beheer onder Kultuurraad vzw
valt, kwam - tussendoor - financieel
ter sprake. (We verwijzen hiervoor
naar Veto jg. 5 nr. 10).

A.V.,DE HANDEN UIT DE MOUWEN
Zoals reeds gezegd was de A.V. van
vorig jaar druk doende met zichzelf
te verkennen. Konkrete aktiviteiten
vorig jaar vanuit de A.V. zijn toen
niet gesignaleerd, tenzij een flinke
deelname aan "Kuratief je" (8 mei 79)
Maar die bezinning van de A.V. heeft
zowel haar nut voor dit orgaan zelf
als voor Kultuurraad als geheel ge-
had. En dit jaar wordt het dus ef-
fektief een jaar van daden!
Want dat is het tweede luik van Kul-
tuurraad: de werking met en naar de
kringen, een taak die de A.V. op
zich neemt.
Er werd een round-up gemaakt van wat
er op kultuurgebied zoal in de krin-
gen gebeurt. Een aantal kringen heb-
ben al een heel pakket konkrete of
nog verder uit te werken initiatie-
ven (bv. Germaanse, Medika, Romaan-
se), andere hebben enkele konkrete
aktiviteiten op het oog (Politika,
Ekonomika); enkele kringen moeten
het nog 's goed bekijken en andere
vragen zich nog af hoe ze hun achte~
ban in beweging moeten krijgen. Op-
vallend was wel dat er meestal al-
leen maar aandacht was voor "trad iti-
onele" aktiviteiten (open podium,
kerstfeestjë) en 'l!I~i~neCwpass'ieve"
karakter ervan: luisteren, kijken en
slechts zelden: het zelf doen (de
uitzonderingen zijn er). Daarom zal
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zelfs een kwade. bli..k naar het Mi..ni..6-
.te.lLi.e. van Bi..nne.nland6e. Zaken wierp!
1t 't Zou goed Zijn eerst 's i..n ei..ge.n
hIlII..t te kijken.

*Waar komt opeens die gJt.O.te. Izu.U.woe.de.
van de unief aan de plakboltde.n van
't Handelskot en het Psychologisch
Instituut vandaan? * We dachten dat
die valvenborden be.doe1.d waren om de
palkwoede van de studenten in banen
te leiden. * Maar nu mag je al bUj
zijn als er een affiche langer dan
.we.e. dagen blijft hangen. * Vic~-
rektor Servotte, lui..6.tVt.t u?

*Spanne.nd! * Ouders van VSO-leerl in-
gen hebben een p4oc.e.6 ingespannen t~
gen een school én de mi..ni6.te.lt van
Nati.cmale. Opvoe.di..ng. * Ze vinden dat
hun jongens omwille van een pr09ram-
mahervorming via een mini6.tVti..ë1.e.
omze.ndblti..e.6 te we..&ti..g Latijn meer
krijgen. * Indien hun klacht aan-
vaard wordt kan Je.6 het nog meemaken
me.~ op het gerechtelijk matje
te worden geroepen. * Dat noemen we
nog eens de. hIlIlde. weg om onderwijs-
inspraak te krijgen.

*Sommige proffen Ve.lt6taan het niet
dat de studp.nten klagen over dulte.
kwt6U6t.en. * Volgens hen gaat er
geen WUe.n6c.ho.ppeUjke. uil6.t1LaUng
uit van kursussen aan 35 c.en.ti..e.me.n
peJt blad. * ~let I a 2 61t per blad
wordt het voor studenten soms moe.i..-
Ujk om zich gewoon al wetenschap
aan .te. t.c.ha66e.n.

*I~e. t..tude.n.ten hadden er genoeg
van flink te moeten a6dokke.n om
voortaan te kunnen t..tudeJten. * Niet
alleen namen ze het niet dat het
g~ onderwijs guc.~ werd,
maar het ge.blte.k aan goe.de. t.taapakko-
modatie. in de nabijheid van de unief
deed hen tot aktie overgaan. * Ze

gooiden eenvoudigweg alle buite.ntand
t.e. ga6.te.n uit de t.j~e.ke. hote.l6 en n~
men er ze.l6 hun intrek. *We hebben
nog niet vernomen hoe het a6ge.lopen
is.

*Mogelijk komt het binnenkort wel zo-
ver dat je ge.en nagel meer in de
muur van je kot mag kloppen. * Het
ministerie van Nederlandse Kultuur
is immers zinnens om de he.le. Leuve.n-
t.e. t.tad6keJtn als beschermd monument
te laten klasseren. * Zullen de be-
woners dan ook be.6c.h~d verklaard
worden?

*GJt.O.te.parLie.k a a n de 8Jw.6t. e.l6 e. uni..e.6
* Daar is men aan de haal gegaan met
een 6.i1.JrI over de t..tude.n.te.ndoop. * En
de studententraditie komt daar niu
al .te. pllOpeJt te voorschijn. * UCL-
doopvoorstanders hadden kunnen ver-
krijgen dat de film aan de UCL niu
v~ond mocht worden. Aan de VUB
wilde men hem wel projekteren, maar
werd-ie net v661t de geplande voor-
stelling gepikt. * Gezocht: een p4o-
je.k.tolt.

* * *OPLOSSING KRUISWOORD



VRAAG HET AAN TANTE VERA
We hebben M tang op mouen wachten, lIWVt tWufeli..jk iI. hi..j M.
Na Gw hee6t ook Leuven u.jn lokale pUuutt: "Rl1CÜ.oSCOltp.i.o".Op FM 101 Mhz.
Mu Un van de ~6nl?JlleJt6 h.a.dden we een gUpltek. (Ac.hteIu.t6bleek da.t
ook KU6et-Lo een Jta.d...io lli.jk iI.: "RatLi,o CoWLtlty").

VETO: Een nie.LW.'e.lI.D.JJi.o.""at .iA ei-
genlijk de bedoeling?

R.S.: Wij zijn geen strijdzender,
wat dat ook mag inhouden. We

zijn dus niet duidelijk gericht, om-
lijnd, van een partij: dat staat in
de grondlijnen. We werken ieder voor
de hele lokale gemeenschap, 66k voor
de unief, gewoon een onafhankelijk
draaiende kern. Dat wil niet zeggen
dat we geen duiding gaan doen, en
geen stelling gaan innemen; maar
niet ekstreem rechts of ekstreem
links, dat moet maar in de open pro-
gramma's naar voor komen. We moeten
gewoon vrij zijn. Enfin, ik zal dik-
wijls verwijzen naar Louvain-la-Neu-
ve, omdat ik weet dat dat gaat.
Als je jezelf financi~el kan bedrui-
pen door je materiaal af te schrij-
ven en door gratis medewerkers, moet
je gewoon geen geld gaan vragen aan
partijen of organisaties of eender
wat, want vroeg of laat schept dat
toch verplichtingen of vinden ze
daar een stok om je mee te slaan, ik
vind dat niet gezond.
Hetzelfde met de platen. Er komt een
diskoteek die van de vzw wordt. Dat
zijn de giften die we krijgen van
alle platenfirma's, zonder één ver-
bintenis. Ons systeem is: we kopen
geen enkele plaat. We willen vrij
zijn, maar we vragen die mensen:
geef de nieuwigheden door of de be-
langrijkste LP's. Ze werken daar op
een korrekte manier min of meer aan
mee.

VETO: Jullie hebben een vZ~4tatuut1

R.S.: Dat is nog niet in het Staats-
blad verschenen, dat moet eer-

daags verschijnen.

VETO: Kan dat? Hu .iA tenbto.tte een
vzw d..ieona'e..ttd-tjkedoe1.J.tel.-

R.S.: De vzw op zichzelf niet, want
we gaan niet alleen radio ma-

ken. He: is een socio-kulturele orga·
nisatie voor animatie in Leuven, en
daar staat dus in dat, gelijk voor
elke vzw, de meest normale. middelen
mogen gebruikt worden om die vzw in
stand te houden, en dus ook kommuni-
katiemiddelen, zijnde een krantje en
andere. Waaronder onder "andere" een
radio zou zijn. We willen ook mee
aan stadsanimatie doen, eventueel
meewerken Met 't Stuc.

VETO: En de j~che pItObll?Jllen?T~
gen Rad..io Louvain-la-Neuve en

Ra.cü.o Ak.û.e6 -Ut Gent u.jn e.Jt akû.u
geweut. Je u.u daalt geen pltobtel!Jfl?

vellvotg van p.4
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de A.V. er werk van maken om eens
na te gaan of er geen andere manie-
ren van kultuurbeleving kunnen gevon
den en uitgeprobeerd worden.
Aan de open (vrij, free) podia werd
wat meer aandacht gegeven om twee
redenen. Laat zo'n projekt dan al
klassiek zijn, in vele kringen is
het een goede traditie die én mensen
aktief maakt en veel belangstelling
wekt; maar anderzijdS is hieruit ook
een mooi gezamelijk inititatief te
distilleren. Want de meesten vinden
dat de kringen sàmen ook wel 's iets
op poten mogen zetten. En dat zou
dan een open podium zijn na de Paas-
vakantie, waarin de best aanspreken-
de "acts" van de kring-open podia
aan bod zullen komen. De mensen van
de kringen worden dan ook gevraagd
's uit te kijken tijdens de podium-
prestaties van hun kollega-studenten
Er werden nog enkele gezamelijke
projekten voorzien, o.m. een soort
"nacht van de po~zie", zoals die
voor twee jaar met véél sukses door-
ging in 't Stuc. Het is echter niet
helemaal zeker of het er dit jaar
- voorzien v66r de Paasvakantie -
zal doorkomen, want enkele weken
voordien is er een grootse Vlaamse
po~zie-aktiviteit voorzien; dat moet
dus nog 's nagekeken worden.
Andere initiatieven ( die we hier
niet in detail vermelden, anders is
de lol eraf) kwamen voort uit de -
voor de meesten - jammere vaststel-
ling dat de aktiviteiten in 't Stuc
(of 't gebouw 't Stuc zelfs) niet
bij alle studenten bekend waren. Een
oplossing - die door een aantal krin-
gen al uit zichzelf worden toegepast
- is het opnemen van de aktiviteiten
in het kringblad, wat in ' vervolg
systematisch naar alle kringbladen
zal gebeuren.

OOK HOG: VERKIEZIHGEN
Zoals in de andere raden zijn er ook
in Kultuurraad een aantal funkties
vakant voor vertegenwoordiging in or
ganen. Tegen het gebruik in kwamen
er een aantal mensen los die zich
wel in één of ander orgaan wilden la·
ten kennen. Alle beschikbare plaat-
sen werden niet op het weekend inge-

vuld, maar zodoende kunnen ook de
afwezigen ook nog aan hun trekken ko-
men op de eerstvolgende A.V.
Binnen Kultuurraad heb je de beheer-
raad di~~taat voor het dagelijkse
administ~ieve en financi~le beheer,
van de zes eksklusief studentenman-
daten (op 11) werden er vijf vast
ingenomen door Berten en Winnie
(Psychologie), Jan (Ekonomika), Lie-
ven (NFK) en Luc (~~edika).
Voor de Financi~le KOITIIIissievan Kul-
tuurraad (betoelaging van kulturele
aktiviteiten van kringen en groepen
- aan de kriteria moeten nog enkele
details herformuleerd worden) zetten
zich zeker in: Eric (Kunstwetenschap
pen), Jan (Germaanse) en ~im (Wina).
Karla (Psychologie) vertegenwoordigt
de A.V. op de adviesgroep werkgroe-
pen. En Fluutje (Politika) is de
eerste van de drie afgevaardigden
op de Stuurgroep A.S.R.
Omdat er van een voorzitter een be-
langrijke verantwoordel ijkheid ~lOrdt
verwacht (niet alleen oog hebben
voor de A.V., de kringen en Kultuur-
raad, maar ook voor de A.S.n.) wilde
men nog 's nadenken v66r men zich
hiervoor kandidaat wilde stellen.

HAAR HET EINDE TOE
kwamen de (niet voltallige) vrijge-
stelden van Kultuurraad op uitnodi-
ging zich voorstellen. Bedoeling was
eveneens dat men kennis zou maken
met elkaar en wat meer info zou ver-
nemen over hun taken. O.m. omwille
van de nog korte resterende tijd en
het wat on~lennig voelen t.o.v. el-
kaar gebeurde deze kenninsmaking
niet zo vlot als verwacht. Haar in
de komende A.V. 's zullen zich nog
mogelijkheden voordoen om hieraan
een mouw te passen.
Tenslotte en ter afronding werd ge-
vraagd een zo goed mogelijke weerga-
ve van het weekend door te spelen
naar de afwezigen - dus geen droog
verslag - om hen de mogelijkheid te
bieden zich zo snel mogelijk thuis
te voelen in de A.V. en Kultuurraad.
Dat wordt wel iets uitgebreider ui-
teraard dan hetgeen hier aan bod is
gekomen. Gelnteresseerden kloppen
dus maar 's aan bij de kultuurafge-
vaardigde van de kring.

grootvader 11

R.S.: Bah, ik zie die problemen wel,
maar ik maak er geen problemen

van. We weten dat het illegaal is,
we weten ongeveer ook welke straffen
we riskeren, maar iedereen heeft de
uitdaging aanvaard. Onder meer omdat
het ondemokratisch zou zijn als al-
leen de BRT een monopolie zou hebben.
We willen samen met A.L.O. (Associa-
tion du Libération des Ondes - een
overkoepelende vereniging van vrije,
niet-kommerci~le zender) naar een l~
galisatie streven. Er zijn voorberei·
dingen voor een wetsvoorstel. Een a~
vaardiging van A.L.O. werkt samen
met mensen van de PTT-technische
dienst en Met het ministerie om een
ontwerptekst klaar te maken. Waarin
zou staan: het moet lokaal zijn, de
technische apparatuut moet om de zes
maanden gekontroleerd worden, enz;
wat ik allenaal logisch vind. ~!e
moeten de mensen technisch niet gaan
storen, hun kleurentelevsie doen
verdwijnen en zo.
In ~alloni~ zijn er nu 32 zenders,
Brussel inbegrepen, twee~nderti g, .
zodat ik het heel gek zou vinden da~
als er in Vlaanderen, buiten Gent
eens een radio de kop opsteekt, die
pretendeert pluralistisch te zijn,
dat ze die zouden gaan inpikken.
De ~/etgeving is nat ionaa1; dan zou
er een onderscheid gemaakt worden
tussen Waalse en Vlaamse MiSdrijven;
dat zou eigenaardig zijn. Trouwens,
in Walloni~ wordt het niet alleen
getolereerd, maar ze hebben daar de
sympathie van alle politieke partij-
en. Dat is niet zo in Vlaanderen.
Nou, en als er dus toch herrie komt,
rekenen we op een soort aktie van de
studenten. Ik vind niet dat de stu-
denten onvoorwaardelijk moeten vol-
gen, maar we hopen dat er een dis-
kussie op gang komt, en ook een ju-
ridische en parlementaire diskussie.
Dus heb ik daar geen schrik van.

