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VOM de volgende O.S. ~.ta.an dM.e g!tOte mogendhedvl .in de ll.ij, l4.Wt.t na
~Ilou '80 Wjgen we Lo~ Angelu '84 en lOie weet Ch1.na 06 lltan 'BB.

SpijtiB genoeg kennen de 1.lWOneJt.6van /.Iontlle.a.t de p!lÁ.j~ van deze pu.b.Uc.
e.laü.o~, veJUn(..U uj lUWn 4 jatlJL,ut de O.S. I1Dg~te~ bel.a6.tingen
be.t.alen om de 61.tutnc.ü!eput te delgen.
Ook dic.hteJI. /).(.j0116~ de band ~~en ~polLt en poUtiell vll.ij dui.de.l1.jk.
GItOte vedetten wallden al.6 ambauad~ van hun land buchouwd. Om hun teJI.-
ukUe te ujn u)OJtden aUe moge.l1.jllemiddelen aJlIIgwend. Zo hMmen veJt.6chU-
lende ~t~ eeAtijcL6 ~~en na de beJtUC.hte"J.feJI.ckx-pltu"t1.jd~ de
!tOnde van l:taU.ë, Wr:taII.dooJt.ujn deelname aan de TIOUIt .in het ged!tang kutvn.
Arna..tewl.6 ~ Wk De Bru, Fo~ B/tydenbac.h en VuJt.ueUu Ivr.ijgen een job
bij lbl 06 andeJI. ~teJL1.e 06 gemee.nte.l1.jkea.d.~tJta:tie met de I1Ddige
tlr.a..üWt9~6a~. Na een u1.ûtellende EUItOpue 06 WeJl.eldp.'lUta.t1.e I~'Ollden
de betJtOkken a..Ueten met de I1Ddige ~teJI. Ol1.tvlÎll!lVl,II.\1aItdOOJt.ooll de
poU:UekeJI. I~t"ujn" atleet .in het zOMetje komt.
GItOte kht~ wallden doo« het ~.ttuUbutuWt guteund .in hun ~tAi..jd om de kop
6.iJta.nc.1.eel boven ~eJI. U houden, Klub BJt.ugge,LolleJI.en, 8eeJt.6chot en St-
N.ikl.cuu. hebben hun ~poJLti.n6~tJt.uktJ.wJr. vvr.koc.ht aan de ~tad, u.'e.tend dat uj
btijvend, meutal. glULt..i.6, gebJt.u1.k mogen Ir.aken van deze wta.Ua.t1.u. Rij
bepaalde van deze ~a.b.t1.u huJa.n 40 tot SO mUjoen u pa.4. Ond~6v
'oet de Jt.eJvr..eaü.upolLt het nog a.lt1.jd ~teUen met de klUWneUju die van
de ta6el va.Uen.
SpoJt.t moet dut. ook I10g de poUtiek dienen, eVt bele1.d oppoet6
aanbll.enBen. EJt. bu.ta.an dut. ook loet poUtielle 6pon60Jt.6 •••
la.a.6t de dienende 6unb.Ue van het algemeen bele1.d (leu poUtielll kan dez
ook 1.n kon6Ukt komen met de ~poJt.t. Denken we maalt aan de delvteet6toJty,
u.\UtJt.Ûl de oveJt.he1.d een unde tJtac.htte te 6teUen aan het pa,tJti.lJJtehaal
bele1.d van heel ~ gM.te ~polLtbonden.
Hoe lt.Ct!JeeJLt de ~polLt .11U op cUt. a.Uu ?
Wollden de mibbttu1.ke.n veJLbrumen 06 p1WbeelLt de ~poJt.t eJlmee te leven!' Zo
van '" t l~ jaJTmeJI.,maalt he.la.a.6" Elke ~poJt.tta.k hee6t een Jteglen:ent dat de
6polLt zu1.vC!.Jt moet houdvl. llaaJt elk Ilegleme.nt kent gaten en ••.teko/'...te.n.
bt wallden EUItOpue en bi.Me.nla.ncL6ekon6C!.Jte.nt1.u gehouden oVC!.Jt geweld In
de ~polLt. Het gweld zel6 waJt.d.t zoveel mogel1.jll opgevangen? VOM een ZlMll.e
out Wjg je een gele katVLt, maaIl oltd~~en ~ eJI.mib6ch1.en toch een
doelpunt vwr1.ndeJtd.

SpolLt moet heJtdac.ht u.'OJt.den, dient een n1.euu.'e betell~ .te Ivr.ijgen IIXtaII.b.ij
de ~polLtbeoe6enatVL al.6 m~ en medem~ opnie.uLo centJt.aal~ta.a.t. ~1aaII. wie
zal zeggen hoe het moet? Moet men teJWg de ooJtlog 6.til leggen 0

.te doen zo~ .in het oude Athene 06 kan het I1Dga.Uij d andeJt.6f Kan men
'g ~pltellenvan veJLbJtoedeIWl!l06 ~ het waoJtd veJLloedelli.ng niet b
toch het bJtOod hebben, hoeven de Spelen dan I1Dg' Hoeveel dec.ellrn.a
110g voolldat a.Ue 6tadia gevang~6en ujnf
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STUDI,EBELASTING
OF HOE ZWAAR IS STUDEREN?

feitelijke IInUitgaande van deze ervaringsgegevens
is getracht door middel van een on-
derzoek, een inzicht te krijgen in
de effektieve belasting bij studeren
Het is erg moeilijk geestelijke ar-
beid te meten. Daarom werd gekozen
voor een aantal makkelijk meetbare
grootheden zoats 1) de tijd besteed
an de studie en 2) de invloed van

examens op bepaalde leefgewoonten.
Het onderzoek gebeurt bij middel van
en vragenlijst die werd afgenomen
ti een steekproef -uit.da tot

pulatie van de derdejaarsstudenten
van het akademiejaar '76-'77. Het
onderzoek liep van 27 februari tot
5 maart 1977. Op 3052 studenten
(1962 M. en 1070 V.) werden 386 stu-
denten (252 H. en 134 V.) uitgezocht
306 (188 ~1. en 118 V.) namen uitei n-
delijk deel aan het onderzoek.

KEL N

de 6eUe.l1.Jke ~.tudiebel.a6.ting
ligt duidelijk anders. De invloeden
van het onderwijs- en examensyst
en de lichamelijke', psychische en

ntale invloeden op en van stude-
ren, maken het defini~ren van de
feitelijke belasting erg moeilijk.
De echte feitelijke studiebelasting
is individueel erg verschillend en
zal veranderen als een van de para-

rs van de definitie. verandert.
inder begaafdheid, dus meer in-

spanning met dikwijls langere stu-
dieduur geven meer belasting om tot
eenzelfde eindresultaat te komen.
Lichamelijke, psychtsche of sodal
moeilijkheden onder het jaar en ze-
ker tijdens de examens, belnvloeden
de werkkracht en dus opnieuw de stu
diebelasting.
Al deze beschouwingen laten duide-
lijk aanvoelen dat een strikte no
vrij moeilijk hanteerbaar is. Een
individueel aangepast studie-en
examensysteem, voldoende soepel om
rekening te kunnen houden met de
wisselende, menselijke faktoren,
lijkt het ideaal.
Over creditsystem, mastery learning
(Lewis) en andere meer aangepaste
systemen wordt hier niet uitgeweid.

•

Studiebelasting kan men best om-
schrijven -naar analogie ~~t arbeids
belasting- als volgt: de (totale)
uitwendige belasting wordt bepaald
door de kombinatie van faktoren die
inherent zijn aan de arbeidsnorm, de
arbeidsintensiteit en de arbeidsom-
standigheden, en die aanleiding ge-
ven tot reakties van de Mens en
(naar Ettema) het algemeen welzijn
van de mens ook op langere termijn
in positieve of negatieve zin mede
bepalen.
Dus een erg breed en veelomvattend
begrip. Daarom is het erg moeilijk
een voor iedereen geldende norm van
belasting vast te leggen. In d
praktijk worden daarom ook twee werlC
definities gebruikt:

1 nomlnal beiaaIIng

ONDERZOEK

1 UJdsanaly

Uit de tijdsanalyse werden zes akti
viteiten weerhouden, waarvan een
overzicht in tabel 2.
Daar ziet men de gemiddelde tijd
besteed aan 1) slapen, 2) verplicht
werk, 3) studeren, 4) ontspanning
en sport, 5) snippertijd en ver-
plaatsing, 6) koken, toilet maken
en andere tijd •
De gemiddelde tijd wordt gegeven per
5 en per 7 dagen. De gemiddelde dag-
indeling vindt men in tabel 3.

vC!.Jtvolg p.f

de nom.ütate bel.a6wl!l (een soort
norm). Deze luidt als volgt: de no-
minale studiebelasting (vrij naar
Halleman) is de hoeveelheid .tijd
en eneJtg-iedie de l1D~tude.n.t( een
goed begaafd student die behoort
tot de eerste 25% intelligentsten)

teen nonmale lichamelijke, psy-
chische en sociale ontwikkeling en
zonder problemen op dat terrein, beo
steedt om binnen de nominale ~tudie.
duWt (4 jaar, 4 .zittiden), een be-
paa 1d vooJt.Opgezet~tudiepJtog
( aantal bladzijden te kennen op
1700 uren of 42 weken a 40 uren) te
doorlopen om het eveneens vooropge-
zet studieresultaat te behalen (bv.
11/20). En dit alles liefst aan d
ideale universiteit. Een bewust
optimale keuze.

t



Veltvolg VI1ll p. I

TABEL 3 : GEMmD!LDE IlAGDlDELIlIG DElDIJAüSSTUDD'l' IB LEUV!lI

8u.10aain.

3u.37min.

3u.19min.

4u.1mn.

2u.35min.

2u.20min.

- Slapen

- Verplicht werk

- Studeren

- Sport en ontspanning

- Snippertijd en verplaatsing

- Andere tijd

- groep 3: Wijsbegeerte en letteren
(58/38)
- groep 4: alle Positieve Wetenschap
pen (38/32)
- groep 5: Toegepaste Wetenschappen
en Landbouw (42/32)
Alle groepen, op uitzondering van
Wijsbegeerte en letteren, gaven een
goede respons.
Er werden alleen van studeren en
verplicht werk signifikante ver-
schillen gevonden tussen de 5 groe-
pen.
Waar de gemiddelde derdejaars rond
40 u. (39,7) studietijd heeft (stu-
deren en verplicht werk samen), ziet
men erg grote verschillen, meer dan
10 u. ontstaan bij de verschillende
groepen. (zie tabel 6 en 7)

GIMIOOELD AANTAL tJUlI VEl.PLICHT WEU EN STUDEREN :"GEiIEN NAAi~

a) Er werd nagegaan of er verschil-
len in tijbesteden bestonden tussen
5 groepen studierichtingen (tussen
haajes vind je de verhouding: uit-
getrokken/effektieve deelname).
- groep 1: Godsgeleerdheid en Kerke-
lijk Recht, Rechten en Kriminologie,
Ekonomie, Poltieke en Sociale Weten-
schappen, Psychologie en Pedagogie
(142/117); verder Sociale Wetenschap
pen.
- groep 2: Geneeskunde, Artsenijbe-
reidkunde, Tandheelkunde, lichame-
lijke Opleiding en Kinesiterapie
(108/87); verder kortweg Geneeskun-
de.

TAIEL 6. :

DE 5 GlO!PEN FAIDLT!IT!lI (PElt 5 DAGEN)

fO 20 JO "0 SO wC"

SOCIALE WETENSCHAPPEN

GENEESIOJNDE JJ.,o ..

IJIJSB.& LETTERE

'UJlEL 7. :

Gl!KIDD1U) AAM'UL UUN V!1PLICIT VEn ~ snJDDEM, GEZlEJ( HA.AJl

DE 5 GIOEPD FAmLT!ITEN (P!Jl 7 DAGEN)

JO1010 SO IU'CII

SOCIALE WETENSCHAPPEN

GENEESIOJNDE

WIJSB.& LETTEREN

WETENSCHAPPEN

TOEGEPASTE WETENSCHAPPE"

I~
.. "tl .... , " .... r ••-,.

tABEL 8 :

TIJD VERPLICHT WElUt

WEEK
GESLACHT

N X

e 183 17,69--
Q llO 17,66

TOTAAL 293 17 ,68

b) Verschillen tussen de geslachten.
De studietijd bij vrouwelijke studen

WEEKEND I-'EEK+ WEEKEND

x N x

182 182 18,410,73

0,83 109 18,58llO

292 0,76 291 18,47

WEEK WEEKEND WEEK + WEEKEND
GESLACHT

N X N X N X
I

Cf 181 16,77 181 4,35 180 21,11
1---- -- --- f--- -

2- 109 16,39 107 5,12 107 21,46

TOTAAL 290 16,63 288 4,6 287 21,24

TIJD STUD!IEN

:2 veranderde .e.'gewoonten

In de vragenlijst over de arbeidsbe-
lasting waren, naast het tijdsroos-
ter, ook een aantal vragen opgenomen
met als doel te onderzoeken of be-
paalde leefgewoonten bij studenten
veranderen in de loop van een aka-
demiejaar.
Het was vooral de bedoeling te pei-
len of in vergelijking met het aka-
demiejaar in zijn geheel, sommige
gewoonten veranderen onder invloed
van de blok- en examensituatie. Ver-
der was het ons opzet na te gaan of
deze veranderingen tekens zijn van
toenemende stress!
Geheel willekeurig werd gevraagd

ten is niet signifikant verschillend
van de mannelijke.
(zie tabel 8 en g).

naar een aantal bijna "klassieke"
gewoonten, zoals drink- en rookge-
drag, medikatiegebruik en het slaap-
patroon. Over de slaap zelf werd
meer uitgebreid ondervraagd.
Van alle gewoonten werd telkens ge-
vraagd te schatten hoe men zich ge-
droeg onder het jaar, respektieve-
lijk in de examens.
Voor elke gewoonte werd telkens na-
gegaan of de gevonden verschillen
signifikant waren naar de 5 groepen
fakulteiten en/of naar de geslachten
Soms werden merkwaardige uitslagen
bekomen, waarvan sommige verwacht,
andere geheel onverwacht zijn.

RESULTATEN

ï AANTAL UREN SLAAP IN EEN WEEK EN WEEICEND
- '_"--"'_ - -

X uren slaap jaar blok eks. tijd nacht vr.eks.

- week 8,10 7,86 7,4 6,5

- weekend 8,87 8,35 8,1 -

TABEL 10

N : 306
Het aantal uren slaap daalt (zie
tabel 10) en ook de kwaliteit daalt.
1/3 van de studenten (34,5) zegt
meer last te hebben van inslapen
in blok- en examenperiode. 1/5 of
20~.·heeft.alleen slaaplast in deze
tijd. Tussen de 5 studierichtingen
werden geen signifikante verschillen
gevonden. Wel tussen de geslachten,
maar dan alleen in de blok- en exa-
menperiode, niet onder het jaar.
eisjes hebben signifikant meer

slaapproblemen in blok- en examenpe-
riode dan de jongens. (zie tabel 13)
Als de blok- en examentijd zodanig
onrust veroorzaken dat de slaap bij
een grote groep (20 ! 35~) duidelijk
gestoord is, dan mag men gerust zeg-
gen dat de belasting (psychisch of

Het medikatiegebruik verdubbelt van
gemiddeld 19,4~ gebruikers in het
jaar naar gemiddeld 39,3~ onder de
examens. Ook hier gebruiken meisjes
meer dan jongens, zowel in het jaar
(klein verschil :M:30,2~;V:53,5:·).

De gewoonten veranderen in die zin
dat wat de geest vertroebe1t··(allc"ó-
hol) wordt vermeden en dat men wa
meer gebruik maakt van wat de geest
zou moeten helder (koffie, sigaret-
ten, medikatie), respektievelijk
wakker (medikatie, koffie) of rusti-
ger maken (sigaretten, medikatie).
De slaap zelf wordt beTnvloed door
de examenstress en ook door de mid-
delen om deze te bestrijden.

Het feit zelf dat men meer rookt,
koffie drinkt en pillen slikt, wijst
erop dat studenten in de examentijd
op een andere wijze leven en ver-
bruiken dan onder het jaar. Dit niet

~

~J1

~~
fysisch) te groot is. Het gaat hier
immers om de derdejaarsstudent: goe~
getrainde en ervaren studenten. Hoe-
veel groter moet dan de onrust bij
de eerstejaarsstudenten zijn?!

Het koffieverbruik stijgt van ge-
middeld 3,71 tot gemiddeld 4,91 tas-
sen. De meisjes drinken meer dan de
jongens, zowel in de examens als on-
der het jaar.

