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ed iitolriiaa I
Je hebt het ook aan den lijve ondeJr..vonden. Met de laa..t6te nummeJL6van Veto
hebben we wat in de knoei gezeten qua .timing. Lag dat nu aan het weeJr..dat
eeJr..deJtuitnodigt tot teJ!JI..tU-z.<-t.ten dan in de pen 06 typmac.hine te lvtuipen,
aan de dltukke a6-6lt.U.tp!La.k.tijken in lvtingen en lta.den, aan di<>kMÛU die MeJr..
en druvt nog dltingend mouten gevoeJtd woltden om de punt ju op de i te zetten?
Soit, MeJr.. zijn we met het laa.t<>te nummeJr..van jaMgang 6.

Een nW1lmeJtdat in enkele bijdltagen oveJr..loopt wat eJt dit [aan: zoal gebeu!td
i<> en wat in het ho06d moet gehouden woltden naait volgend ak.ade.miejaM toe.
Wat ~adi.tioneel in zo'n laa..t6.te uitgave veel aandac.h.t lvtijgt, zijn in601t-
ma-üeve, plta.k..ti<>c.hezaken, tip-6 op dive.Me gebieden, vakanile-akilvite.i.ten ...
die je dM ook zult te.ItUgvinden.
Laten deze Itegel<> eeJtdeJt een "veJr..an.twooltding" van dit ek.<>emplaM zijn, dan
volgt MeJtondeJt - een laa.t<>te nW1lme.M IS ande/u. dan and~'L6 - een bijdltage
die we but goed in het VOOlt- en ac.h.teJthoo6d houden, want aû we die zaak. uJi.
het oog veJr..Uezen, kan de hele -6.tuden.tmveJr..k.ing volgend [aan: VOOIteen zwalte
dobbe.lt komen .te -6.taan.

•Eer! tltipMilte lvtt.Upt langzaam in het zadel en meteen WOltdt duideUjk dat eJt
k!ta.c.hilgeJt dan vooltdien moet be<>paaltdwoltden.
Wie geloo6.t dat bupaJtingen, die VOOlt de MUale -6ektOlt van de weJtkneme.M al
gekend zijn, VOOItde MUale -6ektOlt van de -6.tudenten zullen uitblijven, i<>
eindeloo-6 naZe6.
En toc.h loopt Ledeneen, die in de -6.tudentenbe.weging met 6inanuu te maken
hee6.t, eJt nog vltij !!.Mtig bij. We hebben het me<>nog niet gezien, want het
hangt nog maalt boven on<>hoo6d.

Wie eJt het meute nadeel van zal ondeJtvinden zijn uiteJr..aMd diegenen die a6-
hankeUjk zijn van de <>DUale seexo«, Ve beuM-6.tude..n.t, die mOltgen een aanvul-
lende lening kado lvtijgt, de mid-c.laM--6.tude..n.t, die het in<>c.hltijving-6geld
met een Mlidaltite.i.t<>bijdltage ziet -6tijgen om de de6ic.i.t<> van de Alma bij te
paMen.
Zoaû -6teecU, moet ook on.t<>panning het oY'..tgelden in lvti<>i<>tijd. SpoJtt en kul-
.tuuIt dIteigen uit de A.S.R.-begltoting geUc.h.t te woltden en daaltmee zouden on-
ze inkom6ten zowat gehalveeJtd wOltden. MaM wie aan een deel van de weJtk.ing
!taakt, Itaakt aan het geheel.
Ve koöltdinaile van de Leuven<>e lvtingen binnen de Algemene S.tuden.teYlltaad zou
eJt aaltdig wat bij kunnen veJtzwak.ken.
Ve kontltole op het oehee»: van A.e.ma, Ac.c.o, de veJt.tegeYlWooltdiging op de Raad
VOOItS.tudentenvooltZiertingen en de Akademi<>c.he Raa<>-6loltpen nu heel wat eneJt-
gie en geld op. Al<>we dat Wen velt6lauwen, zal .de invloed meJr..kbaM zijn op
de pltijzen van maaltijden en kUlt<>M-6en, op de toepa<>-6ing van het ek.<>ameYllte-
glement, op de -6poJtt- en kultuultin6ItM.tJw.k..tuuIt.
Op de A.S.R. bupalten betekent de gebundelde poUileke mac.h.t van de .studen-
ten a6bouwen. EI!. woltdt dM niet alleen getoltnd aan de veJr..WoltvenItec.h.ten,
maM ook aan de middelen om ze te veJr..dedigen.
In dat lic.h.t i<> een zo gItoot mogeUjke een<>gezindheid van alle lvtingen bin-
nen de A.S.R. onontbeeJr..Ujk. ('.Ie zullen enkel "en bloc." tegenoveJr.. de Itegelting
wat te betekenen hebben.
Onze pltioltite.i.ten moeten liggen bij wat on<>het dieJr..baaMt i<>: de demo/vta.ti-
sene. toegang en het demoklta.ti<>c.h beheeJr.. van het unive.Mitailte ondeJr..wij-6.
Wie uit eigenbe.lan.g de éénheid wil veJr..zwakken,-6peel.t met VUUlt.

VAN BELEIDSTEKSTEN
NAAR EEN PROGRAMMA

Enkele maanden geleden hebben de lvtingbutUlten een bundel gelvtegen met de
beleicU,lijnen van vieJr.. ASR-Mden. Uit de di<>kMÛU MeJtOVeJr..in de lvtingen
i<> gepltObeeJr..d pltioltite.i.ten va<>t te leggen VOOIt de weJr..k.ing van volgend aka-
de.miejaM.

