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lUUVleen Mman van J. Rama.dzeM,

ondeJl cuu.p.(cie.En van het JII.Ó1..i.htVLievan

a.t. Opvol!.!Ü.ng.

VOOItvelen .iA dli. l1U Met het IIIoment om ImkheJl .te. liggen van bezui.ni.g.ing
Ut de 1I0cia1.e 1I1!.kto1t. DaM zullen Izwt.4lL6l1en, thu.iA6en, exal!!eJtII, pJtO~~en en
nog me.eIt van da.t 400Jt.t wd VOOIt zOllgen.
En .toch •.• ah. .in oh.tobeJl btijh.t da.t we weelt cmt meelt moeten betalen om ze
klumel1 4t.udelten, ..u. het mi44Ch.ie.n at te ta.a.t. DaMOm kunnen «''e. vooJta6 but
aUt. gegeveJtll eeJt4 op een lli.jtje zetten, zoda.t we 6tJtalz.6 n.iet moeten zeggen:
"{/Je hebben het n.iet gwe.te.n".
Zow he.e1. de 40cia1.e. zekeJLhcUd VOM de weJtJmemeM .in het gedJtang komt en de
4.taa..t 4y4te.mtLt.it.c.h aUe w4en te.egplundeJt.t en haM wetteti.jke veJtpU.dtün-
gen niet meM nakomt, zo lI.ekel1.t da.tu.l6de vadeJt.tje 4taa.t het l1U .tot u.jn hu·
tige pti.c.ht el!.l1.4te gaan 4noe..ien .in de 60cia1.e 41!.kto1t van de un.iVeM.i..U..Uen.

Door de wet op de toekenning van so·
ciale voordelen aan de universitei-
ten en de daanmee gelijkgestelde in·
richtingen verplichtte de staat
ztch ertoe om bij te dragen tot de
algemene demokratiseringseis van

_1~,!l'nbl.jj;. ~De7.ewettY~fL~.l\!~gu5~
tu's 1960 zegt hët volgende: 'AAan
de universiteiten en de daannee ge-
1ijkgestelde inrichtingen worden
jaarlijks sociale voordelen toege-
end. Deze toelagen worden berekend

op basis van het aantal ingeschre-
ven studenten (jaarlijks). Het mini·
mumbedrag wordt vastgesteld op 15
miljoen voor de universiteiten en
1,5 miljoen voor de andere instel-
1ingen. Dit bedrag wordt met 20~
verhoogd boven de 5000 ingeschreve-
nen per volledige schijf van 1000
(voor de unieversiteiten) en boven
de 250 ingeschrevenen per volledige
schijf van 50 (voor de andere in-
stellingen). De toelagen zijn be-
stemd voor de werking der sociale
diensten, der ori~nteringsdiensten,
der spijshuizen en studentenhuizen,
bijdrage tot de bouw, de modernise-
ring, de vergroting en de geschikt-
making van de daartoe bestemde ge-
bouwen."
Wat betekent deze wet nu dan toela-
gen voor 1980 ?Onderstaande tabel
geeft de Cijfers weer.
Tot zover de wet van '60 en wat ze
betekent aan toelagen voor '80.
Van nationale k06rdinatie wat be-
treft de inhoud van de op te rich-
ten diensten was in 1960 echter nog
geen sprake. Iedere universiteit
bouwde Zijn sociale sektor uit, .
naar eigen goeddunken, de êên had
al wat meer geld dan de andere en
zo ontstond er een totale chaos
tussen de verschil11ende universi-
teiten. Het NUHO bleef door de wet
van '60 in de kou staan.
In '73 komt er echter een kentering
in de visie over de sociale sekto-
ren. Onder het mom de k06rdinatie
van de verschillende universitaire
sociale sektoren te verzekeren en
de schandalige diskriminatie van de
NUHO-scho1en weg te werken, wordt
er onder Minister Ca1ewaert voor de
eerste maal een kommissie sociale
sektoren bijeengeroepen.
Oe ware bedoeling van deze kommis-
sie wordt al vrij vlug duidelijk,
nl. schrappen wat er volgens de mi-
nister niet in past. Het krisisjaar
'73 zal aan de installatie van deze
werkgroep ook wel niet vreemd zijn.
Er wordt een inventarisatie gemaakt

o

Het .iA 1le.e.d6 jat:..en en b.i.!.' .iede.lle.e.lt bekend da.t een h.iëlr.tutc.h.ie u.jn v!J6lt- en
/.j" r,!1c'rll!n hu.~.t. E(',. ~;!_ltlVl.,."i~I':""~tJU,bJJJ"1L ze'll,4 Mz.e bij he/.J1l'.MQ_-

nee! van de. KULwven butaa.t. ztit eJt c.ocuvr.i,ch.ijnUJh lÛ1It aUe. wU.VeM.ite..iten
u.jn. Maalt. h.ieJt .i4 het dan .toch maM zo dat !tUe. 4.tudenteJtJtaden en dUo 011.-
gan.i.Aat.iu moeten 1le.1zen.ing houden met aUe unive.'l4itcWte oveJLheden. Veze.
ta.a.t4ten leggen dan 401716.totaJJ.t. onz.ûm.ige 06 oVeJlbod.i.ge. ltedenelLingen en ae-
glementelLingen op aan hun oltdelldanen.
Veze ltegtementelLingen wall.den dan gJtat.i.A en van gan6eJt haJt.te. .in ontVll1l!JlIt ge-
nomen dco« de ta.a.t6ten op de. taddeJl. EJt ,uo/ldt dan mce. guclle.Jtmd en gu.tolzen
op aUe moge.ti.jhe man..teJlVt. Het..u. .tJtOI.lWen4geweten da.t hoe mindeJt macht

he.e6t, hoe mteJt men cUe ge.bIuLi.kt 06 tUtbuil.
laaJt ee.nmaal aan de gltl!.l1.4van hun macht 06 ltegte.men.telWtgen •.• dan gaat de
beJtLIchte pa.!tap(.u open.
Dan beg.i.nnen ze. lUUVlje Iw06d te goo.ien IIIet namen van hogl!.lt9e.pta.a.t4u peJt-
40nen 06 u,'e.IlhgI!.VeM. Men Mept je. hun 6UJtk.üe en d.i.e van andeJlen Ut je oJten,
en daM 6ta je dan W 6tude.nt. Je 6.taa..t machtdo04 .te.genoveJt ml!.l1.4enzow
dezen. l.fl!.l1.4en d.i.e zel.66 hun daoeti.jlu.e job n.iet lUUVlbe holten aankwuten. Je
6.taa..t met tege handen en oon mond vot tanden teqenoveJt p(,;'l4onen d.i.e je, met
het beetje macht dat ze. hebben, 4.t.aan tUt te. 6chelde.n en je. hu..id vo14puwe.n
met vlLieltdeti.jke. z.i.nnetju en beval.t4Je. tJtoe.tdnamen van we.et .ik tUt wellze
geneJla.t.ie ze gebolten ûjn, 06 we.lke oitde. CQ1aJt.toeze be.holten.
Deze. IIIl!.11.4en,cUe 6e.iteti.jlz. ten d.i.l!.I1.4tevan de lItudenUlt zouden lIIOeten 4taan,
gaalt 06wel di.JzlIJ.ijU hun boehje. te builen, ofpJel. 4ta je VOOItqutoten dWJten.
Dan v.i.nd je hen hel~ n.iet op de pollt l.tttaIt fe .toeval.t4J teJtech.t moet. Dan
Wjg je WeJl tang4 vele. ac.hteJlpoolt.tju te holten hoe .iemand tUt hogelte. Ite-
g.ionen ge.vllaagd hee6t om lln 06 andeJl weIlkje op te Iznappen. VaM beg.i.n.t dan
de d.an6 deJl dlauen, men 6pJt.i.net en huppeU lUUVlalle fIOgeti.jke hoekju en
kanten. /.IaaJt 6p.ijt.4J genoeg gebWJLt dat allemaat ten 1z06te van de 6.tudenten.
VOOItaUu papteJten. haMten en .toe.la.tûtgen lIIOet hebben. WanneeJl eJt daM
DaMnaa4t Izan je dan nog Ut de. Iz.la.u.ielze. bwtolvtalie teJtechtkomen, l.tttaIt je
VOOltallu pctp.ie.Jten, kaMten en .toe.t.at.ótgen moet hebben. (lIanneeJt eJt daan
dan .iet6 n.iet .in ollde. {J" dan hili.j g t men je u:d kle.i.n met d.i.e. 6u.til..ite.iten
en pi~heden.
Vooltbeetden W .iJuü.v.iduele 6tll.dent zat je je tUt e,igen eJtvaJt.ÜIg wd heJt.i.n-
neJlen. AndeJte aan6lepe.nde gevallen kan Spolt.tJr.aa.d je veJt.teUen cUe at jaM
en dag op de. dool .iA om bv. de. doolt het ILO meeJt en meeJt .ittgepih.te. 6poJt.tUt-
61tl1l1 t.wk.t.uwt opn.ieuw vlli.j .te hili.j gen VOOIt6 tudenten4 polt.t • KuU.uwvt.a.ad loopt
ook at me.eJl d.an een jaM van het luu.tje naM de IllUWt om guc.k&te ~en
VOM de weJtkgltoepen buchi.hbaaA te kujgen.
Het .iA een 6e.it da.t' de d.i.eJt6tvVLle.n.ing nog tang geen Open Deur .iA aan deze
un.ie6, en .toch te.e6t b.ij hen aan de .top de i.ll.uJ..ie da.t het wel zo .iA. Wa,n-
neeJt p!Li_klzenw.i.j d.i.e dood

van de verschill ende uni versiteiten
wat toelagen voor de sociale sekto-
ren betreft. Hiervoor werd terug-
gegrepen naar cijfers voor '71-'72.
Voor de eerste maal in 13 jaar komt
aan het licht dat de rijkstoelagen

.niet toereikend Zijn voor de finan-
ciering van de verschillende dien-·
sten. Alle universiteiten kennen
een deficitaire begroting (alleen
Leuven niet; voor de eerste ~al
in 1980 een tekort van 6 miljoen).
Voor Leuven beginnen zich grijze
wolken op te stapelen, als blijkt
dat zij over de best uitgebouwd
sociale sektor beschikken.
Sport, kultuur en andere studenten-
aktiviteiten, maar ook de medische
dienst blijken volgens de minister
niet nodig te zijn.
Als bijkomende financiering stelt
men voor het eerst "het sociaal
abonnement" voor. Naargelang het
inKomen (van de ouders in principe)
wordt een jaarlijks bedrag betaald
dat in verhouding staat tot dat in-
komen. Dit zou de voorloper worden
van de nu verwachte "solidariteits-
bijdrage" .
Ooor de val van de regering worden
deze plannen voor een tijdje in de
ijskast gestoken om ze daarna als
"nog even vers· te kun~7n opdienen.

Toclll,tJ1 sKi.1t Sc~t.r tUD
Instell ing Studenten Basisbedrag Index (1980) Per student

aantal 1001: 240~
RUG 12.0'5"2-~j6.6iXf,])öb~7 .840.000 7.288
RUCA 1.359 8.100.000 19.440.000 14.304
VUB 5.020 15.000.000 36.000.000 7.171
KUL 20.375 60.000.000 144.000.000 7.067
UFSIA 2.467 14.700.000 35.280.000 14.301
UIA 1.306 7.800.000 18.720.000 14.334
LUC 836 4.800.000 11.520.000 13.780
UFSAL 436 2.400.000 5.760.000 13.211

TOTAAL 43.851 149.400.000 358.560.000 8.177(gemid. ) 1
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Voor het NUHO is er echter nog
steeds geen oplossing in het voor-
uitzicht.
l~nneer Ramaeckers in '78 de verho-
ging van het inschrijvingsgeld aan-
kondigt, breekt er terecht verzet
los van de studenten. Niet alleen
wordt het inschrijvingsgeld ver-
hoogd, maar de minister beslist bo-
vendien dat de gelijkgestelde in-
richtingen (wet van 5augustus 1978
houdende economische en budgettaire
hervormingen) voortaan het verhoog-
de inschrijvingsgeld moéten gebrui-
ken voor hun sociale dienstverle-
ning en geen aanspraak meer kunpen
maken op toelagen van de staat.
Voor de universiteiten wordt er
door het KB van 31 augustus '78
vastgelegd dat minstens de helft en
maximum tweederde van de inschrij-
vingsgelden voor de sociale sektor
kunnen gebruikt worden. Dit gebeurt
overigens al in Gent en in Brussel
wegens de aanzienlijke tekorten al-
daar.

Na de hevige studentenstrijd tegen
de verhoging van het inschrijvings-
geld besluit de minister tot de op-
richting van de twee "beroemde"
kommissies.
En daar gaan de poppen weer aan het
dansen als blijkt dat de plannen
van '73 als gloednieuw op tafel wor-
den getoverd. Na heel wat onderbre-
kingen is de kommissie in maart
weer samengekomen onder leiding van
Ward Bosmans .
\Jatwe daar te horen kregen, is ge-
noeg om nog eens met onze vuisten
op tafel te,slaan en op onze rech-
ten te staan. Een solidariteitsbij-
drage zou gevraagd worden van de zo-
genaamde meervermogende studenten
en alsof dat nog niet voldoende is
om ons kwaad te krijgen, gaat men
gevoelig schrappen in het budget.
Voor sport en kultuur zal er geen

~geld meer zi~~en.het~_vQo~ de
- studentenaktlvltelten zal beperkt

worden tot het hoogstnodige om "de
studenten te ondersteunen in hun
taak in het medebeheer", niks meer
of minder. We kunnen en mogen dit
niet laten gebeuren. Een herverde-
ling binnen de gr.oep studerenden
lost niets op, integendeel, door de
solidariteitsbijdragen zullen de
studenten na verloop van tijd hun ,
eigen sociale sektor moeten onder-
houden met alle gevolgen vandien.
De studentenwaarnemers in de kommis-
sie eisen dan ook dat er niet ge-
raakt wordt aan de sociale verwor-
venheden, dat de staat zijn wette-
lijke verplichtingen moet nakomen
en dat de belasting wordt verhoogd
op de hogeinkomens, ipv. een ver-
snippering door allerlei verdelings-
mechanismen zoals verhoogde in-
schrijvingsgelden en solidariteits-
bijdragen.