Het bierverbruik daalt duidelijk
van gemiddeld 1,56 naar 0,62 glazen.
De jongens (X: 2,07) drinken hier
duidelijk meer dan de meisjes (~:
0,85) onder het jaar; in de examens
wordt het verschil tussen jongens
(~: 0,76) en meisjes (t: 0,26)
klein.

Met het sigaretten roken gaat het
ook in stijgende lijn, van gemiddeld
lZ,71 in het jaar naar gemiddeld
17,58 in de examens, met geen ver-
schil tussen jongens en meisjes.:2

•

alleen omdat ze beter willen preste-
ren, maar ook omdat blokken en exa-
men doen meer van hen vraagt, hen
onrustiger maakt en doet grijpen
naar middelen om hun prestatievermo-
gen te vergroten, om langer en har-
der te kunnen werken!

Dus de examentijd is stresserend zo-
dat men naar middelen grijpt en de
middelen zelf (koffie, sigaretten,
medikatie (pep))werken dan weer de
stress in de hand.

Opvallend is dat de verschillen
tussen de fakulteiten op detailuit-
zonderingen na, vrij klein zijn.
Anders is het gesteld met de ge-
slachtsverschillen. Vrouwen zijn
duidelijk meer gevoelig voor de exa-
menbelasting, althans in hun leef-
gewoonten. Ze slapen slechter, ne-
men meer medikatie en drinken meer
koffie. Hun rookgewoonten zijn niet
verschillend van de jO"g@"~.

Veltvolg p.3



veJtvolg van p.2

BESPREKING

Het verschil in tijdsbesteding tus-
sen de 5 studierichtingen, vindt
men niet meer terug bij de leefge-
woonte. Dit wil dus zeggen dat het
verschil in tijdsbesteding alleen
niet verantwoordelijk is voor ver-
schillen in belasting. De invloed
van de examenstress is in alle stu-
dierichtingen teruggevonden door de
veranderde leefgewoonten. Wel zijn
er verschillen tussen jongens en
meisjes.
Dus andere faktoren, uitgaande van
het onderwijs-en examensysteem, kun-
nen verantwoordelijk zijn voor deze
veranderde leefgewoonten.
Op vragen over de universiteit en
het examensysteem komen nogal nega-
tieve antwoorden van de derdejaars-
studenten. 59,5% vindt de universi-
teit massaal en anoniem. Er zijn te
weinig kontaktmogelijkheden met de
proffen (60,9%) en men vindt het
examensysteem stresserend.(51,1%)
Dus het wordt tijd om eens grondig
na te denken over het onderwijskli-
maat binnen deze universiteit.

BESLUIT

De gemiddelde derdejaarsstudent
werkt effektief 40 u. per week. Dat
betekent dat sommigen minder en an-
deren meer werken. Als men 1700 u.
of 42 weken aan 40 u. als de norm
beschouwt, dan moeten zowel bij de
onderbelaste als bij de overbelaste
groepen verand~ringen gebeuren.
Dus overbelasting hangt samen met
de norm.
Als men dan de leefgewoonten bekijkt
dan lijkt dat toch wel op overbelas-
ting, als 1/3 van de studenten zo-
danig onder de stress lijdt dat de
slaap moeilijk wordt en het medika-
tieverbruik verdubbelt.
Ons bescheiden onderzoek had echter
niet de pretentie een pasklaar ant-
woord te willen geven op alle vra-
gen rond studiebelasting.
Hopelijk wordt door de resultaten
van dit onderzoek "de universiteit"
wakker en neemt ze zelf initiatie-
ven tot een verder diepgaand onder-
zoek. Op bepekte schaal is dit reeds
gebeurd in verschillende fakulteiter
maar een globale visie ontbreekt
nog.

M.B.

IN ONZE FAKULTEIT

Pedagogiek: De afschaffing van be-
paalde ombudhfunkties, met name de
hulpverlening is niet doorgegaan.
De twistpunten verschuiven naar een
ombudskommissie.
De opname van twee half-time monito-
ren op het eigen budget van de fa-
kulteit laat vermoeden dat de over-
heid haar beleid richt op een split-
sing van funkties: de monitoren
verzorgen de hulpverlening en bege-
leiding, de ombudsman wordt de be-
middelaar "sec".
'De monitor voor filosofie wordt naar
het eigen heem verwezen en dus ten
laste van de begroting van het H.I.W.

Kunstpedagogiek: Prof. C.C.De Keyzer
droomt nog steeds van een licentiaats
diploma kunstpedagogiek aan zijn
instituut. Kunst als maatschappelijk
verschijnsel duiden, als ekspressie-
middel hanteren en als bron van
estetisch genoegen ontsluiten, dat
zijn drie invalshoeken die geïnte-
greerd in een opleiding heel wat
mogelijkheden bieden.
Intussen zijn er al gesprekken op
niveau van het rektoraat. Maar er
wordt gevreesd voor een opleiding
die niet gloednieuw zal zijn. Er
bestaan immers al kunstopleidingen
en instituten die de basis kunnen
vormen van een akademische opleiding.
"Zal zijn instituut achter het net
vissen" . De Keyser blijft alleszins
niet stilzitten.
De eksplosie aan vormingswerk aller-
hande , de kreativiteitsateliers, de
kinderwerkplaatsen enz ..van mei'68
zijn intussen een gunstig afzetgebied
voor kreatievelingen, die met vrij
geringe kosten grote groepen mensen
doorheen hun vrije tijd loodsen.
De zuil die deze socio-kulturele
werkers het best kan omkaderen zal
haar politieke en ideologische
verankering aanzienlijk opdrijven.
De VUB beschikt al over een licentie
in de vrijetijdsbesteding.
Het koppelen van kadervorming voor
kunstonderwijs en het vrijetijds-
circuit houdt voor de christelijke
zuil weer een belangrijke opdracht
in van" nederig dienend leiderschap"

In het laatste Biosblad vinden we een
interessant interview met prof.
Mariens. Ivm de ombudsfunktie citeren
we even:"De rol van de OM wordt door
vele OM zelf een beetje onderschat.
Ik heb er altijd op gestaan dat een
OM gezag heeft. Bvb. hij en hij al
leen moet beslissen of een student op
een andere dag kan komen eksamen af-
leggen om de een of andere reden. De
OM kan de beraadslaging niet bein-
vloeden betreffende de wetenschappe-
lijke waarde van de geleverde pres-
taties, maar wel de jury inlichten
van eventuele persoonlijke moeilijk-
heden. "
Dachten alle proffen er zo maar over!

In de Rechten werd ook een prof,
Herbots, geïnterviewd. Deze heer is
vooral bekend als voornaamste buizer
in alle jaren. Daarover zegt ie zelf:
"Maar dat is voor mij ook erg verve-
lend. Lieve Hemel zie dat eens aan ...

wat een punten tot hiertoe vandaag ...
En dan hou ik mijn hart vast. Als er
dan weer ene binnenkomt, zou die het
nu goed doen? Dat is demoraliserend.
Je hebt zo van die namiddagen dat je
niets dan slechte studenten hebt."
Volgens ons is het nochtans veel
waarschijnlijker dat de oorzaak van
het slecht presteren niet bij 20 of
30 studenten gezocht moet worden,
maar wel bij die ene prof. Tenslotte
is hij het enige dat bij al die eksa-
mens konstant gebleven is, of niet
soms?

De mensen van Mecenas zijn besmet met
een resistante versie van de reismi-
crobe. De symptomen begonnen met een
reis naar Parijs in december, maar de
ziekte kwam pas in februari op volle
sterkte door: De kandidaturen weg
naar Firenze, een kringweekend ergens
in de Ardennen, en als dessert eind
februari een dagtrip naar Aken. We
dachten al dat er minder volk was in
de Alma de laatste tijd.

Na de Gistgazet in het VTK en de Bas-
taard in Historia, is er nu een derde
min of meer alternatief blad uitge-
komen en de Rechten: Recht voor de
vuist is de naam. Een aanrader voor
wie er nog één kan bemachtigen want
"ze" hebben er werk van gemaakt.
Overigens barst de Monumenta (blad
van Historia) van de reakties op de
verschijning van hogervermelde Bas-
taard. Een vooruitgang is alvast dat
er nu twee leesbare en interessante
bladen zijn in geschiedenis.

In de al aangehaalde RVDV (recht voor
de vuist dus) wordt een opmerkelijke
korrelatie aangeboord tussen de ge-
middelde inkomens van de mensen per
provincie, en het aantal artsen.
Voor Brabant is dat 59 300 BF en
25,1 artsen per 10 000, voor Lim-
burg 33 900 en 9,1, voor Luxemburg
35 900 en 12,0 .
Verder wordt er ook nog aangetoond
dat zowel het aantal medische ver-
strekkingen als de zuigelingenster-
fte sterk afhangen van de socio-
professionele kategorie.
Zou er dan toch iets mis zitten met
onze gezondheidszorg?
Nog in RVDV: een artikel voor het
pas geopende KB (klachtenburo),een
initiatief van Wetswinkel.Een aantal
mensen van Wetswinkel halen in voor-
beelden aan welke grove misbruiken
er wel zijn in de rechtshulpsektor,
en dan vaak nog van advocaten!
Zeer wetenswaardig voor de geïnte-
resseerden.