Het was een initiatief om de kringen
rechtstreeks te laten meespreken in
de werking van de raden, met de hoop
dat hierdoor de samenwerking zou ver
groten ~n verbeteren.
Niet iedere kring was even entoe-
siast om er zijn verantwoordelijk-
heid in op te nemen. En niet iedere
kring is erin geslaagd de meest be-
langrijke problemen naar voor te

schuiven. En toch stellen we dat de-
ze kampanje behoorlijke resultaten·
heeft afgeworpen.
Eerst en vooral zijn er de kringen
die deze teksten handig hebben ge-
bruikt in de voorbereiding van de
verkiezing van hun eigen presidium.
En daarnaast heeft iedere raad een
centraal werkingsplan opgesteld.
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ZIJN EKSAMENS ,GEZOND?
VOOIteen geJr..outineeJr..d blokkeJt zal wat nu volgt wel oVeJr..bodig lijken.Niette-
min blij6.t het ook een waMhe.id dat de moeilijkheden bij blok en examen<>
bij hogeJr..ejaaM ,blijven bu.taan,wel veJr..andeJr..en,maM VOOltMmmi.gen ook veJt-
eJt{JeJr..en.Wat het mefuc.h c.entJtum VOOIt-6.tudent nond gezond studenen. te veJr..-
.tellen hee6t ,dltukken we daaItom a6 VOOItalle ee.MtejaaM en bltengen we VOOIt
de anuen6 even in he.ltltin.neJr..ing.

Het aloude gezegde ,een gezonde
geest in een gezond lichaam,is meer
dan ooit waar voor studenten in
blok - en examenperiode.Tussen li-
chaam en geest is steeds een voort-
durende wisselwerking.Deze wissel-
werking wordt verder nog beinvloed
door een derde faktor,de sociale
omgeving (thuis,lief,kot,enz ...).
Gaat het met één van deze drie fak-
toren niet goed,dan gaat de gehele
mens minder goed funktionneren.

Heeft men psychische problemen dan
wordt het lichaam ziek.Gaat het an-
derZijds met ons lichaam minder
goed,dan kan dat het psychische
beinvloeden.Een paar voorbeelden:
- iemand is terneergedrukt,down,

futloos omwille van een afgebro-
ken liefdesrelatie of bv. een
slecht examen.Hij slaapt slecht,is
moe ,en heeft geen zin om te werken.

Maar ook het lichaam kan ziek wor-
den:· 1[ldag]ast ,hoofdpijn,braker!,
duizeligheid,hartkloppingen .

Omgekeerd als iemand louter licha-
melijk ziek is,bv.geelzucht of
griep,dan is het nog moeilijk om
te studeren of om normaal intel-
lektueel werk te doen.

In examentijd wordt erg veel stu-
die - en geesteswerk gevraagd,en
dit meestal op vrij korte tijd.
Dus maximaal geestelijke belas-
ting,vandaar echt belangrijk niet
alleen psychisch,maar ook fysisch
in topvorm te verkeren.

Hoe je lichaam gezond houden?

Voor mensen die vooral geestesar-
beid en heel weinig lichamelijk
werk doen is het lichaam de gro-
te verwa~rloosde!Een niet onbelang-
rijk aantal mensen knapt in blok-
of examenperiode af,omdat ze van hun
lichaam een uithoudingsvermogen en
weerstand verwachten,welke dit li-
chaam gewoon niet aankan.
Heel wat studenten vergeten dat een
lichaam rust voeding en ontspanning
en dus een zeker " onderhoud " no-
dig heeft.

Allereerst !!.Mt.Erg belangrijk.t·1en
moet trachten vooral in blok en e-
xamenperiode normaal (7 à 9 u.)te
slapen.Minder slapen geeft een
vluggere uitputting en vermoeid-
heid met minder rendement in het
studiewerk.Weinig slapen wreekt
zich meestal op lange of korte ter-
mijn.en als je al eens een nachtje
doorblokt,slaap dan 's anderendaags
wat langer !

Voeding is de tweede grote vergete-
ne in examentijd.
Je lichaam heeft brandstoffen nodig
energie om je lichaam te doen wer-
ken.Brands toffen zij n aanwezi gin
alle voedingswaren,vooral in suiker
boter,kaas en aardappelen. In examen
tijd heb je doorgaans minder brand-
stof nodig dan normaal ,omwille van
minder lichaamsbeweging.Dus niet te
veel eten,anders vet je aan.Meer be-
langrijk zijn de zgn. bouwstoffen
en beschermstoffen.1

Bouwstoffen zijn er nodig om het li-
chaam op peil te houden.Bloedcellen
en al de andere lichaamscellen
sterven voortdurend af en worden be-
stendig heropgebouwd.Deze bouwstof-
fen(eiwitten genaamd) zijn dus erg
belangrijk,ook om je hersenen op
peil te houden.Eiwitten worden o.a.
geleverd door vlées,vis,kaas,melk ,
eieren,enz ....