VETO: Op hu eeJt6te gehoolt 4tee.kt e.Jt
een vlli.j pIt06uûonete achtM-

gltOnd achtM da.t ~e6. Hu iI.
niu ZOmaall een ~e6 van een

R.S.: Enfin, dat leg jij me in de
mond. Als je het op de keper

neemt is het initiatief gekomen van
mensen die, ofwel één jaar, ofwel
meerdere jaren afgestudeerd zijn (zo·
als ik). Het jaar dat voorbij is heb
ik losse kontakten gehad met mensen
die ervan droomden een studentenzen-

der op te zetten. 'k Heb gezegd,
kijk, in Louvain-la-Neuve draait er
een, ik werd daar op een vrije ma-
nier aan mee omdat Mij dat boeit,
ik speel u daarnaar door.
Nu, ik heb daar dus nooit iemand ge-
zien. Daar kwam niets van in gang;
ofwel was het geld er niet, zagen ze
de strukturen niet zitten, de eksa-
mens, enz., enz. Hebben we gezegd:
o.k., we roepen een aantal mensen
bij elkaar, we maken een struktuur,
een vzw, laat ons met iets naar bui-
ten komen, want anders gaat er hier
nog twee jaar over een radio gebab-
beld worden en er zal niets gebeuren
Op een gegeven moment hebben we de
knoop doorgehakt.

11.WEEKEND SOCIALE RAAD
Naait aanleidUtg van de ope.n.i.ng van hu akadMliejaalt en da.tvtaan gekoppeld de
veJLhoogde a.k.ü.vile.it van Soc.i.al.eRaad, we.Jtd de tijd lli.jp bevonden om el!Jt
weekend te oJtgI1l")"'lten.Vanwege onze konnekû.u atdtuvr., lII(1(l)L vooJtat vanwege
4poJttieve ne,ig.u:~, UIeIld hu gebooJttedoltp van Daniël (ûll.e.m4, VOIt4e.taaJt, ge-
kozen at4 p!wte.Jtp!aat4 VOOIthu weekend van 21 - 2B oktobe.Jt. Naa4t de meM
bekende a.k.ü.vile.iten, zoat4 tooghangen, voetballen, d..inMen en TD, tag hu
.in onze bedoeling mekaaJt gltond..igM .te vil.Men, eventueel 6-(.chu van me.kaaJt
aan te leggen en vMvolgVt4 op CÜ4kJtue w.(_jze,at deze .in601Ulla.tie doolt te
4peten naait ••• Ije weu wet) .

SOCIALE RAAD
Bij het doornemen van deze fiches b~
merk ik Bart (vrijgestelde), Ben en
Benedikte (Germaanse), Danny (Aard-
rijkskunde), Franci (vrijgestelde),
Ivan en Mark (Politika), Karel (Klio
& huidig voorzitter), Peter (gewe-
tensbezwaard medewerker), Rudi (Wina)
en Sus (Psychologie) die allen be-
reid wareA hun standpunt op tafel te
gooien (en dit was toch de hoofdbe-
doeling van het weekend) i.v.m. pran-
gende vraagstukken over Sociale Raad,
werking, medebeheer, e.d.
Het volgende kwam uit de bus.

Gepolt 19Udkt.._

De eerste vraag die gesteld werd was:
waarOM hebben jullie zich kandidaat
sociaal-afgevaardigde gesteld? Wat
waren jullie verwachtingen omtrent
Sociale Raad? .
Velen waren vorig jaar erg aktief
geweest rond de 10.000 en vereenzel-
vigden Sociale Raad met het aktieko-
mitee. Ze "ontdekten" dan ook dat
Sociale Raad ook werkt rond syndika-
le punten, als huisvesting, goedkope

voeding (Alma) e.d.M. en daarrond in
het medebeheer zit.
Sociale Raad wordt ook gezien als
een belangrijke brond van informatie

MEDEBEHEER
Wat het medebeheer betreft traden er
twee standpunten naar voor, zodat \-Ie
niet tot een besluit konden kOMen.
Er was wel eenstemmigheid om in de
verschillende raden te blijven (Raad
voor Studentenvoorzieningen, Alma,
...), vooral dan om zo informatie
door te spelen. Ook werd vastgesteld
dat er in de respektievelijke raden
een ondervertegenwoordiging heerst.
Men moet trachten OM door strijd een
betere vertegenwoordiging af te
dwingen en er werd ook op gewezen
dat, indie die meerderheid werkelijk
tot stand zou komen, de overheid wel
een andere raad in 't leven zou roe-
pen om boven de hoofden van de stu-
denten te kunnen beslissen. Er ~/as
echter geen eenvormig standpunt om-
trent de te volgen koers.

SOCIAAL - AFGEVAARDIGDEH
IN DE AKTIE

Het standpunt was eensluidend: de
meesten vinden het noodzakelijk ak-
tie te blijven voeren. Het eisenplat·
form van het Centraal Aktiekomitee
(CAK) werd overlopen. Hier b/am een
belangrijk punt ter sprake, nl. Men
moet - omwille van de duidelijkheid-
een onderscheid maken tussen de ei-
sen op lange termijn en deze die we
op korte termijn kunnen verwezenlij-
ken. De eisen op korte termijn (moe-
ten) kaderen in het doel dat Men
zich op langere termijn stelt. Ove-
rigens zijn de studenten meer ge-
neigd om mee te werken aan akties
rond konkrete punten op korte ter-
mijn dan rond vage eisen op lange
termijn.
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AKTIES
30 OKTOBER

VVl.volg van p. 5: Rad..w SCOItp(.D

VETO: En hu geld VOOIt hu 1IIa.ttJU-
aal?

R.S.: Het geld komt van drie mensen;
30.000, 15.000 en 10.000 wer-

den zo samengelegd. Dat zijn spaar-
centjes, meer steekt daar niet in.
Dat gaat in de vzw. Hoe gaan we dat
rekupereren? Met aan u al direkt een
steunkaart te verkopen, met stickers

VVl.volg van p. 5: weekend Soc..i.ale Raad

IDUUN SOCIALE RAAD
Van een sociaal-afgevaardigde wordt
meer verwacht dan louter om de veer-
tien dagen naar de Algemene Vergade-
ring (A.V.) te komen. Hij moet rege}
matig binnenspringen om de A.V. te
helpen voorbereiden, teksten uit te
schrijven, enz .... Kortom: Sociale
Raad bestaat uit alle afgevaardigden
die op gelijk nivo staan.

... EN OE AKTIE DAN 1
Met noga1 ~Iat pret in de ogen en
knikkebollend was dit eigenlijk he-
lemaal geen onderwerp voor een zon-
daQochtend. Desondanks kwamen er en-
kele interessante elementen naar
voor: sommige mensen hebben inder-
daad een kater overgehouden aan de
aktie van vorig jaar (een kater? ..
Waar heb ik dat nog gehoord?). Er
werd ook geopperd om te werken in
een ruimer kader (nl. bezuinigings-
maatregelen van de regering) waarbij
de vraag onbeantwoord bleef hoe dat
nu eigenlijk aan te pakken. De ak-
ties zouden veel meer politiek gela-
den zijn dan vorig jaar in 't begin.

WERKGROEPEN
Op de volgende A.V. van Sociale Raad
zullen er drie werkgroepen voorge-
steld worden, nl. êên rond de Alma
(wegens de dreiging van een prijS-
verhoging), rond huisvesting (o.a.
als gevolg van de troubles rond het
huurkontrakt op Camillo Torres - zie
vorige Veto), en tenslotte een werk-
groep rond het sociaal statuut van
de student. Wat deze laatste werk-
groep betreft werd een voorstel ge-
daan om deze werkgroep open te trek-
ken naar andere organisaties, vrije
verenigingen (VVS-SVB, OVVS, SJW,
HLB, KVHV, enz.). Ge'nteresseerden
gelieven zich dus in grote getale,
dichte drommen, e.d.m. te begeven
naar Sociale Raad.
Na al deze zware diskussies (en ont-
spanning) vertrokken wij moe edoch
voldaan naar huis via een bus-trein-
reis over Herentals, Antwerpen, Bru~
sel waarna wij gelukkig en nog moe-
(d)er in Leuven arriveerden.

uw plaatselijke korres-
pondenten en supporters
van den Dani~l, b.s.&d.v.

Het begon al vlak na de middag toen enkele honderden Sport kot-
ters Leuven doortrokken om meer lichamelijke opvoeging in het
onderwijs te eisen.
Op het Ladezueplein werd hun betoging ontbonden rond 15u, toen
daar het startsein werd gegeven voor de betoging tegen de pro-
cessen van 10.000-aktievoerders vorig akademiejaar. Niet alleen
waren er naar schatting 1400 betogers, ook de BOB stapte onge-
zien mee (hieronder een eksemplaar).
Op 2 november waren er meer dan 100 sympathisanten op het eerste
proces aanwezig, dat echt niet kon doorgaan voor een schoolvoor-
beeld van gerechtigheid. De uitspraak in deze zaak valt op 16
november e.k. In volgende Veto: een gesprek met een verdediger.

te maken, twee benefietavonden, dat
zijn de plannen. We willen dat op
êên jaar tijd rekupereren, zodanig
dat al het materiaal van de vzw
wordt, zodat iedereen gelijk is. Nu,
als dat niet kan, dan mag dat daar
nog twee jaar blijven inzitten vat
mij betreft. Er is een open boekhou-
ding, die mag je altijd komen in-
zien; iedereeen, wat niet meer dan
normaal is.

VETO: 55.000 61t i4 vltijweinig ...

R.S.: Om minimum goed te kunnen wer-
ken zit je met een investering

van honderdduiz~· fr. Wat betekent
dat? Dat zijn ~.I ptck-ups , twee
professionele cassette-decks, een
mengtafel, drie rnikrofoons. Wat we
nog niet hebben is een goeie Revox-
bandopnemer, een twee draagbare toe-
stellen voor interviews. Want dan
wordt het pas interessant, als je
de straat op kan, of een betoging,
of bij mensen thuis. Daarmee zit je
aan 100.000 fr, daar kan je niet
naast.
De platen komen voorlopig voor een
groot deel van vaste en randmedewer-
kers. Die zitten onder een andere
kode in de diskotheek. We hebben een
volledig steekkaartensysteem, per
titel, per naam, per genre. Niet al-
leen voor ons, maar wanneer mensen,
verenigingen ... later uitzendingen
willen doen, of ter plaatse platen
willen kiezen, dan kunnen ze op een
effici~nte manier in die diskotheek
terecht.

VETO: Een ve.n.i.jni.ge vlUUtgmU.lI c.h.i.en:
jullie u.jn een pl.,wLa1..i4.ti4c.lte

vzw, cûtt. lItaa.t .in de lI.tatu.ten; lItaa.t
VI. ook cûtt. de Raad van Be.heVl. plwta-
tu..ti4c.lt- IVVl.zu..Ud" zou je kunnen
zeggen - .i4 lIamenguteld?

R.S.: Dat is niet specifiek vastge-
legd. Je hoeft daar niets ach-

ter te zoeken, daar is gewoon niet
aan gedacht. Voorlopig, want het
zijn allemaal stappen, zitten we
daar met drie mensen ...

VETO: De dlUe 6-inaci~?
R.S .: Ja, omda t ~Ie gewoon ergens

moesten starten. We hebben ge-
zegd: o.k., we stichten een vzw. Als
die verschenen is, enz ... gaan we
die aanpassen. Binnen drie of zes
maanden zullen mensen willen toetre-
den. We moeten ergens beginnen. Zo'n
pluralistisch samengestelde Raad van
Beheer, ik geloof daar trouwens al
niet in. Dan kunnen ze beter op de
BRT gaan werken, daar is het zo. Bij
ons wordt de boot gestuurd door een
tiental mensen. Dat zullen er meer
en meer worden. Ik heb liever een 0- ES

pen diskussie waar mensen afzetbaar
zijn na een soort volksvergadering,
gelijk we de evaluatie doen van de
programma's. Iemand die de vergade-
ring leidt, iedereen komt werkelijk
aan bod, en er wordt keihard gedis-
kussi~erd. Nu is dat natuurlijk eer-
der nog over de vorm.

VETO: Eh van de med~ hee6t
noc.ktan.6 ruwwe bil .....A mu de

CVP?

R.S.: Die opwerping komt. regelmatig
terug. Ik denk - dat is geen

hol woord, hoor - dat je altijd re-
denen kunt vinden om h~'erdacht te
noemen dat iemand aan ~_ts mee-
werkt. Ik verklaar mij nader. Ik
werk zelf in een platenfirma. Ieder-
een zegt: jij zit aan die radio om
mensen door te duwen. Nu, ik moet
gewoon crazy-gek zijn om daar mijn
vrije tijd en mijn geld in te steke~
Ik heb geen enkele illusie om daar
mensen te gaan promoten. Zelfs zake-
lijk, ik heb daar geen belang bij,
integendeel, ik heb daar heel veel
moeilijkheden mee, op mijn werk en
alles.