delactis

hominibusque

Deze maand is er een eind~ gekomen
aan één van de meJt~d(g~t~ uni-
versiteiten die er ooit bestaan heb-
ben .• Een universiteit zondeJtpM6-
6en, aM-u'tenten, zondeJt~tudenten;
enkel bestaande uit een ~~-
~e. + Toen de unitaire Leuvense u-
niversiteit, na veel ruziën, in '69
gesplitst werd in een Nederlandsta-
lige en Franstalige met elk ~en
z~6~tandigheid, bleef er een uni-
~e administie, de KUL-UCL(uit-
gesproken als kulluk~), die de ver-
deling van.goederen moest regelen
over een periode van 10 jaaA. + Dat
blijkt nu ~n kannen en kkuiken te
zijn .• A~~~6 althans .•
Want pka~eh kan je nog altijd
6~k ~n de kno~ komen, als je een
boek uit de centrale bib wil lenen:
is het een werk met een ~ven ~eg-U.-
~enummeJt kan je het in Leuven
krijgen; is het nummer onpaaA, moet
je je heil en boek aan de UCLzien
te vers ieren .• Een zeer orrwuen-
~ehapp~jke verdel ing dus .• tlaar
wat wil je van een unief zonder we-
te~ehapp~jk ko~p~.•Enkele studenten ~eheolog~e leven
zich momenteel uit op het b~nen-
pl~j~ van het Leuv~ ~tadhu-U..
• Ze graven letterlijk naar het Leu-
vense v~eden van vóór de v~j6~en-
de eeuw .• Het stadsbestuur 1iet de
opgravingen toe omdat wat ekstra-
stadhuiswerken m{.n 06 meeJter niet
toe doet, nu er al meer dan een
hal6 d~eennium gerestaureerd wordt.
• Men verwacht dan ook binnen a6-
~enb~ ~jd het einde van de res-
tauratiewerken .• Dan kan men op-
nieuw aan de voo~ev~ van 't stad-
huis beginnen, want dat is ondeJt-
tuMen alweer flink vuil .• Zo
komt er geen ~-U. in de ~~tau-
~~~~kto~. •Het eJte-dokto~ moet voor b-U.-
~ehop Rom~ van El Salvado~ slechts
een kOMe v~eugd~ geweest zijn .•
Teruggekeerd in z'n land werd hij
dadelijk gekonfronteerd met voort
durende en v~ev~de repressie van
de ov~~d .• Een tiental studen-
ten-bez~~ van een partijlokaal
werd, na v~eedzame opheffing van de
bezetting, zonder meer ne~eknald
door de Nationa1e Garde .• De overi-
ge bezetters werden g~~teeJtd .•
Het is geen v~ meer of die toe-
stand in El Salvador tot een b~eJt-
oo~g kan leiden: die ~ er al.•

•

veJtvolg p.4

KULTUURRAAD_ SUBSIDIES KUNNEN
~gen ~n o~~mu z~en ~n Leuven nogal hu één en andeJtop k~ee-l
vlak op ~jd~ hu akadem<.ejaaA. En hu wil w~ gebeMen dat zo'n aWv~-
teil me~ kMt dan opb~engt. V~~jke deQiuuen kunnen v~ de F~uëü
Kom~ûe van KuUuwrJuw.dg~ubû~eeM woM~n, m<.u te voldoen aan onden»
~taand~ kMt~.

Kultuurraad subsidieert enkel kul-
turele aktiviteiten; deze moeten o-
pen staan voor studenten.
De kringen of verenigingen moeten
desgewenst de bewijzen kunnen voor-
leggen dat ze effektief het geld no-
dig hebben en geen tekenen van wan-
beheer vertonen.
Aktiviteiten die reeds door één of
meer geledingen van de A.S.R. gesub-
sidieerd worden, worden door Kul-
tuurraad niet meer gesubsidieerd,
tenzij op A.S.R.-vlak zou afgespro-
ken zijn eenzelfde projekt te sub-
sidiëren.
Subsidies, komende van andere in-
ste11ingen, Vlorden beschouwd als in-
komsten en moeten als dusdanig in
de eindafrekening opgenomen worden.

Wil de subsidieaanvraag ontvankelijk
zijn, moet ze aan volgende eisen
voldoen:
de aanvraag tot subsidiëring moet
uiterlijk 3 dagen vóór de aktivi-
teit schriftelijk bij Kultuurraad
worden ingediend; bij deze aanvraag
moet een kostenraming, een inkom-
stenraming en een aktiviteitenver-
slag ingesloten zijn;
de definitieve dossiers moeten één
week voor de samenkomst van de Fi-
nanciële Kommissie op Kultuurraad
worden binnengebracht. Deze dossier5
moeten omvatten: alle uitgaven en
inkomsten van de aktiviteit, het
saldo; dit alles moet zo gedetail-
leerd mogelijk zijn en vergezeld
van bewijsstukken (fakturen, pam-

fletten, affiche, kontrakt ...).
De Financiële Kommissie behandelt
de aanvragen in maart voor aktivi-
teiten in januari-februari, einde
mei voor de periode maart-mei, in
oktober voor de periode juni-septem-
ber, in december voor de periode
oktober-november en in januari voor
de maand december; enkel dossiers
van aktiviteiten in de gestelde pe-
riode komen in aanmerking; laattij-
dige dossiers worden niet meer aan-
vaard.
Kultuurraad subsidieert enkel nega-
tieve saldo's. Deficieten die oplo-
pen tot 4000 fr worden voor 60 %
gesubsidieerd; deficieten boven 400C

la fr genieten 40% subsidiëring met een

plafond van 8000 fr per aktiviteit.
Alle aktiviteiten van een kring of
vereniging voor één bepaalde periode
worden als één geheel beschouwd.
De Financiële Kommissie van Kultuur-
raad, samengesteld uit leden van de
algemene vergadering, beslist over
de al dan niet geldigheid van de
aanvragen. Tegen een beslissing kan
alJeen (via de) algemene vergadering
van Kultuurraad beroep worden aange-
tekend.

Konkreet: wat is er in 1980 aan sub-
sidies beschikbaar?
In totaal 95.000 fr, verdeeld over
19.000 voor januari-februari en een-
zelfde bedrag voor maart-mei, 9.500
voor juni-september, 38.000 voor ok-
tober-november en 9.500 voor decem-
ber. Indien er, na verdeling van een
schijf, geld over is, wordt dit o-
verschot bij de volgende schijf ge-
voegd. Is het totaal van de aanvra-
gen groter dan het beschikbare geld
per schijf, worden alle subsidies
voor die periode gelijkmatig gere-
duceerd.



•
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V~tek~ achter tit~ van arti-
ke1s kunnen I1Ii6lUdend zijn .• Zo'n
leesteken stond onlangs na de titel
"Numerus clausus voor geneeskundige
studies" boven een bijdrage van eks-
VUB-rektor GeJllo in De Standaard .•
Hij had het vraagteken even goed
kunnen wegla.ten .• Het was Un plei-
dooi voo~ een numerus clausus in die
richting. •De l!.oUega'4 van CÜ44-i.dent Han4
Kûng aan de Theologische fakulteit
van TUbingen lieten hem, na z'n pau-
selijke veroordeling, al4 ~en bleI!.
vallen .• Voordien stonden zij 40U-
dtWt aan zijn kant .• Wat is 40Uda-
lLUeU! • Misschien azen die kolle-
ga's nu wel naar de in principe
v~j gekomen leerstoel ...

•Zolang de Iz.o~enti~ nog bestaat,
kan er als 's g~juicht worden als
een ander de le~6 wordt a6g~tol!.en.
• Dus alo", vreugde bij EUIl.Op~~ en
Japan4~ we.t~chappVt4 toen een Am~-
Iti.ka.anu pM6 meende dat de Un.ä~
Stat~ hun wetenschappelijke voo~-
4pMng dreigen te veJlU~zen •• Ook
Unc.l~ Sam wordt oud en de heJl4enen
willen dan ook wel 's mindeJl g~-
4m~~ kronkelen.•Zit de UCL nu goed en wel in Louvain
-ta-N~v~ en dachten we dat dit pro-
bleem nu Opg~4t was, dan liet een
Vlaam4~ ~ daar onlangs wat an-
deJl4over horen .• Die vroeg zich
af of die Franstalige universiteits-
stad geen N~eJtl.and4taUg~ veJlt.ali.rlf
moest krijgen .• Bijvoorbeeld N.ieuw-
L~ven .• In dit apdandj~ wordt er
van elke 4ch~u een 1z.o1mWUULta.iJl~
zaait gemaakt ...

•

Je hebt natuurlijk altijd wel een
paar l~~ die de sfeer moeten
bederven .• Dat ondervonden de Ger-
manisten ook tijdens hun 6e~tweelz..+
Eerst werd de hangalt van WL'sfakbar
a6ge~\Ol!.enen de achterdeur diehtg~-
meûeLd - om·de dorstigeri de toegang
naar de lu4tho6 van 13 miljoen te
ontzeggen .• Donderdag morgen 11u
koffieconcert op 't Kremlin, to
drink or not to drink c066ee, that's
the qu~t.ion. Professor Janssen, die
heel g~ koffie lust, gebruikte
zijn akadem.i4ch~ privileges om vlug-
ger aan de godendrank te komen dan
de hem omringende 4tudenten .• Dit
.in teg~t~ tot de .twe~~ man
aan onze unief, die maandagmorgen
op de 50 jaar Germania receptie
met een zwaar ~ aksent b~-
dankt~ voor de aangeboden weJleldwin-
Iz.etwijn met de gevleugeLd~ woorden:
"N~en,niet op mijn nuchteJl~ maag."
• Donderdag werd het 4.tandbedd van
de oergermaan onthuld in de hal van
W&L. • De studenten (en andere men-
4en) vonden dat zo leuk dat ze het
lieten 4taan .• Hoewel het eigenlijk
weg moest .• De dag nadien was het
ve.ltdwvten. • ~ •

.-oORWEOPROCES CU)

De. la'4te. e.pi.6ode.van On4 VeJlvolg-
6~e.ton: de.val van de.detrtOlvr.ttti..e.
.in Be.lg.ii.

Vrijdag 1 februari verschenen de twee
eerste beklaagden van in het spoor-
wegproces deel I opnieuw voor de
rechter. Na de eerste zitting op 28
december hadden ze immers verzet aan-
getekend.
Het was de bedoeling verzachtende om-
standigheden te pleiten en opschor-
ting van straf te verkrijgen. De pro-
kureur eiste echter dezelfde straf.
De rechter was blijkbaar in een va-
derlijke bui en gaf wijze vermaningen
over de gevaren bij het plaatsnemen
op de sporen en voegde daar nog enke-
le niets ter zake doende voorbeelden
aan toe .
In zijn pleidooi beklemtoonde de ad-
vokaat de studieijver en het sociaal
engagement van de beklaagden (hum I).
Dit laatste bracht de rechter blijk-
baar op een modernistisch ideetje:
hij zou een opschorting van straf
verlenen als de beklaagden hun soci-
aal engagement in de vakantie belan-
geloos zouden willen bewijzen. Enige
pedagogisch verantwoorde voorbeeld-
jes ontbraken ook hier niet.

P.V.H.

INFORMATIE N

DEMOKRATIE: EEN SLOGAN OF' EEN WERKSTIJL ?!

BESLUITVORMING

Het organiseren van de belangenver-
dediging, de voorbereidende diskus-
sies, werkteksten, algemene ver-
gaderingen, amenderingen en uitein-
delijk een standpunt van je kring,
al deze taken situeren zich in het
kader van de kringwerking.
Het blijkt echter gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Teksten, mani-
festen, kortil standpunten ter dis-
kussie stellen op de geschikte
manier is een heel probleem voor
sommige kringen.
Vooral als men weet dat slechts
een beperkte groep gemotiveerd is
en tijd heeft om zich een mening te
vormen rond deze kwesties.
De wijze van aanbrengen speelt
hierin zeer zeker mee, en daarmee
belanden we bij een aspekt van de
kringwerking dat zo vanzelfsprekend
is, dat er nog weinig over wordt
nagedacht, nl de.o~an.i4at.ie.van
de.b~lu.itvo~.Hierin hebben de
kringkoordinatoren, presessen en/of
kringraadafgevaardigden een leiden-
de funktie.
De eigen situatie van elke fakulteit
zal bepalend zijn voor de manier
waarop dit gebeurt.
Veelal zal een jaarvergadering of
een algemene vergadering centraal
staan. De funktie van zo'n algemene
vergadering is niet in alle kringen
even duidelijk. Hoort ze nu thuis
in de..in6oJtmat.i~ve.- 06 .in d~ b~l.u.U
vO~46a4e. 1 Wordt dit onderscheid
wel degelijk gemaakt?
Maakt men een onderscheid in de tijd
twee opeenvolgende vergaderingen
met een tijdsspanne ertussen, of
één vergadering met een korte pauze
waarop alles moet afgehaspeld wor-
den?
Zijn jaarvergaderingen niet geschik-
ter voor de informatieve fase?
Kunnen de gefnteresseerden tussen
de infovergadering en de vergadering
waarop de kring haar standpunt zal
bepalen terecht bij enkele verant-
woordelijken, die goed op de hoogte
zijn?
Het kan een geschikte gelegenheid
zijn om de jaallve.ltl11Ltwoo~e.Ujl!.en
beter in te werken en met meer diep-
gang bij de kringwerking te betrek-
ken?
De 40ciaal a6ge.vaaAd,igde.vindt
misschien dan toch medewerk~rs in
de jaren, zodat er wat werk verdeeld
en wat funkties uitgesplitst kunnen
worden?
Wordt de samenhang en de sinkronisa-
tie met het kringblad goed verzorgd
zodat ook hierlangs al een belang-
rijk gedeelte van de informatie
kan doorgegeven en de interesse
losgeveekt ?
Het is alleszins zo dat er iemand
moet zijn die die dit alles in het
oog houdt. De kring kan elk werking5
punt aangrijpen om zijn organisatie-
vorm te verstevigen en om tegelij-
kertijd meer mensen. bij de besluit-
vorming te betrekken. Er moet wel
iemand de verantwoordelijkheid nemen
om in het OOQ te houden dat niet
alles weer door twee man gebeurt e~
dat het weerom dezelfde vijf zijn
die een diskussie voeren over zaken
waar ze het allang over eens zijn.
Ik bepleit hiet niet het afschaf-
fen van vaste verantwoordelijkhe-
den en energie verspillende rotatie
de mensen met een funktie in de
kring zouden er wel goed aan doen
om op eenaktieve manier meer men-
sen aan het werk te zetten en meer
mensen ~~ laten delen in de dis-
kussie. Daarover waken is ook een
taak van de kringraadafgevaardigde.

HOE VOORBEREIDEN?

Een vergadering organiseren waarop
het standpunt van je kring wordt
bepaald is een zwaar karwei. Zonder
voorbereiding aan de slag gaan is
vrij spel geven aan de beste roepers
en de handigste demagogen. Daarom
enkele suggestieve en andere vraag-
jes.

kring korr ekt moeten kunnen ver-
dedigen en zijn houding op basis
van de uitgebrachte stemmingen ba-
seren.
Een goed voorbereide AV is goud
waard in de demokratische besluit-
vorming. Een grotere betrokkenheid,
meer inspraak en een betere kring-
werking zijn er de mogelijke
vruchten van. Het proberen waard
dus en deze keer niet verlegen zit-
ten om het standpunt van je kring.

REPRESENTATIVITEIT?

Op vele algemene vergaderingen
waar de opkomst minder schitterend
is, gaan er mensen zijn die een
statutaire meerderheid vragen om
de vergadering beslissingsrecht te
geven.
Als we de belangenverdediging cen-
ttaal stellen dna is niet zozeer
de formele aanwezigheid van belang
dan wel de mate waarin de aanwezi-
gen kunnen opkomen voor wa t zij als
een aanvaardbaar standpunt van hun
jaar kennen.Hoe meer mensen er zijr

4

Is er in het begin van de vergade-
ring.nog een afgebakende periode
voor open CÜ41z.u44.ie.?
Worden punten waarover gestemd zal
worden duidelijk afgelijnd? Zo
voorkom je eindeloze diskussies
over X die vindt dat er eerst over
1 en dan over 2 moet gestemd wor-
den, en Y die liever eerst over 2
en dan over 1 stemt. Misschien is
er dan nog een illustere Z die
liever 1.a en vervolgens 1.b aan
bod zag komen omdat er toch ook
nog mensen zouden kunnen zijn die
niet zoals hij/zijzelf maar anders
over deze zaak denken.
Al deze bekommernis over demokra-
tie wordt best vooraf gekoesterd,
op de AV is dat zeer storend .
De open diskussie wordt misschien
vooraf al best per jaar aangepakt;
de meest kontroversië1e punten
kan je zo op voorhand ontdekken.
De besluitvorming kan dan op een
meer geplande manier aangepakt:
Wat nog ter diskussie?
Wat ter stemming na een vast aan-
tal interventies pro en kontra, bv
2 pro's en 2 kontra' .
Hoe verdeel je de tijd?
Voorzie je een eenvoudige procedure
voor het indienen van amenderingen
door een bepaald jaar of een afde-
ling? Wanneer moeten ze binnen
ijn? Enkele dagen voor de AV bvb.-
Dat veronderstelt dat iedereen eer
agenda en basistekst kan krijgen.
Voorzie je moties van ledenvereni-
gingen die om de een of de andere
reden niet met de door de kring
voorziene agenda akkoord gaan? Je
kan er aardig wat hoogdravende dis-
kussies mee voorkomen, die beter
vooraf in de jaren worden gevoerd
en toch overbodige spanningen te-
niet doen.
Voorzie je een voldoende groot
aantal stemmentellers die elk een
deel van de zaal onder hun hoede
krijgen?
Er zijn naast de voorzitters toch
ook enkele bijzitters, die de volg-
orden van de interventies vlot la-
ten verlopen?
En zijn er twee of drie mensen die
alles noteren? Eén iemand houdt
dat toch niet vol als hij of zij
bij de zaak betrokken is om alles
op papier te krijgen?
De afgevaardigde in de raden za'
nochtans het standpunt van zijn

hoe groter de kans dat de uitge-
brachte stemmen bij de werkelijk.,.
heid aanleunen. Anderzijds ii"voor-