Bescnermende stoffen,vitaminen en
zouten (zeg mineralen) zijn de on-
misbare hulpmiddelen van bouw- en
brandstoffen.
Calcium is de cement voor de bouw~
stenen ,en zuurstof is de stimula~
tor van de brandstoffen.Deze be-
schermers vind je vooral in (vers)
fruit en groenten,vis,vlees,brood,
en melkprodukten.Het is dus erg be-
langrijk een gevarieerde uitgeba-
lanceerde voeding te hebben.
Melk,vers fruit,groenten,vlees en
Vis behoren tot het dagelijkse
menu-I

On.t6pannen betekent voor je li-
chaam meestal in6pannen •
Het sedentaire leven heeft ons li-
chaam lui gemaakt en onze spieren
week.We roesten! Aderverkalking
is het voornaamste gevolg.De
leeftijd waarop men een hartin-
farkt krijgt daalt voortdurend!
Er is een onevenwicht tussen het
luie lichaam en de op volle toeren
draaiende overspannen geest !
Sport en lichaamsbeweging hoort
bij het normale dagelijkse levens-
patroon.Zwemmen,fietsen,lopen,
voetballen,enz. houden de bloed-
vaten open en het hart jong.Sport
is nietalleen onder het jaar nodig
maar ook in blok-en examentijd.

•

De tijd die je daarmee" verliest"
win je ruimschoots terug aan ren-
dement en uithoudingsvermogen op
het intellektuele vlak!
En psychisch knap je niet zo mak-
kemijk af.Je zal ook veel beter
slapen en je ontspannen voelen
als je eens fysisch moe bent.Het
is erg belangrijk af en toe eens
te voelen dat je nog e~n lichaam
hebt en niet uitsluite~d een
geest bent!

Wat te doen om je geest fit te
houden ?

Vooreerst zorgen voor een lichaam
dat in topkonditie is .Als het li-
chaam OK is ,gaat het meestal ook
goed met de geest.De geest heeft
verder zoals het '.1ichaam onder-
houd nodig.Rust ,voeding en ont-
spanning.

IR"Vfl/~:, t (,..~IJJ t.IIVtlf)



Ru4t is ook voor de geest erg &e:-
laAgrijk !En deze rust kan abso-
luut zijn - slapen - of relatief
- ontspannende muziek beluisteren
of een detektieye roman lezen,om
de formules van scheikunde een o-
genblik te vergeten.En nu zijn we
ook dicht bij ontspanning.Ook in
blok- en examentijd moet je trach-
ten geestelijk ontspannen te blij-
ven.Een avond gaan dansen,tijd ma-
ken voor een fi1m,voor sport of
een toneelstuk.Het komt er alleen
op aan systematisch en gepland te
werken,dan kan je altijd tijd maken
om te ontspannen,en dan houd je het
ook gemakkelijker zonder kleer-
scheuren uit tot aan de deliberatie.

Erg belangrijk ook zijn ~ycho-~o-
c.i.a1.e. p.wblemeJl.Het heeft geen zin
scheef getrok~en situaties, die
reeds bestaan-onder het jaar ,ver-
der te laten duren tot in blok- en
examenperiode.Kleine probleempjes
kunnen dan ,alleen door de stress
van de situatiegroter lijken of
worden en je normale studierende-
ment ondermijnen. Voor probleemsi- Voor diegenen die niet kunnen laten
tuaties die ontstaan onder examens toch aan zelfmedikatie te doen,deze
tijd,ook tijd maken,liefst'zo snel raad. ..
mogelijleHet heeft geen zin ze te Als je toch wll ~tlm~lant1a nemen,
verdringen tot na de examens doe het verstandlg,nlet te veel.
Anders zullen deze prob1emen'je niet Respekteer je uren slaap.Kombineer
loslaten, en je slaap verstoren of niet m:t koffie,coca,of andere sti-
je blok overhoop he1pen.Dus ook op mu1antla.Pas op voor alkohol.Soms

KORTZICHTIGHEID
Het editoriaa1-artike1 in Veto van
30 april getuigt van kortzichtig-
heid, vaak eigen aan studentenop-
stellen.
"Hopel ijk komt er voor het parlemen-
tair reces geen regering, zodat de
nefaste voorstellen geblokkeerd wor-
den", einde citaat.
Oe auteur legt blijkbaar weinig be-
langstelling aan de dag voor de so-
ciaa1-ekonomische problemen: het te-
kort op de betalingsbalans, de stij-
ging van de werklozen, het nakend
failliet van de sociale zekerheid,
om maar niet te spreken van de ge-
spannen internationale toestand.
Wie na drie jaar zwakke regeringspo-
litiek nu nog durft beweren dat er
niet dringend een regering nodig is,
kijkt met een paardenbril op deze
wereld en getuigt van weinig verant-
woordelijkheidsbesef. Als argument Marc Vandenberghe
voor deze dubieuze stelling de blok- (2de kan Landbouw)

. kering van enkele "nefaste" voor- Heverlee---_ KRUISWOORO' '-- __
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overlopen ze:

- voor de kringraad:
In septe~ber organiseert kringraad
en vo~in9sdriedaagse on nieuwe

afgevaardigden in te wijden over:
onderwijsaktualiteiten (kredietpun-
tensysteem, wet op akademische gra-
den), het beheer en administratie
an de KUL, de stimulerende en ver-
egenwoordigende rol van de kring.
Er zullen twee brochures uitgewerkt
worden: rond kredietpuntensysteem en
rond werken met enkeites over het
doceergedrag.
En er zal regelmatig aan gedacht
orden de pers uit te nodigen en op

de hoogte te houden.
- voor kultuurraad:
zie verslag stuurgroep kultuurraad
ergens in deze Veto.
- voor sociale raad:
De grote nood aan vorming wordt op-
gevangen door verschillende initia-
tieven, waaronder in september een
weekend over de onderscheiden funk-
ties in het medebeheer, hoe we daar
als studenten moeten tegenover staan
zodat de mensen die z îcn daarvoor
geroepen voelen, voldoende voorbe-
reid zijn op hun taak in deze verga-
deringen.
In de vakantie wordt een tentoonstel
ling over de evolutie en de prOble-
men in de sociale sektor.
En er wordt een bibliotheek op poten
gezet met alle mogelijke informatie
over de sociale sektor, de sociale
zekerheid in 't algemeen, begroting-
en van lIationale Opvoeding, studie-
beurzen, wetsvoorstellen, onderwijs-
problematiek, .•. zodat in tijden van
aktie voldoende achtergrondinforma-
tie voorhanden is om de aktie inhou-
delijk te kunnen dragen.
- voor sportraad:
Het ganse jaar door zal een kompeti-
tie doorgaan in poules van 5-6 ploe-
gen. Oe winnars van elke poule spe-
len daarna onder mekaar een beker-
tornooi. Daarnaast worden ook tor-
nooien in verschillende sporttakken
opgezet voor ontspanningsspelers en
ompetitiespelers.

Er wordt een redaktieraad opgericht
die belast wordt met het sportunief-
je en een regelmatige bijdrage in
Veto. _ ~
Om ~eer werk te maken van het tekort
aan infrastruktuur, wordt gezorgd
voor een afgevaardigde in het "ge-
mengd komitee" (11 vergaderi ng met
alle families die de infrastruktuur
gebruiken) .
- voor ASR:
Algemeen wordt aangenomen dat de
ASR voortaan meer als ASR naar bui-
ten moet komen en dat er meer onder-
ling moet samengewerkt worden.
Speciale aandacht gaat naar de ont-
haalwerking: een aktieve stand bij
de inschrijvingen in de Hallen met
en diamontage, de tentoonstelling
van sociale raad en een O-nummer van
Veto.
En begin oktober wordt dan het ASR-
werkingsjaar geopend met een info-
markt van al wat er in Leuven be-
staat, een voetrally in samenwerking

t de kringen en 's avonds een fuif
Op 4 juli worden nieuwe impulsen ge-
geven aan Veto. Voor de stoffering
van Veto wordt de uitbouw van een
degelijk archief nOOdzakelijk geacht
Ook voor een degelijke centrale wer-
ing is dit onmisbaar en het maakt

onmiskenbaar deel uit van het stre-
ven naar kontinulteit in de studen-
tenbeweging.

Alles bijeen een vol programma, waar
et veel entoesiasme al in de vakan- .
tieperiode zal moeten aan begonnen
worden. Kom je meehelpen?
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HORIZONTAAL

1. vast en zeker 2. leerproces 3. ons
genot - rijksschool - namelijk - cir·

ltje 4. juist en hard - bouwmateri·
aal 5. Belgische gemeenschap - pro-
per - op dit ogenblik 6. boekenhou-
der - Gentse unief - muzieknoot 7.

lkachtige vloeistof - ons inziens
8. Engelse jongensnaam - Akademische
Tijdingen - (Lat.) bid voor ons g.
voegwoord - geluidsvoorbrenger -
(Lat.) in het jaar onzes Heren 10.
netto - zuster - gebruikelijk vrij-
stellingscijfer - veelvuldig.voorko-

nde I:link....

liet is soms moeil ijk uit te maken Nog een opmerki ng .laat slapende
wat je nodig hebt als medikatie.Heb honen slapen.Weer geen nieuwe kon-
je geen koncentratie meer ,of gaat f1ikten.Laat je lief niet in de
het niet vooruit,dan kan je soms steek midden in de examens,de
meer hulp hebben aan een ka1meer- weerslag kan groter Zijn dan ver-
middel dan aan een peppil ,wanneer wacht.Trouwens het is nooit goed
blijkt d~t overdreven examenangst beslissingen te nemen in spanning-~_-_1IIIIi

de oorzaak is van je dalend studie-
rendement.

Het is belangrijk te weten dat me-
dikatie in staat is je te helpen,
als het niet meer lukt met andere
middelen.'Het heeft geen zin slech-
te examens te doen ,als de enige
oorzaak plankenkoorts is.Het heeft
geen zin slechte examens te doen
als de oorzaak moeheid en spanning
zijn omwille van slapeloosheid door
te veel nachtlawaai op een drukke
Leuvense straat.
Het heeft geen zin slechte examens
te doen als de oorzaak een emotio-
nele situatie is ,die maakt dat je
niet bij de stof kan blijven.

In deze akute stresssituatie kan me-
dikatie nuttig en soms de enige op-
lossing zijn.

. - - ----- ..---
Dit artikel is geen aanmoediging
tot "slikken" van rnedikatie,maar
een wijzen op mogelijke hulpmidde-
len.

en stress-situatie,achteraf vind
je zo'n beslissing meestal niet
goed!

Wat als het niet meer gaat?

Vooreerst kijken of je niet gezon-
digd heb tegen êên van bovenstaand·
evenwichtsfaktoren.Een licht fout
doet de balans soms omslaan.Dus
korrigeren !
Als dit niet helpt kun je best
raad vragen aan een dokter.Hij is
het best geplaatst om in de doolho-
van lichaam en ziel de zwakke plek
te vinden.
En indien echt nOdig kun je medika-
tie nemen.