OVER APPE'LSIENEN EN

SFEERBEE~D ...
Het is altijd al zo geweest: de
proffen hebben steeds de toetsen
van de piano mogen bespelen, de stu-
denten nooit. Over laatst was daar
weer zo'n schrijnend geval. Ik ge-
loof dat het een vrijdagmiddag was
(ja, daar ben ik nu wel heel zeker
van); het gebeuren speelde zich af
in een auditorium van het Maria The-
resiakollege. De zaal was halfge-
vuld met geologen, biologen, geo-
grafen en scheikundigen, wachtend
op de "hij-die-alles-weet", ook
prof genaamd (net voor de aftrap
'van zo'n les waan je je trouwens
tussen een horde humaniorastudenten~
appelsienen en onstabiele vliegers
suizen rond je oren; en toch, zo-

maar leuk). In vele gevallen doen
de hoogwaardigheidsbekleders hun
uiterste best om zo hard mogelijk
om je oren te slaan met wetenswaar-
digheden (let wel: ik heb het hier
slechts over de didaktiek) ..
Nu, die vrijdagmiddag verliep dat
wel wat anders. Binnen het vak geo-
logie -en daar gaat het juist om-
wordt de eerstejaarsstudenten de
kans geboden zelf hun steentje te
gaan kappen; dat dit mogelijk is,
is op zichzelf zeer positief: het
is belangrijk én interessant (dit
neemt niet weg dat er aan de vorm
nog kan gesleuteld worden). Zulk
een uitstap wordt ook wel eens ex-
kursie benoemd en staat in de gele
bladzijden van het kollegerooster
omschreven als "kollege op nader te
bepalen uren en dagen". Zoals je
kan zien is dit een nogal vage om-
schrijving. Trouwens, dat er weinig
of niet naar gekeken wordt, bleek
duidelijk toen de prof (dhr. Geu-
kens) zonder omwegen aankondigde
dat hij reeds twee bussen had aan-
gevraagd voor d~ volgende dag. Dit
betekende konkreet dat hij zater-
dag, om 8h 's morgens, 100 vrijwil-
ligers verwachtte op het Ladeuze-
plein.
De meeste studenten hadden hier na-
tuurlijk geen boodschap aan: wat nu
te zeggen tegen mijn werkbaas ?
(ja, toch wel, sommige studenten
werken ook), wat met het geplande
trouwfeest ?, hoe moet dat nu fi-
nancieel ?.... (ik ga nu niet alle
bezwaren opperen, daar gaat het hem
niet zozeer om, en het zijn er
trouwens teveel)
De naamlijsten keerden dan ook on-
verrichter zake terug, min of meer
blanco. Dhr. Geukens duidde dan in
het tweede bedriJf zélf de mensen
maar aan die mee moésten, en om
duidelijk te maken dat hij het

WETENSCHAPPEN--
ten. De andere departementen organi-
seren geen vakantiekursussen, maar
het precedent is er !
Bij de dekaanverkiezing werden na
drie stemronden twee kandidaten naar
voor geschoven, waarbij per brief
nog moet uitgemaakt worden wie de
gelukkige zal zijn: S. De Jaegere
(scheikunde) of P. Ma~i~ns (pro-de-
kaan en natuurkundige). Na de eerste
ronde vroegen we of we niet enkele
vragen mochten stellen aan de nog
resterende kandidaten: de dekaan is

immers de baas over het beleid inza-
ke het onderwijs binnen zijn fakul-
teit, dus wilden we wel effe weten
wat hun standpunten waren betreffen-
de de excessieve studiedruk bij
scheikunde, de wet op de akademische
graden, deze op de aggregatie en der·
gelijke. t~aar L. Van Gerven, voorzit·
ter van de Vereniging voor Vlaamse
professoren (te vergelijken met de
Orde van Geneesheren en het artsen-
syndikaat van Wijnen), vond dat dit
niet paste en de andere proffen
knikten kollegiaal mee. Twee opmer-
~ingen bij deze verkiezing: het re-
glement (goedgekeurd op AR 11.12.78)
leidt tot een organisatorische rot-
zooi en wij vinden dat er op voor-
hand een kandidatenlijst moet worden
aangelegd.
Als variapuntje wezen wij er nog-
maals op dat meerdere proffen nog
steeds zondigen tegen artikel 9 van
het examenreglement maar de nog res-
terende proffen stonden a1 in het
deurgat voordat wij onze zin hadden
afgemaakt. '

J.S.

EXKURSIES
meendè drukte hij er nogmaals op
d~t die exkursie toch zo belangrijk
was ("ik kan daar best iets over
vragen op het examen"). Tot zover
de gebeurtenissen

lE ZEGGEN DAT"I1UN
...UOOET" IE BEPERKT"
IS OM ELKE HOND EN
VOGEL IN crr LAND
~eN REGE).lJAS 11;;
:_, SOlE).ll'(E).J . "

if ( ., i i'
. .lllil~

Door de val van de regering hebben
we intussen niets meer gehoord van
deze komrnissies, maar we weten goed
genoeg, welke politieke kleur de
volgende minister van nationale op-
voeding ook zal hebben, dat er be-
sparingen zullen komen in oktober
1980. Het is nu reeds nodig om ons
tot onze tanden te bewapen tegen
dit nieuw offensief. Hopelijk zijn
ze in Brussel onze woede van vorig
jaar niet vergeten en denken ze nu
tweemaal na voor ze slapende honàen
wakkermaken, we zullen bijt2n ....
Reken maar !

FAKULTEITSRAAD
Î --

Belangrijkste agendapunt van deze FR
was de verkiezing van een nieuwe de-
kaan, ter opvolging van A. Carlier,
die bedankte voor een eventuele her-
verkiezing. Omwille van dit evene-
ment kwamen er 101 leden van de FR
opdagen, in tegenstelling tot de on-
geveer 50 die in vorige afleveringen
hun gezicht kwamen laten zien. Dat
de meeste proffen alleen maar een
bolletje kwamen zwart maken, bewees
hun massale aftocht na de stemming.
Op de vorige FR werd als "variapunt-
je" de vakantiekursussen en de ba-
sisteksten (=inventarislijst met
punten die voor een kandidaat eerste
kanner verondersteld gekend te zijn
als hij/zij de resp. studies wilt
beginnen) besproken. De studentenver-
tegenwoordiging meende hieromtrent
wel enkele opmerkin.gen te moeten ma-
ken: in het verslag vonden we nade-
len van dergelijke projekten niet
terug. Hierbij voelde G.Hoornaert,
departementsvoorzitter scheikunde en
grote propagandist van vakantiekur-
sussen, zich geviseerd. De kursussen
voor aspirant-scheikundigen worden

gedurende drie dagen in september
georganiseerd en zouden gratis zijn.
Maar dat dit huisvestingsproblemen
voor de deelnemers zou meebrengen,
schijnt men niet in te zien. Om maar
te zwijgen van de "morele" verplich-
ting die rust op de aspirant-studen-
ten, om eraan deel te nemen, en de
mogelijkheid voor de proffen van eer·
ste kan om "sneller" te kunnen star- 2

EN NU?
Het bovenvernoemde voorval bewijst
nog maar eens dat er een grote
kloof bestaat tussen sommige pro-
fessoren en de studenten en dat dit,
gewild of niet, in ere wordt gehou-
den. Dit bewijst ook dat bepaalde
personen ~ie in een gunstige posi-
ite verkeren, zich enkele vrijheden
kunnen veroorloven tegenover de re-
glementen waar ze zelf zo'n voor-
stander van zijn en tenslotte be-
wijst dit ook dat sommige hoogwaar-
digheidsbekleders zich niets, maar
dan ook niets, van de studenten aan·
trekken.
Dat de verplaatsing van de bestelde
bussen ook nadelige gevolgen gehad
zou hebben voor de studenten, staat
vast. De busmaatschappijen zouden
zeker het geld opge~ist hebben wat
een verspilling van de werkingstoe-
lagen zou geweest zijn. Men moet
echter prioriteiten stellen: behar-
tigt men de rechtstreekse belangen
van de studenten of die van de u-
nief als instelling?
Het blijft leerrijk vast te stellen
dat er iets schort aan de regeling
van dergelijke zaken. Voor boven-
vermelde exkursies e.d. zou men
moeten streven naar een aankondi-
gingsdatum: veertien dagen voor de
exkursie plaatsvindt. Pas dan kan
alles min of meer goed':verlopen.

N.N.

delactis

IHe meent dat popmu.ziek alleen maar
goed is als da.nL,aanblte.ngeJt op 6u..<.-
ve.n, heeft maar gede.eltelijk gelijk.
- Daar kunnen de Zu..<.da.6Jt.i.kaa.IUle.
kle.~ge.n-~eho~eJte.n over meepra-
ten. - Die hebben P.<.nk Flo!ld'~ "An-
toheJt Blt.i.ek.ûi. the. waU" tot het
~j6~e.d gemaakt van hun pltOt~tak-
tie. tegen het IÜ6lvWn<.n.eJte.nd OMeJt-
ilJ{.j~Il!lllte.em.- t1et "we. don't ne.e.d
no e.du.eation, we. don't ne.e.d no te.a-
eheJt" hebben Pink Floyd én de scho-
1ieren de v.ûi.geJt op de. Zu..<.da.6Jt.i.kaa.n-
Ile. wonde. gelegd. _ En dat deed pijn
bij de lte.ge.Jt.i.ng._ Die verbood in
extremis - toen al 60.000 singles
de de.u.lt uit waren en het nummer al
enkel weken bove.naan de. ~jllt -
het schijfje. Bovendien riskeert
eenieder die het schijfje .ûi. be.zit
heeft een fikse Iltlta6. - Of hoe
Iltaatllge.v~jk de pop wel kan
zijn.

•

•
Het begint een a6ge.zaagd ~edje. te
worden - maar e.Ve.ltglte.e.1Ul doen het
altijd - om weer 's terug te komen
op het du.lte. paltadijll rond W g L,
maar niettemin blijkt dat een prach-
tig voorbeeld van de Ve.ltllp~ng
waarmee men andere te.ge.ng~te.lde.
to~tande.n kan vergelijken. _ Toen in
het KIt~e.bou.w voor een les soci-
olinguistiek een ealllle.tte.-Ite.eoltdeJt
nodig was, bleek er ge.en e.nkele. te
vinden te zijn of waren de be.heeJt-
de.ltllervan allen a6we.zig. _ Dus ging
een Iltu.de.nt dan maar het dito appa-
raat van een vJt.i.e.ndinlenen. _ Waar-
mee de sociolinguistiek wel geJte.d
is, maar niet het image. van de unief

•
Zowel ilJ{.jals zij zijn te laat. _
Hij omdat we hun bestaan al langeJt
kenden en vergaten hiervan me.ld.ûi.g

Ve.ltvolg op p.3
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te ~ken; zij omdat hun eerste open-
bMe ak.tivUUt te taa.t in onze han-
den viel. - Wie lcJ.i.jzijn, moeten we
je hopelijk niet meer vertellen. _
Z~j, dat zijn de Janetten, een pas
enkele maanden oude, nieuwe Leuvense
homo-o~~atie, gevestigd op de
Geldenaaksevest 52. _ Uit het eerste
sChriftelijk kontakt kunnen we opma-
ken dat ze op een mititante manieA
een voUecüg eJlkende. pl.a4U voor ho-
mo'4 in de samenleving willen ver-
krijgen. + Net als lcJ.i.jza1 j~j je
afvragen hoe het dan zit met ~VH. _
Dat willen we nog wel 's uitv~4en.

•
Het lijkt wel tJ}Pi4ch voor de Leuv~
4e 6uiven- en andere 4~ dat die
hier altijd zo laat op de avond be-
ginnen. Je vraagt je wel af wat de
mensen tu44en 20.30u en 23u doen. -
Het voo~- of nadeel is dat fuiven
dan ook tot in de v~ege ~je4 uin
deinen. _ Voor velen zeker een na-
deel is het feit dat je vaak ook tot
.in de v~ege ~je4 nog .inkom moet
betalen. - Dat werd op 22 april ge-
noteerd voor de Sco~pio-bene6~et en
de PoUtüw.6~6. - Haar wat wi 1 je,
als het volkje pas laat aandrijft,
kan men ook dan e~t beginnen met
de gelden te ontvangen. - Er zijn
achter altijd wel 4nuggeJten die er
iets op vinden om toch g~ binnen
te slippen. _ Zoals het doo~even
van het ~ee.kaaAtje.