al belangrijk dat de studenten ook
bereid zijn de ingenomen standpun-
ten te verdedigen als het erop
aankomt. Overdreven haarklieverij
is dus niet gepast en met 5 man
kan je natuurlijk moeilijk voor je
hele kring beslissen, ook dat weet
iedereen.

Naargelang de hitte van het hang-
ijzer en het tijdstip van het jaar
zal een jaarvergadering vaak meer
volk bereiken dan een laatavond-
debat voor gans de kring. Haar daar-
over oordeel je best zelf.

Bestaat dan hu manifest van
studenten?
Nee, er bestaat enkel een ontwerp.
Op basis daarvan kunnen de Leuvense
studenten via hun kringen een ge-
meenschappelijk eisenprogramma
vastleggen rond een aantal konkrete
punten.
Dat dit zal afwijken van het 11ani-
fest is nogal wiedes. ~laar het is
moeilijk te verwachten dat studen-
ten meer betrokken geraken bij het
onderwijsbeleid als er niet meer
respekt kan opgebracht worden voor
ieders mening.
Als er degelijk werk wordt geleverd,
kan op basis van meerderheden één en
ander als eisenprogramma van de
Leuvense kringen tot stand komen.
Dit is dan noodzakzlijk de neerslag
van de resultante der politieke
stromingen in de fakulteiten en ja-
ren.
Ledenverenigingen hebben gewoonlijk
wel een eigen programma, aan hen om
het zo goed mogelijk te verdedigen;
wedijver kan de politieke diskussie
alleen maar ten goede komen. naar op
de algemene vergadering is elk van
ons wijs genoeg om zelf zijn stem
uit te brengen.
aargelang de aard van de materie

zal Kringraad of Sociale Raad de
standpunten der kringen samenleggen,
publiceren en verdedigen naar de
overhei d toe.
Ook dat is een taak van de Algemene
Studentenraad,

•

H.F.



MOSKOU '80: BOYCOT JA DAN NEE ?•
VERSLAG VAN DE DEBATAVONDOP 12-02-80

Lwven 12.02.'0, 20 ULIJt, tlw6e.e.ënzaalNieuw Gebouw, TeJtvUWl.6e.vut 101,
3030 He.veJtle.e..
Om 20.IS ULIJt he.e.6t .iedeJte.enuj" pl.aa,U .ingenomen o..c.kteJten VOOI!. de. .ta6e.U.
ZO'" 2S0 cl 300 toUc.Jw1JlAJVl.l>kenden ogen en voolLlll ol!.en opVttll.illenVOOI!. het
de.ba-t da;t doo« het "panel" zal ge.voe.ll.dcoolLden.Oe. cU6lwll4.(.e.volI.m veJtloopt al4
volgt: e.e.II.4thoudt het pane.el e.engUpIlwlI.Onde. zoda;t het pubUe.k weet welk
4.tandpun;t .iedeJte.enhe.e.6t .ingenomen .ivm de. boycot van de.Olymp.i4che. Spelen.
Indien nodi.g mog e.en.tweede.II.Onde.twoi.jl het pubUe.k uj" vlLagen Iwt VOOI!.-
beJte..<.den•

Het paneel: Roc Campana en Guido de
Bont, vertegenwoordigers van het
BOIC, Wies Jespers, afgevaardigde
van het "komitee Moskou '80", Prof.
Dr.M. Ostyn van de K.U.Leuven, Jan
Wouters Brt-radio-sportjoernalistiek
Jaak Vandijck van Oe ~Iorgen die sa-
men met moderator Guy Polspoel voor
een soms keiharde maar levendige
diskussie zorgde.
Verontschuldigd: Fons Brydenbach,
als geselekteerd atleet voor Moskou
80, wegens militaire beslommeringen!
Afwezig: Oe vertegenwoordiger van de
Gazet van Antwerpen stuurde de alom-
bekende luIt.

Eerste gespreksronde:
Het BOIC lichtte als eerste paneel-
lid zijn reeds lang bekende stand-
punt toe:"Geen boycot van de Olym-
pische spelen. We houden ons aan de
Olympische idealen en afspraken. Het
BOIC stuurt zijn atleten naar Moskou
en zal proberen hun veiligheid zo
goed mogelijk te garanderen," aldus
Guido de Bont. Dhr Campana voegde
hieraan toe dat het BOIC niet bij
machte is om politieke beslissingen
te nemen. Hij motiveerde deze uit-
spraak door de eigenaardige verhou-
ding van het IOC tov de verschillen-
de nationale komitees aan te voeren.
Aktiekomitee t~skou '80 reageerde
prompt.
In de persoon van Wies Jespers zei
men dat het een illusoire gedachte
is te leven met de bewering dat
sport niets met politiek te maken
heeft.
"Ooor naar de O.S. te gaan stelt
men al een politieke daad op zich-
zelf en helpt men mee de onderdruk-
king van de democratische oppositie
in de Sovjet-Unie te verstevigen.
Tevens zeg je dan ook ja aan de
Carter-politiek die in de winter-
spelen van Lake Placid op de afge-
nomen Indiaanse gronden laat door-
gaan en waar het zogezegde "Olym-
pisch dorp" achteraf een gevangenis
zal worden.(Kwestie van besparingen
na de spelen.) Eerst wou het aktie-
komitee de atleten laten gaan om
kontakten te leggen met de Russische
bevolking en deze bewust te maken
van de realiteit en een zuiver beeld
van de toestand te laten geven.
Maar na de zuiveringsakties met o.m.
de Sacharov-affaire heeft men de
discussies weer opengesteld.
"Atleten en joernalisten hebben de
morele plicht na te gaan of ze zo'n
regime kunnen steunen. Volgens mij
gaan we beter niet om zo duidelijk
te maken dat we het niet meer aan-
vaarden." aldus Wies Jespers.

Jaak Vandyck: "Ik weet het niet maar
ik heb wel enkele ernstige bemerking·
en te maken."
-Oe houding van de sport is zo dat
men, al naargelang het in zijn voor-
deel uitvalt, met de sChijnbare
scheiding tussen sport en politiek
goochelde en moedwillig blind blijkt
voor de realiteit.

- Politici nemen hun verantwoorde-
lijkheid niet op en misbruiken de
sport om een politieke beslissing te
forceren.

Guy Polspoel lichtte hierbij het
gesloten Russisch informatiesysteem
toe, waarbij de Sovjetburger alleen
maar ingelicht wordt over wat de
overheid zelf wil.
" In de V.S. wist ten tijde van de
oorlog in Viêtnam ook lange tijd
niemand wat er precies gaande was."
vulde hij aan en wees daarmee op eer
parallellisme tussen beide landen
en hun informatiekanalen.

Later kwam het ook tot een duide-
lijke maar hevige woordenwisseling
tussen Roc Campana en Jan Wauters.
Wauters vond dat de atleten vaak
intelligent genoeg zijn maar hun
intelligentie alleen maar gebruiken
om dat centimetertje hoger of se-
condje sneller er bij of er af te
krijgen. Ze leven met oogkleppen
en willen niet van hun sport afge-
leid worden.
Campana antwoordde hierop dat het
BOIC zeker niet blind is voor de
realiteit maar kwam nog eens voor
de pinnen met hun stokpaardje dat
het geen politieke uitspraken kan
doen.
Wauters: " Je spreekt jezelf dan
toch tegen. Kijk naar de reaktie
tegen Zuid-Afrika. Dat is toch
zuiver politiek. Het IOC doet alleer
uitspraak in zaken die voor iedereen
gemeengoed. geworden zijn en dus
risicoloos gedaan kunnen worden."
Campana: " Sport kan de wereldkaart
niet veranderen."

-"Kiezen" voor of tegen de boycot is
tevens partij kiezen voor of tegen
Carter of Breznjev. <!f7
Of we nu naar Moskou gaan ja dan nee
belangrijk is dat de gesprekken er- A

rond zijn losgekomen. Persoonlijk
vond hij de O.S. voorbijgestreefd:
"Ik voel meer voor wereldkampioen-
schappen per sportdiscipline."
Jan Wauters ging hier gretig op i
"Ik ben voor de afschaffing van de ~ VIj I
Spelen in hun hui~ige vorm. Ze"Zijn y,,~ t2('
een vaag en vals ldeaal van de ver- "i
broedering der volkeren en van de ,
verhevenheid boven elk nationalisme.
Indrukken en ervaringen hebben me - ....I!=L. _
geleerd dat het nationalisme nooit
meer dan tijdens de O.S. naar boven
komt en dat het in feite om een ver-
loedering i.p.v. om een verbroederinç
gaat. •
exico, MOnchen en Argentiniê '78

noemde hij voorbeelden van giganti-
sche schijnheiligheid en politiek
machtsvertoon via de sport.

Prof. Dr. Ostyn ging niet akkoord met
een boycot omda~ het volgens hem
dwaas is dat de sport weer het slacht
offer moet worden. "Kende men de toe-
stand in Rusland niet toen in '74 de
O.S. aan Iloskou toegewezen werden?
Is Afghanistan dan zoveel belangrij-
ker dan Tsjechoslowakije of komt het
erop aan dat Carter de verkiezingen
wint. We kunnen beter naar ginder
gaan en een paar Zuid-Afrikaanse
zwenrnertjes meenemen!"
Volgens Dr. Ostyn zou je dan ook
handel, kunst en wetenschap moeten
boycotten.
"Ooen wij ook" repliceerde Wies
Jespers. "Toen het circus van Mos-
kou in Brussel optrad, waren wij
daar met onze spandoeken."
Wat zou een mogelijke boycot trouw-
ens uithalen? De enen argumenteren
dat de atleten en joernalisten naar
Moskou moeten komen om de mensen
bewust te maken van hun situatie.
Andere dissidenten menen dat precie~
een algemene boycot een schok zou
veroorzaken die de Sovjet-Unie zou
verplichten uitleg te verstrekken
over het wegblijven van de zo in-
tens en massaal gepropageerde O.S.

PUBLIEK: Toeschouwers hadden onder-
tussen een reeks vragen klaar, o.m.
over het onderscheid tussen de O.S.
t~skou en de winterspelen van Lake
Placid. Wies Jespers antwoordde
hierop dat zijn komitee beide groot-
machten op wereldvlak aanklaagt.
Op de vraag of het BOIC wel konse-
kwent is in zijn houding t.o.v.
enerzijds Zuid-Afrika en anderzijds
Rusland gaf Campana herhaaldelijk
een ontwijkend antwoord door te her-
halen dat het BOIC geen politieke
uitspraken mag doen en dat zij
spraken ui hun mandaatsfuncties,
alhoewel die soms tegenstrijdig
waren met hun persoonlijke betrach-
tingen. Durft men dan nog spreken
van "vakidealisten"?
Wat zullen de sportjoernalisten doen
Jaak Vandyck: "Voor Oe Morgen ben ik
aangeduid om naar Moskou te gaan.
Ik ga, omdat ik gewoon mijn werk
hoor te doen. Wij zullen ons niet
beperken tot puur sportieve verslag-
geving."
Jan Wauters:" Ik zal in Moskou mijn
werk proberen te doen zoals ik al-
tijd geprobeerd heb, ook al legt
men de claim op mij die mijn verslag
geving uit Argentiniê met zich
meebracht. Ik ga uit van de stel-
ling dat sport niet los staat van de
maatschappij. "
Rond 23 u. kan men de verhitte ge-
moederen afkoelen en het gesprek
uiteindelijk afronden. Het debat
duurde een 3-tal uren en heeft geen
minuut verveeld.
Ofwel: goeie sprekers, ofwel een
keihard onderwerp?

J.D.K.

s
Bibliografie: Artikel uit" Oe.
Morgen" van 14/2/80.

RIJKSTOELAGEN
BEURSSTUDENTEN? LET OP JE RECHTEN!

Onlangs ontving je misschien ant-
woord op je aanvraag voor een stu-
dietoelage voor het akademiejaar
1979-80.
Met het eerste uitvoeringsbesluit
van de Dienst voor Studietoelagen
werden inderdaad 5 540 aanvraagdos-
siers can de K.U.Leuven afgehandeld.
- 4 142 studenten van onze univer-

siteit ontvingen een positief ant-
woord.
- 1 398 studenten werden afgewezen.
Indien je nu meent dat het bedrag
dat je toebedeeld werd onjuist is
of indien je, bij negatief antwoord
twijfelt aan de gegrondheid van.Ge
weigering, dan kan je op de Sociale.
O.iVt4thierover preciese informatie
bekomen.
Fouten zijn immers niet zo zeld-
zaam bij het berekenen van de stu-
dietoelagen.
Indien je beurs bvb geweigerd werd
op basis van een te hoog kada4t11.aal
.inkomen (-inkomen uit onroerende
goederen) dan moet je goed nagaan
of dit inkomen in jouw geval niet
geheel of gedeeltelijk bestaat uit
onroerende goederen die tot b~j64
doele..<.nden aangewend worden.
De wetgeving voorziet immers uit-
drukkelijk dat dit K.I. niet meege-
rekend mag worden.
Op de Dienst voor Studietoelagen
wordt het onderscheid echter niet
gemaakt, omdat dit K.I. niet afzon-
derlijk vermeld staat op het aan-
slagbiljet van de belastingen. Er
wordt van uitgegaan dat je zelf de
aandacht op deze situatie vestigt en
de nodige bewijzen levert!
Nog: wanneer het inkomen waarop de
studietoelage uitgecijferd wordt,
o..c.kte.ll.4.talUge.be.zoldi.g.ingen 06
OpZe.gg.ing4ve.ll.goe.d.ingenbevat die
afzonderlijk belastbaar zijn, dan
kan er rekening gehouden worden met
het inkomen van het kalenderjaar
ge.duILVtde.hetwelk het akademiejaar
aanvangt (- 1979 voor het akademie-
jaar 1979-80) indien dit in je
voordeel uitvalt. Ook hier wordt
verwacht dat je protesteert eer deze
wetsbepaling toegepast wordt.
Dit zijn maar een paar voorbeelden.
Kortom, bij twijfel -aan de juistheid
van het antwoord van de Dienst voor
Studietoelagen, kom je best even
naar je rechten informeren.
Dit kan op de Sociale. O.iVt4t, elke
namiddag tussen 14 en 17 uur of op
telefonische afspraak.

Sociale Dienst-Teledienst
Bogaardenstraat 1
Tel. 016/ 22 1032

22 10 38
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HORIZONTAAL
1. beleidsorgaan van A.S.R. en Kul-
tuurraad 2. aardigs - haast - pers.
vnw 3. Verenigde Naties - Bijzonder
Onderwijs - korrekt Nederlands 4. op
datum van - hoogtepunt - eerstko-
mend 5. eilandbewoner - rijde met de
trein 6. opgang - geslacht 7. Ro-
meins cijfer 500 - op de hoede -
kijkkast 8. trek - klein meubel 9.
bezittelijk vnw. - Belgi~ - Oos-
tenrijk - erfelijkheidsoverdrager
10. bewaarvoorwerp voor kevers

VERTIKAAL
1. onderwijsbelasting 2. licht ont-
vlambare stof - bez. nvw (plechtig)
3. niet-geTdentificeerde vliegende
.voorwerpen - getroffen - van 4. Ver-
enigde Staten - bladzijde - Neder-
land - Bijzonder Eksekutief 5.
rechts - herhaal - Eerste Kamer -
Roemeni~ 6. orgaan van resp. Humane
en Positieve Wetenschappen 7. mu-
zieknoot - rijtuig - ons 8. grootva-
der - rooms-katholiek - tegenover
9. elektriciteit - diertjes van prof
Koch 10. muzikaal-sociale stroming
in de tweede helft van de jaren '70
- korte tijd



BLUE NOTE BIJ EEN SCHOONHEIDSVLEK
LezeJl, vooJtaleeJl IL deze 8lLLe No.te OVeJl6ltw..t, mag .ik IL even vJtagen uw we,l-
wdt.e.nd loddvwog hiV!. niet a.an .te laten vooltb-i.jga.an.

Adinda (neen. niet die van Oouwes
Dekker) is 38. ze heeft twee kinderen
van acht jaar en negen maanden. Ze
heeft een Indonesische nationaliteit
en ook nog een schoonheidsvlekje. net
tussen de ogen. Voor de rest heeft ze
non een krot & êên pan. In die pan
wordt er êêns om de twee dagen ge-
kookt. tenzi~ de oogst meezit. Dan
kan ze haar kinderen soms twee of
zelfs drie dagen na elkaar wat te
eten geven.
Haar krot is al eeuwen vervallen &
onbewoonbaar verklaard. Nu. zÓ onbe-
woonbaar vindt Adinda het er zelf ook
niet. het dak lekt slechts op drie
plaatsen. daar staan de emmers onder;
spijtig is wel dat die emmers 66k lek
ken. Als je bij Adinda wil binnenko-
men. moet je voorzichtig aankloppen.
anders val je met de deur in huis.
Letterlijk dan. Een slot kent ze niet
"wat zou hier moeten gestolen worden"
En gelijk heeft ze. het zullen arme
luizen zijn die daar iets vinden.
Zelfs de kakkerlakken sterven er van
honger. ik vraag me af waarvan de
pissebedden tussen de stenen leven.
Van de wind misschien. want het is
er erg tochtig.
De vriendjes van haar oudste zoon
hebben een raam ingegooid. Nou • van
je vrienden moet je het maar hebben.
Enfin. er werden dus planken tegenaan
geklopt en meteen werd er ook. beetje
bij beetje. geld opzijgelegd voor een
eventueel nieuw venster. De koude is
toch in ieder geval voor een groot
deel buiten gehouden. belangrijk in
deze dagen. Openbare onderstand?
Nooit van gehoord. O.C.M.W. ? Inder-
daad, veel profiteurs slorpen met
volle teugen hun geld op. leven in
een paleis & spelen met hun tenen als
ze grasse matinêe vieren.

En daarom bedelt Adinda.
Ze neemt haar kleine van acht maanden
mee, en soms haar oudste ook. En zo
loopt ze de verschillende "goede"
buurten van Leuven af. waarvan er
enkele echt "goed" zijn. De autovrije
winkelstraten bijvoorbeeld. prachtig
gewoon, om daar op een zaterdag te
gaan zitten. Daar komt het dure volk

heen. Adinda zit op de grond met haar
kleine op de ene arm. de andere arm
hangt als een vraagteken in de lucht.
Ze ziet de basis van onze maatschap-
pij voorbijhollen: de verschillende
schoenmaten kent ze van buiten. de