Begin nooit een r.~dikatie zonder
een advies van iemaAd die weet wat
deze als positieve hulp kan geven,
maar die ook kan waarschuwen voor
de negatieve kant ,voor de ~evenef-
fekten'Ze1fmedikatie iS altljd ge-
vaarl ijk.
kan je een totaal omgekeerd' effek
krijgen.En denk eraan dat de examen-
tijd moet volgehouden worden tot
het einde toe ,dus dat er nog reser-
ve moet zijn voor de laatste exa-
mens.Slik je maar door en denk je
geen slaap nodig te hebben,dan heb
je een grote kans door te knappen,
en dan ben je enkele uren tijd al-
les verloren wat je gewonnen had.

Stimulantia kunnen alleen maar de
grens van je uithoudingsvermogen
verleggen.Ben je aan die grens ge-
komen dan (,elpen zelfs 10 je niet
meer.Je kunt toch ook niet meer met
een wagen verder rijden als je zon-
der benzine zit!

a.d. & m.b.

VAKANTIEREGELING ALMA
Tijdens de komende vakantieperiode
zullen sommige Alma-restaurants tij-
delijk sluiten.
Toch blijft er steeds één of meerde-
re restaurants open.
AlMA I: blijft open tot 5 juli

heropent per 25 augustus
LMAII: blijft open tot 3"__aûgust

heropent per 1 september
ALMA 111: blijft open tot 17 juli

heropent per 1 augustus
SEDES: blijft open tot 5 juli

heropent per 4 augustus
N.B. In juni worden volgende weeken~
diensten voorzien:
zaterdagavond is Sedes open;
zondagmiddag is Alma II open
zondagavond is Alma 11 open.

het vlle.end sche.,.mes

•

der deze rubriek worden reakties van lezers afgedrukt; naam en adres
eten aan de redaktie bekend gemaakt worden. Oe redaktie heeft het

r:-echtingezonden stukken in të komn. zonder evenwe 1 aan de t nhoud er
van te raken. Ook houdt de redaktie zich het recht voor te antwoorden
~P brieven.

stellen aan te halen is hel~al na-
ief. STUDENTENVERTEGENWOORDIGING IN

DE AKADEMISCHE RAAD

Hierbij wil ik even kort reageren op
de bijdrage van R.T. in Veto 14 over
de Akademische Raad.
Volgens mij heeft R.T. zich in slaap
laten wiegen door het lekker eten en
karaktervolle wijn (citaat) op de A-
kadmische Raad. Mijns inziens bereik
je niets, maar dan ook niets door
een diplomatieke houding aan te ne-
men op de Akademische Raad. Dat dit
wel een goede manier is op een Fa-
kulteitsraad, wil ik niet betwisten:

.. de hangijzers op een Fal:ulteitsraad
zijn immers niet zo heet, dan deze
op de Akademische Raad.
Oe Akademische Raad is de plaats
waar de studenten met de vuist op
tafel moeten slaan, zoniet doen de
rektor en zijn buro alsof er niets

ftr".I, :-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !O VERTIKAAL
1. met kracht doorheen iets stoten
2. inzet 3. gehandikapte Brusselse
partij - eenheid van lichtsterkte -
Katholieke Universiteit Nijmegen -
onzijdig 4. eilandbewoners - Luxem-
burg - zwavel 5. nummers - surrogaat
6. in weerwil - soort knikker 7 .
kleurschakering - pers. vnw - letter
die de buis op een vak aanduidt 8.
snellen - oosten - België 9. 100f-
boon - kontinent 10. Frankrij~ -
voorvoegsel - slot

2
3
4
5

6

7
8
9
10
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DE KRING BIJ UITSTEK
HET KRINGBLAD

"1980: HU jaaJt van hU K1t.ingbla.d". I.1.U6chüm heJl.ÜtnVl je je Vl nog.i.w
van. HU t.tOltd - nu ab1eVl meVl dan dJt.i.e maanden geLeden, VUo jg.6, M.B -
IlIJ./Ut Uil n.i.U zo goed aJt.Ü.kel OVVl Nadine GoJtdûnVl (KUL-NobeL~U.j6 VOOJlU-
ÛII4tUWl 1980). Pa6 ~ een 60iLUm VOOJL de IvW1gblA.dveJLa.lttwoolLdel..i.jken l'an
heel Leu.ven .in hU leven gVloe.pen. Vat aJLUJzeL toen tl'teMp.(ege1.de een ge-
JLech.tvaaJLd.i.gd en.thoLL6.i.a6me na die el'.ll6te, IW.towch genoemde /:;ontaktname.
lItdeJtda.ad, Vl UWlen vuj veel güntVlu6ee.ll.den komen opdagen, Vl ~ heel
lULt be1.rulgwekkend1. uil. de bLL6gekomen, Vl ~ nood aan, vJLaag ook naa'L meVl,
be.teJLe, gedetail1ee.ll.dVle ~eII1Wtg van het -inU<.a.t.ie~.