Dromen VCf" de toeltomst...
Ik verdedig die medewerker op dat
vlak. Waarom zouden we die niet net
zo goed kunnen aanvaarden als iemand
die linkse sympathie~n heeft? Uiter-
aard, je kent ons niet. De eerste
met linkse sympathie~n zit hier al.
Ik ben, hoe noemen ze dat, een laat-
'68-er. Ik'heb aan SVB en al die
dingen gewerkt in die tijd. Als de
mensen binnen de grote stroming van
de radio serieus werken, ga ik hun
privê-leven daar niet bij betrekken,
of hun persoonlijke sympathie~n of
interesses, ik zou dat niet fair
vinden: Ik ga niet aan iedereen vra-
gen: ha, hebt ge een partijkaart,
sorry, ge moogt er niet in.
Dat is hetzelfde voor de informatie.
Stuurt het KVHV of Amada een aantal
aktiviteiten op, dat komt er sowieso
in. Anders is het gewoon radikaal

censuur. Ben je het daar niet mee
eens, dan moet je een duidelijk afg~
lijnde strijdzender starten. Ik ben
daar niet tegen, maar wij hebben de-
ze optie genomen; het is de moeilij~
ste, je wandelt op een zijden koord ..

VETO: SormK.ge lIpeak~ lijken cûtt.
WeIlk nog gedaan te hebben. Ko-

men cke van andVl.e zend~?

R.S.: Geen enkele speaker heeft ra-
dio-ervaring. Er zijn wel twee

dj 's, op-maandag-en-op-woensdag.- Me ...
sen die gewoon zijn ieder weekend
een avond achter de disko-bar te
staan, vlotte praters. Dat is Hilve~
sum-Veronica-stijl gepresenteerd; we
hebben daar heel veel reakties v66r
en heel veel reakties tegen op ge-
had, maar dat is prOfessioneel ge-
maakt. Ik vind dat goed. Voor tech-
niekers ook, dat zijn mensen die on-
derlegt zijn. Zonder radio-ervaring
maar niet wat je "amateurs" kan noe-
men. We hebben dat echt nodig. We
hebben overigens een heleboel aan-
vragen van BRT-mensen die zeer graag
zouden meewerken, maar voorlopig
houden we dat in beraad omdat het
dan een heel ander zich wordt.
Als "amateurs" werken is natuurl ijk
een probleem. Een paar weken terug
hebben we iemand laten lezen die
daar de stem niet voor had. Dat was
een organisatorische fout. Nu neemt
iedereen een testprogramma op, dat
hijzelf op de band hoort, en dat we
met drie, vier mensen toch een beet-
je beluisteren.

R.S.: Enfin, problemen zijn er niet,
maar, bijvoorbeeld ... er wil

iemand meewerken: heeft hij daar
tijd voor, is dat iemand waar je kan
op rekenen, past die in de ploeg -
ook belangrijk -, heeft die een min
of meer behoorlijke taal, is hij ge-
interesseerd in het programma dat
hij moet of graag zou moeten maken?
Het is vooral moeilijk om medewer-
kers te vinden die muziekkennis heb-
ben, maar daarbij nog vlot, perfekt,
aangenaam kunnen praten. De BRT zit,
op zijn nivo, met hetzelfde probleem
We proberen zoveel mogelijk mensen
te zoeken die, voorlopig, ên samen-
stellen ên presenteren. Hetzelfde
geldt voor de informatieprogramma's.
Dat zal later een redaktie van bijna
tien mensen moeten worden, die dan
eventueel ook presenteren. Toneel,
debatavonden, film, werkgroepen, ve~
gaderingen, buurtwerk, enz ... Niet
gemakkelijk om daar mensen voor te
vinden die tijd hebben, zich kunnen
vrijmaken op de avond van de opnamen
die vlot praten ... Het is ge~~on

VVl.volg: p.1
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weer een praktisch probleem, dus wat
gaat daar raad in brengen: de tijd.
Binnen een maand hopen we genoeg
aanvragen te hebben, ook voor de
techniek, om kernploegen te kunnen
samenstellen, met een verantwoorde-
lijke, die dan de programma's in el-
kaar boksen. Wat voorlopig de redak-
tie betreft, twee mensen hebben zich
kandidaat gesteld om daar 2, 3 avon-
den in de week aan te werken, de
post door te neMen, de taken wat te
verdelen. Bon, het is nog altijd ru-
dimentair. Maakt er iemand fouten,
wordt er gekorrigeerd, maar we nemen
dat erbij.

H J( ~ ,. - a UW MENNG
::ï.:lT'qy ~ ~ 'iTlll_ ~
~...h ~ U!.,p.--

gaat van new wave tot Randy Newman,
of van een of ander kleinkunstenaar
tot Raymond Van het Groenewoud. Maar
nu komen er van de luisteraars heel
veel aanvragen voor vooral kosmische
muziek, en ook voor folk en jazz.
Dus dat komt er. We hebben er alleen
nog de platen en de mensen niet voo~
We zijn daarnaar op zoek. Oe luiste-
raars zijn wel enorm tof. Twintig
tot vijfentwintig brieven per dag.
De uren die ze zelf kunnen vullen
zullen trouwens·zo snel mogelijk ui~
gebreid worden.

"U:u meMng" .ü. de pta.a.t4 In VETO~ Je JOUW lIII!.IWIg ov~ 'geUj 11. WCtt
I:w.i.jt kWlt, vooJtal bedoeld voo~ kontJwve/L4.i.Ue ondeJU«JIpVI lIlaM VETO
oh lte.daktie nü..t goed bUj6 mee Wl!.et, en cU.e t~ dû.kw.t.ü, aan de
tez~ cwJtdtn voo"9etegd.

cc 10.000 -AKTIE: HERZIEN~~HERZIEN
VETO: PeJL4ptktitven op tange ~-

mijn? OVER DE INHOUD
Wanneer de schrijver zijn kritiek
op de inhoud van de aktie formyleert
begaat hij ons inziens êên grote
fout; hij gaat te weinig uit van de
struktuur van onze maatschappij, en
vooral stelt hij die maatschappij
niet in vraag.
Naar onze bescheiden mening- en de
auteur deelt blijkens zijn artikel
reeds gedeeltelijk die mening-gaat
het in 10 regels samengevat hierom.
Het uitzicht van de maatschappij

v~volg: p.'

Het verheugt ons zeer te vernemen
dat de aktie rond de 10 000 een be-
wustwordingsproces heeft losgemaakt
bij de schrijver van het artikel,
maar toch kunnen we het niet nalaten
te reageren op de resultaten van dit
proces-zoals de schrijver daar zelf
toe uitnodigt. Het is niet onze be-
doeling de steller van dit artikel
aan te vallen en af te breken,maar
eerder om nieuwe punten tot verde-
re diskussie en eventuele bewust- .
wording aan te voeren. Dat is al-
tans onze nederige hoop.

VETO: JuU-i.e leggen t..tvr.k de 114dJw.k
op de deelname van de luit..te-

.It4aII.t.. Hoe woJtdt da.t ge.o"9an.ü.e~?

R.S.: Dê grote uitdaoing voor ons is
. te werken voor een zender die
zowel voor een deel op leuvenaars
mikt als op studenten.
't Is niet alleen een studentikoze,
plezante studentenzender. Neen, er
moet meer achter zitten, want ander~
ja, kan je thuit. radiootje spelen.
Er lêêft zoveel in leuven, daar kan
je niet naast kijken. Dingen als So-
kelo, Elcker-Ik, de werkgroep Zachte
Technologie, enz ... willen we steu-
nen. Bijvoorbeeld, we gaan de werk-
groep Zachte Technologie vragen van
een uur per week te maken, omdat
daar heel veel mensen in gelnteres-
seerd zijn. Op zo'n uitzending komt
reaktie. We denken.aan een telefoon,
en aan een soort sekretariaat van-
waar de brieven naar die mensen zou-
den doorgestuurd worden.

R.S.: We streven ernaar om binnen
dit en twee jaar minstens 2

vrijgestelden te hebben. Iemand die
een soort sekretariaat openhoudt,
die mensen opvangt, de brieven per
dag beantwoordt, enz. En iemand die
verantwoordelijk is voor heel de ko-
ordinatie, die de organisatorische
kanten van het studiowerk regelt,
de afspraken maakt, cassettes be-
luistert, enz. Zonder een paar vrij-
gestelden, als was het maar half-
time, kunnen we het niet houden. En
dan, natuurlijk, programma-uitbrei-
ding, We streven naar een programma-
tie van 19 tot 24u of 01u.
Haar voorlopig zitter er dus nog
veel kinderfouten in. Enfin, het kan
niet anders, het geld is beperkt, de
groep is beperkt, de tijd ...

b.n.l.
30.10. 79

toneel. unief. Leuven. op-
tredens. spreekbeurten. TD.
ektiviteiten)

21u-22u: OE BELLO GALLICO: prime Bel·
gische muziek - interviews.
steun een muzikenten en
groepen (folk. rock. chen-
son)

VRIJDAG
20u-L1u: HITPARAOE VAN LUISTERAARS

met "de deftige 13" en de
tips voo~ de top "de dem-
pende 13"

21u-22u: VARIA-VARIATIES
1. cesgette ven 120 min. (
een één kent gevuld· 60'11)
met progremme's ven de lui~
tereers
2. cessette: een Leuvense
of universiteire vereniging
stelt zich voor
3. live-opnemen ven konser-
ten door Scorpio
4. of ••• endere initiet1e-
ven

WOENSDAG
20u-21u: VERZOEKPROGRAMMA: "Vreeg

het een Tente Vere" (wen-
sen. verzoekpleetjes ••• )

21u-22u: RUSTIG AVONDPROGRAMMA: "AI-
bet ros venuit het Arends-
nest" (met gest in de stu-
dio)

RADIO SCORPIO PROGRAMMATIE
VETO: Daalt hebben juU-i.e nog geen

pta.a.U V004? De A.S.R. bijvoo~
beeld?

MAANDAG
20u-21u: VERS GEPERST (nieuwe pleten

en muziekinfo)
21u-22u: PORTATIEF voor de jonge

Leuveneers (new weve. rock
•••) in 't LEUVENS

R.S.: Ik'weet niet goed wat ik daar
op moet zeggen. Voor mij is

het moeilijk, omdat ik het enthousi-
asme van louvain-la-Neuve en de sa-
menwerking daar gezien heb. Daar
heeft iedereen, van de handelaars in
de stad tot de professoren die de
antennes getekend hebben, van in het
begin, dag en nacht gewerkt om daar
een zender van te maken. Hier gaat
het dus trager, maar. misschien wel
degelijk.
't Stuc, o.k., ze steunen ons daar,
maar er komt weinig initiatief, dat
komt langzaam op gang. Deelname van
de luisteraars, ja, voor het ogen-
blik hebben we maar 'een' postbus,
vreselijk vervelend natuurlijk, wei-
nig menselijk kontakt. We moeten
plaats hebben, en we hebben geen
plaats. We nemen op op een zolder,
verdoken, bij mensen die zeer sympa-
thiek staan. Haar die krijgen dus
nachten en dagen altijd maar volk
over de vloer. Die verdragen daar
redelijk veel moet ik zeggen. Had-
den ~re gewoon een kamertje, liefst
in de kring van 't Stuc, dan konden
we de helft daarvan inrichten voor
een permanentiedienst en de andere
helft voor een studiootje. Dan zet-
ten we daar een verantwoordelijke
per dag om de mensen op te vangen,
bv. tussen 12 en 2. In louvain-la-
Neuve gaat dat zo. Daar streven we
naar.

DONOERDAG
20u-21u: OUDE KRAKERS - GOLDEN OL-

DIES (oud meer goud: muzie~
21u-22u: MUZIEKMOZAIEK (evondprogr~

me)

RADIO SCORPIO
postbus 44
3000 leuven

DINSDAG
20u-21u: INFORMATIEPROGRAMMA: "Wet

zeI je missen ••• I?I" (film.

BLUE NOTE BIJ EE'~';RADIOSTATION
achteroverslaan in een Homerisch
Tachkonsert. In het voorlokaaltje
staat een zwart-wit meubel: de Fak-
piano uit de jare~~illekes, met
honkie-tonkie sna~; ontbrekende
noten, alles is er verkeerd aan,
maar er wordt Rock&Roll en Blues uit
de toetsen gelseurd alsof het niets
is.
Wij, de gang van Musicologie, houden
er met gitaar & smoelorgel Jam-ses-
sions waar de Hootchie-Cootchie Han
op bezoek komt. Dat zou een tip voor
Radio Scorpio kunnen zijn, daar op-
namen te maken, de radiogolven zou-
den dansen tussen de ijle luchtlagen
door op zoek naar een antenne op een
studentenkot, zoals een zweefvlieger
zijn instinkten volgt. Zo heeft een
kameraad van me - hij is aangesloten
bij een aero-klub - eens gezegd "kom
eens af jongen, ik zal je je lucht-
doop geven", maar ik besloot de kat
uit de boom te kijken, hij heeft me
wel hun pers-hangar binnengeloodsd.
Ik in de wolken natuurlijk, in de

lezer, geen captatio benevolentiae
hier, tijptikker dezes vliegt er
met open ogen in, hij weet zelf nog
niet waar~e Blue Note-kroniek op
zal uitdr'IJ1n; kriebelende vingers
OM de typewriter te martelen, weet
u, ik ben zonet officieel overgelo-
pen naar Radio Scorpio.
Wanneer American Forces Network af-
gekookte suspens uitzendt, praten
op FM 101 de DJ's oun platen aan el-
kaar. Hun sympathieke onhandigheid
werkt hartveroverend, een charmante
douche in de droge Sahel van biblio-
grafie~n. •
Radio Scorpio is een welkome scheut
optimisme, als je dat vergelijkt bij
BRT-2 valt laatstgenoemde door de
mand wegens hun verregaande inspira-
tieloosheid, hun redneck-professio-
nalisme & produkties op massa-nivo.
Scorpio overtuigt door Zijn primi-
tieve eerlijkheid; je hebt waar-
schijnlijk ook geen rode partijkaart
nodig om er binnen te komen.