kousen en panties ook. Ze ziet de
dure randen van pelsmantels, de smal-
le kontouren van bedrieglijk armoedi-
ge blue jeans. de stekende kleuren
van helrode broeken. Smakeloos. Het
enige kontakt met die maatschappij is
de koude steen & een klaterend geld-
stuk, ze kijkt nooit op. zegt nooit
dank u. of God zal het u lonen. dat
is taal van de Middeleeuwen. De men-
sen bezien haar niet. maat haar ver-
trappen doen ze dan ook weer niet.
Ze is een vervelende steen waar je
omheen loopt. ze bederft het genot
van een nieuwe plaat. een verse jas.
een dure handtas. De vingers kronke-
len als wandelende takken om het geld
Je doet het terloops. Symbolisch. Je
geweten heeft een boer gelaten & je
goed fatsoen verplicht je een oprisp-
ing in te houden. Daarom zie je ook
zo weinig mensen kokhalzend voorbij
Adinda lopen. Ze slikken alles terug.
trekken een gezicht. want ze zijn
vies van hun eigen maagzuur dat hun
in de mond brandt. Hun gastronomische
deontologie komt in opstand als ze
denken aan Adinda's avondeten.
Lezer. als u haar ziet. spuw uw gal
maar uit in de dichtsbijzijnde bloem-
bak. doe maar eens vies. het mag voor
êên keer. Begrijpt u nog waarom som-
migen zelfgenoegzaam protesteren als
de Alma met êên (1) frank wilopslaan?
Ik niet. Begrijpt u nog over welke
"rechten" de sindikaten & vakbonden
het steeds hebben? Ik niet ...
Adinda scharrelt haar oogst bijeen.
morgen beter denkt ze. loopt naar
haar krot en vraagt zich af wat er
met de kleinen zal gebeuren. Later.
Leuven. stad van geklasseerde monu-
menten en geleerde studenten, stad
van cinema's & Big Bill Krakkebaas.
stad van Erasmus en Busleyden, stad
waar eeuwen verglijden. Leuven.
Adinda is een schoonheidsvlek tussen
je ogen.

J.A.

KULTUURRAAD: BUSTUREN

STUURGROEP

De Stuurgroep van Kultuurraad is
geen welomlijnde groep mensen. In-
tenendeel. iedereen die geïnteres-
seerd is aan de werking van Kul-
tuurraad is er welkom. Dat leverde
in De Kluis 23 mensen op. waaronder
leden van de algemene vergadering.
vrijwillige medewerkers. kursusvol-
ners, vrijgestelden en inderdaad
ook gewoon geïnteresseerden.
Het inhoudelijke beleid van Kul-
tuurraad wordt door de Stuurgroep
uitgestippeld. Omdat dit het orgaa
is waarin zeer diverse meningen
vanuit verschillende invalshoeken
aan bod kunnen komen. oordeelde de
algemene vergadering (11/1/80) -
dus de kringafgevaardigden en het
hoogste échelon in de raad - dat
het beleid. door de Stuurgroep op-
gemaakt, bepalend is; de algemene
vergadering kan in het slechtste
geval een veto uitspreken, maar het
is dan weer aan de Stuurgroep om -
rekening houdend met de kritieken -
de werking van Kultuurraad te plan-
nen.

MAAR ...

DOELSTELLINGEN

Omdat de unief op geen enkele sys-
tematische manier (wil) werken aan
een algemene persoonlijkheidsvor-
ming van haar studenten. neemt Kul-
tuurraad (vooralsnog) deze taak op
zich.
Kultuurraad wil VOroMe.nd werken door
de kAe4tiviteit van mensen indivi-
dueel en in nroep te stimuleren.
zowel op een aktieve als een recep-
tieve manier. Die kreativiteit wil
niet in eerste instantie betekenen
dat men een bekwaam pottenbakker,
toneelspeler, fotograaf of danser
wordt; dat zijn kunstzinnige midde-
len om iemand z'n eigen mogelijk-
heden te laten ontdekken en gebrui-
ken op een speelse en ontspannende
wijze.
Daarnaast wil Kultuurraad op 4peci-
6.ie.k kuUwteel vlak lIümulvr.e.nd
werken door aktiviteiten op te zet-
ten die ondergewaardeerd of nieuw
zijn of onvoldoende aan bod komen
in Leuven.
Dit alles in samen- en wisselwer-
king met in eerste instantie stu-

denten(-kringen).
Het de oprichting van 't Stuc ('77)
werden mogelijkheden voorzien om
deze doelstellingen intensief uit
te werken. Dit gebeurde door de
werking van Kultuurraad op te split·
sen in twee aspekten: de kringwer-
king en de "centrale" werki ng; dit
laatste nespreid over de hoofdblok-
ken "werkgroepen" (aktieve) en
"progranmatie" (receptieve kreati-
viteit) .
Aan deze doelstellingen is in de
afgelopen jaren weinig getornd. Aan
de konkretisering ervan is echter
al wel gesleuteld. Hoewel er tij-
dens de laatste Stuurgroep nog geen
konkrete beslissingen werden geno-
men maar opties naar voor werden
geschoven, die verder moeten beke-
ken worden op hun realiseerbaar-
heid, lijken er toch verschuivingen
in de lucht te hangen.
Tijdens de goed gedoseerde werkver-
gaderingen. waartussen ook ruim
tijd w~s gelaten voor ontspanninn.
kwam voornamelijk de centrale wer-
king van Kultuurraad aan bod.

Keulen .i.lI na.aIl '.t lIchijn.t OOR niet op Un dag gebolLwcf. •• En dan had men nog
",et v4llte ma.teJl.i.e.te maken. Het woJtdt heel ~ ge.kompUceeJldeJl a.l.lI je met .i-
deeën te doen hebt die .Ut een l4WWteembaJteweJtk.i.ng moeten omgezet woJtden.
Toch .i.lI dat de opdlLac.lLt van de S.tu.wIgltOep van Ku.Uuwvt.a.a.d, die zich enkele
lIICLlenpeJl jaaJr. eJlgVlll .tvwgtJt.e.k.t 0111 na .te ga.an hoe de doelll.tel.Ungen uitge-
wvr.k..t woJtden en ~ en hoe eJl "b.<.jgu.tuuJtd" moet woJtden. Vat gebeuJtde opnie.LIU
eind jlVtJ.UJJli.. .Ut Oe. Kl.LW. .Ut S.Ut.t-Jow-Wevr..t.

Tot nog toe spelen het receptieve
en aktieve blok weinig op elkaar
in; progranmatie en werkgroepen or-
ganiseren binnen hun tak zonder
dat veel rekening gehouden wordt
met het feit dat aktiviteiten van
het ene blok kunnen passen binnen
het andere blok. Ook is nog te wei-
nig wisselwerking tussen aktivitei-
ten van Kultuurraad centraal en de
kringen.

Wat progranmatie betreft werd ook
vastgesteld dat de produkties in-
houdelijk nog beter (dan nu het ge-
val is via de Stuc-voor-Stuc-krant)
moeten begeleid worden. Dit vraagt
echter meer werk dat moeilijk te
kombineren is met het hudige pro-
granmaschema (± 14 produkties per
maand). Logisch is dan dat het aan-
tal produkties gereduceerd wordt.
Een oplossing hiervoor zou kunnen
liggen in het overgeven van meer
populaire genres (folk, POP. jazz)
aan de kringen; in die zin werd ge-
sproken van Kultuurraad als een
"verdeelhuis van kultuur". Kultuur-
raad behoudt de "moeilijkere" pro-
dukties. die beter begeleid worden
naar het publiek.
De wisselwerking tussen progranma-
tie en werkgroepen zou kunnen gere-
aliseerd worden via een "funktione-
le progranmatie" in samenwerking
met de verantwoordelijken van werk-
groepen: produkties programmeren
die of als illustratiemateriaal
voor werkgroepen kunnen dienen of
die aan werkgroepen de kans geven
dieper in te gaan op een materie
(bv. door een aansluitende work-
shop) .
Ook werd gevraagd om meer inspan-
ningen te doen om jong (studenten-
en ander) talent op te sporen en
een kans te geven voor een groter
publiek.
Vanuit deze optiek komt het aksent
in progranmatie op planning, ad-
vies en dienstverlening te liggen,
meer dan op het strikt organiseren.
~laar dit brengt uiteraard andere
werkingsvormen en grotere inzet
met zich mee. Of dit alles binnen
de huidige materi~le mogelijkheden
te verwezenlijken is, moet nader

ti onderzocht worden.

Voor werkgroepen werd geopteerd
om de basisindeling. die vanaf dit
akademiejaar werd toegepast, te
behouden, nl. kreatief atelier.
initiatie- en gevorderde kursus sen
en scholingskursus. Inhoudelijk zou
wel gesleuteld kunnen worden bin-
nen deze indelingen.
Voor het "kreatief atelier" werd
gesteld dat het een êênmalige (geen
reeks) aktiviteit is waarin kennis
kan gemaakt worden met materialen.
waarbij het belangrijk is sociaal
kontakt en groepsvorming te bevor-
deren; indien hierdoor een groep
mensen aangezet worden om in een
bepaalde materie verder te gaan,
kan Kultuurraad er - binnen haar
mogelijkheden - voor zorgen dat er
een werkgroep uit ontstaat of dat
deze mensen anders alleszins verder
worden geholpen naar werkgroepen
die niet door haarzelf opgezet (kun·
nen) worden.
Wat de initiatie- en gevorderde
kursussen aangaat, werd vastgesteld
dat het zeer moeilijk is de techni-
sche aspekten en de vorming opti-
maal samen te laten gaan. Daarom
werd het raadzaam neacht om in de
initiatiekursussen vooral de tech-
niek aan bod te laten komen. Hier
ook zouden de kringen de populaire
werkgroepen zelf kunnen organise-
ren (bv. salondansen. kleibewer-
king ...) en Kultuurraad centraal
minder gekende. Uit deze technische
kursussen (waarin eigenlijk geen
onderscheid meer gemaakt wordt tus-
sen initatie en gevorderden) kunnen
"scholingskursussen" volgen. die
inhoudelijk (- vormend) werken: wat
kan er gedaan worden met de aange-
leerde technieken. Het is op het
nivo van deze laatste soort kursus-
sen dat er met progranmatie funkti-
oneel kan samengewerkt worden.
Uit het voorgaande m.b.t. werkgroe-
pen is ook duidelijk dat er een gr~
tere aandacht aan dienstverlening
(naar kringen. in informatie over
werkgroepen die niet door Kultuur-
raad georganiseerd worden) moet be-
steed worden.

De vraag die telkens bij al deze
opties naar voor kwam was of dit
allemaal wel binnen de materi~le
~gelijkheden van Kultuurraad kun-
nen gerealiseerd worden.
Want. al zou de werking naar bui-
tenuit ingekrompen worden, intern
komen er heel wat verantwoordelijk-
heden en taken bij, en zal er aan
de huidige struktuur moeten bijge-
schaafd worden.
Tegen de volgende Stuurgroep (op
28. 29 en 30 maart in Wijgmaal)
wordt in werkgroepjes de konkrete
gevolgen van deze opties nagegaan.
Op basis van die konkrete gegevens
kunnen dan definitieve beslissinger.
naar volgend akademiejaar toe geno-
men worden.

MAAR OOK ...

kwam de relatie van Kultuurraad
binnen de A.S.R. ter sprake. Om de
banden beter aan te halen is het
aangewezen om vanuit Kultuurraad
voorstellen te doen voor gezamelij-
ke projekten of in te pikken op
voorstellen van andere raden (een
voorstel van Sociale Raad om een
"week van de student" te organise-
ren" werd op de laatste algemene
vergadering van Kultuurraad in pet-
to gehouden voor begin van volgend
akademiejaar) .

Op de vraag om in te spelen op stu-
dentenakties door voor animatie te
zorgen, kon volgens progranmatie
niet realistisch ingegaan worden:
enerzijds is er een zeer beperkt
aanbod van produkties die min of
meer kunnen inspelen op een aktie
en anderzijds wordt er tijdens een
aktie weinig tijd gelaten om pro-
dukties te kontrakteren.
Vanuit werkgroepen lijkt het wel
mogelijk om mee te werken in ak-
ties: door volgend akademiejaar in-
tensief techniek te geven is het
mogelijk het jaar daarop meer ge-
engageerde kursussen in te leggen.

•



RAAD VOOR
S'YUDENTENVOORZIENINGEN
Eerst even dit: op de vergadering
van 21 december heeft de Raad una-
niem het standpunt van Sociale Raad
inzake de deficitaire begroting 80
(kfr.Veto 7bis) als principieel
standpunt aangenomen. Daarmee zijn
echter de problemen in de praktijk
nog niet van de baan. In de RVS
zal er alleszins nog op teruggeko-
men worden.
Wat hebben we nu uitgestoken op de
vergadering van 25 januari?

!lnder dul rubriek II1II"'" rukties van llzers .fgICIMt; na. en Idres
~ten .... de NClattte betend ve-att IIIIIrden. De recIaIIUe ""ft .. t
recht inguGlllleft s~k ... in te korten. zonde,. ...... l .... de 1n.WJder
an te 1'It .... Oal houdt de redaktie zich IItt recht voor te Mwoonten
, brt."",.

AlMA

Voor de Raad van Beheer van de Alma
moesten vanuit de RVS nog een paar
kandidaten worden gekozen. Voor de
studenten is dat Ben Van Heukelom
van Germaanse.

Oe. Jt.e.da.k;ti.e. ontv.ing ..twe.e. Jt.e.a.k-ti.u op het. aJttike1. VI1ll 8.H. OVeJt het. I.poOIL-
(~'egpltOcu. EJt. woJtdt eJt lIIa.aIt ~~n ge.pub.Uc.e.vu:li de. voUe.di.9l.te. - omdat de.
aJtgume.n.te.n VI1ll de. ,we.e.de. ook MeJrln veJtva.t zUte.n.

zich in te werken(zo moeilijk was
het dossier toch niet).De vraag is
of. uitstel wel zo in het belang is
van de beklaagden. Deze zullen zich
~oor de advocaten wel gemakkelijk
laten overtuigen maar ...
Dat belang zal trouwens wel erg sa-
menvallen met de ingesteldheid van
de advoca ten .1·1ij 1 ijkt het dat ze zo
veel mogelijk politieke munt uit het
proces willen slaan, nochtans is
hun belangrijkste taak ervoor te zor
gen dat de beklaagden vrijgesproken
worden. Te meer daar we in de strijd
in feite verloren hebben en de stu-
dentenmassa de slachtoffers in de
steek gelaten heeft. Wat de opkomst
van de studenten betreft, die was
eerder teleurstellend (max. 30 man
op het laatste proces, + 100 op het
proces van de RTT-wagens) dus de
uitdrukking massale opkomst was be-
lachelijk overdreven.
Ten derde wil ik erop wijzen, dat
er een aanzienlijk verschil is tus- ,
sen kruipen voor de rechter en be-

• leefd te blijven. Bovendien kan het
geen kwaad een beetje mensenkennis
toe te passen om zo de rechter wat
gunstig te stemmen.
De politieke achtergrond mag gerust
aangehaald maar moet niet het be-
langrijkste aspect van de pleidooien
uitmaken. De rechter is rechts ge-
noeg om zich niet te laten overtui-
gen en in de pers komt het toch niet
(Of had je dat nog niet gemerkt).
Ten vierde: B.H. merkt ironisch op
dat 1 dissidente beklaagde spottend
blijft zitten. Dat lijkt me tenmins-
te protest ipv op een knip van de
flik allemaal braaf recht te staan
(ijzeren tucht). Mensen als B.H.
hebben wel hun mond vol over hoe
slecht de rechtbank is maar als het
erop aankomt; staan ze er toch voor
recht.
last but not least nog deze aan-
klacht: de Ie keer dat ik ben opge-
pakt (bij de rectoraatsbezetting)
stonden er + 60 studenten toe te
kijken als Koeien naar een trein.
Als die tenminste niet te laf waren
geweest (op een paar uitzonderingen
na) om een poot te verzetten tegen
de flikken (we waren toevallig in
de meerderheid) dan had er niemand
last gehad. Dus moet men het mij nu
niet kwalijk nemen dat ik ook zorg
er zo goed mogelijk vanaf te komen
-zonder de goede zaak te benadelen
weliswaar- wat naar mijn mening niet
het geval was.
Tot zover, spijtig dat het zo ver
moest komen. Als B.H. op zulke din-
gen begint te vitten, kan ik dat
ook. De solidariteit is er in geen
geval mee gediend. Het artikel van
I.P. was nogdl eens Objectiever.
De mensen die wêl solidair zijn ge-
weest zijn ook van mijnentwege har-
telijk bedankt.

STUDENTEN ENKEITE
BUDGETHiermee wil ik reageren tegen het

smerige en allesbehalve objektieve
artikel van ene zekere B.H.(met
bloemetjes) over het spoorwegproces.
Als mijnheer de onrechtvaardigheid
wil aanklagen, moet hij zelf in zijn
oordelen rechtvaardig blijven. Wat
niet is geschied.
Even iets over de feiten. Er vindt
dus een spoorwegbezetting plaats
waarna 7 mensen worden opgebracht.
De rijkswachtcombi's wachten nog
wat en van die gelegenheid maakt B.H
dankbaar gebruik om zich als arres-
tant aan te bieden. Uit solidari-
teit! Idealisme (als dit het geval
was) is erg prijzenswaardig maar
lijkt hier wel erg veel op irrealis-
me.
Er verschijnen 11 beklaagden (+ nog
3 van ergens erbij gesleurd) voor de
raadkamer. Zonder enige reden worden
ze doorgewezen naar de correctionele
rechtbank. Op deze zitting wil ik
ook even mijn kijk geven en trach-
ten objectief te blijven.
Drie advocaten moesten pleiten ipv
2 (in tegenstelling met wat B.H.
schrijft) Ikzelf had een eigen ad-
vocaat ter beschikking. Omdat 1 van