We staan nu een kwart jaar verder.
In de tijd dan. Want wat de kersver-
se vergadering betreft: alle begin
is voor de zoveelste keer erg moei-
lijk gebleken ... Het nivo van de ee~
ste vergadering werd niet meer be-
reikt, noch in het aantal aanwezigen
nog in het gepresteerde werk. Uit de
overvloed aan problemen van en voor
kringbladredakteurs, zoals die in
die eerste, suksesvolle vergadering
aan het licht gekomen waren, werden
deel probleempjes .apart aangepakt.
Haar helaas ... de berichtgeving en
het rondsturen ervan verliepen niet
vlot genoeg (mea culpa), de voorbe-
reiding verslapte, de belangstelling
taande zienderogen, de resultaten
van de vergaderingen waren niet meer
steeds even bevrediopnd ..•

En toch, en toch ..!! Niet getreurd.
Het was wel te denken dat het niet
meteen allemaal onovertroffen, zon-
der fouten, ideaal zou worden. Wat
dan ook niet gebeurd is.
'-lAAR.Ik heb het gevoel dat een be-
langrijke stap gezet is door deze
vergadering alleen al maar in het
leven te roepen. In vooral de eerste
samenkomst - maar ook in de latere
toch wel. zij het dan in mindere ma-
te - werd hêêl nuttige informatie
verzameld en opgeslagen (alle redak-
teurs kregen steeds gedetailleerde
verslagen met alle gegevens opge-
stuurd). Die informatie kan voor be-
ginnende. in het duister rondtasten-
de redaktieleiders onbetaalbaar zijn
Op deze manier is de vergadering dus
niet meteen dlt akademiejaar effici-
ent geweest, maar heeft ze wel ge-
werkt voor haar eigen nageslacht,
die merkwaardige mensensoort die de
kringredakteurs toch wel zijn.
Het is dan wel belangrijk in dit
licht, dat er binnen de kringen aan
de opvolging gewerkt wordt en dat
men enige traditie nastreeft, bij-
voorbeeld door de verQaarde weten-
SChap i.v.m. kringbladen door te ge-

gebeurd is. Akkoord, ten gevolge
van uw diplomatisch optreden werd
het studentenstandpunt geakteerd,
maar dit als een overwinning besch~
wen zou ik toch niet doen. Het had
op een openbare terechtwijzing van
De Somer moeten uitlopen en dan kan
je het resultaat als overwinning
propageren naar buiten toe. En zulke
resultaten bereik je alleen door
middel van een hard en kordaat op-
treden.
Tot slot wil ik nog vaststellen dat
de Kringraad volgend jaar even de
deontologie van de vertegenwoordi-
gers op de Akademische Raad aflijnt
eer zij haar mandatarissen aanduid~.

Jan Sempels (Wina)
Heverlee

ven. Met een energieke aanpak van de
kringbladredakteursvergadering (I!)
van bij het begin van 1980-81 af,
met zoveel mogelijk betrokken redak-
teurs, kunnen dan al meteen grenzen
verlegd worden.
Waar dit jaar iedereen al min of
meer een werkwijze aangenomen had,
kunnen de nieuwe redakteurs nu al in
september (eventueel samen met de
voorgangers) eens samengebracht wor-
den. De informatie van dit jaar
staat .dade 1ijk-ter. hunner beschi "-,
king, problemen kunnen met gebundel-
de man/vrouwkracht te lijf gegaan
worden. Zodat niet alleen een teore-
tich, hopelijk wel geestesverruimend
praten en ideeën uitwisselen over-
blijft, zoals dit jaar.
Door in de loop van het nieuwe aka-
demiejaar regelmatiger, beter ge-
pland en uitgestippeld, maar vooral
beter voorbereid te vergaderen, kan
het forum der redaktieleiders dan
uitgebouwd worden. Ze zouden typi-
sche, eigen problemen dieper kunnen
bestuderen, bv. de financiële kant
van de zaak, eventueel subsidiëring~
normen van de overheid en van de
A.S.R., en hierin een adviserende
rol spelen.
Door een betrouwbaar vergaderritme
zou de uitwisseling van mekaar bla-
den, van artikels van en naar raden,
e.d. rechtstreeks via de kringredak-
teurs kunnen verlopen. Het zijn al-
lemaal maar voorbeelden, een losse
doch beheerste greep uit vele sug-
gesties. Een vindingrijke geest ver-
zint er met gemak nog meer.

Een laatste, daarom niet minder be-
langrijk aspekt van de uitbouw van
deze vergadering in de toekomst, is
de rol die ze kan spelen voor Veto.
Een hêrdachte, gestruktureerde uit-
bouw van de realisatie van Veto moet
onvermijdelijk in een kort verschiet
liggen. Je kan zelf vandaag en ook
bij vroegere edities vaststellen dat
zulks niet misplaatst zou zijn. Wel-
nu, de kringbladredakteursvergade-
rin9 (wat een woord!) kan hierin een
kapltale rol spelen, door de onmis-
kenbare voordelen die ze te bieden
kan hebben. Mankracht voor techni-
sche realisatie, auteurs van arti-
kels zomaar rechtstreeks uit de kri~
gen, geplaveide wegen voor de ver-
spreiding, enz. Ook hier êên groot,
braakliggend terrein, dat wacht op
ontginning. Aanpakken maalt, wie Vl
lULt .in ziet: de toeko~t van hU
Wng btad , van de. veJLZame1.de 1vW1g-
blA.den en van Veto iI, aan HEN!!!

j.v.

VADEMEKUM
HKAN JE MIJ DE WE~ NAAR DE U-

NIEF WIJZEN? I

Even langs de neus weg vertellen dat
dit voor zijn akkuraatheid begeerde
boekje van de A.S.R. volgend akade-
miejaar vanaf 1 september weer van
onder de drukpersen te voorschijn
zal komen. Dit is gratis voor diege-
nen die zich voor het eerst aan deze
instelling laten inschrijven (zeg
dat dus al maar door een je broer of
zus die volgend jaar ook hun weg in
Leuven willen zoeken); alle anderen
kunnen het aan 30 fr kopen in 't
Stuc, Kritak en de boekenafdeling
van Acco.