•
Niet a11een 4tudentenll.ttCien b1ijken
moeilijkheden te hebben om aan weA-
k.ûtg4.in6~~ktuuA te geraken bin-
nen de universiteitsmuren; dat pro-
bleem blijkt eveneens te bestaan
voor akad~clte doele..ûtden.- Op
dit eigenste moment waarop we de
uurtjes klein aan 't maken zijn voor
Veto, houdt een ~6 van God4~e.n4t-
weten4chappe.n in een ander lokaal
van 't Stuc een 4~e, omdat hij
met z'n pupillen niet b.ûtne.n mag in
de nochtans niet kleine b~b van de
gelijknamige fakulteit. _ En in het
Studente.nce~ zijn ook al semina-
ries van Pe.dagog~e doorgegaan. - We
meenden altijd dat dit gebouw onder
de 40ciale 4ekto~ viel, maar de aka-
d~che 4e.kto'l.heeft er dus blijk-
baar ook al een voUje~b.ütnett.

•
KlWtgveAUez.ingell zijn vaak een goe-
de «.WVtde.meteJtom te weten wat het
IIIOdaal. ~vo is van de g~delde 4tLt
de.nt. - In de marge van de VTK-ver-
kiezingen (elders uitvoeriger aan
bod) v~el het volgende op. _ Terwijl
de stemmen geteld werden, deed men
een paar leuke 4pd.letje4. _ Eêntje
'zou men l~eJft" kunnen noemen: elke
presiskandidaad moest zoveel moge-
1ijk lipoMen 11 rond zich veAzamele.n.
- De ene werd bijna geplet tussen
het v~l.UI.tel.i.jk schoon en won schitte
rend, daar de andeAe.slechts lln m~·
je aan z'n zijde had gekregen. + Ko~
mentaar vanuit de zaal: ",t 14 eJt
maalt Un, maalt ~e woltdt dan ook
doo« ~e.deJteengeb,'l..lLiJz,tIl._ Kan je
begrijpen waaAOm de Leuvense 6~'
te.n niet erg hoog oplopen met onze
4tudente.nbellJeg.ing .

•••
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Het rapport geeft de evolutie van de
kollegeroosters voor die vijf rich-
tingen (dierkunde, germaanse filolo-
gie, geneeskunde, rechten en bouw-
kunde), telkens voor het eerste jaar
van elke cyclus (1° kan, 1° lic, 1°
dok en 1° .ir. ). .
Daarnaast werd voor zover mogelijk
het aantal blad~jde.n geteld (voor
de akaderniejaren '62-'63, '66-'67,
'70-'71, '74-'75 en '78-'79 dus).
De resultaten Zijn tamelijk indruk-
wekkend: zie zelf in tabellen 2.

We zien dat de studiepakketten gemid
deld met ongeveer 55 ~ uitgebreid
werden tijdens de proefperiode.
De twee richtingen die daarvan afwij
ken, zijn dan nog richtingen die in
'62 (of in '66) tot de zwaarste kon-
den gerekend worden.
Merk op dat er geen rekening gehou-
den wordt met supplementair werk,
dat op een of andere manier toch
verplicht is, zoals de lektuur en de
thesis in 1° lic germaanse bvb. ;
men moet ook rekening houden dat er
tijdens de profperiode serieuse aan-
passingen van het programma kunnen
gebeurd zijn, zoals in 1° kan ger-
maanse, waar men van drie talen over
ging naar twee.
De resultaten van dé enkete worden
samengevat in tabel 3. Een sterke
stijgende trend is zeer duidelijk.

(~e p:4',
Bij deze twee enketes werpt zich na-
tuurlijk een vergelijking tussen bei
de, en met andere bronnen, op.
Dat is niet zo eenvoudig, omdat men
in de eerste een reële arbeidsbelas-
ting meet, terwijl de tweede alleen
de studielast, de te vervullen op-
dracht, narekent. In eerste instan-
tie zou je verwachten dat men bij
het opstellen van onze programma's
zou werken met een bepaald verband
tcslöen de studielast die men oP1e?t
en de gevolgen daarvan in re~le tljd
tussen de studielast die men oplegt
en de gevolgen daarvan op de re~le
tijdSbesteding van de studenten.
Wel, da's verkeerd gedacht: het
enige wat bij ons bij het opstellen
van een prograr.ma doorveeqt zijn de
persoonlijke ide~en van de proffen
en de budgettaire beperkingen. De
belasting van de studenten is daar-
bij duidelijk sekundair.
In België vang je dus bot, ~ar in
Nederland is dat niet zo. llenwerkt
daar met een soort van "v~~egel·
om van een bepaald programma de
konsekwenties te schatten, én met
een "noIUIl" waarboven men best niet
gaat. Deze norm ligt op ongeveer 40
uur arbeidstijd per week, of in 't
totaal 1700 uur per jaar (41 weken).
Oe vuistregel bestaat erin dat men
per uur hoorkollege gemiddeld drie
uur verwerkingstijd verwacht, en per
uur'werkkollege êên uur. Voor vaste
taken, zoals een thesis werkt men
met forfaitaire belastingen. Deze
cijfers Zijn gebaseerd op empirische
gegevens, en drukken het ideale ge-
val uit. 11en probeert op die manier
in Nederland iedereen ongeveer ge-
lijk te belasten ên excessen te ver-
mijden.

We kunnen door toepassing van de
"vuistregel" proberen een idee te
krijgen van welke belasting onze
programma's bij een ideale verwer-
king zouden veroorzaken (zie tabel
I, laatste kolom).

STUDIEBELASTING: WAANBEELD VAN VERMOEIDE

STUDENTEN OF KEIHARDE REALITEIT ?
O~v~e veAtegenwoo~~ van de 4tude.nte.n hebbe.n al. jMen de.mond vol van
de tl hoge 4~e.dJw.k.. Akad~c.he. IvWtgen wimpelen dat mee4ta1. a6 a1.4 een
~et te 4taven en du4 ongeg~nde. opmeAk.ûtg, e.ngaan ondeAtu44e.n dappeA voo,u
met het opdllÁ..jvenvan de. ~eve e.n~eve. ~e.n UW1JtiWI de
4tude.nte.n ~ene.n te voldoe.n.
Twee. g~ote pItOble.me.n 4te.Uen ~c.h VOM de 4tude.nten ~e aan ~e. ",enta1.UUt
~w wUie.n veAandeJte.n: eA ~ een g~ot ge.Mek aan 6Ute.nmat~, e.neJt
~ de. ondeAveAtegen4}()o~.ing .in de. belUdl.Jta.de.n, l4tUVI.doo~e66e.kü.eve.1IIIULt-
~egelen voUect.iq van de.goodwUt van de.~66e.n a6hanke.Ujk es,

We willen hier niet dieper ingaan op
het tweede probleem, dat gebeurt wel
op andere plaatsen en tijdstippen.
Het zal iedereen wel duidelijk zijn
dat zeer weinig proffen iets voelen
voor maatregelen die hun eigen vak-
ken terugschroeven, en dat is de
enige oplossing voor de grote studie
last. Anderzijds zijn we op korte
termijn volledig van die proffen af-
hankelijk, dus moeten we op de een
of de andere manier hun medewerking
afdwingen. Dat kan alleen indien er
bruikbare gegevens zijn,-en liëfst
zeer indrukwekkende.

wat los te komen: in acht kringen
werd een enkete georganiseerd.

Een eerste belangrijk resultaat was
het rapport over de ~eid4bela4~g
van de deAdejaaA44tudent aan de.KUL
ge.dMende hat akadem.i.ejaM '76-' 71.
In VETO n° 10 (26/02/80) werd dit
rapport uitgebreid besproken.
Dit rapport geeft informatie over de
tijd die door studenten gedurende
een bepaalde week aan studie en an-
dere aktiviteiten besteed was (over
de-iteële ~eid4bela4titig-'van- de
4tudenten dus), en ook over de leef-
gewoonten gedurende het akademiejaar
en onder de eksamens.Het eerste probleem, het gebrek aan

informatie, is dus momenteel op kor-
te termijn het dringendste.
Enkele mensen van studie-advies en
het medisch centrum leveren op dit
gebied moeizaam en onbezoldigd pio-
nierswerk. Het laatste jaar begint
er ook onder de studenten zelf heel

Enkele weken geleden kwam er een
nieuw rapport uit. Ditmaal was het
een "Emp(JLi.6c.hondeAZoe.k van enkele
~eve a4pe.k..te.n van de 4tu-
~t .in v~j6 4~~c.hüngen van
de K.U.Leuven. Oe evoluüe. tu44en
'62 e.n '78."

I~ê~~_!_~vergelijking tussen de kollegeroo~ters.

Studiejaar : 1962
H T H

1978
W Tabs.

40 2340 + 22

H ebs-,

1° kan rechten 32 0 32 1920 38 2
'1° 1ic rechten 31.5 2.5 34 1965 35 12
1° kan germ. 35 17 52 2610 29 15
1° lic germ. 27.5 2 29.5 1654 26 C1'
1° kan geneesk. 22 16.5 38.5 1815 22 20.5
1° dok geneesk. 41.5 9.5 51 2775 42 8
1° kan biologie 25 13.5 38.5 1905 27 18
10 1ic dierk . 28.5 16.5 45 2205 32 25.5
1° kan T. W. 25 9.5 34.5 1785 28 17.5
1° jaar bouwk. 31 17.5 48.5 2385 26.5 17.5

47 2460 + 25
44 2190 - 16
26 1350 - 18
42.5 1935 + 7
50 2640 - 5
45 2160 + 13
57.5 2585 + 17
45.5 2205 + 24
44 2115 - 11

Opmerking : abs. geeft cijfers berekend met de volgende methode:
(aantal semesteruren hoorkollege x 4) + (aantal. semesteruren
werkkollege x 2)) x 15 semesterweken.

!~ê~LL:.vergelijking tussen de kursuspakketten (aantal bladzijden).

Studiejaar : 1!:162(of 1966 : 0) 1978 AS
H ~I T H W T

1° kan rechten 1836° / 1836° 2930 / 2930 + 60°
1° lic rechten 1860° / 18óOo 4287 / 42B7 + 130°
1° ka~ germaanse 1942° 1203° 3145° 1892 1473 3365 + 7°
1° lic germaanse
}O kan geneeskunde 2445 247 2692 3411 354 3765 + 40
1° dok geneeskunde 3301 40 3341 4128 617 4745 + 42
}O kan biologie 1909 55 1964 2250 529 2779 + 41
1° lic dierkunde 1806 288 2034 2190 1265 3455 + 70
1° kan T. W. 1IJ33 801 2634 3382 1337 4719 + 79
1° jaar bouwkunde 4579° 642° 5221" 3773 954 4727 - 9

3
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TABEl 3: in deze tabel vind je toe- of afnamen van indlces. Deze -lndices
--------- geven de verhouding van het studiepakket in een bepaald jaar,

t.O.V. het pakket in het eerste jaar waarva~ men gegevens heeft
('62 of '66).

toename van ~er dan 50 indexpunten.
toename tussen 10 en 50 indexpunten.
toe- of afname van minder dan 10 indexpunten.
afname tussen 10 en 50 indexpunten.
beginjaar.

COOE : ++
/ +

•-
0

Studiejaar:

1° kan rechten
1° lic rechten
1° kan germaanse
1° lic germaanse
1° kan geneeskunde
1° dok geneeskunde
1° kan biologie
1° lic dierkunde
1° kan T. W.
1° jaar bouwkunde

1966 1970

0 +
0 ++
0 •
? ?

+ •
• •
+ •
+ •
7 0
0 •

Een konklusie ligt voor de hand:
men verwacht van de Leuvense stu-
denten heel wat meer dan in Neder-
land van de "norm-student".

Verdere konklusises mag men m.i.
niet trekken uit de toepassing van
de vuistregel. Men beschikt immers
niet over empirische bewijzen van
de bruikbaarheid in de Leuvense
kontekst, men krijgt a~leen een
grootteorde. Het i~ dan interessant
om de re~le arbeidsbe'lasting te
meten, en te toetsen aan de resul-
taten bekomen met de vuistregel.
In tabel 4 zie je enkele resultaten
daarvan uit verschillende bronnen.

!~~L1_~. gelll1ddeldèrêäle-iföëîds-
belasting gedurende het
akaderniejaar, per week.

Studiejaar Belasting
1° lic rechten 38.10 (13.82)
1° He gennaanse 39.91 (11.80)
3° kan r.neeskUnde 44.67 (12.09)
1° kan andbouw ('78) 52.9
J.0 -lk .. teasch .... ___ 4SA7
1° IR.-jaar T.W. (+ landbouw) 46.6
GEHIDDELO 39.7
(tussen haakjes de standaard devia-
tie) _.

ler vergelijking: enkele cijfers
uit het buitenland

~~~~_l
gemiddeld 36.7
arts . 35.2
pure science 37.7
~pplied sc1ence 39.3

[r!~~r!J~_l
gemiddeld (1977) 33.6
,9e11iddeld(1979) 31.9

~~~rl!~~_~
Techn. Hogesch. Delft (1976)

32.5

We zien dat deze cijfers de Neder-
landse norm ruim overtreffen. Oe
Belgische student(e) wordt dus dui-
delijk ~e~ belast dan de Nederland-
se, zeker als men ziet dat uit
onderzoeken in Nederland blijkt dat
de studenten daar duidelijk ond~
de norm blijven qua arbeidstijd.
De vergelijking met andere Europese
landen (Frankrijk, Engeland) is
overigens ook de moeite waard:
we komen er alles behalve goed uit.

Bij deze cijfers werd geen rekening
gehouden met ekstra-belasting ver-
oorzaakt door september-zittijden
(ongeveer 300 a 400 uren) of door
bijkomende studietaken, en evenmin
met de mogelijkheid om zelf je stu-
dies te financieren.