de advocaten naar Polen was, werd
om uitstel verzocht. De redenen pro
of contra uitstel waren erg vaag.
Na beraad van de rechtbank en de
beklaagden + advocaat besluit de Ie
de zaak te laten doorgaan en de 2e

~~------~u1tprotest daartegen- verstek te
laten gaan. Eên beklaagde (ik dus)
laat geen verstek gaan. Na uitdie-
ping van de zaak trekt de rechtbank
zich nogmaals terug. Na een eeuwig-
heid (de rechter ondertussen weer
wat grijzer, de procureur rosser)
komen ze met het vonnis op de prop-
pen zoals B.H. het beschreef.
Enkele punten dienen uitgediept.
Ten eerste: als ik een eigen advo-
caat neem; is dat mijn zaak zolang
de andere beklaagden er geen last
van hebben. Dus heeft B.H. noch
iemand anders er zich mee te bemoei-
en. Aangezien mij reeds bij een
vorig proces een veroordeling met
bijbehorend strafregister werd toe-
bedeeld is het te begrijpen dat mijn
ouders een andere advocaat nemen in
wiens competentie ze meer vertrou-
wen stellen. Omdat niet alleen ik
werd vrijgesproken speelt het feit
dat die toevallig CVP-senator is
volstrekt geen rol; en hoeft B.H.
dat niet op een achterbakse manier
voor te ste11en.Evenmin moet hij op-
merkingen maken over het pleidooi
want daarin werden geenszins de ac~
ties benadeeld.
Ten tweede: om uitstel te krijgen
moet men gegronde redenen hebben;
het is niet de rechter die zich moet
verantwoorden om er geen te geven.

,De reden om uitstel te krijgen gaat
m.i. niet op. Je vertrekt niet van
vandaag op morgen naar Polen. Als de
advocaat dit-zoals werd gezegd- een
maand op voorhand wist, was er voor ,_.,.~
de andere toch een zee van tijd om...-_...--_._, -

De normale agenda werd om prakti-
sche redenen min of meer overhOOp
gegooid en als eerste punt kwam
aan bod: de budgetenkeite van het
HIVA. Wat is dat nu weer?
Vorig jaar kreeg het Hoger Insti-
tuut voor de Arbeid van de RVS de
opdracht eens na te gaan hoeveel de
universiteitsstudent nu eigenlijk
in totaal uitgeeft (aan allerlei:
van chewing-gum tot klederen en
kursussen). Het Algemeen Christe-
lijk Uerkersverbond vroeg aan het
HIVA tegelijkertijd hetzelfde te
doen voor de NUHO-student.
Gedurende 7 maanden hebben de on-
derzoekers 7 groepen studenten elk
een maand lang een "huishoudboekje"
laten invullen waarin ze alles moes
ten optekenen wat ze uitgaven die
maand. Ook de ouders moesten dit
doen en voor de vaste uitgaven
(bv. huur, treinabonnement •...)
werd een intervieuw afgenomen. Op
basis van de verkregen gegevens
trachtten de onderzoekers dan te
berekenen wat een "normale" student
(geen bissers bv., geen gehuwde of
vrije studenten) per akademiejaar
uitgeeft. Zij wijzen echter zelf
op de relativiteit van hun gegevens
(om allerlei redenen) en bij de
meeste cijfers staat dan ook aange-
duid in welke mate ze betrouwbaar
zijn.(Iets waar men telkens moet
mee rekening houden wanneer men
een of ander cijfer aanhaalt).
Over de konklusies van de studie
zal in een volgende Veto nog wel
eens iets verschijnen. Op de RVS
maakte men alleszins de bedenking
dat men de cijfers met grote om-
zichtigheid moet hanteren. De RVS
zal er zich dan ook verder in ver-
diepen om uiteindelijk eventuele
beleidslijnen uit de studie te ha-
len.

HUURKONTRAKT

UNIVERSITAIRE

STUDENTENHOMES

Het ontwerp dat de Kommissie Huis-
vesting van Studentenvoorzieningen
had opgesteld werd voorgelegd. De
opstellers (waaronder ook studenten
hielden vooral rekening met hetvol-
gende: de rechtszekerheid van zowel
de verhuurder als de huurder moet
maximaal zijn en het kontrakt moet
als model dienen voor dergelijke
kontrakten in de priveesektor,
waar de misbruiken van de verhuur-
ders soms nogal zwaar zijn.

BENOEMING DIREKTEUR

CAMILLO TORRES
Belangrijke verbeteringen in het
kontrakt:
- de brandverzekering: door 120 F.
per jaar meer te betalen dan vroe-
ger, zal de inboedel van elke stu-
dent-huurder verzekerd zijn tot
een waarde van 50.000 F.
- Geschillen tussen huurder en di-
rektie, omtrent het kontrakt, die
niet tot een oplossing komen, zul-
len voortaan steeds voorgelegd wor-
den aan de "Beroepskommissie", al-
vorens eventueel naar een recht-
bank te gaan.
Zaken die nog moeten gewijzigd wor-
den:
- art 5: "De huurder ontvangt het
goed voor persoonlijke bewoning:
hij kan niet onderverhuren, noch
het gehuurde gratis ter beschik-
king stellen." De bedoeling van dit
artikel was eigenlijk om gevallen
als wanneer iemand bv. voor twee
maanden naar 't buitenland gaat en
ondertussen zijn/haar kamer ter
beschikking stelt aan anderen, te-
gen te gaan. .
Wij van Sociale Raad vonden echter
dat het ook gemakkelijk kon geln-
terpreteerd worden in die zin dat
het verboden was een kameraad of
je lief te laten overnachten op je
kamer. Het artikel zal gewijzigd
of geschrapt worden.
- art6: de regeling voor de aan-
vraag voor je kamer voor de tweede
zit zal versoepeld worden.

Het belangrijkste punt uit het
verslag van het Bureau RVS was wel
de beslissing die het Bureau geno-
men had inzake het voordragen van
de kandidaten voor de post van di-
rekteur van Camillo Torres, vrijge-
komen na het weinig betreurde "vrij
willig" ontslag van de heer H.Has-
peslaghs. Drie kandidaten werden
weerhouden, in deze volgorde: 1.
W.lorent, 2.F.Devenyns en 3.C.Rose.
Op de RVS-vergadering stelde men
enkele vragen omtrent de kwalitei-
ten die de bureauleden nodig achten
voor iemand op zo'n post. Vooral de
kwaliteit om kreatief aan een voor-
uitstrevend beleid te werken inzake
studentenhuisvesting en om zeker
geen marionet te zijn van de(kon-
servatieve) Raad van Beheer van
de KUL werd hoog aangeslagen door
verschillende mensen (ook de stu-
denten natuurlijk).
Uiteindelijk werd de beslissing
van het Bureau bekrachtigd en wordt
de heer W.lorent normaal gezien de
nieuwe direkteur van Camillo lorres
Deze kandidaat werd massaal ge-
steund door de studenten van Camil-
10 Torres en derhalve ook door ons.
De enige die nog stokken in de wie-
len zou kunnen steken, is de rege-
ringsafgevaardigde. Die achtte het
namelijk nodig om een lange tirade
af te steken (zodat iedereen in
slaap lag) waarin het erop neer-
kwam dat hij aankondigde te zullen
nagaan of'de voorgedragen kandida-
ten qua diploma wel aan de wette-
lijke normen voldoen.

veJtvolg p.'7



SOCIALE RAAD:WERKGROE ISVEST
'aM .tet vol!Á.g aluufemiejtJJ1ll Soc.i.ale Raad wWUg oog had VOM de glLOuend

utanden ..in de. t.tudente.nluu ..wu.tutg, 1OOJtd:t eA.tllllJll. vJ.ige dJwk uUge-
oe.6vul op de p.'Live.uek.tDJL l~boeke.cUt.<.e., apllil. 'SOl en op het wKveAt..i-
ta..iM. be.lUd tellZake Iv.ia. i.nt.p1'.a.ak .(.11 de. keAt.veAt.e. Colll7lÛb.i.e Hu.i.6vu.ti.ngl.

TYPE.KONTRAKT 3) de 8e1LOept.kommi64.ie. een arbi-
trair orgaan dat over alle ge-

schillen tussen partijen oordeelt
vooraleer je naar de vrederechter
kan gaan, blijft samengesteld (on-
danks ons aandringen op een tweede
student als vierde lid) uit de vi-
ce-rektor, de direkteur van studen-
tenvoorzieningen en de voorzitter
van Sociale Raad.
Tot zover het bureaukratisch elle-
bogenwerk binnen Commissie Huisves-
ting.

In die Commissie Huisvesting hebben
we o.a. verkregen dat er in het
nieuwe type-huurkontrakt voor uni-
versitaire residenties:
1) geen stelsel van gedifferentieer-

de huurprijzen wordt voorzien
(gebaseerd op de studiebeurs van d
huurder- en dus inadekwaat, in het
algemeen o.w.v. het gebrekkige beur-
zenstelsel zelf. en in het bijzon-
der voor de zelfstandige niet-beurs-
student). De eenvoJUn.ige Iw.wz.p'lÁ.jt.
moet zo laag mogelijk gehouden wor-
den.
2) het door HVD (huisvestingsdienst)

voorgestelde artikel 5 ("de huur-
der ontvangt het goed voor persoon-
lijke bewoning: hij kan niet onder-
verhuren, IlDch het geJwwule goed
g.'ULti.4 teA buch.i..klWtg 4te.Uen van
deAden. ") werd op ons verzoek gn_
amendeerd (nl. geschrapt vanaf
"noch .•.") en intussen goedgekeurd
door de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen. De gewraakte zinssnede im-
pliceerde volgens ons een onaan-
vaardbare inbreuk op de privacy,
het verlenen van gastvrijheid, het
samenwonen met een lief.

M eH HUIZEN

De WeAkglLOep Hu.i.6vu.ü.ng werkt nu
vooral rond het projekt "geme.en-
4cha.phllLLi.zen". Fei t is imers dat
de unief haar bestaande universitai-
re gemeenschapshuizen een voor een
laat verkrotten en stelselmatig af-
schrijft. Feit is dat door studen-
ten opgezette gemeenschapshuizen
het wreed lastig hebben: moeilijkhe-
den met kontrakten en allerhande
kosten en lasten, verbouwingswerken
en onderhoud. dure petrol. gebrekki-

ZC[

G ge kontinuTteit in de bevolking.
geen kontakt met andere gemeenschap-
pen. enzovoort ..•
Sociale Raad wil hier niet de pater-
nalist uithangen, maar wel de zaak
onderzoeken en alle betrokkenen
eens samenbrengen.
Hoe zien we "projekt gemeenschaps-
huizen" konkreet?
a. aanleggen van een volledige adres

senlijst en de mensen lastigval-
len met een enkeite.
b. de gemeenschappers bijeenroepen

n lets oprichten.
c. de vzw "Iets" huurt enkele hui-

zen die ze dan onderverhuurt aan
(kandidaat-)gemeenschappers. (Zulks
veronderstelt infonnatie en promotie
via HVD. zoniet via Sociale Raad.)
d. oprichting van een koöperatief

voor gemeenSChappelijke aanschaf
van voeding, petro1,._. en onder-
houd van de huizen door jobstuden-
ten.
e. vormingswerk: buurtwerk via inte-

gratie in de buurt en alzo dru
uitoefenen op gemeentelijk en uni-
versitair bouw- en woonbeleid.

Een hele boterham waar we lang aan
willen smeren, maar het beleg moet
van jullie komen. Daarom richten we
een oproep aan alle gemeenschaps-
huizen en ook aan alle gemeenschap-
pèrs in spe zich bekend te maken of
eens langs te komen op Sociale Raad,
's Heiersstraat 5 (je vraagt naar
ene Peter of je wendt je tot een der
vrijgestelden.) See you.

t{OE>~('l. GfllbP f'loll"""L 101ft
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VETO
VETO 11

verSChijnt op 10 Haart
Aankondigingen en toeliChtingen op
aktiviteiten tussen 11/3 en 31/3
moeten uiterlijk op de redaktie
('t Stuc) zijn op 29 februari
18.30 u.

VVlvolg van p.7

Op willekeurige wijze laat de RVA-
Leuven de ene tesisstudent doppen
en de andere niet (ook als ze in
een identieke situatie verkeren .•)
De fout ligt ook gedeeltelijk bij
het Studentensekretariaat waar wel
3 verschillende formuleringen wer-
den gebruikt voor êên en dezelfd
zaak. De enige formulering die nog
eesta1 door de RVA-Leuven aan-

vaard wordt, zou dan ook steeds
moeten gebruikt worden. Haatrege1er
worden genomen.

INT LLAT.I

I.V.m. de toekenning van de ere-
doktoraten "juichten" wij de ere-
doktoraten voor de progressiev
bisschop van San Salvador. Romero
toe en dat van de anti-racistisch
Zuidafrikaanse schrijfster Gordimer
toe. maar laakten de beslissing er
êên te geven aan de kernenergie-
verdediger Rasrnussen.
En hiermee was de zaak afgelopen.
(Oef! Ot Was al laat .••)

'.
ol~""fO\O)O

ERKGROEP
URSUSSE

Sommige proffen SChijnen overal wel
een extraatje uit te kunnen slaan .
Het wordt hen daarbij wel gemaake-
lijk gemaakt. Zo bestaat er geen en-

1 akademisch reglement dat docen-
n verbiedt hun kursussen të 'raten

uitgeven bij kommerci~le drukkerij-
en en daarbij hoge auteursrechten
op te strijken (tot 301).
Aan bepaalde fakulteiten gebeur
het dan ook regelmatig dat studenter
verplicht worden om dure kursussen
in boekvorm te kopen. Voor de betrok
,en docent een niet onaardig zak-
centje. Voorbeeld: vorig akademie-
jaar streek een prof in biologie
per kursus bijna 200 F. auteursrech-
ten op. Reken zelf maar verder uit ..
u hebben we in het verleden wel

eens meer gezien met welke verbeten-
heid professoren hun eigen porte-
feuille verdedigen. Het is echter
onaanvaardbaar dat men van een on-
derwijsfunktie misbruik kan maken
om een extra inkomen te verdienen.
waarvoor bovendien de individuele
student dient op te draaien.
Daarom besloot de werkgroep kursus-
sen van Sociale Raad een enkeite
op touw te zetten om na te gaan of •
en hoe het probleem van dure kursus-
prijzen in de verschillende fakul-
teiten z+ch stelt. De resultaten
worden later naar de kringen terug-
gespeeld. Aan hen om te beslissen
of ze deze zaak aanhangig maken bij
hun POC of fakulteitsraad.
u reeds is er in de fakulteit Wijs-

begeerte en Letteren een nota inge-
diend bij de POC, waarin geëist
wordt dat kursusprijzen niet hoger
mogen liggen dan de ACCOprijzen en
dat men geen auteursrechten op kur-
susnota's mag innen.

B.B. en P.V.A.

VETO 12
verSChijnt op 24 maart
redaktie: maandag 3 maart om 16 u.
in 't Stuc.
artikels. reakties e.d. moeten
uiterlijk op 12 maart om 18.30 u.
op 't Stuc Zijn.
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 25/3 en 15 april
worden tegen Uiterlijk 14 maart O!
18.30 U. op 't Stuc verwacht.



·1<T I V I T , P S
STRAKS AFGESTUDEERD", WAT DAN
In het kader van de informatiereeks
van de Koördinatiekommissie Plaat-
singshulp, wordt op 12 maart e.k.
een komp1ete informatiebeurs geor-
ganiseerd. Elke afstuderende of af-
gestudeerd werkzoekende kan daar via
informele kontakten oplossingen voor
z'n problemen vinden, of zich bera-
den hoe het zal verder ~eten.
Er wordt informatie verstrekt onder
de vorm van korte uiteenzettingen,
brochures en infostands.
Hen kan er zowel terecht voor gege-
vens over algemene zaken (tewerk-
stellingsMOgelijkheden, aanvullende
opleidingen, militie), maar ook kon-
krete infornatie over jobs in het
onderwijs, openbaar ambt, privé-sek-
tor, financi~le instellingen, vrije
beroepen. Afgevaardigden uit deze
diverse sektoren (ministerie, RVA,
bedrijven, instellingen) kunnen in-
dividueel gekontakteerd worden.
Oe Koördinatiekommissie zelf heeft
een algemene informatiebrochure over
diverse aspekten samengesteld.
Deze infobeurs gaat door in de Uni-
versiteitsha11en (Naamsestraat 22)
op 12 maart tussen 14 en 18u.
Belangstellenden worden wel verzocht
zich ten laatste op 5 maart op te
geven voor de beurs.
Algemene informatie over de beurs
en kennisgeving van deelname vind je
bij:

KoördinatiekomMissie voor
Plaatsingshulp
Atrechtkollege
Naamsestraat 63
3000 Leuven
016/22.56.84

KVHV ORGA~ISEERT ITALlAANSE
FOLK MET 'LA LIONETTA
"La Lionetta" is een Noorditaliaanse
volksmuziekgroep die binnen het zeer
brede kader van de Italiaanse volks-
muziek een eigen plaats wil innemen.
Hun eerste bekommernis is het aktu-
alizeren van het muzikaal patrimoni-
um en zij willen zich vooral hoeden
voor het zich laten inkapselen in
archeologische of inte11ektue1e pa-
tronen.
Oe muziek die ze brengen vindt z'n
wortels in de muziekkultuur van het
Keltische deel van Ita1i~ (de streek
van Pi~monte) en is het resultaat
van veldwerk maar ook van de onder-
vinding en kennis van de groepsleden
die hun bagage vergaard hebben in
verschillende muzikale generaties.
Hun optreden bestaat uit een afwis-
selend geheel van ballades en dan-
sen, zowel gezongen als instrumen-
taal, en voor een deel afkomstig uit
de authentieke volkskultuur, voor
een ander deel van eigen kompositie.
Wat de groep echter uniek maakt
voor Itali~ is het bewust opnieuw