BROCHURE WERKGROEPEN KULTUUR-
RAAD '80-'81

Tegen begin september spant Kult~ur-
raad zich in op naar gewoonte een
rits werkgroepen op poten te zetten
en de nuttige informatie hierover in
een brochuurtje ter kennis te bren-
gen van getnteresseerden. Je kan het
dan ~ratis k~n oppikken op de per-
manentie van 't Stuc.

werd er ook weer gesporken over geld
zaken, dus over geldtekort! Verschil.
lende geplande bouw- en verbouwings-
werken worden uitgesteld omdat de
kas leeg is. Dit lot is ook het pre~
tigezwembad van 270 miljoen bescho-
ren. Sportkot- en vrijetijdzwemmers
mogen dus lustig blijven pootje ba-
den in het huidioe plonsbad. Wel is
er 15 miljoen voór parking aan het
Begijnhof, 30 miljoen voor groen-
voorziening aan Gasthuisberg, 50 mil·
joen voor Campuscentrum Arenberg 111
(bar en aanbehoren op de Celestijnen
laan) en andere prestigieuze (?)
plannen.
Voor het vervolg van deze schijnme-
debeheersstory, lees Veto van vol-
gend akademiejaar!

AKADEMISCHE RAAD
Het verslag van de Akademische Raad
in Veto begint stilletjes aan op een
vervolg verhaal te lijken. HOOfdper-
sonage is niemand minder dan rektor
De Somer.
Wie aandachtig de vorige Veto-ver-
slagen van deze illustere vergade-
ring heeft gelezen. kent de proble-
matiek: het standpunt van De Somer
pro numerus clausus in de VLIR. Op
de raad van 5 mei jl nu, brachten de
studenten een motie ter .stel1111ing
naar voor, waarin gevraagd werd dat
de vertegenwoordiging van de KULeu-
ven in de VLIR zou gebeuren aan de
hand van standpunten, ingenomen door
de Akademische Raad, zeker indien
het adviezen van de VLIR naar de o-
verheid betreft. Gevolg: grote kon-
sternatie in de proffengelederen,
heftige verontwaardiging over zulk
driest studentengedrag. de souverei-
niteit van De Somer leek aangetast.
Resultaat van de stemming: 4 stem-
men pro de motie, 13 tegen en 6 ont-
houdingen.
Wat zijn -nu onze korik.lusiesuit deze
stel1111ing?De Akademische Raad geeft
haar bevoegdheden (bepaald door het
Organiek Reglement) blijkbaar uit de
hand. Vermits wij, studenten, De So-
mer moeilijk als onze vertegenwoor-
diger kunnen aanvaarden op de VLIR,
vragen wij dan ook een rechtstreekse
studentenvertegenwoordiging op de
VLIR. Tot daar deze vervolgstory.

Ander belangrijk punt op de agenda
betrof een bespreking van de rol van
de ombudsmannen tijdends. Er werd b~
slist dat de ombudsman autoneon de
inhoud van het begrip "overmacht"
bepaalt. en dat hij dus eigenmachtig
tot het verolaatsen van een eksamen
kan overgaan.-Verder ~rd er gezegd
dat de verslagen van de ombudsmannen
naar alle leden van de P.O.C. van
het departement moeten worden toege-
stuurd en daarna besproken op de
P.O.C. Over de rol van de ombudsman-
nen op de deliberatie wordt later
nog gepraat.
Zoals tijdens elke Akademische Raad

p.v.m.

r---- ~RSMOTIE ___,
INTERUNIVERSITAIR OVERLEG:
STUDENTEN UITGESLOTEN, REKTOR RUIM
BEVOEGD
Op 5/3/80 vergaderde de Vlaamse In-
teruniversitaire Raad (VLIR) om aan
minister Ramaekers een advies te
verstrekken inzake de "technische m0-
daliteiten" van een numerus clausus
in de geneeskunde.
Rektor De Somer bepleitte op deze
vergadering de invoering van een nu-
merus clausus in de geneeskunde.
Daartoe had hij evenwel de Akademi-
sche Raad, het hoogste beleidsorgaan
van de Leuvense universiteit, niet
geraadplee~d.
Naar aanlelding van deze kwestie
legden de studentenvertegenwoordi-
gers een motie voor aan de Akaderni-
sche Raad op 5 mei jl; waarin de
Raad erop aandrong geraadpleegd te
worden over adviezen van de VLIR
naar de regering toe. De Akademische
Raad verwierp deze motie met 13 ste~
men tegen 4 voor bij 6 onthoudingen.
Hat betreft de KULeuven is daarmee
dUidelijk gesteld dat het de rektor
vrij staat om het universitaire ove~
leg te gebruiken bij het propageren
van persoonlijke standpunten.
De A.S.R. wenst er de aandacht op te
vestigen dat de studenten op de Aka-
demische Raad zoals op alle nivo's
ondervertegenwoordigd tijn. De A.S.R
protesteert ertegen dat ze over geen
informatie kan beschikken uit de
VLIR. waardoor de numeriek belang-
rijkste geleding wordt miskend door
wat de voorloper van de Hoge Raad
voor het Universitair OnderwijS
word t genoer.!d.