ENKELE GLOBALE KONKLUSIES
- de leuvense student(e) werkt ge-

middeld beduidend meer dan zijnl
haar kollega's uit andere EEG-
landen, en ook beduidend meer dan
de Nederlandse norm (cfr. Veto,
nr. 10). --

- hetzelfde geldt voor positieve
wetenschappen t.o.v.humane weten-
schappen.

- de verwachte tijdsbesteding is
erg hoog, zowel in collegeuren als
in aanta1 b1adzijden. Er is in de
periode '62-'79 ofwel een signifi-
cante stijging geweest, ofwel een

1974 1978

· '"
++

+

? ?

lenging van de eksamenperiode e.d.
komt. Dat is erg gevaarlijk. Het
gevolg hiervan is namelijk dat
men de drukverhoging álleen aan
het veranderde eksamensysteem
wijt. Dat leidt tot ~eudo-Optob-
bingen (bv. alle eksamens in twee
weken afleggen) die werkelijk
kata4~6aal zouden zijn voor de
slachtoffers, de studenten dus.
Hopelijk zijn de machthebbers van
deze unief voor één keer niet zo
verblind dat ze tot dergelijke
dingen komen. Enketes als dewelke
nu gebeuren en gebeurd zijn heb-
ben daar een kruciale rol bij.

WA_TKUNNEN WIJ STUDEN TEN
NU DOEN
MET AL DIE INFORMATIE?

Op 't eerste zicht weinig, want we
moeten blokken om er door te gera-
ken. De overlevenden kunnen volgend
jaar dankbaar gebruik maken van een
heleboel mogelijkheden die er nu
zijn:
1° Er zijn de gegeVenb: de enketes

die er al gebeurd zijn (ook die
in de kringen), leveren een
enorm aantal gegevens, die nog
lang niet allemaal verwerkt zijn.
Die verwerking is niet te doen
als je het met twee of drie voor
de gehele unief moet doen, maar
wél als je met enkele mensen per
fakulteit kunt werken.

2° Hoe meer enketers er zijn, hoe
meer praktisch haalbare voorbeel-
den je hebt als je zel6 een en-
kue wil. doen in je fakulteit.
Het zou nuttig zijn om ergens
een uni60~ ~ te hebben
dat alle studentenenketes de vol-
gende jaren proberen uit te zoe-
ken, bv. tijdsbesteding gedurende
1 of' meer weken. -

3° Onder de druk van keiharde cij-
fers gaan bij de akademici mis-

_ schien ogen en oren open, die
tot nu toe gesloten blijven voor
studentenprotesten. Het is nodig
om daarvan te profiteren door
zelf eisen te stellen, bv. maxi-
mumgrenzen voor de arbeidstijd,.---_.. - - - - - -

4° De evaluatie van de studielast
en -belasting is een gedeelte
van het ond~j6v~~ekken,
en dat valt helemaal onder de
verantwoordelijkheid van de
6aluLU.tU1I.e en univ~UtWte JUl-
den. Zij moeten dringend het in-
richten van enketes daadwerkelijk
gaan steunen, en eventueel daar-
voor specifieke diensten oprich-
ten. 110menteel is er alleen de
D.U.O. (Dienst voor Universitair
Onderwijs) • die niet erg toe-
gankelijk is voor studenten, én
onderbemand voor zijn taak. Het
is nogal logisch dat de akade-
mische overheid minstens de
din~en, die ze zelf verzuimt, in
hun plaats doen, zou steunen.

Bij de enkete over derdejaarsstu-
denten werd ook gevraagd om zelf
een 6chatting te maken van de stu-
dietijd per dag gedurende de ek-
bantenpelLi..cdu (zie tabel 5).
Daarbij bekomt men een gemiddelde
van 10u30' .

+ •

Tot d.aaIr. dil. tlJI.tÁ.ktL
Wi.j danken Manu 8Ita.c.ke, EJI.i.k De-

• pIteeuw en J e6 MaM.
~~ gegeVenb kan je bi.j de Klr..ing-
ïia.ad IvLijgen (ook even.tueel qeqe-
Venb peIL j aoJt. 06 Jti.c.hUng). Je
fuut ~ ook aLtijd .in601Ullati.e uv~
de enkuu 06 ov~ hu zel6 .i.M-i.c.h-
ten van een enkue volgend jaoJt.
IvLijgen. EJL woJtd.t oVeJUgenb .ti.jdenb
de vakanUe geweJtk.t aan een bJtOb-
j UAe. ov~ enkuu.
Je hc(JJt..t ~ nog wel ovVt.

j.m.

4

Indien we de studietijd van een
gemiddelde week tijdens het akade-
miejaar (37 weken) kombineren met
gemiddelde studietijden tijdens
30 dagen eksamentijd, bekomen we
een schatting van de totale arbeids-
tijden. Je vindt die in tabel 5
(voor de richtinQen waarvan we al-
leen de belasting tijdens het jaar
hebben, nemen we het gemiddelde
(10,5 uur) als eksa~nbelastfng)

·TABEL 5-;---------_--------A. gemiddelde geschatte tijdsbe-
-- steding gedurende de ekzamen-

~riode (per dag).
3° kan geneeskunde 10.7 (1.9)
1° lic rechten 10.9 (2.5)
1° lie germaanse 10.15 (2.0)
GEHIODELO 10.53

~ totale belasting per jaar.
JO kan geneeskunde 1974
1° ]i c rechten 1737
,1° .1ic germaanse 1781 .
-1° kan 1andbouw 2272
1° ir. TW (+ landb.) 2006
-1° 1ie wetenschappen 2040
GEtlIDDELD 1784
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stabilisatie op hoog nivo.
-de reële tijdsbesteding blijft dui-

delijk achter bij de opgelegde
studielast. Dit betekent dat de
studenten op de stijgende studie-
last eerder reageren met een op-
pervlakkigere kennis en meer
spekuleren op eksamens en vrij-

- stellingen, dan dat ze erdoor
harder gaan werken.

- deze reaktie is erg persoonlijk.
Ondanks de vernoemde algemene
trend van vervlakking, zijn er
ook mensen die wél meer tijd gaan
besteden. Hen komt dan tot ar-
beidstijden-van meer-dan-JO 'uren
per week tijdens het akademiejaar
(en dat dus jaren na mekaar). Dat
is volgens de enketes (gelukkig?)
niet de algemene tren~.

- het o,pervlakkiger studeren uit
zich ook in andere vormen: minder
interesse (buiten de kursussen),
minder interesse voor eksperimen-
ten op lesgebied van de prof,
minder zelfstandig aanvullen en
studeren van de stof, verlaging
van de slaagkansen (cfr. de
slaagpercentages van de laatste
jaren) .
Deze fenomenen doen zich dan ook
voor - de proffen klagen er
steeds meer over-.

- de studenten proberen intuftief
op allerlei manieren de druk af

te wentelen. De resultaten daar-
van ziet men o.a. in lichte wij-
zigingen in het gedragspatroon
t.O.V. de eksamens.
Men probeert zoveel mogelijk de
eksamens te spreiden, men richt
vooreksamens in, men spekuleert
meer op vrijstellingen (en men
wil de reglementering en de nor-
men terzake op een lager nivo).
Al die pogingen geven uiteraard
slechts zeer gedeeltelijke resul-
taten, vermits men het probleem
niet echt aanpakt, maar alleen
de verpakking wil verbeteren.
Het voornaamste gevolg is m.i.
dat de ~tijg;"g van de ~tud;edruk
niet rechtstreeks gebeurt, maar
indirekt op rekening van de ver-
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LE~I~GE~ OKTOBER?
0001t de. ltegeJLing~llM..6.u u..jn ook onze. kontakten IIIe.t he.t ~teM.e. van
Nat.ioMle. Opvoe.cUng we.e.Jt aJVUÜ.g ~ ve.Jt6.tauwd. Zoltu je. we.e.t kI4wIen de.z e.
tot ~taII.d .in een kollllli.6~.i.e. ' ad hoc' d.(.e. e.en advw .i.nzake. he.t be.uAZVl-
~tehel ZOIL~en VOOIt Ramae.keJL6.
Me.t de. .in60JullaÜe. uU de taa.t6te. vVtgadeJLingen kan toch al e.Vt JtObot60to
9 eJnaak.t van he.JtvoJUrl.Utgen , d.(.e. we. IIIOgen veJUü1chten.

Zulks kan aanleiding geven tot
schommelingen in de individuele
beurs bedragen van jaar tot jaar,
maar wat erger is,dit systeem
garandeert aan geen enkele beurs
gerechtigde een vast gedeelte van
zijn/haar studiekosten.

WIJ LOOPT ER NU MANK 1
Voor wie iet of wat met de pro-
blematiek van de beurzen vertrouwd
is,hoeft het niet herhaald dat de
beurzen reeds van in de vroege ja-
ren 70 de levensduurte niet meer
volgen.(lj
Gebrekkige indexering en een bere-
keningswijze,die geen enkele we-
tenschappelijke grond heeft,zijn
hiervan de oorzaak.
De eerste oorzaak is terug te voe-
ren tot een matigingspolitiek in-
zake demokratisering van het ho-
ger onderwijs,toevallig of niet
gelijklopend met een overaanbod
aan universitair afgestudeerden.

Oe tweede oorzaak ,de gebrekkige

berekeningswijze hebben we vermoe-
delijk te danken aan het pragma
van een of ander ambtenaar.De eer-
ste zorg van de man is geweest
het uitvoeren van een deel van de
begroting op een sluitende manier
en binnen de grenzen,die de poli-
tieke konsensus hem oplegt.
Voor de studiebeurzen zijn dat de
grootte en het inkomen van het ge-
zin ,waarvan de beursgerige student
ten laste is.
Om de begroting zo korrekt moge-
lijk uit te voeren,laat men een
aantal aanvragen binnenlopen.Als
er voldoende binnen zijn om een
statistische schatting te maken
van het globaal te verwachten aan-
tal ,kan het beschikbare geld hier-
over verdeeld worden.

Verder is er nog steeds de onbe-
grijpelijke diskriminatie van het
N.U.H.O.Studenten aldaar hebben
zo wie zo kleinere beurzen,hoewel
een studie van het H.I.V.A. inmid-
dels uitwees dat er op het vlak
van de kosten geen noemenswaardig
verschil bestaat met de unief.

VERBETERING:
POLITIEK AANTREKKELIJK

Tijdens de 10.000 aktie komt W.Bos-
mans ,toen nog werkzaam op de so-
ciale dienst van de K.U.l.,tot de
vaststelling dat vooral kinderarme
gezinnen moeilijk in aanmerking ko·
men voor een beurs.
Vaststelling,die voldoende weten-
schappelijke grond had om het zo

No.tLt van de. ~tudVtten ~emeJL6 / ~teJL6 .ût de. kOrrrrtU.6.i.e. ~tud.(.e-
6.ût.anueJLing en ~oUale ~e.ktolten.

I, He.t Itecht op ondellJ.Uij6 .u e.en onve.Jtvlte.emdbaaJt Jte.cht VOOIt ge.bJu.UkeJL6, weJIlutemeJL6/~teJL6 en de. be.tJtOkken ~.teM.u
.iedeJte.en. He.t hog e.Jt 0ndellJ.Uij I. Il1O e.t to eganke.t.i. j k u.. j n VOOIt 06 pl.a4t6 e.t.i.j ke 0ve.Jtheden.
allen d.(.e e.Jt de guchäthUd VOOIt he.bben, ge.t.i.jk op welke. -we. ve.JtZetten o~ IIIe.t klem tegen de. vooJt6te.Uen om de. 6.i.-
te.e.6Ujd d.(.e. Li..ch opVtbaaJtt, he.tLi..j doo« vooJtbe.JtUde.nde. n4IlueJLing van de. 60Uale. 6e.ktolt te. laten ge.be.uil.en doolt
~tud.(.u, he.tLi..j doolt volUll.Ûtg .ût de p!I.t1k;ti.jk.Elt. mag geen de. ~tudVtte.n zel6, v.i.a. wchJt.(.jv.ûtg~ge.tden 06 zoge.na.amde
enkele dJtempel u..jn van ~e., ~oUale. 06 poUüeke '~o~b.(.jdJLagen'. OVtge.t.i.jke VOOJt6te.Uen moe.te.n
a.aIUi ~ be.tJte.6t de. toegang tot he.t hoge.Jt ondellJ.Uij~. Een n.i.e.t alle.en vVlWOltpen woJtden va.nu.ä he.t p!L(.nc..(.pe. van de
Ite.Ue. de.molvu:t.ti6eJLing van he.t hoge.Jt ondellJ.Uij6 ge.be.uJtt n.i.e.t ko~te.to06hUd van he.t ondellJ.Uij~ (en he.t a6wijzen van elke.
alle.en doolt 6.ût,anUUe. tege.moe.tko~en. OaaltVOOIt moe.ten VOJtlllvan wchJt.(.jv.ûtg~ge.td), ftWt ook omdat he.t een ~tap
een at1II.tal 6c.utdamVttele. he.JtvolUll.Ûtgen, o. a. op he.t vlak van .u .ût de. Jti.c.hting van de voUed.i.ge. pJt.i.vat-UeJLing van de
.ûthoud en VOJtlllvan he.t ondellJ.Uij~, dooltge.voe.Jtd woJtden. ~oUale. ~e.ktolt. IlUÜ.en de. ~tudVtten moe.ten wtaan VOOIt
We. ve.JtZetten o~ tegen een lIWIIe.Jt1L6 ctau61L6 onde.Jt welke VOJtlll de. gedeelte.t.i.jke. 6.ût,anUeJLing van de ~oUale. ~e.ktolt via.
en .ût welke Jt..i.cht.Utg dan. ook. wchJt.(.jv.ûtg6ge.tden en/06 '~ol..i.daJLi..te.ä6b.(.jdJLagen, .t..i..gt
He.t ondellJ.Uij~ 1IIOe.t ko6te.toO~ u..jn. In d.(.e. opüe.k veJlWeJtpen de. weg open VOOIt he.t voUed.i.g laten 6.ût.anUe.Jten van de. ~o-
wij pJt.i.nc.,i.p.(.e.e.t elke. VOIUIIvan WchJt.(.jV.ûtg6ge.td. Uale ~e.ktolt doolt de. 6tudVtte.n. Op te.Jtlll.(.jn zullen wet aJt-