willen popularizeren van die volks-
muziek door haar te doen aanknopen
bij de aktue1e sociale en kulturele
stromingen in Europa.
Dit optreden gaat door op woensdag
27 februari in 't Stuc om 20.30u.
Inkom bedraagt 80 fr en 50 fr voor
KVHV-leden, CJP, TTT-ers en houders
van een steunkaart Kultuurraad.

KVHV
Krakenstraat 13
3000 Leuven
016/22.90.98

DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEi' 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 AKTIVITEITEN (uiterste datum voor kopij: zie laatste paRine Veto)

I1,11,11.: TER VOORBEREIDING
Veel studenten hebben in november in
één van de Alma's een "11.11.1l.-
planten-en-boekenstand" zien staan,
of kregen een pamfletje voor de in-
formatie-avond: "t1ali, de Sahel
zoekt een nieuw evenwicht".
Het organiseren van 11.11.11 was het
eerste initiatief van de "Werkgroep
Derde Wereld", dit jaar opgericht
binnen de fakulteit Geneeskunde.
Omdat het resultaat zeer hoopgevend
was en omdat er nogal wat gunstige
reakties waren, zouden we volgend
jaar deze aktie zeker opnieuw willen
doen en zo mogelijk uitbreiden (meer
fakulteiten erin betrekken, maar ook
andere aktiviteiten uitwerken - er
wordt gedacht aan een 11.11.11.-TD
of -benefiet, een debat "ontwikke-
lingshulp: overheidshulp versus
niet-gouvernementele organisaties" ..
.). Ondertussen kwam er al medewer-
king van studenten Toegepaste Weten-
schappen, maar alle andere fakultei-
ten worden ook uitgenodigd deel te
nemen aan de aktie. We willen onze
aktiviteiten niet beperken tot het
organiseren van 11.11.11, maar ook
informatie- en debatavonden e.d. op
het getouw zetten. Konkreet werd een
avond gepland rond "Vertrekken als
ontwikkelingshelper: hoe? wie? sta-
tuut? .." We kregen reeds toezegging
voor medewerking van ABOS, COOPIBO,
ITECO, Medicus Mundi, verschillende
vrijwilligers ...
Deze avond zal doorgaan op 3 maart
om 20u in de Milkbar van Alma 11. In
het eerste deel van de avond komen
de verschillende organisaties aan
het woord: hun basisvisie t.O.V. de
Derde Wereld, de konkrete eisen die
ze stellen aan vrijwilligers, een
korte bespreking van een kontrakt ...
Daarna kan het publiek zich opsplit-
sen in kleine groepen waardoor kon-
krete vragen door de vertegenwoordi-
gers van de verschillende organisa-
ties en vrijwilliQers direkt kunnen
beantwoord worden.
Studenten die in de toekomst willen
meewerken (vooral voor 11.11.11 vol-
gend jaar) kunnen die avond kontakt
opnemen ofwel even langs komen bij
Wim Van Damme Johan Thys
Wil1emsstr.44 Tervuursevest 116{B)
3000 Leuven K. 145

3030 HEVERLEE

ASPEKTEN VAN DE SPORT

Oe fakulteitskring Apol100n (beter
gekend als 't Sportkot) organiseert
op 29 februari en van 3 tot en met
7 maart een fi1m- en gespreksreeks
over diverse aspekten van de sport.
Het is niet zozeer de bedoeling
sporttakken of -manifestaties als
dusdanig onder de loupe te brengen
(wat ook wel aandacht krijgt: "Tc-
kyo Olympiade" en "Oownhill Racer"),
maar ook aspekten achter de scher-
men aan bod te laten komen: sport
en politiek ("B1ack Sunday"), kin-
dersprot{vedetten) ("Fimpen"),
doping, korruptie ("Dood van een
Sandwi chman"), kompeti tie ...
Een duidelijke blijk dat Sportkot-
ters niet alleen aan fysiche trai-
ning doen, maar de geest ook wel
kritisch laten werken.
Het konkrete programma hebben we
niet ontvangen, maar er zullen al-
licht affiches en pamfletten in om-
loop komen met konkrete informatie.
Het hele gebeuren gaat steeds om
20u door in Auditorium Vesa1ius.

Apo1100n
Naamsestraat 185
3000 Leuven
016/23.82.59

WEEK VAN DE GEZONDHEIDSZORG

I~ de week van 3 tot 6 maart wil de
fakulteitskring Hedika enkele aspek-
ten van de gezondheidszorg die klas-
siek minder aan bod komen, nader be-
lichten. Hierin stellen we de pati-
ent centraal: het is rond hem dat
alles draait en hij induceert deze
nieuwe aspekten of houdt ze in
stand: alternatieve geneeswijzen,
patiëntenraden, zelfhulpgroepen, a-
bortus ...
Op 3 maart (Grote Au1 a): "Waar-
om alternatieve geneeskunde?". Deze
avond handelt niét over de alterna-
tieve geneesmethodes als dusdanig,
wel stellen we ons de vraag waarom
alternatieve geneeswijzen zo popu-
lair zijn de laatste jaren: is de
myte van de almachtige klassieke ge-
neeskunde doorbroken? welke mensen
gaan op zoek naar alternatieve ge-
neeswijzen? zijn ze gefrustreerd
door de klassieke geneeskunde of
niet? moeten deze geneeswijzen opge-
nomen worden in onze geneeskunde-op-
leiding? .. Hierop krijgen we hope-
lijk antwoord van een panel met "al-
ternatieve geneesheren", een huis-
arts en·een·socio100g. '
Dinsdag 4 maart (Grote Aula): pati-
entenraden en -bonden en eventueel
zelfhulpgroepen worden met elkaar
gekonfronteerd. Hoe en waarom zijn
ze opgericht? welke zijn hun be-
staansredenen en welke mogelijkhe-
den hebben ze met of zonder dokter?
op welk terrein kunnen ze werkzaam
zijn? wat is hun juridische basis en
macht?
Woensdag 5 maart (Kleine Aula): film
van het Amsterdams Werkteater , "Toe-
standen" over allerlei {wan-)toe-
standen in de gezondheidszorg en
vooral de psychiatrie.
Donderdag 6 maart (De Valk) gaat
er tussen 14 en 18u een boeken-
beurs door. Hier worden door ver-
scheidene boekhandels en werkgroe-
pen boeken en brochures aangeboden
omtrent alle aspekten van gezond-
heidszorg mêt zijn psychische en
sociale imp1ikaties, en opkomende
alternatieve geneeswijzen.
Om 20.30 willen we in de Videozaal
een serene avond houden over de
huidige problematiek van abortus.
Het is absoluut niét de bedoeling
dat alle pro's en kontra's mekaar
nog eens afslachten. We belichten
't huidig abortusprobleem zoals het
bestaan aan de hand van Cijfers,
sociologisch, de begeleiding (onbe-
staande!), de politieke en juridi-
sche komp1ikaties. Wat gebeurt er
met een vrouw die zelf abortus wil
laten plegen: hierover een video-
reportage waarin we zien hoe twee
vrouwen worden begeleid.

Medika
Patrik Vankreukelsven
Tervuursestraat 9
3000 Leuven
016/22.91.56

KONFERENTIEREEKS: MAATSCHAP-
PIJ EN GEZONDHEIDSZORG

Deze cyk1us gaat door als onder-
deel van de kurriku1umhervorming
voor de geneeskunde-kandidaturen,
als onderdeel van het eisenplatform
van de studenten.
Deze cyk1us bedoelt die zaken en
inzichten aan bod te laten komen
die elders in de geneeskunde-op-
leiding nergens besproken worden.
In samenwerki ng met de "werkgroep
Medische Opleiding" worden volgen-
de konferenties voorzien:
26 februari: vraag en aabond in de
gezondheidszorg, een breuklijn? met
dr. Jan De r~eseneer (assistent
RUG)
4 maart: milieu en gezondheidszorg:
industri~le milieuverontreiniging
te Hoboken; met dr. R. Massche1ein
(docent Arbeidsgeneeskunde)
11 maart: financiering van de ge-
zondheidszorg; met prof. dr. L.
Groot (Centrum voor Ziekenhuiswe-
tenschap)
18 maart: geneesmiddelen en haar
industrie; met o.a. prof. dr. P. Oe
Schepper
25 maart: overzicht en evolutie van
onze gezondheidsorganisatie; met
de heer A. Pe1grinne (Ministerie
van Volksgezondheid).
Deze reeks is bedoeld als diskus-
siemomenten, dus geen eks-kathedra-
lessen, voor de kandidaturen waar
iedere andere gefnteresseerde ook
welkom is. Oe konferenties gaan
steeds door in de A.G. (Minderbroe-
dersstraat 17) van 17 tot 19u.

edika

DE ORDE VAN GENEESHEREN:
HOEFT DAT NOG?

Oe Orde van Geneesheren is een or-
ganisatie die erover waakt dat er
deontologisch verantwoorde genees-
kunde wordt uitgeoefend. Daarom
waakt ze over haar leden die ze
buiten elke burgerlijke wet kan
straffen en zelfs schorsen.
Als we zien hoe deze Orde is samen-
gesteld (hoofdzakelijk aktieve syn-
dika1isten uit het syndikaat Wynen)
vragen we ons af hoe dergelijke
vermenging van belangen (syndika1e
en deontologische) duldbaar is.
De daden en uitspraken van de Orde
geven blijk van een ongezonde situ-
atie: hun goedkeuring i.V.m. de
doktersstaking, het feit dat ze
progressieve dokters het leven zuur
maakt omwille van lagere erelonen,
enz. Zelfs de wettelijkheid van de
Orde (o.a. verplicht lidmaatschap
voor alle geneesheren) is dubieus
en volgens Straatsburg onbestaande.
Niettemin is een strenge deontolo-
gie in een beroep dat zo nauw op
de mens betrokken is noodzakelijk.
Welke alternatieven zijn er voor de
Orde?
Over dit alles gaat het debat in
Oe Valk op 28 februari om 20u, met
als sprekers: Vic Anciaux (arts,
specialist m.b.t. gezondheidszorg
in de VU), dr. Beckers (Syndika1e
Kamers), dr. De Brabanter (Algemeen
Syndikaat), prof. dr. Renaer (KUL -
lid van de ethische kommissie van
de Orde), prof. Y. Nuyens (KUL - ~
disch socioloog), dr. J. Oe Haese-'
neer (anti-stakingskomitee).

VU-Jongeren KULeuven
Kiekenstraat 2
3000 Leuven
016/25.30.22
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AUDITORIUM A.G. (Minderbroedersstr.
17), 17u

konferentie: "vraag en aanbod in
de gezondheidszorg, een breuk-
lijn?" IIIIIV dr. J. De Haeseneer
inkom: gratis
(org. liedika & Werkgroep Medi sche
Opleiding - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: "Viewpoint" deel 1-5
inkom: 40
(org. BPA)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezi ng: "Kan koncentra-
tie en meditatie bevrijdend zijn?
inkom: gratis
(org. Rozekruisergenootschap, Li~
delei 9 Gent)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "De schepping + andere
zaakjes" van A. Hi 11er door KNS-
Antwerpen
inkom: 225 a 60
(org. Stadsschouwburg)

MARIA-THERESIASTR. 93, 20.15u
eerste avond in kennismakingscy-
klus met Kristenen voor Socialis-
me
gratis
(org. KvS)

'T STUC, ANIHATIEZAAl, 20.30u
eigen talent: Spectrum (muziek)
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
febr)

AUDITORIUM K (Campus Arenberg Heve~
lee), 21u

film: "Soldier Blue"
inkom: 40
(org. Filmforum Heverlee)

THIERBRAU, 21u
VTK-Romaanse TD
inkom: 40/30 (leden)
(org. VTK & Romaanse)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film over aspekten van de sport
inkom:
(org. Apol100n - zie ommekant)

GROTE AULA, 20u
jubileumkoncert door Leuvens mei~
jeskoor
inkom:
(org. ?)

LEHMENSINSTITUUT,20u
kantatekoncert met voka1e en in-
strumentale ensembles van het
Lellltlensinstituut;werken van Bach,
Buxtehude
'inkom: 100/70 (studenten)
(org. Koncertvrienden van het
Lellltlensinstituut)

HANDELS KOT , 20u
algemene vergadering Kultuurraad

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
toneel: "A circu1ar p1ay" door
Onafhankelijk Toneel Rotterdam
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
febr)

'T STUC. ANIHATIEZAAL, 14u
namiddag van de po~zie: proef-
voorstelling van dichters voor
Po~ziegebeuren
inkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
maart)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROUWKERK. 18.15u

(org.
H. HARTKERK, Kessel-Lo, 20u

Tine Ruysschaert verhaalt het Ha~
cus-evange1ie
inkom: 100/50
(org. ?)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
Italiaanse folk met "La lionetta"
inkom: 80/50
(org. KVHV - zie ommekant)

KASTEEL ARENBERG, Heverlee, 20.30u
kasteel koncert: klassieke muziek
door VTK-studenten
inkom: gratis
(org. VTK)

MILKBAR ALHA 11, 20u
info-avond: "vertrekken als ont-
wikkelingshelper: hoe, wie, sta-
tuut?" IIIIIV ABOS, COOPIBO, ITECO,
Medicus Hundi
inkom: grati s
(org. Werkgroep Derde Wereld -
zie ommekant)

KLEINE AULA, 20u
lezing: "bestaat de Benelux nog?
vragen over heden en toekomst van
de Benelux, bekeken in het kader
van de EEG", IIIIIV prof. L.P. Sue-
tens en Tij1 Dec1ercq (volksver-
tegenwoordiger
inkom: gratis
(org. ?)

AUDITORIUtl VESAlIUS, 20u
film over aspekten van de sport
inkom:
(org. Apo1100n - zie OIIIIIekant)

AUDITROIUM VESALIUS, 20u
film
inkom: ?
(org. Apo110nia • Tandheelkunde)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20u
open podium
inkom: bijdrage in hoed
(org. Pedagogische Kring)

GROTE AULA, 20.30u
reeks: gezondheidszorg vandaag:
"Alternatieve geneeskunde: waar-
om?"
inkom: gratis
(org. Medika - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Het vijfde zegel"
inkom: 50/40 (leden)

rg. Alternatief Circuit - zie
St maart)

NIEUWBOUW W & L, 8ste verd. 19.30u
leZing: "Uiterlijkheid en macht
in Thailand" door dr. N. Mulder
inkom: gratis
(org. fak. W & L)

DE VALK, 20u
paneelgesprek: "pSYChiatrie, my-
te van de geneeskunde?" IIIIIV prof
De Batselier, dr. Karel Ringoet
inkom: grati s
(org. Centrum voor Hargina1iteit
KULeuven)

ELCKER-IK, 20u
reeks: "Financiële groepen in Bel-
gi~: een tipje van de sluier"
inkom: via inschrijving
(org. E1cker-Ik Leuven)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: "Viewpoint" deel 6-9 met
nagesprek mmv Jan Servaes (kommu-
nikatiewetenschappen)
inkom: 40
(org. BPA)

'T STUC, ANI~~TIEZAAl, 20.30u
toneel: "A circu1ar p1ay" door
Onafhankelijk Toneel Rotterdam
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
febr)

DE VALK, 20u
paneel gesprek: "De Orde van Ge-
neesheren: hoeft dat nog?" IIIIIV
V. Anciaux, dr. Beckers, dr. De
Brabanter, prof. dr. Renaer, prof
Y. Nuyens, dr. De Maeseneer
inkom: 20
(org. VU-Jongeren - zie ommekant)

•

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 14u
namiddag van de pofzie: proef-
voorstelling van dichters voor
Po~ziegebeuren
inkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
maart)

A.G.-AUDITORIUM, 17u
konferentiereeks: "milieu en ge-
zondheidszorg: industri~le mili-
euverontreiniging te Hoboken" IIIIIV
dr. R. Massche1ein
inkom: gratis
(org. Medika & Werkgroep Medische
Opleiding - zie ommekant)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
volksmuziek met Brabants Volks-
orkest
inkom: 100/70 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
maart)

ALMA 11, 20.30u
Benefietavond ten voordele van
Passage 44 IIIIIV De Kids, de Kreu-
ners, Toots Tielemans & Jazz Cir-
c1e, Ferre Grignard, Bert De Co-
ninck, Armand, Simon Vinkenoog,
Johan Anthierens
inkom:
(org. Onderzoekscentrum Hargina-
1iteit)

GROTE AULA, 20.30u
reeks: gezondheidszorg vandaag:
"patiënten werken mee aan hun ge-
zondheid(szorg)" IIIIIV Patiënten-
raden (A1ken ...), wijkgezondheid~
centra, groepspraktijken
inkom: gratis
(org. tledika & Werkgroep Medische
Opleiding - zie ommekant)

ISOL, 21.30u
fuif
inkom: 40
(org. AIB-Leuven)

DE VALK, 14u
boekenbeurs in kader van reeks:
gezondheidszorg vandaag
inkom: gratis
(org. Medika - zie ommekant)

, 'T STUC, ANIHATIEZAAl, 15u
. open workshop door Augusto Boa1

over "the theatre of the oppres-
sed in Europe"
inkom: gratis
(org. Kultuurraad & Pedagogische
Kring - zie St-v-St maart)

NIEUWBOUW W & L, 8ste verd., 19u
lezing: "Ontmoeting van wereldbe-
schouwingen in China" door prof.
J. Kerkhofs
inkom: gratis
(org. Infori~nt, fak W & L)

ELCKER-I K, 20u
reeks: "FinancH!l e groepen in
België, een tipje van de sluier"
inkom: via inSChrijving
(org. E1cker-Ik Leuven)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
toneel: "Een dag uit het leven
van Martha Koenen" door Trojaan-
se Paard volgens de methode van
A. Boa1
inkom: 120/80 (steunkaart en le-
den)
(org. Kultuurraad en PedagoQische
Kring - zie St-v-St maart)

DE VALK (videozaal), 20.30u
gesprek over Abortus en Begelei-