vertoefde waarschijnlijk nog in de
zevende hemel '.;.en feeling high hak-
kelde de vogel als een onbeholpen
reiger de struiken in. G~broken
vleugels, staart tussen de poten en
kreunènd van pijn, het beest moest
ter plekke afgemaakt worden en de pi·
loot werd bolgewassen.
Bij zulke gelegenheid wordt de grond
mij, leek, te warm onder de voeten,
ik zou liefst in de dichtstbijzijnde
kantine mijn ontsteltenis verdrinken
Zwevers, jullie zijn erin geslaagd
het territoriuM der vogels te vero- ,.
veren, maar de gedachte die me niet
loslaat is: hoe hoger je komt, hoe
dieper je kan vallen. Stel je voor -
denk ik zo - dat opeens de warme
lucht koud wordt, waar kom je dan
terecht daarbeneden? En waar kom je
terecht "Daarboven"?
Of als de thermiek vergeet weg te
gaan? Dan blijf je daar maar hangen,
zonder picknick, zonder koffie, al-
tijd maar zweven, Space Oddity.
Wanneer ik eindelijk met m'n maat
zal meevliegen en m'n luchtdoop mee-
maak, ik weet het niet, ik zal - als
het zover komt - met een bleek ge-
zicht zijn vlieger instruikelen,
mijn hart zal een slag overslaan en
ik haal een naald boven om de lucht-
zakken door te prikken. Wanneer ik
me met een veiligheidsspeld heb
vastgezet starten we samen & verken-
nen de ongekende dieptes van de
lucht.
Mensen wat een fauna! Flora zie je
er niet zoveel, maar dat komt mis-

, de wereld van de u/evers kom je niet schien nog wel. r1ijn vriend & ik
Het deze Jongens komt er l~ven.in zomaar terecht gaan een luchttuin aanleggen, we
leuvense studentenbrouwerij, Zlj . zaaien airconditioningbomen en in de
vervullen dezelfde funktie als stam- Voor vliegtuigen in het algeMeen herfst plukken we de ventilatoren in
kroeg "Fakbar", begin oktober met koester ik geen sympathie, en wan- de vlucht.
een heus lint & twee speeches geo- neer een legerstraaljager als een Jongens, ik sla door bij gebrek aan
pend. woeste wolf een kudde schapenwolken lucht op die hoogte wat denk je wel
letteren & Wijsbegeerte houden daar uitmoordt dan knars ik mijn tanden Jeff, 'naar beneden jongen, ik stik,
hun officieuze samenkomsten, leunen tot grint. . ik snak naar een pint, ik wil in
er op elkanders schouders, lachen er Maar zwevers ziJn de vredelievende vliegerslatijn stoefen hoe grote vo-
in elkanders baard & zoenen het hart meeuwen, statig & oprecht, eenvoudig gels ik gevist heb ...
zeer weg. De pinten snorren over de & stil, zo zweven de vleugels over .
toog, een dot schuim achterlatend de natuurwetten heen. Bescheiden lezer, het is negen uur, Radlo Scor-
wanneer ze door de boch vliegen! landt zo een vogel, de piloot stapt pio zegt ~edag. tot morgen jongens,
fiepend remmen ze af voor beg~~lg uit, sluit de oogleden van het beest moge.jullle nog heel wat platen
kronkelende vingers die verstlJven en gaat een pint pakken. draalen, moge jullie zendt~jd uitge-
rond het ijskoude glas.. Ze doen het niet allemaal op die ma- breid wor~en, .moge Apollo Jullie nog
Sigarettendamp kronkelt als kllmop nier. veel insplratle schenken, gegroet.
langs de muren omhoog, kringelt in Ik heb eens life, van dichtbij een j.a.
slier~n~~ndehooNendie~~n 7__z~w:e~v!e~r~z~i!e:n~n=e=e~~=0=me=n_-~d=e~p~i~1=0=~~ ~

VETO: Het konto.kt blij 61. dut. nog wet
even t.c.JvU6t.e.Ujk v~pe.n.

R.S.: ~1aar er zijn al heel wat moge-
lijkheden voor werkelijke par-

ticipatie: de verzoekprogramma's, de
informatieprogramma's, en vooral het
open programma op vrijdag, 21u. Dat
kan niet life, voorlopig, omdat we
geen redelijke studio hebben. Maar
de luisteraars kunnen cassettes in-
sturen, êên uur op 120 minuten-for-
maat. Het mag wel geen lamentabele
technische kwaliteit zijn, dat moet
ik onderstrepen. In l-l-N habben we
massa's cassettes toegekregen en een
derde hebben we daarvan moeten weg-
gooien. Radio moet technisch o.k.
zijn. Als er slechte muziek gedraaid
wordt, al~ de verhouding tussen
woord en muziek niet goed is, als er
ruis op zit, dan luistert niemand
meer. Dan kan dus niet.

VETO: Bepalen de lu.it.te.lt4all.t. de mu-
utkkwze.'l

R.S.: Voor het ogenblik wordt de mu-
ziekkeuze eigenlijk bepaald

door wat in de werkgroep aan platen
en medewerkers beschikbaar is. Dat
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'ordt bepaald door de economie die
ze voert. Een economisch syste
an echter niet op zichzelf bestaan
n heeft nood aan een bovenbouw van

o.a. ondentijs, recht, leger., kul-
tuur die naar haar patroon is geor-
ganiseerd. Zo zal bij onderwijs haar
vorm en inhoud een reflektie van het
con~isch systeem zijn. AnderZijds
rkt de bovenbouw systeembevesti-

gend, zij voedt het systeem en helpt
het evolueren.
Onze kapitalistische economie steunt
nu voor een goed deel op klasseonge-
lijkheid en klassetegenstellingen,
daar waar men naar onze mening zou

ten komen tot een klasseloos gA_
heel waarin elk individu even bA-
langrijk is.
Deze klassenongelijkheid met een in-
herente kansenongelijkheid vindt mer

n ook terug in het onderwijs. 0
kansenongelijkheid wordt bereikt
door het hanteren van drempe Is;
nl. vooral de financiêle, de psy-
chologische en de kulturele vb.
10 000, studiebelasting en faal-
angst,milieutegenkantingen, kulture-
le achterstand van lagere klassen.
Het is duidelijk dat indien men wil

n tot klassenvervaging men in
het onderwijs o.a. deze drempels
lOOet opheffen.
Vanuit deze optiek nu willen wij
onze kritiek op het art; keI fonnu-
leren. B.L. voert aan dat- aange-
zien onze opleiding marktwaarde is-
nerzijds kan blijven bestaan als

het beurzenstelsel wordt bijgewerkt
in de kommissie van het ministerie
n anderzi jds dat gra tis ondentijs
n inschrijvingsgeld niet kan om-

dat dit werkloosheid meebrengt in-
dien men bespaart op universitaire
begrotingen en omdat de rol van d
unief in het democratiseringsproces
te klein is om ergens anders geld
te gaan zoeken daar er te weinig
studenten uit de legere mil11eus
aan de unief zitten.

MARKTWA
N BETALEND 0

GRATIS ONDERWIJS
Gratis ondentijs kan inderdaad niet
indien men het huidig onderwijs- en

atschappelijk systee~ niet veran-
dert. De voorstanders van gratis on-
dentijs hebben dan ook de konsekwen-
ties daarvan getrokken. Er zijn ver-
schillende IOOgelijkheden om gelden
voor gratis onderwijs vrij te maken.
Vooreerst de gelden die Bosmans
reeds in Zijn studie aanhaalt nl.
beursbedrag, kindergeld en belas-
tfngsaftrek van de studerenden.
Daarnaast kan men van de lonen van
afgestudeerden afblijven en een aka-
demische belasting heffen, beter nog
naar onze mening 1s een loonnivelle-
ring waarbij een bepaald volume word
wordt vrijgemaakt voor gratis on-
dentijs. Ten slotte kan men de ind~-
strié laten betalen voor dat deel
aan het onderzoek dat nu met gemeen-
schapsgeld voor hen gedaan wordt en
zij dan de winst uitslaan. Geld is e
r genoeg en de tewerkstel11ng komt

niet in gevaar.
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B.L. maakt ook de opmerking dat de
universiteit een minimale rol speelt
in het derookrat1seringsproces. Dit,
zo meent hij, o~at er een kulturele
drmpel bestaat (wat op zich juist is
drempel bestaat (wat op zich juist
is). Hierbij gap..• S.L. voorbij aan
het feit dat on .~jjs één van de pe
peilers is die .fl"__, economi sch sys-
teem nodig heeft--om in stand te blij
ven en tehetpen evolueren, ener-
Zijds door de nodige intelligentia
en vakmensen af ~ 1everen , ander-
zijds om haar r;.·lchappijbeeld te
verkongigen en h .• enig goect aan te
praten op zogezegd objektieve gron-
Qen. Dit voor ogen houdend soeelt
de demokratisering van het onëerwijs
wel een belangrijke rol in het pro-
bleem van de demokratisering van de
hele gemeenschap.
Het is dan ook verantwoord om even-
tueel (dit 1s naar onze mening 00
mogelijk zonder cfr supra) nieuwe
gemeenschapsgelden 1n de realisatie
van gratis onderwijs te pompen omdat
zo 'n onderwijs daardoor voor een
erg belangrijk deel toegankelijk
wordt gemaakt voor alle klassen van
de maatschappij.
Verder aanvaardt B.L. het bestaan
van de kulturele drempel als een
vaststaand feit en stelt hij z+ch

en ,vragen ~aa~e ~~el1jkheid tot
afschaffing daarvan door het onder-
wijsen de opvoeding op een andere
mani cr aan te pakken.
Van daaruit verder redenerend stelt
hij voor het geld dat bespaard wordt
door het inschrijvingsgeld Mdemokra-
tischh te gebruiken door het naar
het beroeps- -n technisch onderwijS
te laten afvloeien omdat daar juist
de meeste k1nderen uit de lagere
socio-kulturele klassen .zitten.
Zacht uitgedrukt is dit een zwaar
maatschappijbevestigende maatregel.
Het komt er op neer dat de lagere
klassen maar moeten bH.fven w'aar ze
zitten aangezien die kulturele drem-
pel bestaat. En dat men ze bovendien
door die toelagen maar moet stimule-
ren om op de plaats van de maatschap
pijladder te blijven.
Het VBO zou zich vergenoegd in de
handen wrijven als ze vernam wat

REDAKTIE E DEWERKERS

johan akkermans, bart bongaerts. ma-
rijke bosmans. mark coolens, marleen
declercq, danny defruyt, an de wit,
hennan francq., bruno leynse, marcel
meeus, jos mergeay, luc rousseI, be-
nedikte sokal, rik torfs, danny van-
denbrouck, daniël van eynde, bruno
van gasse, pruus van goethem

voor een goed gevormde arbeidsreser-
ve er daardoor ontstaat.

OVER DE AKTIE ZELF
B.l. stelt blijkbaar als een con-
ditio sine qua non dat een aktie
ruime steun van alle ka.'1 moet
krijgen om kans op suksi:,~-teheb-
ben. ~e Zijn het hiermee niet
volledig akkoord, er zijn voorbeel-
den in het verleden die bewijzen
dat het anders ook kan. Hoe groter
de steun van bui ten af, 1>ge beter
natuurlijk. Ook de akti.~gen de
10.000 heeft vorig jaar !I.J~racht
deze steun 'te verkrijgen; maar het
is logisch dat van patronaat en
burgerlijke pers er weinig steun
moet verwacht worden, en dat een
publieke opinie negatief reageert
als ze scheef getrokken informatie
krijgt doorgesp~eld. '·Ietde~on-
den, voooral ABVV, zijn er wel k",.
takten geweest en hebben we twee-

.maal met hen kunnen betogen. Het
grote probleem was echter dat de
logge vakbondsmachine traag op
gang kwam, in tegenstelling tot de
studenten. En als het ACV .zich
achter de door B.l. geschtste re-
denering plaatst, zal de lezer al
wel begrepen hebben hoe slagvaar-
diger en militant deze vakbond in
eze is.

Het eisenplatform is niet ontstaan
uit een bekommernis om steun van-
uit de bevolking, maar uit een a-
nalyse van de huidige toestand.
Oaardoor kwam men dan inderdaad
tot eisen die van onze kant een
steun aan de bevolking waren en
het weze betreurt dat dit niet we-
derzijds was. B.L. geeft trouwens
toe hoe belangrijk de eisen wel
zijn, maar zou blijkbaar alleen

VETO
VETO 5
verschijnt op 26 november
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten voor de periOde van 27
november tot 12 december moeten ui-
terlijk op 16 november om lS.30u op
de redaktie ('t Stuc) ingeleverd
worden
VETO 6
verschijnt op 11 december
redaktie: maandag 19 november om 16
u in 't Stuc

a

V"'N ser COt.Lt:Cl4:,

I<..O"'T~KT

sen tn een eisen--
pakket willen opgenomen zien.
Wanneer dat gebeurd was, zou al- :
leen "10.000 nooit" de overgeble-
ven eis geweest Zijn en zou het
een ijle, ongedefinieerde aktie g
worden zijn zonder enige fundring.
En had men ons terecht korporatis-
me, eigenbelang e.d. kunnen verwij
ten. "10.000 nooft" is de piloot-
is,de andere e;sen"komen-er-bij

om erop te wijzen hoe alles in el-
aar verweven is en om inzicht in

de situatie te verkrijgen, m.a.w.
om een gefundeerde aktie te kunnen
voeren, de enige juiste vorm van
aktie. Zulke eisen Zijn dus zeker
niet als aktie zoeken bedoeld, wij
voeren geen aktie om ons bezig te
houden.
Waarom het aktieko~ftee dan ten-
slotte dan nog steeds bestaat.
~l de draad 1s begin dit jaar(van

mijnentwege) terug opgenomen om de
studenten inte lichten over de
verschfllende werkgroepen van het
ministerie, die toch geen aarde
aan de dijk zullen brengen, inte-
gendeel (cfr. veto nr.I). Haar
vooral om de mensen solidair te

ken met diegenen die verleden
jaar een proces aan hun been heb-
ben gekregen. We kunnen zoiets
niet dulden, omdat die mensen voor
een juiste zaak hebben estreden en
nu buiten alle proporties worden
aangepakt en omdat veroordelingen
zwaar op de komende akties zouden
doorwegen. Daarna gaat de riem er-
af, maar dan wel om onmiddelijk
terug op te nemen wanneer nieuw
anti-demokratische maatregelen
genomen worden. En daarover bA-
staat geen twijfel.

daniël van eynde

kontroleredaktie: maandag 26 novem-
ber om 16u in 't Stuc
artikels, lezersbrieven, e.d. moeten
uiterlijk op vrijdag 23 november 0
lS.30u op de redaktie ('t Stuc) zijn
aankondigingen en toelichtingen op
a~tiviteiten voor de periode 13 de-
cember tot 9 januari moeten uiter-
lijk op de redaktie ingeleverd zijn
op 14 december om lS.30u



EUSKADI: 'T IS MAAR EEN BEGIN ..

DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEr ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN •••) OP TE NEMEN. INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN. DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKT IV ITE ITEN (uiterste datum voor kopij: zio laatste pedna Veto)

Baskenland: synoniem voor wilde ter-
reur, blind ETA-geweld, als we onze
pers mogen geloven. ~~t bewonderens-
waardig gemak worden Baskische vrij-
heidsstrijders en Duitse wanhoops-
ridders over dezelfde kam geschoren:
'11e ook maar 'n wapen hanteert is
een vulgaire misdadiger - als hij
niet aan de kant van de macht staat.
Veel inspanningen om de Baskische
vrijheidsstrijd te ontleden worden
niet geleverd: Spanje heet nu immers
een demokratie, en wie zou riskeren
die aan te vallen? Baskenland krijgt
nu immers een autonomiestatuut, waa~
over klagen die nu nog?
Inderdaad, alles is nonnaal:het i
niet meer dan normaal dat 1n Basken-
land een bezettingsmacht huist van
zO'tlat25.000 man (dat een deel ervan
Baskisch wordt, verandert niet zo
veel: zij wordt nog altijd geleid
door Spaans-geschoolde officieren).
Die bezettingsmacht verschilt in
niets van de Franquistische troepen:
nog steeds gebruikt ze even bruut
wapengeweld. In betogingen vallen g~
regeld doden door politiekogels.
Het is ook normaal dat politieke
vluchtelingen op Frans gebied achte~
volgd worden en vermoord door Spaan-
se Guardia Civil. Het afgelopen jaar
werden tientallen Basken in Noord-
Euskadi beschoten, enkelen werden g~
dood. Het Franse repreSSie-apparaat,
anders zo ijverig, ziet niets, hoort
niets, doet niets.
Honderd politieke gevangenen worden
in Soria, op honderden kilometers

van thuis vastgehouden. Foltertech-
nieken worden daar op punt gesteld:
de "policia social" hoeft niet onder
te doen voor ~rgentijnse foltereks-
perten.
Het gebruik van het Euskara, de Bas-
kische taal, wordt noo steeds zoveel
mogelijk beknot: op séhool mag hoog-
stens 1 uur per week aan het Baskisch
besteed worden; Baskische scholen
worden niet erkend, een Baskische u-
niversiteit is helemaal uit den boze.
Zelfs met het zo geroemde autonomie-
statuut krijgt het Baskische volk
nauwelijks enig beslissingsrecht o-
ver z'n eigen lot: alle Baskische
wetten kunnen herroepen worden door
het centrale gezag. Struktuurhervor-
mingen zitten er dus niet in.
Wat elders als een puur schandaal b~
schouwd zou worden is in Baskenland
de normaalste zaak ter wereld. Waar-
om?
Misschien omdat de militante Baski-
sche beweging 'n duidelijk socialis-
tisch gelaat heeft. Inderdaad, de
abertza1es (vrijheidsstrijders) zijn
niet tevreden als het laatste uit-
hangbord Baskisch wordt: zij willen
zelf hun lot in handen nemen, op al-
le vlakk~een onafhankelijk socia-
listisch ~kenland is hun doel.
Vandaar dat het gewapend verzet er
zo een massale achterban heeft. 46~
van de Baskische bevolking volgde de
ETA-oproep om zich te onthouden, of
tegen te stennen. De Westeuropese
pers had,~r handen vol o~ dit te
verdoeze . voor hen was het refe-
rendum een groot sukses, en ze hopen
dan ook dat de Baskische vrijheids-
strijd eindelijk wordt be~indigd,
waarschijnlijk wel een ijdele hoop ..
Over het Baskische volk - ontstaan,
kultuur, tradities, sociale organis~
tie, gewapende strijd voor een onaf-
hankelijk en socialistisch land -
handelt de film "Euskadi: de strijd
van een veroordeeld volk". Op 28 no-
vember om 20u wordt deze multivisie-
projektie (6 projektoren) in premièrE
voor Vlaanderen en Nederland door
Arbeid-VSB vertoont.

Arbeid-VSB
Vesaliusstraat 4
Leuven

VIEWPOINT: DE MANIER WAAROP JE DE MEDIA BEKIJKT

Zoals "Het geschiedenisboek" een
klassieke film over de geschiedenis
is geworden, zo zal "Viewpoint" ever-
eens dit lot beschoren zijn wat de
film over de media betreft.
Evenals "Het Geschiedenisboek" is
"Viewpoint" een didaktische film.
Nee, leest u toch maar verder ...
Want het is geen schoolse film. int~
gendeel: alleen al het feit dat de
film gemaakt werd door de Britse
"Thames Television" is op zichzelf
al een waarborg voor kwa-li-teit!
In 10 onderdelen (saMen 210 minuten)
wordt het fenomeen "kOlll11unikatie"
via de massakommunikatiemedia (tv,
krant, film) ontleed met als centra-
le thema's: kommunikatie en wilsbe-
invloeding. de stereotiepe simbolen-
taal van de persuasieve media, hoe
een tweer,~htin9s-kommunikatie rea-
liseren.
Bij dat alles vervalt "Viewpoint"
zelf niet in het euvel waarover de
film het heeft: "Viewpoint" wil een
leidraad zijn in de doolhof van de
massamedia. Dat beperkt zich niet
tot het uiteenrafelen van hoe de ma~
sakommunikatie in elkaar zitten,
maar ook hoe jij en ik die eventueel
zelf kreatief en kritisch kunnen ge-
bruiken.

De Verontruste Historici waren er
als de kippen bij om deze nieuwe aa~
winst van Bevrijdingsfilms op de af-
fiche te zetten en dit op 20 en 21
november om 20u in Auditorium Vesa-
lius, waar per avond enkele delen
zullen vertoond worden.

Verontruste Historici

NOOIT MEER DRINKEN

Kom mij niet vertellen hoe ellendig
drinken (van alkohol wel te verstaan)
kan zijn. ~1etde grootste moeite kan
ik hier de juiste letterkes achter.
elkaar gezet krijgen omdat Bert de
kater nog in mijn hoofd rondtolt na
een geslaagd maar niet dog~tisch
verjaardagsfeestje. Gelukkig verja-
ren er niet elke dag vrienden, zodat
ik nog niet bang moet zijn tot de
klub der verslaafden te moeten toe-
treden.
Er zijn echter heel wat mensen die
niet wachten op een reden om te drin-
ken en die het glas en/of de fles
niet meer kunnen missen. Voor deze
mensen is het dan aangeraden om tot
een andere klub toe te treden: de
A.A. en ALANON. Dit zijn de namen van
de verenigingen van anonieme alkoho-
listen die bereid zijn te stoppen
en van mensen die met alkoholisten
samenleven. Hierover gaat de avond
van 28 november in de reeks "zelf-
hulpgroepen", georganiseerd door de
Leuvense Gezondheidsraad en Elcker-
1k.

Leuvense Gezondheidsraad
Elcker-Ik
Blijde l)1komststraat 115
Leuven .de
016/23.9 ...;'2

CL~ TO A ...IAR
1

Al twee jaar lang houdt generaal-ma-
joor Robert Close niet alleen Belgi~
maar de hele NAVO ên het Warschau-
pakt in de ban Met zijn ophefmakend
boek "L'Europe sans dêfense?" waari n
hij de zwakte van Europa t.O.V. een
Oostblokinval onder de loupe neemt.
Kunnen de Russen binnen 48 uur aan
de Rijn zijn en een uur later in Le~
ven? Hopelijk wachten ze daar n09 e-
ven mee, ~Iant anders heb je de kans
niet meer om Close zelf aan het
woord te horen op 20 november in dp
Grote Aula, op uitnodiging van de
Europakri ng.
Mis je Close op die dag, dan kan je
hem terugvinden op 23 november in de
Kleine Aula. Hij zal er, samen met
andere prominenten (BSP-volksverte-
genwoordiger Tobback, minister van
Buitenlandse Zaken Sirnonet) aantre-
den in een debat met journalisten
F. De Moor (Knack), Mark Heirman
(Pax Christi) en Wies Jespers (IKoVe)
Frans Verleyen zel het debat modere-
ren dat handelt over Salt 11, de
zaak van de Pershing-II-raketten en
het manifest van het Anti-Oorlogsko-
mitee. Het is trouwens het Anti-Oor-
logskomitee dat deze avond organi-
seert.

THE LITTLE GIRL WHO LIVE~ DOWN THE CELESTIJNENLANE

~1etuitzondering van de Celestijnen
is dat de titel van de Canadees-Fran
se film van Nicolas Gessner die op
20 november om 21 u in het Auditori-
K aan de Celestijnenlaan vertoond
wordt.
Al gaat deze prent van het Filmforum
Heverlee over een klein meisje, toch
is het geen kinderfilm en gevoelige
zielen blijven die avond liever op
kot. Want het lieve kind (gespeeld
door Jodi e Foster, die we in "Taxi
Driver" al op het verkeerde pad za-

gen) zal met onschuldig gezicht een
volwassen man doden die haar komt
lastig vallen.
Het is juist die kinderlijke on-
schuld die bij de toeschoueer wrang
overkomt. Niet dat Gessner kinderen
als potenti~le moordenaars wil af-
schilderen. Want de moord gebeurt
emotieloos, zonder schuldgevoelen,
inderdaad, met de spreekwoordelijke
onschuld van een kind. Juist dat th~
ma, plus de sfeervolle en toch span-

ZO SJINGT HET VTK

Op 28 november organiseert het VTK
zijn jaarl ijke "TK-sjantant" in de
Grote Aula. Voor 100 fr (80 in voor-
verkoop) kan je er luisteren naar
Naggie ~~cNeil en Rik Heylen. ~
~~ggie MacNeil is de geplitte helft
van het voor enkel e jaren bekend Ne-
derlandse duo "Houth and Maggie liac-
Neil".
Rik Heylen is onbekender. Vandaar
bijgaande: deze 24-jarige kleinkun-
stenaar uit Mol kwam in de belang-
stelling - zowat 6 jaar geleden -
tijdens optredens op free podia doo~
heen heel de Kempen. Tijdens deze a-
vonden bracht hij, naast nummers van
Dylan, ook al zelfgemaakte Neder-
landstalige nummers. Teleurgesteld
door de vaak manke organisatie van
zulke avonden besloot hij ermee te
stoppen en begon zelf met de organi-
satie van kleinkunstavonden. Intus-
sen ging hij door met het schrijven
van eigen teksten waarop hij samen
met Jan Boonen en Flor Danckers mu-

ziek zette. Eenmaal klaar belandden
deze Qummers ergens in een lade, ge-
doemd om nooit het daglicht nog te
zien.
Door het organiseren van talloze a-
vonden leerde Rik veel artiesten en
mensen van teaterburo's kennen en
werd daardoor een gekend figuur in
de kleinkunstwereld; gestimuleerd
door deze mensen ging hij enkele de-
mobanden opnemen van eigen materiaal.
Hieruit groeide z'n eerste LP "Alleen
op zaterdag". Singletjes volgden en
een tweede LP is op komst.
Tijdens z'n optredens wordt Rik Hey-
len begeleid door een acht man ster-
ke groep. Annemie Gils verzorgt de
backing-vocals. Het geheel is, laten
we maar zeggen, in een rockkleedje
gestoken, zeker de moeite waar om te
horen.

VTK
Tervuursevest 103/5
3030 Heverlee
016/22.65.29

'nende verfilming maken van "The 1it-
tle girl who lives down the lane"
een film die gezien mag worden.

Filmforum Heverlee



Dl. 13 NOV
'T STUC ANIMATIEZAAL, 20u
tonee 1: "Dames I Juffrouwen, Heren"
door Teater Po~zien
inkom: 120/100
(org. Gennania)

KLEINE AULA, 20u
voordracht: "Homoseksualiteit en
kristelijke moraal" door prof A.
Wouters (KUTilburg)
inkom: gratis
(org. LSWH i.s.m. Kring Godsdiens~
wetenschappen)

STEDELIJKE VOORDRACHTZftAL, 20u
openbare lezing: "De Gnossis in alt
tuele openbarinn"
inkom: gratis
(org. Rozekrui sersgenootschap , Li~
delei g Gent)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "Thuis" van H. Claus door
KNS Antwerpen
inkom: 225 ! 60 fr
(orn. Stadschouwburg)

'T STUC VERGADERZAAL, 20u
vergadering Polek

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: ?
inkom: 40
(org. Ekon~ika)

GROTE AULA, 20u
universiteitskonsert met Elise
Ross
inkom: 100/50 (studenten)
(org. KULeuven - AZ)

'T STUC VERGADERZAAL, 20.30u
vonningsavond: historisch verloop
van de idee van demokratisering
van het onderwijs
(org. VVS-SVB - zie elders in Vet~

AUDITORIUM VESALIUS
film: "Die historie der Kahoeze"
inkom: 20
(org. Werkgroep Kultuur Politika -
zie ommekant)

WOE. -1 '-i NOV
NIEUWBOUW W&L, 8ste VERD., 12u

fakulteitskonsert met Luz Lezko
(viool) en tlaria Sprimont (piano)
inkom: gratis
(org. Fakulteit ~&L)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

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

ELCKER-IK, 20u
reeks "Zelfhulpgroepen": vereni-
ging voor St~patiënten
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheidsraad &
Elcker-Ik)

NIEUWE BRUG (Ierse Predikherenstraat
25) 20u:

lessenreeks marxisme: twee tegen-
gestelde methoden: de metafysische

ZA. 17 NOV DI. 20 NOV.
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

CINE LOVANIU~, 22.15u
film: "Word is out"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips;

KLEINE AULA, 20.30u
voordracht: "Kan en moet BelgH!
gered worden?" door CVP-senator De
Bondt
inkom: gratis
(orn· CVP-Jo KULeuven - zie omme-
kant)

ZAAL DER HALLEN, 21u
fuif
inkom: 40
(org. Psychologische Kring)

STADSSCHOUWBURG, 20.30u
benefietvoorstelling door Will Tu-
ra
inkom: 300 ! 80 fr
(org. ?)