2. Wat be.tJte.6t de. .ûtd.(.vi.du.ele. en koUe.kt.i.e.ve ~oUale. vooJtLi..e.- gumVtte.n ge.vonden woJtden om de. ~taat6b.(.jdJr;ule. te. ve.Jtm.ût-
n.(.ngen (de. 1u.U.cüge. ~tud.(.e.toe.tagen en de ~0Uale. ~e.ktolt) d~ (0111budge.tJte.de.ne.n bv.). ~ud 06 uitbouw van de.
moe.ten alle. ~tudVtten van wte.U.ûtgen van he.t hoge.Jt onde.Jt- ~oUale ~e.ktolt valt dan. vo~ed.i.g ten ltute. ~an de. .~~en-
.. U"A:A A.:·k b At.+:Ad Jtd HA~ ·A~_· ._ ten, IIIe.t alle. ge.volgen vand.i.en (nog hoge.Jte .uu.chJt.(.jV.utg~-

W<.~~ vo .........J g~J. e.Jte.,,-,~ ~. en. .""- n.<.",,- ILMveJL6.(. ge.tden hoge.Jte. pJt.i.jzen VOOIt de koUe.kt.i.e.ve. ooJtLi..Vt.ûtgen
.tIWt hoge.Jt ond~j~ moe.t e.en ge.t.i.jk ~oUaal ~ta.tu.u.t he.bben enz ) , v,
alt. de. uMVeJL6Ue.Uen, aange.u..e.n de. ~tud.(.e. v~ he.t HIVA -AU~ .in6~.tIwk.tuwL van de. uMVeJL6Ue.Ue.n en wte.U.ûtgen
h~e6t aang~ond ~ .de. ko~t~ VOOIt ~~e.Jten ~ he.t NUHO van he.t hoge.Jt ondellJ.Uij~ moe.ten ope.ngute.td woJtden VOOIt de.
n.<.e.t VeJL6ch.(.Ue.nd Ujn van d.(.e. VOOIt 1LMe.6~tud.(.u. g~e. be.votk.ûtg.

3a.H~ ~.td4d. van 4tud.(.e.to~en zoalt. he.t.nu butaat komt
n.i.e.t tege.moe.t aan de. ooJt6piWnke.Ujke. doehte.U.ûtgen e.Jtvan
nl. de. demolvu:t.ti6eJLing van he.t hoge.Jt ondellJ.Uij~.
He.t Iw.i.cüg uUkeJLing66!J~te.em be.JtlL6t op geen enkele. gJtOnd:
he.t be.dJt.ag hangt 1te.cht6tJtew a6 van budge.t en hoe.vee.thUd
aanvJtagen en houdt dIL6 geen ltekVt.i.ng me.t de. well.ke.t.i.jke. be.-
hoe.6ten.
He.t ~!J~te.em klu.ute.Jtt bovVtd.i.en ge. gJtOte. me.e.Jtde.JthUd van
~tudVtten V46t aan he.t ge.z.ût, «ttaJlvan ze. 6.ût,anUe.e.t a6hanke.
Ujk bUjven, omdat he.t al dan n.i.e.t bWJt6ge.Jte.c.hUgd u..jn a6
hanke.Ujk .u van e.Vt baJte.ma, ~te.une.nd op he.t ne.tto-bel46t-
baalt .inkolllen van de. oudeJL6.

3b. LVt.ûtgen moe.te.n hoe. dan. ook uU de. wet op ~tud.(.e.toe.tagen
guc.M.apt woJtden. Uj beogen ge.e.n6~ de. demolvu:t.ti6eJLing
van he.t 0ndellJ.Uij e , maalt ve.Jthogen .ûtteg e.nde.el de. dJte.mpel
tot he.t hoge.Jt ondellJ.Uij6, doolt ~oUale. ~ele.kt.i.e. nog me.e.Jt .ût
de. hand te. we.Jtken, de. ~tud.(.edJtuk te. ve.Jthogen en de. ~tuden-
ten te. oJt.i.intvte.n naait IIIe.e.Jt~.tge.ve.nde. be.Jtoe.pen.

3c. Elke. n.i.e.uwe. uUkeJLing~te.chn.i.e.k (zoalt. d.(.e. nu u.i..tge.we.Jtkt
woJtdt) lWuten he.t lu.U.cüg buchäbaalt budge.t kan geen enke.-
te. 6c.utdamVttele. ve.Jtbe.teJLing .ûthouden. Ge.t.i.jk welke. wiju..-
g.ûtg van he.t ~tud.(.e.~~~!l6te.em .ût he.t hoge.Jt onde.Jt-
wij~ mag n.i.e.t ge.paa!td gaan me.t de. a~cha66.ûtg van de. be.uil.-
zen .ût he.t m.i.dde.tba.aJt 0ndellJ.Uij ~ •

3d.w.i..j opte.Jten VOOIt e.en ~!J~te.em «ttaJl de. 6.ût,anUUe. zel6~tan-
d.(.ghUd van de. ~tudVtt gegaJtande.e.Jtd .u. Oe. ",e.e.Jtde.JtjaJt.i.g-
hei.d6glt~ moe.t op 11 jaalt ge.bJtacht woJtden. Ie.de.Jte.en boven
de. " jaM moe.t Ite.cht hebben op e.en voldoe.nde. .inkomen. OU
9e.tdt n.i.e.t alle.en VOOIt de. 24' 9 e.z.ûtnen d.(.e. 0nde.Jt de. lu.U.cüg E
noJtlllen (1) ~ be.tJte.6t buta.an6m.Ut.û1wn te.ven, (me.e.Jt dan.
50' van alle. ve.Jtvang.ûtg~.inkom~ u..tten onde.Jt dat n.i.ve.a.u!
(2) maalt ook VOOIt~tudVtten, d.(.~tpUc.hUge. rn.Uil.tWten
06 ge.we..t~be.~en, we.Jtktoze. jonge.Jten, •.•
He.t buta.an6m.Ut.û1wn moe.t opge.tJtOkken woJtden tot 11.500 F.
VOOIt alle.~.taanden en 22.500 F. VOOit e.en ~am~ne.nd kop-
pel (3).
AUe. ~tude.nten van he.t hoge.Jt ondellJ.Uij~ lIIOe.ten e.en ~tud.(.e.-
.(.nkomen ontvangen. OU 6tud.(.e.-.inkomen moe.t alle. ~tud.(.e.ko6-
ten dekken, zowe.t de. ko~ten VOOIt te.v~onde.Jthoud alt. de.
~pe.U6.(.e.ke. ~tud.(.e.ko~ten zoalt. wchJt.(.jv.ûtg~ge.td, kuJt61L66en,
••. In d.(.e. z.ût moe.t he.t opge.vat woJtden alt. e.en ve.Jtvang.ûtg~~
.inkomen.

4. -Oe. 1u.U.cüge. koUe.kt.i.e.ve. vooltu..Vt.ûtgen bVladelen de. NUHO-
~tudVtten, d.(.e. VeJL6token bUjven van elke. VOJtlllvan ge.bJtu.(.k
van ~oUale. vooJtLi..e.n.i.ngen. NUHO-~tudVtten moe.te.n op ge.Ujk
14tU11tdi.ge.vooJtLi..Vt.ûtgen be.JtOe.p kunnen doen alt. uMVeJL6.i.-
te.U6~tude.nten.
-Een gJtOot gede.elte. van de. be.votk.ûtg kan op ve.JtJte. na nog
n.i.e.t ge.Me.te.n van de. vooJtLi..e.n.i.ngen «ttaJlvan de. 6tudVtte.n
kunnen ge.bJu.Uk ntken. W.i.j ve.JtZe.tte.n OM tegen he.t tJtekken
van e.en ~c.hUd.ûtg6Ujn tIL6~en de. ~tudVtte.n en ande.Jte. be.-
votk.ûtg6gJtOe.pe.n. Ge.ttovolUll.i.ng .u nog nooU be.voJtde.JtUjk
gwe.ut VOOIt de. ontJAJ.ütke.t.ûtg van ~che. en 60Uale. men-
~en.
In dat opLi..cht v.(.nden we. dat e.Jt dJt.ûtge.nd we.Jtk moe.t woJtden
gemaakt van de. uU.bouw van Iteg.i.onale. cVttJta, «ttaJl ook de.
we.Jtke.nde. be.votk.ûtg van de. koUe.kt.i.e.ve. vooJtLi..Vt.ûtg en ge.-
bJtu.(.k kan maken. OVtge.t.i.jke. cVttJta moe.ten woJtden butuuJtd
doolt de.molvu:t.ti6ch ve.Jtkozen ve.Jtteg~O~eJL6/~te.Jt6 van

5. ·He.t be.tangJt.i.jWe. CÜ4luuûe.pu1I.t Vl. o~ be.tanglLi.jtu.u "'e-
n.(.ng6veJL6chil IIIe.t he.t ~.teM.e. en de. 1u.U.cüge. VOOJt6tel-
ten .u de. 6.ût,anUeJLing van de. .ûtd.(.v.(.due.te. en koUe.küe.ve.
~oUale. vooJtLi..Vt.ûtgen. Oe. 1u.U.cüge. vooJt6te.Uen opte.Jten
VOOIt e.en zoge.naamde. ' he.Jtve.Jtde.t.ûtg' tIL6~en de. ~tudVtten en
VOOIt e.en ~tat1L6 quo 06 he.t .ûtkJt.i.mpen van de. budgetten van
Nat.ionale. Opvoed.ûtg VOOit de.ze. mateM.e..

A. W.i.j opte.Jten VOOIt e.en he.Jtve.Jtde.t.ûtg aan de. bJtOn d .w. z. i
tang~ 6.ukale. weg. Elt. moe.ten voldoe.nde. 6.ûtanUële. rtWfdelen
woJtden vJt.i.jgemaakt VOOIt he.t ondellJ.Uij~ en VOOIt de. koUe.küe.-
ve. ~oUale. vooJtLi..Vt.ûtgen VOOIt g~ de. be.votk.i.ng.
Op he.t .inkomen moe.t e.en piWgltuûe.ve. bel46t.ûtg woJtden ge.-
he.ven. He.t le.v~m.Ut.ûIwn 1IIOe.t voUed.i.g vJt.i.j u..jn van be.-
ltut.ûtgen. Oe. hoog~te. .inkolll~ lIIOe.ten z«ttaJLde.Jt bel46t W01t-
den, e.vVtal6 de. gJtOte. e.Jt6e.n.u6 en. Elt. Il1O e.t e.en bel46t.ûtg
gehe.ven woJtden op de. gJtOte. 60Jttu.ûten. (Oe. Jt.i.jtu.te. 10' van
de. ge.z.ûtnen be.Li..ttVt 54,9' van alle. 60Jttu.ûten; de. Jt.i.jtu.te.
" be.Li..ttVt 25'. He.t gem.i.dde.tde. 60Jttu.ût van de. 10' Jt.i.jtu.ten
bedJtOeg .ût ' 11 0ng e.ve.e.Jt I 5 , 6 mil. j 0 en.) Oe. Jte.IL6 a.c.h-ü.g e. 6.u -
kale. 6Jtaude., .ût ho06dzaak be.dJte.ven doolt de. 10' Jt.i.jtu.ten (to
tale. 6-(Akale. 6Jtaude. .in ' 19 guchat op 200 mil.jaJtd F.!) 1IIOe.t
1vt.ac.hUg butJte.den woJtden.
8. "Elt..u ge.Vt geld" .u e.en Ze.e.Jt 1te.la.t.(.e.6 begJt.i.p. Volg~
he.t JtappoJtt van de. Nat.i.oMle. Bank ga~ de. ~taat .in ' 19
463 mil.jaJtd Jte.cht6tJte.W 06 OMe.cht6tJte.W aan de. gJtOte.
banken en gJtOte. IIIOnopoUe.be.dJt.i.jven. (16' mil.jaJtd -ÛLtJLe..6ten
VOOIt tVt.ûtgen aan de. gJtOte. banken; 119 rM1.jaJtd ~uN.(.d.(.U
aan bedJt.i.j ven; 121 mil. j aJtd ' d.i.Jte.kte. .invuteJLing en'; 49 mil.-
jaJtd kJte.d.(.e.tve.Jtte.n.ûtgen en de.e.tnem.ûtgen). Oan hebben we.
nog n.i.e.t gUpiWken van de. tonen en de. p~.i.oenen VOOIt top-
~u.nk.ü.o~6en, piW6U60lten, ...
Op uMVeJL6Ua.i.Jt n.i.ve.a.u vtoe.U he.et ~ ove.Jthei.d6ge.td v.i.a.
onde.JtZowpiWje.kten o.a. naait he.t pJt.i.ve.e.kapUa.al van KMO'6
en MNO'~.
Wanne.e.Jt he.t gaat om ~te.un aan he.t gJtOo.tk.a.pUa.al woJtdt e.Jt
n.i.e.t op 1 mil.jaJtd IIIe.e.Jt06 m.ûtde.Jt gekeken. Wanne.e.Jt he.t e.ch-
.te.Jt gaat 0Ve.Jt 0ndellJ.Uij ~ en ~oUale. vooJtLi..e.n.i.ngen VOOIt de.
be.votk.ûtg, woJtdt e.tke. 6Jtank 3x JtOndge.dlul.tU.d VOOIt Mj
(m.u6ch.(.en) woJtdt u.i..tgege.ven. OaM zU de. 6undatnVttele.
onge.t.i.jkhUd ...