ding; film: "Begeleiding van 2
vrouwen; IIIIIV JAC-Antwerpen, een
arts, sociaal begeleider
inkom: gratis
(org. Medika - zie OIIIIIekant)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

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

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
jaarvergadering Kunstgeschiedenis

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering AIB

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
open podium
inkom: 50/30 (leden)
(org. Historia)

'T HUIZEKE (Parijsstr. 77), 20u
gespreksavond over de Foco1ari-
beweging
inkom: gratis
(org. SAKUL)

KlEINE AULA, 20.30u
reeks: gezondheidszorg vandaag:
"Toestanden", verfilmde versie
van het Amsterdams Werkteater o-
ver psyciatrie en haar wantoe-
standen
inkom: 20 (?)
(org. Medika - zie ommekant)

BAR REKREATIECENTRUM (ALMA 111), 2h
optreden door Splinter
inkom gra tis
(org. VTK)

NIEUWBOUW W & L, 8ste verd., 20u
film: "Deserto Rosso" van M. An-
tonioni
inkom: gratis
(org. Centrum voor Italiaanse
Studiën)

O.L.VROUWKERK, 11u
vieri ng
(org. UP)

GEMEENTEHUIS HEVERLEE, 11u
zondagmiddagkoncert door leerlin-
gen van het stedelijk konservato-
rium
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

STADSSCHOUWBURG, 15u
kindermusical: "Spring"
inkom:
(org. ABVV-Jongeren a Culturele
Centrale - zie ommekant)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "De tovenaar van 't
rupsenbos" door Vrolijke Vrienden
uit Alken
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 13u
tentoonstelling en animatie:
"Louvain-1es-Bains"
bijdrage: 20
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
maart)

KlEINE AULA, 20u
informatieavond over Iran door
BRT-journalist Dirk Tieleman
inkom: gratis
(org. Vereniging voor Verenigde
Naties - zie ommekant)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering MLB

NIEUWBOUW W & L, 8ste verd., 20u
K1io in Koncert: een geheel van
klassieke muziek en teksten door
K1io-studenten
inkom: 60/40 (leden)
(org. Klio)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
Hi tchcockretro: "B1ackmai1"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St maart)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 12u
te~toonste11ing en animatie:
"Louvain-1es-Bains·
bijdrage: 20
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
maart)

AUDITROIUH A.G., 17u
konferentie: financiering van de
gezondheidszorg" IIIIIV prof. dr. l.
Groot
inkom: gratis
(org. Medika & Werkgroep Medische
Opleiding - zie ommekant)

AUDITORlU~1 VESAlIUS, 20u
voordracht: "Arbeid, lust een
maatschappij" IIIIIV prof. J. Kruit-
hof
inkom: gratis
(org. La Ceci1ia)

AUDITROlU~1 VESAlIUS, 20u
paneel gesprek: "Eros en Tha1assa:
de nieuwe mens" IIIIIV N. Uy1dert,
H. Ekker, P. Schmid, H. Wesse1ing
inkom: gratis
(org. Centrum voor ~largina1itei t
KULeuven)

AUDITORIUIl VESAlIUS, 20u
dia-bandmontage over thuislozen
inkom gratis
(org. Oikonde - zie ommekant)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: "Astrologie of
astrosofie"
inkom: gratis

elei 9 Gent)
AUDITORIUM VESALIUS, 20u

fi1m
inkom:
(org. ABVV-Jongeren & Culturele
Centrale)

AUDITROIUH VESALIUS, 20.30u
film: "Opname" van Amsterdams
Werkteater
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit &
Vlaams Teatercircuit - zie St-v-
St maart)

AUDITROIUH K, Arenbergcampus Hever-
lee, 21u

film: "Har1an County USA"
inkom: 40
(org. Filmforum Heverlee & Werk-
groep Wetenschap en Samenleving -
zie ommekant)

UNIVERSITEITSHALLEN, 14u
infobeurs: "Straks afgestudeerd •..
wat dan?·
inkom: gratis (maar inschrijven)
(org. KoHrdiatieKomissie Plaat-
singshulp KULeuven - zie ommekant)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

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

DE VAlK, 20u
dia- en bandmontage over thuislo-
zen
inkom: gratis
(org. Oikonde - zie ommekant)

STADSSCHOUWBURG, 20u
Tsjaikovskiprograllltladoor Phi1har-
monie van Antwerpen o.l.v. Andrê
Vandernoot
inkom: 150 4 60
(org. Stadsschouwburg)

AUDITR01Uf.1VESAlIUS, 20.30u
film: "Opname" van Amsterdams Wer~
teater
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit &
Vlaams Teatercircuit - zie St-v-
St maart)

REKREATIECENTRUM Heverlee, 21u
optreden van de groep EI
inkom: gratis

. VTK)



DIRK TIELE"AN OVER IRAN
Reeds meer dan een jaar staan de
snel wisselende gebeurtenissen in I-
ran centraal in het wereldnieuws ...
en de VlaaMse radio-luisteraars heb-
ben het voorrecht gehad - in tegen-
stelling tot bv. de Amerikaanse -
alle ontwikkelingen in dat land op
de voet te volgen dankzij Dirk TIE-
LElIAN.
Tieleman (39) werkt sinds '67 bij
het radio-duidingsprogranrna "Aktueel"
waar hij de binnenlandse sociaal-e-
konomische politiek verzorgde (en
in '76 trouwens bekroond werd over
de toenNlige "herstelwet").
Pas de laatste jaren is Tieleman
zich gaan toeleggen op het buiten-
landse nieuws. Het begon met een
verslag over de Unctad IV konferen-
tie in Nairobi ('76) en daarna volg-
de hij in Parijs de Konferentie over
de Internationale Ekonomische Samen-
werking, de zgn. "Noord-Zuiddialoog".
Als uitvloeisel hiervan ging hij in
'77 naar India om er de berichtge-
ving over de verkiezingen te verzor-
gen. En van India naar Iran was maar
een kleine stap ...
Reeds vlak na zijn studententijd was
Tieleman in dat land geweest, en hij
had er zelfs enkele kontakten aan o-
ver gehouden. Later zouden die rela-
ties hem in staat stellen interviews
te maken met de belangrijkste oppo-
santen, zoals Bazargan, Ghotbzadeh
en Bani Sadr. Reeds tijdens het sja~
regime - nl. in '78 - was Tieleman
dus op reportage in Iran (hij zorgde
trouwens voor een BRT-rel toen hij
weigerde de "viewing" van het 2500-
jarig bestaan van het Iraanse keize~
rijk te verslaan), en toen eind ja-
nuari 79 de Iraanse revolutie uit-
brek, verbleef hij ongeveer een
maand ter plaatse. Daarna is hij nog
driemaal teruggegaan: in maart, de-
cember en zopas in februari.
Begin dit jaar kreeg Dirk Tieleman
van de Vlaamse radio-kritici de
"Gouden Klokke Roeland", de voornaam·
ste radioprijs in ons land. Deze be-
kroning voor het beste BRT-programma
werd hem toegekend voor zijn Aktueel·
bijdragen, en in het bijzonder voor
zijn sfeervolle reportages vanuit
en over Iran.
De Leuvense afdeling van de Vereni-
ging voor de Verenigde Naties heeft
daarom op maandag 10 maart Dirk Tie-
leman uitgenodigd in de Kleine Aula
om er voor de eerste maal in Leuven
uitgebreid te praten over zijn erva-
ringen, belevenissen, ontmoetingen
in Iran.

Vereni~ing voor de
Verenigde Naties
p/a Luk De Munck
Tiensesteenweg 101
3200 Kessel-Lo

AFGHANISTANKOMITEE
Naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen in Afghanistan werd op initia-
tief van de FASA (Federation of
Afghan Students Abroad) een Afgha-
nistankomitee opgericht.
f*t het oog op de officiële stich-
ting van het komitee werd een poli-
tiek platform opgesteld met als
hoofdpunten:
De onmiddellijke, onvoorwaardelijke
en totale terugtrekking van de
vreemde troepen uit Afghanistan om
zodoende het Afghaanse volk de gele·
genheid te geven zelf over de vorm
van zijn regering te beslissen en
zijn ekonomisch, politiek en soci-
aal systeem te kiezen zonder inmen-
ging, ondermijning, druk of dwang

OIKONDE: SOCIALISERING VAN DE
HULPVERLENING AAN THUISLOZEN
Als je geen dak meer boven je hoofd
hebt en bovendien alle banden ver-
broken zijn met je milieu, zodat je
nergens kan op terugvallen, dan ben
je thuisloos. Helaas verkeren vele
mensen in een dergelijke situatie
na een kontakt met het gevangenis-
wezen of met de hulpverlening in
instellingsverband.
De etikettering als gevolg van een
gevangenschap of het verblijf in
totale, sterk gehi~rarchiseerde in-
stellingen ontnemen je de mogelijk-
heden om relaties op te bouwen of
je eigen leven in handen te nemen:
verblijf in een tehuis maakt velen
thuisloos. Een dergelijke "hulpver-
leningsmodel" ligt perfekt in het
verlengde van het marginaliserings-
proces, waardoor de "normale" maat-
schappij zich afschermt van Zijn
buitenbeentjes.
Voor dit alles wil Oikonde een te-
gengewicht bieden via sensibilise-
ring van de samenleving voor de
kwalijke gevolgen van deze aktieve
marginalisering, die thuislozen
kr~ert: dit is een werk van lange
adem.
Intussen moeten echter een groot
aantal thuislozen voortgeholpen
worden. Oikonde poogt dit door het
aanbieden van een leefgemeenschap
in een gewoon huis in de rij. Ge-
marginaliseerden wonen er samen met
vrijwillige begeleiders (individu-
en, groepen, koppels of gezinnen)
en worden gestimuleerd tot het leg-
gen van kontakten met de omgeving.
Aldus hopen we meer mensen op geën-
gageerde wijze bij de hulpverlening
aan thuislozen te betrekken.
Daarom doen we een beroep op allen,
die hun maatschappelijke taak rui-
mer zien dan het behalen van diplo-
ma's of het vervullen van beroeps-
aktiviteiten. We roepen ook jou op
om mee te werken: als inwonend be-
geleider, als ekstern begeleider
(geregelde kontakten met de huizen
als tussenschakel naar de samenle-
ving), voor materiële of financiële
hulp.
Als je meer wil weten over thuislo-
zenproblematiek en de aanpak van
Oikonde - of als he eventueel wil
meewerken - nodigen we je graag uit
op een voorstelling van onze dia-
bandmontage, met nabespreking. Deze
gaan door op 11 maart (20 u) in
Auditorium Vesalius, op 12 maart
(20u) in De Valk (auditorium 91.06)
en op 13 maart (20u) in Auditorium
K van de Arenberg lIl-campus.
Je kan ook nu al rechtstreeks kon-
takt opnemen met Oikonde.

Oikonde
Ruelensvest 127
3030 Heverlee
016/22.96.13

WEGWI"ZER

onder gelijk welke vorm van buiten-
uit; materiële, morele en politieke
steun aan het Afghaanse volk in z'n
strijd tegen de Sovjet-bezetting.
Op de bijeenkomst op 29 februari
in de lokalen van de ANBJ (Grêtry-
straat 26, Brussel) zullen de sta-
tuten van het komitee bediskussi-
eerd worden en aanvaard, en worden
volgende aktiviteiten van het komi-
tee gepland.
Organisaties, personen die dit ini-
tiatief willen steunen zijn uitge-
nodigd voor deze bijeenkomst.

Afghani stankomi tee
Kerkstraat 61
1620 Drogenbos
02/377.47.12
(Leuven: 016/25.18.08)

FILM: FILMFORUM HEVERLEE I,S,M,
WERKGROEP WETENSCHAP & SAMEN-

LEVING

Het Filmforum Heverlee heeft meer
pijlen op z'n boog dan goede ont-
spanningsfilms. In samenwerking met
de werkgroep Wetenschap en Samenle-
ving wordt op dinsdag 11 maart om
21u de Amerikaanse film uit 1976
"Harlan County USA" van Barbara Kop-
ple vertoond.
Oe film is een registratie - dus do-
kumentaire - over de strijd van Ken-
tucky-mijnwerkers tegen hun baas die
niet wilde dat ze zich aansloten bij
de vakbond, zodat er ernstige ver-
beteringen zouden kunnen aangebracht
worden in leef- en werkomstandighe-
den. En die strijd is keihard: alle
middelen (tot kogel geweld toe) wor-
den door de mijndirektie aangewend
om de staking te breken.
Deze strijd speelde zich af in '73.
Kopple heeft zich er midden in ge-
gooid met haar kamera en brengt een
onvervalst stukje klassenstrijd in
beeld.
Behalve de politieke inslag van de
film is de regisseur er - voor een
filmminnend publiek - in geslaagd om
de realiteit volgens de regels van
de dramaturgie te monteren; de grens
tussen realiteit en fiktie wordt
daardoor zeer vaag.
Na de voorstelling is er een nage-
sprek voorzien.

Filmforum Heverlee

LAAT JE NIET OP DE BON ZETTEN
VOOR EEN VEROUDERDE FIETS-
PLAAT
Februari is de maand waarin ver-
schillende gemeentekassen weer aan
't rinkelen slaan. Het is de perio-
de waarin elke openbare fietsge-
bruiker zich een nieuwe fietsplaat
moêt aanschaffen; vanaf moet je ze
aan je rijwiel hebben (fiets of
brommer, mobylette).
Die plaat kan je afhalen op je
thui sgemeente. ~laar ook in Leuven
kan je er terecht. Die moet je af-
halen op het belastingskantoor
(Minckelerstraat 41, barak B) en
dat tussen 9 en 12u. Als ze niet
opgeslagen is, kost zo'n plaat nog
altijd 100 fr.

HET EKSAMEN", GESLAAGD???
Na het onderzoek (1979) wil Vlaamse
Leergangen ook het onderwijs aan de
KULeuven kritisch doorlichten.
De eksamenproblematiek is ongetwij-
feld êên van de meest gevoelige en
meest relevante invalshoeken om dit
universitair onderwijsgebeuren te
benaderen.
Het eksamen laat niemand onverschil-
lig. Elk jaar opnieuw wekt het ên
bij eksaminandi ên bij de eksamina-
toren ên bij de ouders vragen, die
geen antwoord krijgen, gevoelens van
bezorgdheid, onbehagen en wrevel.
Slechts weinigen biedt het, achter-
af, enige voldoening. Het is een
kristallisatiepunt van waaruit tel-
kens weer zowel de direkte als de
indirekte eksamengebonden aspekten
ge~valueerd worden.
Daarom wil Vlaamse Leergangen alle
belangstellende, (studenten, studie-
begeleiders, docenten en ouders)
een open forum aanbieden om de zaak
eèns door te praten, zich te bezin-
nen en voorstellen te fOrMuleren.
Want, wie weet, moet het echt niet
zo en kan het, wellicht, ook anders?
Dit symposium gaat door op 8 maart
in de Vlaamse Leergangen, vanaf 10
u. Het zal bestaan uit enkele voor-
drachten (prof. L. Verhaegen over
"het eksamen als element van de uni-
versitaire vorming", prof. P. Jans-
sen over "een psycholoog over eksa-
mens", de voorzitter van de Nationa-
le Konfederatie der Ouderverenigin-
gen, de heer H. De Smet, over "ou-
ders en het jul i-septembersyndroom" ).
daarnaast zijn er panel gesprekken o-
ver de eksamensituatie in positieve
en hUNne ~retenschappen (met profes-
soren, studenten, studentendokters,
Studie-advies). Het symposium wordt
afgerond met een algemene slotverga-
dering met besluiten uit de panel-
gesprekken.
Deelname aan het symposium is gra-
tis; men gelieve zich wel vóór 1
maart in te schrijven, waarna de
deelnemers een informatiemap krijgen
toegestuurd.

Vlaamse Leergangen
Boekhandelstraat 9
3000 Leuven
016/22.90.51

KINDERMUSICAL "SPRING"

In het kader van het projekt "Kin-
derarbeid", waarvan een onderdeel
een tentoonstelling was over kinde~
arbeid 1800-1914 (2-14 februari),
wordt op 9 maart in de Stadsschouw-
burg de kindermusical "Spring" ge-
bracht.
De kracht achter dit kindergebeuren
is Eva Bal, die al enkele jaren in
Vlaanderen werkt rond kinderprojek-
ten en vooral mêt kinderen. "Spring"
is dan ook geen vooraf gegeven musi-
cal die kinderen alleen maar moeten
instuderen; de kinderen helpen ef-
fektief aan de realisatie mee.
De voorbereiding van de musical ge-
beurde via het materiaal van de ten·
toonstelling; de opgedane ervarin-
gen werden tot een verklarende ana-
lyse gestruktureerd doorheen het op'
stellen van reportages, teksten,
verhaaltjes, sprookjes, liedjes,
enz. in klasverband. Oe Departemen-
tele Dienst voor Animatie, Kreatie-
ve Expressie en Begeleiding legde
zich voornamelijk toe op het kon-
kreet fysisch laten ervaren van de
kinderarbeid en het aanleren van eer
minimum aan teatertaal teneinde een
grotere betrokkenheid met de kinder·
musical te realiseren.
Het resultaat hiervan, zoals gezegd.
op 9 maart om 15u in de Stadsschouw-
burg.
Reservaties:

•

ABVV-Jongeren &
Culturele Centrale
Justus Lipsiusstr.71
3000 Leuven
016/22. 2l.40