CINE LOVANIUM, 22.15u
film: "Word is out"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips;

'T STUC VERGADERZAAL, 20u
vergadering Polek

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: "Viewpoint" (eerste deel)
inkom: 40
(org. Verontruste Historici - zie
ommekant)

O.L.VROUWKERK, 20u
orgel vesper
inkom: ?
(org. UP)

STEDELIJKE AKADEI4IE (Vanderkelenstr)
20u \

voordracht: "moderne kunst" door
prof. C. Heyman
inkom: 60/30
(org. Stedelijke Akademie)

GROTE AULA, 20.30u
voordracht: "L I Europe sans dêfense
- een aparte kijk op aktuele West-
europese defensiepolitiek" door
genetaa~. Close
inkom: is ~
(org. Eu kring - zi~ómmekant)

'T STUC ANI~~TIEZAAL, 20.30u
jazz met Tete Hontoliu
inkom: 150/100 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov)

AUDITORIUIl K (CAllPUSARENBERG III He-
verlee) 21u 1

filmforum Heverlee: "The little
girl who lives down the lane"
inkom: 40
(org. VTK - zie ommekant)

CINE LOVANIUM, 22.15u
film: "Word is out"
inkOM: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips;

'T STUC VERGADERZAAL, 10u
stuurgroep A.S.R.

VLAAMSE LEERGANGEN, 20u
reeks "vierde wereld en armoede":
gerecht: waartoe wordt de arme be-
schermd? door H. Desmet (voorzit-
ter jeugdbeschenningskomitee Leu-
ven)
inkom: 50/25 (studenten)
(org. ATD-vierde Wereld & UP - zie
ommekant)

ZON. 18 NOV
O.L.VROUWKERK, 11u

viering
(org. UP)

GOTISCHE ZAAL STAD~UIS, 11u
zondagMiddagkoncert: uitwisselings.
konsert tussen de konservatoria
van Leuven, Halle en Vilvoorde
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven:

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Een wondere reis
door poppenland" door teater Appel·
keek (Willebroek)
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

CINE LOVANIUM, 22.30u
film: "Word is out"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips)

DON. 22 NOV

ZON. 25 NOV
O.L. VROlMKERK, llu

viering
(org. UP) .

STADSSCHOUWBURG, 15u
jeugdmusical "Spring" van Eva Bal
inkom: 100 ! 60
(org. Stadsschouwburg)

ABDIJKERK VLIERBEEK, 15u
Konsert van Musica da Camera
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kult. Dienst Stad Leuven)

MR. 26 NOV
'T STUC VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering SJW

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
filmklub: "La Chienne" (J. Renoir)
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Filmcircuit _
zie St-v-St nov)

DI. 27- NOV
'T STUC ANIMATIEZAAL, 20u
free podium
inkom:?
(org. Klio)

GROTE AULA, 20u
studentenzannfeest
inkom: 80/50 (leden)
(org. KVHV)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "Sleutel op de deur" van
W.H. Famee door KVS Brussel
inkom: 225 !60 fr
(org. Stadsschouwburg)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: "Het Evangelie
van het Rozekruis"
inkom: nratis
(org. Rozekruisersgenootschap, Lin.
delei 9 Gent)

WOE 28 NOV
ELCKER-IK, 17.30u

repetitie Rood Koor
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

AA en



inkom: gratis
(org. Nieuwe Brug - zie ommekant)

LEMHENSINSTITUUT (Herestr. 43 L.)20u
kamennuziek: oktetten van W.A. tlo-
zart, F. Krommer, J. Werdt
inkom: 100/70
(org. Concertvereniging Lemmensin
stituut)

'T STUC ANIMATIEZAAL, 20.30u
eigen talent: Hick Long (funk-jaz~
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov.)

STADSSCHOUWBURG, 20.30u
konsert: cello conserto van Schu;
man door Antwerpse Fi1harmonie
inkom: 150 a 50
(org. Stadsschouwburg)

DON. 15 NOV
MR. 19 NO\(

'T STUC VERGADERZAAL, 20u
vonningsvergadering SJW

'T STUC VERGADERZAAL, 20.30u
vonningsavond:"studiefinanciering:
studieloon"
inkom: gratis
(org. VVS-SVB - zie e1der in Veto)

AUDITORIUH VESALIUS, 20.30u
film: "Energie anders"
inkom: 50/40 (leden)
(org. A1tern. Circuit i.s.m. Dia-
loog Werkgroep Zachte Technologie _
zie St-v-St nov)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
fi1m: ?
inkom: 40
(org. Apo110nia)

CINE LOVANlutl, 22.15u
film:"Word is out"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips;

NIEUWBOUW W&L, 8ste VERD. 17u
lezing met lichtbeelden: Godsdien-
sten van Japan, door dr. W. Vande
~!a11e
inkom: gratis
(org. Fakulteit W & L)

'T STUC VERGADERZAAL, 20u
koördinatievergadering W & L

VLAAtISE LEERGANGEN, 20u
lezing in de reeks "vierde wereld
en armoede": buurtwerk - een kans
VOor de vierde wereld?
inkom: 50/25 (studenten)
(org. ATD-Vierde Wereld & UP - zie
ommekant)

STADSSCHOUWBUP.G, 20u
filmvoordracht: "Leven in Liechten·
stein" door R. Van Desse1
inkom: 100 a 60 fr
(org. Stadschouwburg)

'T STUC ANIMATIEZAAL, 20.30u
etnische muziek met de Roemeense
groep Pirvu
inkOM: 100/7a (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov)

GROTE AULA, 20.30u
konsert: Las Hue1gas-ensemb1e met
werk van J. Ciconia
inkom: ?
(org. Huz1ekhistorische Kring)

IN EKSTREMIS
VOORLICHTINGSVOORDRACHTEN
DOOR DE STUDENTENDOKTERS

De voorlichtingsvoordrachten waar-
over we het in Veto 1 (in een in-
terview met ~lanu Bracke) over had-
den, starten. Voor alle eerste-
jaars wordt kort, maar met heel
konkrete situaties, de problema-
tiek van de anti-konceptie uiteen-
gezet door een studentendokter.
Ook auderejaars welkom.
De voordrachten gaan door:
voor Psychologie:

donderdag 15 november tussen
12.30u en 13.30u in lokaal
A.r.-1

voor Aardrijkskunde:
woenSdag 21 november tussen
17u en 18u in de Asse1berg-
zaal in de Regingenstr. 16bis

Voor Lichamelijke Opleiding:
dinsdag 4 december tussen
16u en 17u in lokaal G.0.-1

VOOr Kinê:
woensdag 12 december tussen
12u en 13 u in lokaal G.0.-1

VRIJD. 16 NOV.
FAKHUIS W & L (Blijde Inkomststr.11)
20.30u

algemene vergadering Kultuurraad
CINE LOVANIUH, 22.15u

film: "Word is out"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips:

WOE 21 NOV
ELCKER-IK, 1J11gu •

repetitie ~ Koor
O.L.VROUWKERK , 18.15u

viering
(org. UP)

KUITHOEK, 19.15u en ST-HICHIELSKERK,
19.30u
opstappen voor ijsschaatsen
deelname: 120 fr
(org. SSW)

'T STUC ANIMATIEZAAL, 20u
free podium
inkom: ?
(org. 3de kan Geneeskunde)

AUDITORIUH VESALIUS, 20u
film: "Viewpoint" (tweede deel)
inkom: 40
(org. Verontruste Historici - zie
ommekant)

'T STUC VERGADERZAAL, 20u
vergadering AIB

NIEUWE BRUG, 20u
1essenreek_rxisllle: "t. tegen-
gestelde ~den: de me;""sische
en de dia1ektische methode" door
W. Ceuppens
inkom: gratis
(org. Nieuwe Brug - zie ommekant)

REKREATIECENTRUH HEVERLEE, 20u
Free podium
inkom: ?
(org. VTK)

LEHMENSINSTITUUT, 20u
koonnuziek: instrumentale en voka-
1e ensembles van het Lemmensinsti-
tuut met.treurmuziek van Bach, Pur
ce11 en SchUtz
inkom: 100
(org. Concertvereni9ing Lemmensin-
stituut)

'T STUC VERGADERZAAL, 20.30u
onthaalcyclus: de 's' van KvS
inkom: gratis
(org. Kristenen VOOr Socialisme)

KLEINE AULA, 20u:
1ezing: "de vol kerenmoord van 197!l
de Zuid-osst-aziatische vluchte-
lingen, door Fr. Krenz (afgev.
Hoog Komitee VOor de V1uchte1inge~
inkom: gratis
(org. Vereniging VOOr Verenigde N~
ties - zie ommekant)

CINE LOVANIUt-I,22.15u
film: "Word is out"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips;

VRIJD. 23 NOV
KLEINE AULA, 20u

debat tussen Close, Simonet, Tob-
back met journalisten F. De ~loor,
H. Heirman en Wies Jespers, gemo-
dereerd door F. Ver1eyen over Salt

• de zaak van Pershing-II-raketten
en het manifest van het Anti-Oor-
10gskomitee
inkom: gratis
(org. Anti-Oor10gskomitee - zie ~
mekant)

'T STUC ANlHATIEZAAL, 20.30u
toneel: "Nekrassov" van J.P. Sar-
tre door Baal
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov)

ZRT. 2 ~ NOV.
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "Kapai-kapai" door Tie 3
inkom: 100 a 60 •
(org. Stadschouwburg)

- zle ommekant)
AUDITORIUH VESALIUS, 20u

kollokwium: "homoseksua1 iteit in
de pers" mmv sociologen en redak-
teurs van de dagbladpers
(org. LSWH ism Centrum Communika-
tiewetenschappen KULeuven)

NIEUWE BRUG, 20u
lessenreeks marxisme: "het histo-
risch materialisme" door W. Ceup-
pens
inkol'1:gratis
(org. Nieuwe Brug - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: "Euskadi: de strijd van een
veroordeeld volk"
inkom: ?
(org. Arbeid-VSB - zie ommekant)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "Sleutel op de deur" van
W.H. Famee door KVS Brussel
inkom: 225 a 60
(org. Stadsschouwburg)

'T STUC ANlHATIEZAAL, 20.30u
eigen talent: Milkshake Banana
(jazz)
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov)

AUDITORIUH VESALIUS, 20.30u
film: "De mummie"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St nov)

GROTE AULA, 21u:
TK-sjantant met ~1aggie MacNeil en
Rik Hey1en
inkom: 100/80 (vvk)
(org. VTK - zie ommekant)

TENTOONSTELLINGEN
tot 25 november
ELCKER- 1K, 12u:
etsen van Katrien Cay-Hax over "De
strijd VOOr het algemeen stemrecht
in Leuven"
tot 2 december
STEDELIJK MUSEUH (Savoyestraat) 10u:
het laatgotisch beeldsnijcentrum van
Leuven
tot 20 november
STEDELIJKE AKADEtlIE (Vanderke1enstr)
10u:
werk van Pau1 ~1ombaerts
van 23 november tot 3 december
STEDELIJKE AKADEHIE, 10u
werk van Herman Nackaerts
tot 30 november:
FACULTY ClUB (Groot Begijnhof) 10u:
Nicky Prinsen met "Impuls 320"
GALERIJ EMBRYO (J. Lipsiusstr) 14u:
schilderijen en etsen van Fons Ver-
streken



EEN EIGENBAKKEN FILM:
DIE HISTORIE DER KAHOEZE

Een film draaien ... dat kan iedereen
doch een film zelf maken, dat is nog
wat anders! En toch, ~t een vleugje
fantasie, wat technische aparatuur
en veel zweet is het zelf maken van
een korte langspeelfilm niet zo on-
mogelijk als het op het eerste ge-
zicht wel lijkt.
Een voorbeeld van zo'n super-R film-
produktie is heel zeker "Die Histo-
rie der Kahoeze". Oe film kwam tot
stand in samenwerking met Jeugdklub
"Het Slot" van Wortel en de Kahoezen
doch ook enkele mensen van Pol & Sok
waren nauw bij het projekt betrokken
Oe film zelf is het resultaat van 3
jaar hard werken, een budget van
60.000 fr en het spel van ongeveer
80 "akteurs en aktrices".
Die Historie Oer Kahoeze vertelt ons
het ontstaan van de Kempense dorpjes
met hun houten hutten, dranklustige
bewoners en hun natuurlijke drang
naar plezier en kermisfestiviteiten.
Tot op een dag een vijandige stam
van over de 1'1oerdijkde vredige rust
komt verstoren. Er ontstaat een ae-
vecht van man tot man en de 11oerdijk·
jongens moeten de vlucht nemen, wat
aanleiding zal geven tot grootse
feesten.
Een film zonder pretentie en Met ve-
le gebreken, doch gedragen door een
enthousiasme en spontaniteit die al-
le grenzen te buiten gaat! Humor, ,i-
ronie, spanning en eerlijkheid zijn
z'n ingrediënten. Een stUkje volks-
kultuur dat je niet mag missen.

Werkgroep Kultuur Politika

HET MARXISME VOOR GROOT EN
KLEIN

Wil dekaan Oe ~eester geen politieke
blunderuitspraken meer laten vallen,
dat doet hij er goed aan een basis-
kursus Marxisme te volgen. Dat kan
bij de Nieuwe Brug, die een cyclus
geeft in haar lokaal. Oe dekaan zal
zich wel moeten haasten want de
reeks is al van oktober bezig. Hij
kan nog inpikken bij les 4, 5 en 6
Les 4 en 5 (14 en 21/11) gaat over
twee tegengestelde methoden: de me-
tafysische en de dialektische"metho-
de; les 6 (28/11) behandelt het his-
torisch materialisme. Oe lessenreeks
wordt gegeven door Walter Ceuppens.