( I) Oe. lu.U.cüg e. nolUllen (pe.A maand) :
9.100 ne.tto VOOIt e.en alle.~.taande. be.jaaAde.
I 2 • 300 nttto VOOIt e.en alle.~.taande. well.ke.nde.
13.000 VOOIt e.en be.jaaAd paalt
19. 600 VOOIt e.en we.Jtke.nd paalt.

(2) Enkele. vooJtbe.e.tden:
- 24' van de. 9 e.z.ûtnen mout he.t .ût 1916 ~te.Uen me.t e.en
pe.n.6.i.oVttje. tIL6~en de. 1.500 en de. 10.000 F.

- 211 alle.~.taande. ge.pe.n.6.i.one.e.Jtde. IMMen ontv.(.ngen e.en
be.dJt.ag tIL6~en de. 5.000 en 1.500 F. Oe. be.ja.alUie. VJtOuwe.n
UlVLen e.Jt nog e.ltge.Jt aan toe..

- 3/4 van de. we.Jtklozen ontvangen na I jaalt nog ~te.cht6
401 van hun taa.t6te. toon.

(3) k61t. de. wen van he.t ABVV .i.nzake. he.t optJte.kken van he.t
buta.an6m.Ut.û1wn .
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wat 25 jaar oude berekeningsmecha-
nisme in al ~ijn raderen te doen
knarsen.Dit geknars kwam ook de
minister ter ore.
Kinderbijslag en belastingsaftrek
zijn voor grotere gezinnen een
dermate belangrijke bron van in-
komsten,dat de inkomenskriteria
voor grote gezinnen eerlijkheids-
halve zouden moeten verstrengd
worden.
Besparingen,die daaruit zouden
voortvloeien ,zoudentoelaten
de beurzen voor de armste stu-

denten aan zienlijk te verhogen.
Het reële sociologische vermoeden
dat kinderrijke gezinnen voor het
overgrote deel niet in de laagste
inkomensgroepen terug te vinden
zijn - toch niet als het kinderen
ten laste betreft - heeft deze
kritiek nog aantrekkelijker ge-
maakt voor BSP-kringen.De inbreng
van de kristelijke zuil zou er
dan later weer voor zorgen dat er
ook geen gezinsvijandige politiek
zou worden gevoerd.

Het systeem was aan verbetering
toe; en nu er dan toch aan ge-
sleuteld moest worden zou ~n pro-
beren om de grootste beurzen te
geven aan wie ze werkelijk nodig
had en in overeenstemming met de
reele studiekosten.
Ieder student t.l.v. een gezin,
dat slechts 'over he·isocio-vitale
minimum beschikt ,zou zijn/haar
volledige studiekosten terugbe-
taald krijgen.Voor een koppel met
één kind d.w.z. twee personen ten
laste bedraagt het socio-vitale
miniMuM ongeveer 29.000,- volgens
Deleeck van het Centrum voor Soci-
aal beleid.Wie boven deze grens
leeft ,ziet zijn beurs verminderd
met deze meerinkomst.
Dat men zijn volledige studiekos-
ten principieel betaald krijgt op
het s.v.m.-niveau,betekent niet
dat de maximumbeurs l20.000,-voor
een kotstudent en lOO.OOO,-voor
een thuisblokker bedraagt.Ook de
kinderbijslag vormt een bron van
inkOMsten en moet worden aange-
boord als men zijn zoon of dochter
wil laten studeren.Voor de eenvoud
wordt daarom aangenomen dat 60.000
uit deze bron kan worden betrokken.
De max. beurzen bedragen dus resp.
60.000 en 40.000,- ,wat lager is
dan de huidige max. beurs.
(De cijfers voor de studiekosten
berusten op een H.I.V.A.studie)
Een grondige kritiek en mooie per-
spektieven .. het beurzenprobleem
wordt aantrekkelijk voor Ramaekers
die na de 10.000 gaffel zijn po-
litiek gelaat best eens een beurt
kan geven.

TOESTAND SLECHTER DAN VERWACHT

Alle mogelijke komputersimulaties
met veranderende inkomensgrenzen,
nieuwe welvaartstoelagen per per-
soon ten laste,de vaste studiekos-
ten als maximumbeurs ....
toegepast op de huidige beurs-
gerechtigde groep ,wordeo bestu-
deerd.
Naast alle lovenswaardige,rincipes
komen na een tijd ook minöer love~
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HORIZONTAAL
1.werkingsricht1ijn - verzot 2. En-
gels bier - make kwaad 3. Engelse
zeeverzekeringsmaatschappij - uniek
4. Frans lidwoord - ~isjesnaam 5.
beroemde tempel plaats in Campucnea -
ijl 6. vroeçere afkorting van de Ne-
derlandse socialistische partij -
raad - eerste letter 7. inhoudsloze
oordenkramerij - vader 8. hinderlijk

visonderdeel (bij eten) - iemands
afstanrne1ingen in de rechte lijn 9.
kweekgrond 10. assepot - uit
VERTIKAAL
1. overbodige last - Frans per~. vnw
2. niserabe1er 3. Latijnse leeuw -
wagens 4. de tweede onbekende groot-
heid - edelsteen 5. alleman - steek-
vlieg 6. doctor - aantal 7. anagram
van ega - Ierland - scheepsmastonde~
deel - balsport - meisjesnaam 9. af-
scheidingsorodukt der nieren - top
10. Leuvense st~dentenvo1ksdansgroep
- ton
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Vanwaar wilde geruchten de ronde be-
ginnen te doen alsof GIST een bende
gevaarlijk linkse heethoofden zou
zijn die de kring binnen de kortste
keren naar de afgrond zou voeren. En
zo'n geruchten zijn natuurlijk koren
op de molen van de alom tegenwoordi-
ge angst voor "linksen" - hoe onge-
grond die dan ook moge zijn. Uit be-
paalde reakties uit het publiek op
zo'n avond - meer in het bijzonder
als men de tegenpartij pertinente
vragen begint te stellen - blijkt
dat men eigenlijk geenszins gediend
is met een dergelijke konfrontatie;
de reaktie ligt al op voorhand vast:
ongeacht wat de een of de ander zegt
de een wordt uitgejouwd, de ander
krijgt applaus.
Je kijkt er wel even vreemd van op
als iemand je zegt dat GIST niet kan
verkozen worden omdat ze maar een-
maal in alle ':aren geweest zijn, als
je een waslijst eigen aktiviteiten
achter de rug hebt van het jaar.
Wat me wel wat hoop geeft' voor de
volgende jaren is het feit dat ener-
zijds de ploeg die nu verkozen is in
elk geval een team is van mensen die
wel wat ideeën hebben, en als ploeg
duidelijk een stevig engagement heb-
ben, en anderszijds, dat door het beo
staan van GIST er geleidelijk aan
we1-een-kentering is gekomen in de
kringwerking.
Er wordt duidelijk veel meer vooraf-
gaandelijk denkwerk verricht voor
men opkomt, dit jaar had Wiet zelfs
een programma (zij het dan dat het
nogal vaag was wat betreft te volgen
aktielijnen en zich voornamelijk be-
perkte tot het opsommen van wat er
zoal zou kunnen gebeuren). Een ander
pluspunt is dat er dit jaar een per-
manentie is opgezet en een eerste
zet is gegeven in de richting van
jaarpresidia. Een en ander stond nog
wat in zijn kinderschoenen, de door-
stroming van info van raden naar ja-
ren en van jaren naar de kring o.a.,
maar Rome is ook niet in één dag ge-
bouwd (om er nog maar eens een ge-
meenplaats tegenaan te gooien !J.

Maar uiteindelijk blijft het toch zo
dat de doorsnee-student zich van het
hele gedoe geen snars aantrekt, dat
het presidium zich in zijn eigen be-
slommeringen zal b1ijvencwente1en, en
dat daar in de nabije toekomst weinig
verandering in zal komen. Een ploeg
die iedereen eens met zijn neus op de
feiten drukt en expliciet engagement
eist, wordt nog altijd als links en
autokratisch bestempeld. Het helpt
blijkbaar geen moer of wij nu in hon-
derd toonaarden uitbrullen (en bewij-
zen met onze enkête Paasexamens) dat
wij helemaal niet onze visie eigenmach
tig zullen doordrukken, maar die van
de vertegenwoordigingsraad, waar GIST
in de minderheid zou zijn.
We leven in de beste van alle mogelij-
ke werelden, en elke verandering
brengt onze zetel aan de haard in ge-
vaar. Het zal allemaal wel vechten te-
gen de bierkaai blijven .... doe zo
verder ?

P.

CAMILLO lORRES I'• •

•
Sinds oktober 1979 zit de residen-
tie Camilo Torres te Leuven zonder
direkteur. De heer Lorent, reeds 8
jaar beheerder van deze residentie,
heeft vanaf dat ogenblik, naast
zijn functie als beheerder, alle ta-
ken en verantwoordelijkheden van de
direkteur op zich genomen, zonder
echter erkend te worden als direk-
teur en zonder op dat niveau be-
taald te zijn.
Waarom wordt hij niet benoemd?
Wij zien immers geen enkel bezwaar
tegen deze kandidaat. De heer Lo-
rent heeft reeds 8 jaar ervaring
met Camilo Torres, de bewoners
kennen hem en steunen zijn kandida-
tuur, en het belangrijkste: hij
voldoet aan alle door de CAO ge-
stelde eisen, hij heeft zijn eksa-
mens met sukses afgelegd en werd
door het bureau van de raad voor
studentenvoorzieningen (RvS) naar
voor geschoven als eerste kandi-
daat van de betrekking. Dit moest
enkel bekrachtigd worden door de
beheerraad van de_~UL.
Die bekrachtiging laat echter nog
steeds op zich wachten. Vice-rektor
Servotte, lid van bureau RvS en van
beheerraad (!), bevestigde nochtans
dat Torres op 1 februari een direk-
teur zou hebben. Waarom worden zo-
wel de heer Lorent als de bewoners
van Torres (die massaal een petitie
ten voordele van Lorent tekenden)
aan het lijntje gehouden? (1).
Het argument dat de regeringsafge-
vaardigde, de heer Schiepers, dwars
zou liggen omdat hij de gelijkscha-
keling nastreeft van de personee1s-
CAO's van rijks- en vrije universi-
teiten, lijkt ons nogal eigenaardig
Wat de KUL betreft immers is de
"oude" CAO nog altijd van kracht en
moet men niet één persoonlijk geval
gaan aanpakken, daarbij alle prece-

_denten vergetend. _
De problemen liggen kennelijk bij
de beheerraad zelf. Er was immers
een tussenoplossing opgesteld, maar
de beheerraad vond het kennelijk
niet nodig om daar op de laatste
vergadering (29 april) verder op in
te gaan, hoewel nochtans nadrukke-
lijk beloofd was dat de zaak ein-
delijk een oplossing zou krijgen.
Ilaarom ook komt de vakbond (aan de
KUL uiteraard het A.C.V.) niet tus-
sen?

interlabor
interim
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Haar lid, Lorent, wordt al maanden
onderbetaald onder het oog van de
vakbondsafgevaardigden in het per-
sonee1skomitê!
Oe vraag dient gesteld of hier men-
sen tussen zitten met een zogenaam-
de lange arm, die over bepaalde mid
delen beschikken om de beslissing
uit te stellen en in hun voordeel
te doen omslaan? Gaat het hier m.
a.w. om een voor de K.U.L. zo klas-
siek geval van nepotisme (vriend-
jespolitiek)?

é,'1. u.jn vell1Uewtgen ges.veut, het volk hee6t WUA ujn bltOod en 4pelen gehad
VOOit een ja.aJt en het 1004 lekkVl. 4t.u.dVt.Û.k004. Bovendien, de goue ujn vVl.ko-
zen. Zo 1004 het ongeveVl., en toegegeven, het 1004 wel but le.u.k.
Op gevaar af hiermee maar weer eens
voor gevaarlijk anarchist, links agi-
tator of gewoon afgunstige gedood-
verfd te worden, zou ik toch even e-
nige bedenkingen willen maken.
Rond de VTK-verkiezingen, en het zijr
niet de enige geloof ik, hangt een
sfeer die eigenlijk elke serieuze
presentatie van een ploeg verhindert.
Toegegeven, het moet er niet altijd
bloedernstig aan toe gaan, maar is
het nu echt zo nodig dat alles ver-
drinkt in een zielloos gebras, zeker
waar het een zo belangrijk punt als
presidiumverkiezingen betreft 1
In de struktuuur van de verkiezingen
zelf is er eigenlijk geen plaats voor
een ploeg als GIST die opkomt op ba-
sis van een programma, een jaarwer-
king en een ideologie.
Traditiegetrouw immers komen de VTK-
kandidaten op met een doorgedreven
personenkampanje, gekoppeld aan een
reeks min of meer "1011 ige" (dit jaar
volgens Wiet ludieke) en "studentiko-
ze" akties.
Ook op de verkiezingsavond is het zo
dat de ploeg die het "plezantst" o-
verkomt en de meest populaire figurer
van de fakulteit binnen zijn_rangen
kan scharen, wint, zonder enige ga-
rantie over kringwerking e.d. Daar-
mee ontaardt de zaak in een soort
kantus.
Nu is het op zich niet verkeerd dat

nsen op persoonlijke basis verko-
zen worden, want gewoonlijk biedt
dat wel wat garanties voor het vol-
gend jaar. Maar er wordt wel erg
lichtzinnig (of het nu aan de student
ligt of aan het aftredend presidium
of beide laat ik in het midden) heen-
gekeken over wat men daar nu precies
allemaal vertelt. Zo heeft een aan-
tal jaren geleden een ploeg met dui-
delijk meer kapaciteiten het niet ge-
haald, precies omdat zij haar voor-
stelling op de verkiezingen nogal
verwaarloosde.
Dit betekent o.a ..dat~din9f'n als een
programma of een visie zo goed als
van elk belang ontbloot zijn op ver-
kiezingen.
Dit is vooral zo omdat het merendeel
van de studenten het, uit hoofde van
een dergelijke verkiezfngspraktijk,
volstrekt onnodig acht om gelijk
welk programma te lezen, ze te verge·
lijken of na te denken over verdien-
sten in het verleden van beide ploe-
gen.

:~enwacht blijkbaar tot Lorent af-
knapt of misschien tot de eksamens
en vakantie, opdat de studenten
niets meer kunnen ondernemen ...
Wij kunnen in ieder geval niet lan-
ger meer wachten!
Wij bewoners van Torres, eisen nu
onmiddellijk een nieuwe direkteur
omdat er in onze residentie niets
kan beslist worden, niets kan ge-
beuren, zonder direkteur.
De huidige situatie vormt een ern-
stige bedreiging voor de woonsfeer
op Torres. Iletde naderende eksa-
mens is dit een serieuze zaak.
En wij eisen dat die funktie wordt
toegewezen aan Lorent, omdat deze
man na acht jaar dienst op Torres
volledig vertrouwd is met de gang
van zaken, omdat hij recht heeft
op die funktie en er bekwaam voor
is. Een petitie heeft verder uit-
gewezen dat de grote meerderheid
van de bewoners van Torres achter
hel'!staan.

Larent:

hoelang nog?

(

Wij gaan over tot akties omdat
wij het onverantwoord vinden een
residentie zolang zonder direk-
teur te laten en een man zolan9
in onzekerheid te laten over zljn
positie.
Wi..j ujn het gltOncU.gbeu!!!

HET AKTIEKOMITEE 'TORRES'

'.

(1) Raad van Beheer K.U.Leuven
80/106 - 26 februari 1980

80/BO/llb/3
Kat1sl' A.T.P. 8gnCXlmngsVOOl'stcZ-
lfln.

Rekflning houdend IfI6t de belfl6l'king
van de heer Schiepel's. 1'fIge1'ings-
afgavaa1'digde. dat nog geen ant-
woJ'd L}(ll'd v6l'st1'6kt op aijn
schriftelijk vel'aoek om bijko:
as inlichtingen l'ond de aanstel-
ling van dIJ heel' l"rent • tot 00-
StUU1'SS6C1'6tariS in dl Studenten-

Camilo T01'1'8S. beslist de
Raad van Behee» dl lxIk:rachtiging
van de desOOt1'effende beslissing
Va1! zijn btu-eau te Ve1'dagiffl t:t
de volgendo bijeenkomst.



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 I«)()RDJEUITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (u1terlt. clet .... voor kOpiJ. z1. l..tot. "".ct,.. Vetol

DINSDAG ZO MEI
HARIA-THERESIASTRAAT Z3, ZOU

info-avond over Oikonde
inkom: gratis
(org. Oikonde-Leuven)

STADSSCHOUWBURG, ZOu
toneel :"Rooms begonnen ...half gewon-
nen" van Mary O'Malley door KNS-Ant-
werpen
inkom: ZZ5 A 60 fr
(org. Stadsschouwburg)

DE PIMPEL, ZOu
debat: 'Wantoestanden in de
"Goede Herder'" (Leuven), een
tehuis voor sociaal verwaarloos-
den. Het enkele personeelsleden
(org. vzw. Pimpel i.S.m. Studie-
centrum Marginaliteit)

•

WOENSDAG Zl MEI

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

AUDITORIUM VESALIUS, ZOu
info-avond over El Salvador mmv
Liesbeth Walkiers (BRT)
inkom: gratis
(org. Chilikornitee)

DONDERDAG ZZ MEI

STADSSCHOUIIBURG, 9u en 14u
initiatie ballet door Ballet van
Vlaanderen
deeln81'!(!;-!--=~~ ~----
(org. Stadsschouwburg)

DE PIMPEL, ZOu
debat: 'Ervaringen met gevange-
nisleven' met o.a. dr. Nijs (aal-
moezenier in Leuven-Centraal) en
dr. Walter Naert (ex-gedetineerde)
(org. vzw. Pimpel i.S.m. Studie-
centrum Marginaliteit)

DINSDAG Z7 MEI
STEDELIJKSE VOORDRACHTZAAL, ZOu

openbare lezing: "Het gouden kruis
en het esoterisme"
inkom: gratis
(org. Rozekrulsersgenootschap)

AUDITORIUM VESALIUS, ZO.30u
film: "Een eenvoudige geschiedenis"
van J. Elek
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie St-
v-St apr-mei)

DE.P'UWEL., Z~u .'
debat: 'Mogelijkheden'en'mlsbrul-
ken van medikatie' met dr. Karel
Ringoet (zenuwarts in Asse) .
(org. vzw. Pimpel i.S.m. Studle-
centrum Marginaliteit)

DONDERDAG Z9 MEI
STADSSCHOU~BURG, 14u

ballet door balletschool llonika
Pauwels
inkom: 1
(org. Stadsschouwburg)

LEMHENSINSTITUUT, ZOu
koorkoncert met vokale ensembles
van het Lenmensinstituut olv paul
Schollaert met werk van De Monte en
Poulenc
inkom: 100/70 (studenten)
(org. Koncertvrienden Lemmensinsti-
tuut)

DE PIMPEL, ZOu
debat: 'Ervaringen in psychiatri-
sche instituten' met HOM (Mens
onder Mensen, een organisatie van
ex-psychiatrische patiënten)
(org. vzw. Pimpel i.S.m. Studie-
centrum Marginaliteit)

VRIJDAG 30 MEI

STADSSCHOUliBURG, 20u
ballet door balletschool Monika
Pauwels
inkom: 1
(org. Stadsschouwburg)

00taRDAG 3-W1
DE PIMPEL, 20 u

debat:__:Ervaringen ...in....B.I,I.u.rtwerk~
met 't Lampeke, Mussenstraat (Leu-
ven) en de Sleep (Wijk- en Gezond-
heidscentrum in Gent)
(org. vzw. Pimpel i.S.m. Studie-
centrum Marginaliteit)

DOORLOPEND
TENTOONSTELLINGEN

vanaf 17 mei
STEDELIJK MUSEUM, 10-12u en 14-17u,
za & zo: 10-13u

folklore uit Rennes en Bretagne
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

vanaf 17 mei
STEDELIJKE AY~DEMIE, 10-12u en 14-17u

hedendaagse kunstenaars uit Rennes
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

van 17 mei tot 8 juni
NIEUI-IBOUW1-1 & L, 10-17u,

hedendaagse beelden van St-Benedic-
tus
(org. W & L)

J

VERSLAGEN VAN DE AKTIVITEITEN
INGERICHT DOOR Het Studiecentrum
Merginal1te1t .

Tekst 1. Debat 'Alternatieven:
wildgroei of samenwerking' (Z3/02)
met in het panel: prof. De Batse -
lier, 't Sas, Sleutel, Oasis, In-
ter ~Iens Center, Stut, HOM en de
Schelp. 37 blz.

Tekst 2. Debat 'Konfrontatie tus-
sen medische en alternatieve psy-
chiatrie' (28/0Z), met in het pan-
nel prof. Oe Batselier, dr. Igodt
dr. Ringoet en een inleiding van
dr. Van Campenhout.

Tekst 3. Debat 'Krisisinterventie-
centra' (10/04) met in het pannel
Stut en de Schelp.

Tekst 4. Debat 'Therapeutische ge-
meenschappen' (11/04) met in het
pannel Oasis, Passage 144 en Au-
berge.

Tekst 5. Debat 'Ontwenningscentra'
met in het pannel de Sleutel en de
Ark.

Tekst 6. Debat 'Therapeutische ge-
meenschappen en centra' (24/04) met
in het pannel Insofab, Sas, Voor en
Biezenhof.

Deze teksten zullen binnenkort - na
korrektie door de betrokken perso-
nen en instellingen - beschikbaar
zijn. Als u geTnteresseerd bent, kunt
U ze bestellen op volgend adres:
Studiecentrum Merginaliteit
Blijde Inkomststraat 5
3000 leuven.

KOTE~ EN WAARBORGEN
He.den .ten dage. u.jn M dM.e. rnan.Wlen om I.nel en ZOMeI!. e.n..ig wiko e.en bom
geld .te velUÜenen: dolz.tell. o~ no.t.aJW. woJtden 06 -Ut Leuven hU.i.J.ba.tu u.jn.
Oe. l.a.a..tl.te. mogelijlUtei.d .(.J; he.t a.a.n.tJr.e.kkelijlut omdtLt je. el!. ge.en opteÄ.d.ütg
VOOI!. moe.t volgen, 0. .ge.en ktop VOOI!. moe.t doe.n e.n nog m.ütdel!. a.l.b b.i.j de. .we.e.
andell.e. bell.Oe.pe.n tvU.t.i.e.k hoe.6t .te vll.e.ze.nvan cUege.ne.n van wi.e.nI. geld je. -Ut je.
zak I.topt.

wegens de vele ontevreden geluiden
over studenten koten zette de werk-
groep huisvesting van Sociale Raad
vorig jaar een enkete hierover op
touw. Oe resultaten hiervan werden
gebundeld in een "Zwartboek over
Studentenhu1svesting" waarvan bin-
nenkort een tweede bijgewerkte edi-
tie verschijnt.
Als je aan de hand van dit zwart-
boek een doorsnee studentenkot bin-
nen de privê-sektor zou moeten, kan
dat het best als volgt: eng, geen
of een slechte brandbeveiliging,
slechte isolatie, een veel te hoge
huurprijs (in welke andere stad
zou je 2400fr. of meer moeten af-
dokken voor êên kamertje 1) en soms
een bemoeizieke kotmadam. Nu zullen
we met die enkete wel vooral die
mensen bereikt hebben die tussen de
dunste kartonnen muurtjes terecht
zijn gekomen, maar je kunt er niet
onderuit dat de woonsituatie van
heel wat studenten in Leuven abomi-
nabel en onaanvaardbaar is.
In dit artikel willen we het echter
vooral hebben over het gesol van
sommige eigenaars met het (niet)
terugbetalen van waarborgen. Een
erg winstgevende praktijk die voor-
namelijk zo'n uitbreiding neemt om-
dat de student-huurder veel te wei-
nig op de hoogte is van de wetge-
ving en van Zijn rechten als huur-
der en omdat de verhuurder er van

uitgaat (en vaak terecht) dat wei-
nigen de moed hebben een MOeizaMe
juridische procedure te beginnen om
een paar duizend frank terug te
krijgen. Als huurder sta je boven-
dien sowieso al in de zwakste posi-
tie en voel je je soms gedwongen
een huurkontrakt te ondertekenen
ook al staan daar klausules in ver-
meld die (onwettelijk) in het·voor-
deel zijn van de verhuurder. Vooral
bij het afsluiten van een huurover-
eenkomst voor gemeenschapshuizen
komt dit vaak voor. Oe vraag naar
zo'n huizen is immers veel groter
dan het aanbod en er bestaat geen
type-kontrakt uitgegeven door de
huisvestingsdienst zoals voor apar-
te studentenkamers.

7

Waar moet je nu vooral op letten
indien je op het einde van je huur-
overeenkomst niet het risiko wil
lopen je waarborgsom kwijt te zijn.