Nieuwe Brug
Ierse Predikherenstr.25
3000 Leuven

KRISTEN DEMOKRATEN

Oe C.V.P.-Jongerenploeg KULeuven heb
ben al enkele jaren de gewoonte om
prominente kristendemokraten voor de
Leuvense revue te laten passeren.
Het hoeven niet altijd dogmatische
CVP-ers te zijn, zal de ploeg ge-
dacht hebben, want deze maand komen
"dissidente" elementen aan de beurt.
Op 21 november zal de onafhankelijke
CVP-senator De Bondt in de Kleine
Aula spreken over het thema waardoor
hij in de clinch is gekomen met zijn
partij: "kan en moet België gered
worden?"
Op 29 november, maar dan in de Grote
Aula, krijgen we bezoek uit Neder-
land met de eerstt verdachte, dan
gedesavoueerde en daarna gerehabili-
teerde maar desondanks uit de poli-
tiek gestapte oud-CDA-fraktieleider
Willem Aantjes die het over de ont-
wikkelingen in de Nederlandse poli-
tiek zal hebben.

CVP-Jo studentenploeg
KULeuven
Parijsstraat 42
3000 Leuven

CYCLUS: VIERDE WERELD EN ARMOE'
DE

Na de Derde Wereld begint de thema-
tiek van de Vierde Wereld stilaan
bij een grotere groep mensen door te
dringen. Oe Vierde ~!ereld is de leef.
situatie van de marginalen, de kans-
lozen binnen onze eigste welvaarts-
maatschappij. Laat ons maar zeggen
dat het om ontwikkelingshulp binnen
eigen rangen gaat, in de achterbuur-
ten, de vergeten krotten. En die on~
wikkelingshulp bestaat er niet in
nul komma zoveel procent van het BNP
onder die mensen te verdelen, maar
hen in de eerste plaats zelfrespekt
bij te brengen, hen hun eigen situ-
atie te laten inzien en hen elemen-
ten aan te brengen waardoor ze zelf.
uit de vicieuse cirkel van kansloos-
heid en armoede kunnen treden. En
dat dit resultaten heeft bewijzen
voorbeelden uit Wallonië. In het
Vlaamse land is het o.m. êên van de
UP-pastores, Stany d'Ydewalle, die
zich ~t deze problematiek bezig
houdt.
Een aantal aspekten van de Vierde
Wereld komen aan bod in een cyclus
die deze maand elke donderdag om 20u
in de Vlaamse Leergangen doorgaat.
Oe onderwerpen zijn: maatschappelij-
ke situering van de hedendaagse ar-
moede, de buurt: een kans voor de
vierde wereld (15/11), gerecht: waa~
toe wordt de armoede beschermd? (22/
11) en de Kerk: partijgenoot van de
alT.le?(29/11). .

UP
J. Stasstraat 2
Leuven

ZUID-OOST~AZIATISCHE VLUCHTE-
LINGEN

Oe spektakulai~llende van de z-o-
Aziatische vluc~lingen kreeg de
laatste maanden veel aandacht in de
wereldpers. Enkele Leuvense organisa·
ties hebben rond deze aktuele probl~
matiek reeds een aktiviteit inge-
richt, zoals UP en AIB.
Ook de Leuvense afdeling van de Ver-
eniging voor de Verenigde Naties -
een filosofisch en politiek neutrale
vereniging die enkele jaren geleden
werd opgericht om in Vlaanderen in-
formatie te brengen over de doelstel-
lingen, programma's en werkzaamheden
van de V.N. - wil over dit vluchte-
lingenprobleem alle ge1nteresseerden
informeren.
Er bestaat nl. al sinds jaren binnen
het kader van de UNO een internatio-
naal apparaat om zo'n mensen op te
vangen, te verzorgen en te helpen.
In 1950 besloot de Algemene Vergade-
ring van de V.N. immers een Hoog Kom-
missariaat voor de Vluchtelingen op
te richten; optredend in een zuiver
humanitaire en volledig niet-politi~
ke geest, biedt het internationale
bescherming aan vluchtelingen.
Deze UNO-organisatie heeft ook in
België een afgevaardigde, nl. Frank
Krenz. Op donderdag 22 november komt
hij OM 20 u in de Kleine Aula een
uiteenzetting geven over de Z-O-Azia-
tische vluchtelingen en de rol van
het Hoog UNO-Kommissariaat terzake.

Vereniging voor de V.N.
p/a Luc Oe ~unck

Tiensesteenweg 101
3200 Kessel-Lo

[ WEGWIJZER>
11 11

TIEM VIJFTIEN:
STUDIEDAG KREATIEF VORMINGS-
WERK

N.a.V. het IS-jarig bestaan van TIem
wordt op 24 november een studiedag
over kreatief vormingswerk gehouden
van 10 tot 16u in "D'Oude Pastorie"
(Hiksebaan 3) te 2130 Brasschaat.
Verschillende sprekers zullen het
thema van de kreativiteitsontwikke-
ling behandelen. A. Dudinck (Univer-
siteit A'dam) behandelt het effekt
van kreativiteitsopvoeding; Jan Rut~
(andragoog) onderzoekt de maatschap-
pelijke funktie van het vormings-
werk, terwijl Nic Sercu en Jan De
Braekeleer (stafMedewerkers Tiem)
ingaan op het door Tiem ontwikkelde
vormingsmodel voor kreatief vorming~
werk. Een afgevaardigde van het Hi-
nisterie van Nederlandse Kultuur zal
eveneens het woord voeren.
Oe Antwerpse tlime-studio zorgt voor
een ludiek-muzich-kreatief intermez-
zo.
In de deelnameprijs van 200 fr is
een broodmaaltijd en brochure inbe-
grepen.
Informatie en inschrijving:

Tiem
P. de Nefstraat 9
2300 Tunrhout
014/41. 36.75

ELCKER-IK: NIET ALLEEN EEN
PRAATBARAK, OOK EEN PRAATKAFEE

Het kafee van Elcker-Ik wil een rus-
tige Praatkafee zijn waar de muziek
niet te hard staat, waar je tentoon-
stellingen kunt bekijken, naar op-
tredens luisteren, 's middags een
boterham eten, natuurlijk ook een
pintje drinken en je longen verpes-
ten aan rook en sigaretten. liaar 't
is vooral de gezelligheid die telt.
Oe Werkgroep Grafiek van Elcker-Ik
organiseert kafee-tento"tellingen
van grote en kleine ku naars:
van 12 tot 25 november: atrien Cay-
t4ax (etsen) over "De strijd voor al-
emeen stemrecht in Leuven".

Vanaf januari is er elke laatste
vrijdag van de maand podiumgebruik
van 21u30 tot 23u: kaf~hantant,
vrij podium, poëzie, m~ leo tin-
demans, alles kan aan bod komen.

Naast informatie over de werking van
Elcker-Ik zijn er ook een aantal
kranten en tijdschriften te lezen.
Het kafee beschikt over een kleine
ruimte waar tussen 12 en 18u (gratis;
vergaderingskes kunnen doorgaan.
Weer of geen,weer: de erotische tuin
staat vol tuinstoeltjes en tafeltjes
(om te gebruiken met of zonder re-
genjas en paraplu).
De hele onderneming is tijdens de
week open van 12 tot l8u en van 20
tot 02u; zondags van 18 tot 02u en
zaterdags is de keet gesloten.

Elcker-Ik
Blijde Inkomststraat 115
3000 Leuven

ITECO-HEEKEND: BEROEPENSESSIE

Als je als vrijwilliger ln een pro-
jekt gedropt wordt, kijk je best
goed uit je doppen.
Je hebt wat tijd nodig om op je po-
ten te vallen. Geleidelijk krijg je
een (overrompelend?) beeld van de
streek en haar problemen. Je maakt
ook kennis met de andere mensen van
het projekt met wie je gaan samen-
~~rken. Tiemwerk.
Dit laatste blijkt in de praktijk
niet altijd van een leien dakje te
lopen. Er komt overigens heel wat
bij kijken vooraleer je êcht van
tiemwerk kan spreken. Voor Iteco
een reden om er een weekend rond op
te zetten.Het opzet van het weekend
is een kans te scheppen om met ande-
ren over het "professioneel bezig-
zijn" overzee. Hogel ijkheden en be-
perktheden van de eigen beroepsprak-
tijk kunnen getoest worden aan de
perspektieven van een gericht tiem-
werk.
Het weekend gaat van 7 tot 9 decem-
ber door in Drongen. Inschrijvings-
geld bedraagt 800 fr (is dit boven
je middelen kan je verMindering aan-
vragen) .
Verdere inlichtingen en inschrijvinc

Iteco
Oude Houtlei 19
9000 Gent

EKSLUSIEF VOOR STUDENTEN:
HEUS SKIKAMP IN HEUSE ALPEN

Voor de prijs van 6.800 fr kan je
van 25 januari tot 3 februari '80
een skikamp meemaken in de Sporta-
hutte in MUlhbach am Hochkönig (Oos-
tenrijk). Voor dat geld heb je de
reis per bus heen en terug, het ver-
blijf met drie maaltijden per dag,
~ uur skiles per dag door Oosten-
rijkse monitoren van de Skischule
Plenk, uitstappen ter plaatse en
verzekering (B.A. en genees kosten
binnen de perken van de polis).
Skimateriaal en gebruik van skilif-
ten moeten uit eigen zak betaald
worden.
Sneeuw gegarandeerd.
Vertrek vanuit Leuven en aankomst
terug in Leuven.
Inlichtingen en inschrijvingen:

Jan & Steven Van Heuver-
swyn
Tervuursestraat 138
3000 Leuven
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EN/oFSPORT POLITIEK

en andere boeman in dl"sport is de politiek. Een
ontwikkelin,aland zoals Arrentinië had miljoenen van
de staat veil om de wereldbeker '78 te organiseren.
Ondertussen leert de helrt van het volk in cens-
onwaardige oastandi~heden en laat het militaire
regime duizenden mensen kreperen in de gevangenis
zonder enige vorm van proces. De journalisten moch-
ten er niet over praten of schrijven. Jan Wouters
van de radio-sport redaktie was vrijwel de eniee
Vlaamse journalist die ruime aandacht besteedde aan
het leed van " de wenende vrouwen ". Die in stille
beto~ingen hun protest uitten en vroe~n naar het
lot van hun vermiste echtgenoten. In de uitzen-
din!en liet hij dan ook duidelijk doorscher.lerendat
hij ffesr.haduwdwe~. Andere journalisten hadden
alleen oo~ voor de uitsla~en ••• en voor de respec-
tievelijke recepties die door Generaal Videla en
zijn trawanten ri~kelijk werden oP~zet.

Voor de vol~ende Olympische Spelen staan de drie
grote mogendheden in een rij, want na Hoskou ' dO
krijgen we J~s Angeles ' 84 e~ wellicht China ' 00.

" 'iaast een bewapeningswedloop kan Cl8ntoch niet
ten achter blijven op het vlak van de public re-
lations". Spijtig renoeg kennen de inwoners van
Hontreal de prijs van deze public relations, ver-
lI!itszij ruic dri~....1aarna d!!_Olympische Spele_n
nog steeds belastingen betalen om de financiöle
'Out te delgen.

Ook dichter bij ons is de band tussen sport en
politiek vrij duidelijk. Grote vedetten zoals
een Raymond Ceulemans worden als ambassadeurs
van hun land beschouwd. Om hun terwille te zijn
worden alle mogelijke middelen aangewend. Zo
kw8r.lenverschillende ministers eertijds tussen
na de beruchte "Herckx-nlas" tijdens de Ronde
van Italië, waardoor zijn deelneming aan de
Tour in het ~drand kw8r.l.

teurs als Erik De Beek, Fons Brijd~nbach en
Desruelles krijr,en een job bij één of ander mini-
sterie of geceentelijke administratie met de no-
di,e trainingafaciliteiten. Na een uitstekende
Europese of Wereldprestatie wordt de betrokken
atleet met de nodi,e luister ontvangen, waardoor
ook de politieker naast "zijn" atleet in het
zonnetje komt.

Grote klubs worden door het gemeentebestuur gesteund
in hun strijd oa de kop financieel boven water te
houden. Klub Bru«se, Lokeren, Beerschot en Sint-Ni-
klaas hebben hun sportinfrastructuur verkocht aan
de stad wetend dat zij blijvend, meestal gratis,
ebruik mogen maken van deze installaties. Bij

bepaalde van deze transacties kwam 40 tot 50 mil-
joen te pas. Ondertussen moet de rekreatiesport
het nog altijd stellen met de kruimeltjes die van de
tafel vallen, alhoewel hierin een zekere verbetering
is waar te nemen onder druk van de rekreatiesport-
"kiezers".

---------- ...... , __ ••• • __ c • _

--_._ -----

Sport lDOetdus ook nog de politiek dienen; een beleid
onpoetsen en stecmen aanbrengen. Er bestaan~~1S ook
wel politieke sponsors ••• Naast de dienende' ~~tie
van het algemeen beleid (lees politiek) kan deze ook
in konflikt komen met de sport. Denken wij maar aan
d.·dekre.tstory,~waarin d. ov.rheid .en .inde
trachtte te stellen aan· het patriarchaal beleid
van heel wat grote sportbonden. De overgang van
Hektor Vel'll!eerschvan Bus Lier naar Antwerr,......,stond
maandenlanll;in de aktualiteit. Er kwamen la. 'en
dure kort"edingen bij te paa, duerwaarders lëgden
met het dekreet in de hand wedstrijden stil, Ant-
werpse werd door de andere klubs geboycot en stond
aan de rand van de ondergan~ ••• totdat de redding
kwam van een aantal soepblokjes en druivensuiker in
de vorm van een nieuwe snonsor Knorr en Dextro Ener-
~n. Zij zullen de twee miljoen aanbrel188n die nodie
is om de zogenaamde boete (of tra.nsferaom) voor
Vermeersch gevraagd te betalen. Dus sportief be-
keken: eind goed alles goed, maar wij vrezen dat
Minister De Backer voortaan tevergeefs met het de-
kreet zal zwaaien, want wat beteken "dode letters".