Eerst en vooral, een waarborg is
niet verplicht. De verhuurder kan
er ook geen meer eisen wanneer hij
dit niet gevraagd zou hebben bij
het afsluiten van de overeenkomst.
Noch kan hij de waarborgsom verho-
gen wanneer dit niet uitdrukkelijk
vermeld staat in het huur kontrakt
(bv. gekoppeld aan de index).
Er bestaat geen wettelijke regle-
mentering over de hoogte van de
waaroorgsom. Voor een huis dat je
voor langer dan een jaar huurt, be-
draagt dit doorgaans drie maanden
huur, voor een gewone studentenka-
mer êên maand hoewel ook in het ty-
pe-kontrakt er hieromtrent geen
riChtlijnen staan.
Indien je het geld zonder meer aan
de verhuurder overhandigt, wordt
het natuurlijk veel moeilijker om
op het einde van de huurperiode het
geld terug te krijgen als de ver-
huurder lastig wil Zijn. Het is
daarom beter dit oe1d oe 'een -e-
blokkeerde bankrekening te storten.
Dit heeft verschillende voordelen.
De interesten die je anders kwijt
bent, komen dan ten goede van de
huurder en de waarborgsom wordt en-
kel vrijgegeven met de uitdrukke-
lijke toestemming van zowel Huurder
als verhuurder. Wanneer deze laat-
ste dus ten onrechte weigert je het
geld terug te geven, heeft hij er
ook geen plezier van en moet hij
als eerste naar de rechtbank stap-
pen.
Vaak hoor je mensen beweren dat ze
t.o.v. de verhuurder veiliger staan
door een plaatsbeschrijving te la-
ten opmaken. Mis! Als er geen
plaatsbeschrijving is, wordt er
verondersteld dat je het gehuurde
goed in dezelfde staat ontvangen
hebt als waarin het zich bevindt
op het einde van de huurovereen-
komst. De verhuurder moet dan wel

~ ,.,~
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realiteiten aan het licht
jkt dat de inkomensgrens
leeck socio-vitaal minimu
voor vele ouders van hoge-
studenten helemaal geen on-

Ajprllrl'nsis.Zowat de helft van
gerechtigde gezinnen moe-

ten het stellen met heel wat min-
der.(zie tabe1.1 )
En zelfs als dit niet het geval
ware geweest dan nog zou het hui-
ge budget niet volstaan om de uit-
eringen volgens de .studiekosten

en vanaf het s.v.m. korrekt uit
te voeren.

MOOI, MAAR TE DUUR
Door koud weg te stellen dat elke
beursstudent voor om en bij de
60.000,- uit zijn/haar kinderbij
slag en het gezinsinkomen moet
unnen putten.veroordeelt men

een heel deel van de gezinnen
tot bittere armoede. Vooreerst
omdat de kinderbijslag lang niet
voor alle gezinnen deze 60.000,-
oplevert per jaar en verder omdat
als ze die wel hebben,ze daarmee
hun inkomen dienen veilig te stel-
len.Voor al die gezinnen die onder
het S.V.~1. leven,ver.zekert de kin-

DE JOBDIENST
vraagt studenten voor restaurantwerk
tijdens de vakantie.
Informetie en opgave: Jobdienst

Bob De Poorter
Bogaardenstraat 1
3000 leuven
016/22.10.32
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over keiharde bewijzen beschikken

rechtmatig (een deel van) de
waarborg als schadevergoedin: ach-
ter te houden. Let vooral op dat er
in een kontrakt geen klausules ver-

ld staan als Ade huurder erkent
de woning in goede staat te hebben
ontvangen" of "de huurder verbindt
zich ertoe de woning in onberispe-
lijke staat terug te geven". In
dat geval draai je immers altijd
op voor eventuele schade, ook al
heb je daar zelf geen schuld aan.
og iets: een plaatsbeschrijving

dient binnen de eerste acht dagen
opgestëld te-worden als Je een
woonst huurt voor een periode van
inder dan één jaar, binnen de eer-

ste maand van bewoning voor een
huurovereenkomst van één jaar of
langer. Misschien is het niet zo
bewust bedoeld. maar deze bepaling
speelt wel in het voordeel van de
eigenaar. De gebreken aan een
woonst ontdek je immers pas nadat
je er ook een hele tijd in gewoond
ebt.

Alle zware herstellingen (bv. lek-
kend dak, kapotte verwanningsketel,
.•.) komen ten laste van de ve!"-
huurder. Indien er zich een derge-
lijk mankement voordoet, dien je de
eigenaar zo snel mogelijk hiervan
op de hoogte te stellen (via een
aangetekende brief). Doe je dit
niet, dan kun je verantwoorde lijk
gesteld worden voor eventuele bijko·
mende schade (bv. verrotte vloerbA-
leding als gevolg van een sedert

lang lekkende kraan).
Als huurder dien je natuurlijk ook
alle schade te vergoeden die door
je eigen schuld is on~staan, en

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

~. I I

3
4
5
6
7
e
9

10 .i ,n , .,

der~ijslag niet het behoud van
hun welvaart,die ze zouden verlie-
zen door de uitbreiding van hun
gezin,want van die welvaart is ge-
woon geen sprake,laat staan van
het behoud ervan.
Zij die het huidige beurzenbeleid
onder de noemer demokratisering
willen verkopen zijn op zijn minst
cyni.sch,zij die de op til zijnde
wijzigingen zonder uitbreiding van
het budget als een verbetering
zullen trachten verkopen zijn be-
rekend misdadig.
Aan de minst begoede studenten ge-
ven wat ze echt nodig hebben om
hun ouders niet tot te grote offers
te dwingen,kan enkel door van de
minder begoede het weinige af te
nemen van wat ze hebben.
En zelfs als dat niet de moeite
zou zijn om dat ze effektief bij-
na niets krijgen,weet elk politi-
kus dat dit niet haalbaar is.
Er is dus nog slechts één opening
in de logika van de minister,nl.
krisisargumenten op tafel werpen
I studieleningen invoeren.

De studenten waarnemers hebben op
basis van de kampanje in de diver-
se sociale raden rond Manifest 80
een gemotiveerde minderheidsnota
opgesteld.Dit is alvast een basis
om onze politiek naar volgend jaar
toe te bepa 1en.

hl·

draai je ook op voor de zgn. kleine
huurherstellingen (herstellingen
aan deuren, schoorsteenmantels, ka-
potte vloerstenen, bepleistering
van muren tot op één meter hoogte)
behalve als die het gevolg zijn van
ouderd~ of onmacht.
Indien er een plaatSbeschrijving
werd opgemaakt, moet er op het ein-
de van de huurovereenkomst een nie-
uwe staat worden opgesteld. De
huurschade die ten laste van de
huurder komt, wordt dan vastgesteld
door de beide beschrijvingen te ver
gelijken.
Als je akkoord bent met de bescha-
digingen die voor jouw rekening als
huurder komen, en die dus van je
waarborgsom worden afgetrokken, dan

t.Je nog overeenkomen· over he
bedrag van de schadevergoeding. 00
hier staat de verhuurder weer in de
sterkste positie, hij heeft immers
het geld en het kost hem niets om
niet tot een overeenkomst te komen.
Nu kun je natuurlijk bij elk ge-
schil naar de vrederechter stappen,
die tussen beide partijen zal be-
middelen en zonodig een beslissing
zal forceren, maar zo'n procedure
kan een hele tijd aanslepen.
Het wordt echter hoog tijd dat er
paal en perk wordt gesteld aan
praktijken van s~ige huisjesmel-
kers die hun zakken vullen door
misbruik te maken van de zwakke
positie van hun huurders. In de
Vaartstraat woont bv. zo'n man die
een kleine honderd kamers verhuurt
en systematiSCh waarborggelden ach-
terhoudt. Dat moet hem een dikke
honderdduizend per jaar opleveren.
We doen da.aJtDmeen opItDe.p om el.Ize
zaak om.tM.n.t hu niu .teJtLIgbet.al.en
van de IUUZAboJtg~om doo« .te ~pden
Malt de Iu.&.üvu.tütg~cU.en6.t In de
Bog~en6~. (het typekontrakt
voor kamersvermeldt nl. dat deze
bij elk geschil dient te bemiddelen
vooraleer een zaak aanhangig wordt
gemaakt bij een rechtbank).
Op deze wijze kunnen we niet alleen
een 'zwarte lijst' aanleggen van
verhuurders en hun namen ook ver-
melden op de steekkaartfiches van
de huisvestingsdienst maar ook een
aantal test-procedures aanspannen
bij het vredegerecht. Misschien dat
niet iedereens individuele zaak
hierdoor opgelost wordt, maar je
helpt er wel nieuwe student-huur-
ders mee.

P.V.A.

VETO 16
wordt het laatste nummer van jg.6
en verSChijnt 28 mei

AFFICHEWEDSTRIJD

Kultuurraad schrijft een affichewed-
strijd uit met als onderwerp "Klap-
stuk '80".
Van maandag 13 tot en met vrijdag 17
oktober organiseert 't Stuc i.s.m.
het Festival van Vlaanderen, BRT-2
Brabant en BRT-3 voor de derde maal
een kultureel jongerenfestival. Ge-
durende de hele week komen verschil-
lende genres van muziek, toneel en
dans aan bod (jazz, klassiek, heden-
daags ...). Dit alles vindt plaats op
verschillende plaatsen in het leuven-
se ('t Stuc, stadsschouwburg, Grote
Aula, ...).

De bedoeling van deze affiche is het
bekend maken van plaats en datum van
het gebeuren in het algemeen, met
reeds vermelding van een paar optre-
dens.(Later volgt nog een affiche met
het volledige programma van de week.)
Bij het ontwerp moet rekening gehou-
den worden met het volgende:
- grote titel: KLAPSTUK '80; daaron-

der: Neen aktueel muziek- en tea-
terfestival, georganiseerd door 't
Stuc Cs.m. het Festival van Vlaande-
ren, BRT-2 Brabant en BRT-3"
- verder moet er ruimte (max. 1/4

van de oppervlakte)voorzien worden
voor opsomming van een aantal optre-
dens. Daar deze tekst nog niet defi-
nitief is, zal de bekroonde ontwerper
uitgenodigd worden deze tekst in een
aangepaste lay-out op het ontwerp te
montere~.
- onderaan in kleine letters: NV•U•

en plaatsbespreking: Kultuurraad
der leuvense Studenten vzw, Van Even-
straat 2d. 3000 Leuven, tel. 016/
23.67.73 en Festival van Vlaanderen,
aarnsestraat 22,3000 leuven, tel.

016/23.21. 70·.

De affiche za I gednJkt worden op het
formaat 70 x 100 cm (br - h). Het
ontwerp moet gemaakt worden op een

BARKEEPERS 'T STUC '80-'81

Kandidaat-barmannen voor '80-'81 in
't Stuc kunnen vanaf het verschij-
nen van dit Veto-nummer zich in-
SChrijven op de kandidatenlijst.
Daartoe moet je tussen 10 en 15u
tijdens de werkdagen op het kantoor
van de barverantwoordelijken het r~
glement en inschrijvingsfonnulier
ophalen.
Op 15 juni sluiten de inschrijvin-
gen af. Het selektiekomitee. be-
staande uit de 2 barbeheerders, 1
afgevaardigde van de A.S.R., Kring-
raad en Kulturraad beslissen over
de aanwerving en de volgorde van de
wachtlijst volgens onderstaande kri·
teria:
- veteranen die voldoen aan onder-

staande kriteria en goed tappen
kunnen blijven, maar moeten zich
opnieuw kandidaat stellen.

- mensen met financi~le moeilijkhe-
den hebben voorrang.

- een evenredige vertegenwoordiging
van alle fakulteiten en onderken-
bare geledingen die - rechtstreeks
of onrechtstreeks - met de stude~
tenwereld verband houden, is wen-
selijk.

- de kandidaat-barman moet summiere
inlichtingen kunnen geven over de
werking van 't Stuc en de A.S.R.

Beroep tegen de selektie is moge-
lijk bij de barbeheerders tot 15
jul i .

formaat in verhouding tot de afmeting
van de affiche (50 of 1001). Alle
soorten montages zijn toegelaten (bv.
fotografisch of getekend). De bekroo~
de ontwerper zaI gevraagd worden het
ontwerp drukklaar te maken, d.W.Z.
dat de ontwerper per kleur een druk-
klare montage moet maken. Het maxi
aantal kleuren is 3 (zwart wordt als
kleur meegerekend).
Het ontwerp mag niet elders gebruikt
zijn of reeds ingediend zijn voor een
andere wedstrijd. De ingezonden ont-
werpen blijven ter beSChikking van
Kultuurraad tot 31 december '80, dit
met het oog op eventuele tentoonstel-
ling of publikatie. Bij gebruik van
het ontwerp zal de maker op voorhand
op de hoogte gebracht worden. De ont-
werpcrr kunnen VanafJamIarf .....80 äfge-
haald worden. Kultuurraad is niet
verantwoordelijke voor gebeurlijke
schade aan de ontwerpen, de ontwerpen
worden niet teruggestuurd.
De jury bestaat uit de vaste medewer-
kers van Kultuurraad. Deze is gemach-
tigd geen prijzen toe te kennen in-

-aien geen enkele afffëhë bruikbaar
blijkt. In dit laatste geval zal de
affiche van Klapstuk '79 in een her-
werkte versie opnieuw gebruikt worden.
De ontwerpen kunnen ingeleverd worden
tot en met 10 juli 1980 op Kultuur-
raad ('t Stuc). Het aantal inzendin-
gen per ontwerper is onbeperkt.
Prijzen: Ie: 10.000 fr; 2de: 5.000 fr
en 3de: 2.500 fr.

BIJKm1ENO: EMBlEH1

Wat Kultuurraad, naast een goede af-
fiche, nog steeds zoekt is een em-
bleem voor Kultuurraad. Het zou op
prijs gesteld worden indien er goed
ideeën aangebracht of getoond kunnen
worden. Dit embleem ooet niet noodza-
kelijk de vermelding "KultuurraadM te
d~g~.
Voor alle verdere inlichtingen:

Lief Wuyts
Kultuurraad

('t Stuc)

•

REDAKTIE EN MEDEWERKERS

van links naar rechts:
bart bongaerts, berten bruggeman, jan de kunst, louis de meuter, an dewit,
he~n francq, francie heremans, marcel meeus, jos mergeay, jo paredis,
pieter 't jonck, piet van agtmaal, paul van damme, danny vandenbroucke,
bruno van gasse, tejo van rompay en vele sympa's ...a