HOE R'::'G~~ .l' v. DTT ALLES?

Worden de misbruiken verbannen of probeert de sport
.rmee te leven? Zo van " 't is j__ r maar helaas".
Elke sport tak heeft een regelment dat de sport zui-
ver moet houden. ~4Ulr elk re~lement kent gaten en•••
ekorten. Br worden Euronese en binnenlandse kofe-

renties ~houden over ~weld in de sport. Het geweld
zelf wordt zoveel lnO~lijk opgevangen? Voor een zware
fout krijg je een gele kaart, maar ondertussen is er
misschien toch een doelpunt verhinderd.

Het supportersgeweld wordt ingeblikt: meka.a.ruitschel-
den, vernederen, zelfs op de vuist gaan kan en
achter de prikkeldraad.

ATLETISCH GEZIEN

In de atletiekwereld zegt het reglement dat er geen
reklame oag gedragen worden en dat er geen sta.rt-
gelden mogen uitbetaald worden. Ondertussen deelt
de voorzitter van de "r.emorial Van Damme" tijdens
een radio-intervieuw in "wat is er van de Sport"
(6 sptemberjl.) mee dat de ganse organisatie ruim
5 miljoen heeft gekost, " sta.rtpreaie'IS " inbegre-
nen. De dubbel Olyaroische kampioen, Laase Vieren,
had in f-Iünchen'72 en Hontreal '76 na zijn over-
winning in de 10.000 meter zo'n zere voeten dat
hij een ereronde aflegde ••• met zijn spikes in de
hand. De ene keer toonde hij duidelijk de shoes
met de fameuze 3 strepen (Adidaa), en de :,uldere
keer was het een konkurerend merk, een kwestie van
de frank die valt.

Zo Jontene. dM __ lIIIv-. nwtdIl

Gebruik van doping wordt slechts bestra.tt als er
kontrolemethodes bestaan die sluitend zijn. Anders
gezegd : de aiddelen hollen acht.r de kwaal aan •••

Sport moet h.rdacht worden, dient een nieuwe beteke-
nis te krijgen waarbij de sportbeoefena.a.rals mens
en medemens opnieuw c.ntraal staat.

.1t1A11, 'U.
uit Raak, Sport rondom Ons).

ZEILEN IN LEUVEN

MET U ZKL UNIVERSITAIRE ZEILKLUB LEUVEN

- 1...... voor beai".,..... n.......
zijn .r z..... l theb...Uache .le
pr.kUache 1••• "" voor beai.........
Irdien J. he1_1 niet •• f_t
ov.r zellen. IwnJ. duo .IUJd bij
on. tenocht. O. thebri. _,.t d.
_.t .1_nta1 ... bearippen di.
nodi. zijn OIO zich v.i U. ov.r ~.t
... t.r t. IwnnenIIOOrt-."". 00
d. pr.kUJk b""erkt ZiChtot het
.. nl.... n ,,"" d. Ju1lt. herd.U,..n
di. di. v.rricht _ten wordenD
d. boot voort t. -..n in .. n
.i.en •• lIozenrichU"I. Ne ...
kl.in ...,t.1 I... "" zei .... ied.r
.,.ten bek.Men det zeilen wen
._kk.UJk ... t .le fi.t ••n.

- .urf.n. Er zijn vier aurfpl.n _
.n'''Sltr.l' vOOrhel1den. 1nclu.
.ief duik.rpa~k"".

- _.triJd .. l1.n. Voord••••
int.r ••••• rd.n 11 d. vol•• rd•• tep
_.triJd"lI.n en dit '-fdz.k.-
lijk in d. univ.... it.i ... plci...
Ookhi.rvoor wordenprekt1lcn. ""
theb...Uache I... en i",.richt
voor ,,",,orderd.n.

0. per.o ...n die rnd. d. pr.kUJk
v.n het "lIen onder de knie heb-
ben. Iwnnen r .i.en ._nken
.1 ... de. v.n d k _t d. bot.n
v.n d. U.Z.K.L. in ._. ... (bij
llac:hel.n) • ..., z.l1en. Hi.rvoor
kUMenzij Ov.r het .. teri .. 1 v.n
d. U.Z.K.L. be.chik"'n op het
Sporto.l<ret.rie.t ... ter1 .. 1 det
de VDI•• ".,. de, in d. voonûdde,
(voor .... k-and. op _nda,voor-
..1e1de,)di.nt t. ruuebr.cht t.
word.n.
0. U.Z.K.L. be.ch1kt ov.r vijf
Vauri.nl.

In d. loop v.n het J.. r worden
ook .nd.re Iwrau•• en ,., ......"
ov.r navi,.U •• _t ...... lo'i •••••.

Elk. wo""ode,.vordwordt .. n klub-
.lIDrd"._n vanaf 20 uur in het
daarvoor be.t_ klubloke.I. 0.••
.lIDrd .t .. t open voor i_r lid ven
de klub en ".t ".rl.",de IIontakt
ken .r ten .11. tijd. OI>I.,.,..n
worden. ,.,." ur er 0.8. V.rn..n
... 110•• nav_kUvit.iten door de
U.Z.K.L. '!IVO.rdworden.

V.rdere inUchU",en op het Sport-
•• I<reteri.. t .n in on. klublo.....1
det ,.I .. en i. op d. Unk.rkent
van d. perki,. tu .. "" d. ,rot.
bibl1othMll. .n d. nieuwbouwv.n d.
'.lwl t.il L.tt .... n en WiJ'bea.. rt.
1n de Raven.tr .. t ,



AIKIDO: WAAROM WEL

Arkido•••

AIkido - indien uitgevoerd door vergevorderde beoe-

fenaars - is een van de lIIOOiatevormen van martia-
1

le kunst die er bestaan.Technisch gezien is het een

niet agressief zelfverdedigingesysteem,dat niet ge-

richt is op vernietiging van maar kontrole over de

agressor.Een aanval wordt afgeslagen door hem te

besturen via de weg van de minste weerstand.Dit

gebeurt door zich-middels de technieken-te syn-

chroniseren met de aanval,zodat er als het vare

een beweging ontstaat,uitgevoerd doo. twee perso-

nen.Op deze wijze ontstaan de vloeiende en sier-

lijke bewegingen die,mede door de afwezigheid van

fysieke macht en inspanning, verantwoordelijk zijn

voor de fascinerende bekoorlijkheid van het aföido.

Doelmatigheid vordt in deze discipline inderdaad

bereikt door ontspannen beweeglijkheid in plaats

van Daasieve krachtsontplooiIng.

Het is duidelijk dat de toepasbaarheid van

dergelijke principes sterk afhangt van een over-

eenkomstige geestelijke instelling, die voor de

konsekwente beoefenaar zowel voorvaarde als doel is.

0. de technieken met succes te kunnen uitvoeren,is

het nodig dat het liohaam ontspannen is en paraat

o. ogenblilkelijk in aktie te komen, terwijl de

~est "leeg" en gekoncentreerd lIIOetzijn,d.w.z. hij

moet vrij zijn van vooropgezette gedachten en bedoe-

lingen en volledig ontvankelijk voor de situatie.Het

is immers juist de ontvankelijkheid voor de situatie

en voor de eisen van het 8Oment(het"hier en nu") die

het mogelijk maakt zich met de aanvalsbewegingen te

synchroniseren.

Een opmerkelijke bijzonderheid is nu dat de aIkido-

____ ---0 van de gevechtsproblellllltiekzeer wel toe-~-- - ._----~~---
pasbaar is op konfliktsituaties in het dagelijks

leven.In feite onderstelt deze benadering de bekwaam-

heid om konfliktpolarisaties te overs tijgen.Wanneer

er hoger sprake was van "kontrole over de agressor"

dan ging het evenzeer oa de kontrole van de agres-

eieve situatie:..n evolueert voortdurend naar

zodanige posities dat de aanval geen objekt ontmoet

'~doch vel bestuurbaar is).Aangezien men deze
handelswijze ook kan toepassen op de ontstaansfase

v~ een gewelddadig konflikt, betekent dit dat -in

uiterste konsekwentie- de aanval kan vorden voor-

komen.Op deze manier is het IIIOgelijkom in alle
l 'drust te m1 den van het gevaar te verkeren en er

als het vare doorheen te vloeien.Een dergelijke

houding tegenover de probleemsituaties van het

dagelijks leven stelt in staat om ook deze op

een onverschrokken,doch niet-agressieve wijze

tegemoet te treden.

De doelstellin~n van het aIkido blijven echter

niet beperkt tot het bemeesteren van gevechts-

en andere konfliktsituaties.Beoogd worden een

algehele geest-lichaam-integratie(d.w.z.)een

optimale wisselwerking tussen geest en lichaam

en een handelswijze in harmonie t de natuur-

lijke orde.De vruchten hiervan zijn velerlei,

bijvoorbeeld:een natuurlijke waardigheid,onver-

schrokken kal.te,fysieke en mentale ontspanning,

vriendelij~~eid,vreedzaamheid,koncentratiever-

mo~en,gezon~heid.

De(diepdoordachte)technieken bieden bovendien

op gevorderd niveau tenminste-een uitstekende

gelegenheid tot kreativiteit en zelfexpressie.

(De grondlegger van het aIkido,de eerbiedwaardige

meester Horihei Ueshiba,beheerste over de vijf-

duizend technieken).

Hoe veelzijdig aIkido tenslotte moge zijn ,bedre-

venheid in deze kunst kan slechts het resultaat

zijn van langdurige en gestage inspann!ng(ontspan

ning).

IlAlENIJER

IN TE RIJNIVERSITAIR

Kalender der ontmoetin~en van de KUL- nloe~n in de
B.J.~••• kampioenachàp~en tot einde d~cember.

!!!!~-~~~-~~~~~~

De klub die in het sportkot opereert,Seishindo

AIkikai(Leuven),werd opgericht in het begin van

het vorige academische jaar(78-79).De vrij moei-

zame start van deze klub was te wijten aan redenen

het (Belgische)aIkidowereldje

DATU:.

7/ ',,/.
9/11/IS79
14/11/1979

15/11/197.1

optie van deze klub IIIOgeblijken uit de nAam-

oeving:sei=zuiver,shin=hart of ziel,seishin=geest,

do=weg.Dus"de geestelijke"-oftewel"de spirituele

weg".Deze nadruk op de geestelijk aspecten van het

aIkido betekent niet dat deze belangrijker worden

geacht dan de andere aspecten.Integendeel,men

beoogt slechts een herstel van de oorspronkelijke

geestelijke waarden van het aIkido,in weervil van

bestaande de~eneratieve trends.

19/1 /19 .-
20/ 1979

21/ 1/1979

Verdere informatie v66r of na de trainingen(judo-

zaal-nieuw ~bouw).
15/0'-1CJ79
15/ ,2/1979

22/11/ i979
23/11/19'/9
26/ /1979
27/ 1/1979
2&/ 1979

?9/ /1979
,/;2/-979
5/12/1979

Afwijkend van andere universitaire sporttakken is

wel dat de werkingakosten van de klub door de klub

zelf gedragen vorden(zodat er een zeker lidgeld

betaald lIIOetworden).Daar tegenover staat de trainr

gen het ganae jaar blijven doorlopen(dus ook in

vakantieperioies)en dat de klub bovendien toegan-

kelijk is voor niet-studenten.

;'/12/1979

7/12/1979

10/,2/1979

12/12/ 19'/9

Het is de bedoeling de trainingen van vorig jaar

te handhaven-te weten: 's donderdags van 19u30

tot 21 uur en 's zaterdags van 15u tot 16.30 uur,

maar hierover bestaat nog geen volstrekte uü:erheid

Men kontrolere dit dus op de valven.

Daarom vel 111111111111 1111111111

volley
~ennis
basket
voetbal
tafelten.
volley
volley
handbal
handbal
bl\s'ket
badminton
badminton
hockey
hockey
rullby
afelten.
tennis
waterpolo
I<orfbal
voetbal
voetbal
hocke:v
rur,by
handbal
hasket
basket
cross
volley
volle:v
l1andbal
handbal
badminton
badminton
tennis
tennis
Mnket
basket
'loetbal
voetbal
handbal
i:ockey
hockey
korfbal
tafeltennis D.

volley D.
Volley H.
bareltennis H.
tennies D.
tennis H.

D.
H.
D.
H.
H.
D.
H.
D.
H.
H.
D.
H.
D.
H.
H.
H.
H.
H.

VU3 - KUL
KUL - ULB
UCL - KUL
UL3 - KUL
ULO - KUL

--UCL
lJLl3 - KUL
KuL - UCL
KUL - UCL
KUL - UA
UOL - KUL
IICL- KUL
UCL - KUL
UCL - KUL
KUL - UCL 15 U.
UCL - KUL
KUL - UCL 20 U.
KUL - VUB 21 U.
KUL - ULB 2' U.
KUL - UCL ~,.>,.L.
KUL - UCL 14. U.
KUL - JCHEX; 14.
ULB - KUL
KUL - VUB 21 U.
KUL - UL"B 20 U.
KUL - ULB 17 U.
org. KUL 15 U.
KUL - UA 19 U.
KUL - UA 20
KUL - ULB 20 U.
KUL - ULll 2.~ U
KUL - UA 20 U.
KUL - U,\ 20 U.
KUL - VUB 20 U.
KUL - IC!!':;20 U.
UCL - KUL
Liè~e - KUL
KUL - U~ 13.'~ 1..
KUL - ~:.oi 14.~o
Li~r,e - KUL
KUL - UA 1'+. '"
KUL - ULB 1ll.3O U
UCL - KUL
lICL- KUL 14.jo U
KUL - UA or,.KUL
UJ.B- KUL
VUB - KUL
KUL - Lipee 20 U.
J.i"ge - KUL
Lip.j!e- KUL

20 U.
2'.J. U

21 U.

D.
H.
H.
H.
D.
D.
H.
H + D
D.
H.
D.
H.
D.
H.
D.
H.
H.
D.
D.
H.
H.
H.
D.

20 U.

19 U.