UIT ONZE
FAKULTEIT

We beginnen in Heverlee.
Daar is de laatste tijd heel wat be-
roering op het Boerekot. Dit vanwege
een anoniem verspreid pamflet dat
bepaalde wantoestanten op het labo-
ratorium van prof. Van Assche (plan-
tenbezcherming) aan het daglicht
stelt en aanklaagt. Het is il1111ersg~
weten dat de zoon van deze prof,
die nu in 2de kan. zit, kontinu door
de assistenten van het vermelde labo
begeleid wordt. Alzo zorgen ze voor
diens kursussen, fotokopies en het
herbarium.
en bemerkt niet alleen dat dus

blijkbaar niet alle studenten met
gelijke kansen de eksamens tegemoet
gaan, maar men vraagt zich tevens af
of o.a. de KULeuven ermee akkoord
gaat dat haar gelden gebruikt worden
voor het pousseren van 1 student.
Het pamflet brengt de steen mis-
schien aan 't rollen?
De laatste fakulteitsraad van Weten-
schappen is ook niet in volle vro-
lijkheid verlopen. Dekaan Carlier
heeft daartoe zijn steentje bijge-
dragen. Een voorstel van de studen-
ten i.V.m. de ombudserij en enkele
andere dingen werd door de dekaan
om onduidelijke redenen niet op de
agenda gezet. Hij wou ook geen rich~
lijnen vastleggen voor de ombuds-
diensten. Naar het inwendig regle-
ment kunnen de studenten ook fluiten
dat wordt blijkbaar al jaren vruch-
teloos herwerkt.
En aan sommige presisverkiezingen
kunnen de hogere regionen wel een
puntje zuigen. Hant de bij de dekaa~
verkiezingen in Wetenschappen wou
men geen diskussie aangaan over de
programma's van de kandidaten, ook3

al vroegen de studenten erom - waren
er Uberhaupt wel programma's?
"'t Pallieterke" vindt dat de pol &
sokkers van '68 maar amteurs waren
in vergelijking met de huidige Leu-
vense generatie. Wat hebben deze
laatsten nu weer misdaan? In ruim
aantal op 30 april naar Amsterdam ge·
trokken om gevolg te geven aan de so·
lidariteitsoproep van de krakersbe-
weging.
Dat diezelfde pol & sokkers, samen
met de kollega's van andere Vlaamse
uniefs, kort tevoren een studiedag
over hun opleiding hadden georgani-
seerd, daar weet datzelfde blad niks
van. Of wil niks weten, want zoiets
zou dat soort studenten misschien in
een pOSitief daglicht te kunnen ste~
len.

De kring der kringen krijgt er vol-
gend jaar een broertje bij. Na de nu
bijna êênjarige Mecenas (Kunstge-
schiedenis), wordt er een nieuwe ge-
boorte uit die familie verwacht. De
musikologen. De embryo's zijn zich
nu reeds aan het vormen, dokteren
aan een struktuur en moeten voor
zichzelf nog een naam bedenken. Maar

Vtrtl.~



"'" wel, " ... ,,:"':t de (.Iune; te.
vanaf september zullen ze met beide
voeten op de grond staan.

Ook deze zittijd gaan er weer enkele
studentenpenmanenties van start. Dat
is zo o.m. in Germaanse. Onder het
motto "geen pillen, geen drank, wel
uw permanentie" start het gelijknami·
ge initiatief in het Kre~lin op 9 ju'
ni tot 3 juli in lokaal 1.17.
De initiatiefnemers-studenten kregen
van de ornbudsmensen wel te horen dat
de germanentie niet erg aansloot bij
de officiële ombudserij. Het weze
echter herhaald dat de studentenper-
manentie niet de bedoeling heeft de
taak van de ombudsmensen (gedeelte-
lijk) over te nemen, maar wel op een
andere nanier tegemoet te komen aan
studenten met proble~n.

En zo verzeilen we dus bij de moOistE
maanden van het jaar, die echter in

FAKULTEITSRAAD WETENSCHAPPEN
Op deze warme namiddag vond de helft
van de leden van de F.R. het niet
nodig te verschijnen op deze laatste
aflevering van dit jaar en van de-
kaan Carlier. De aanwezigen kregen
de uitslag te horen van de schrifte-
lijke verkiezing voor een nieuwe de-
kaan: P.Nariëns: 50,89'; S.De Jaege-
re: 47,32% bij 1,79% onthoudingen
van de uitgebrachte stemmen. Mariëns
en Carlier wisselen hun mandaten en
De Jaegere werd daarna, bij wijze
van troostprijs, verkozen tot buro-
lid.
Belangrijkste agendapunt was de be-
kendmaking van de samenstelling van
de ooe's. En daar vonden de studen-
ten stof genoeg om zich daaraan te
ergeren en heftig tegen te protes-
teren. Even vermelden: betreffende
de POC dierkunde die o.a. vorig jaar
de alomgeëerde Prof. H.Koch als voor
zitter had, stelden de AP-ers voor
bij de ooit eens afgesproken zes
AP-leden uit de betreffende studie-
richting, nog eentje bij te doen:
dus zeven. Alom protest van onzent-
wege, want dan komen de geledingen
van HP en studenten nog sterker in
de minderheid. Maar we vonden geen
gehoor, behalve bij één prof die er
'principieel' wel kon inkomen. Bij
de stemming hierover bevonden we ons
natuurlijk in de absolute minderheid

Toen we vroegen of de vergadering
wel stemgemachtigd was met deze lage
opkomst, werden we deels op applaus,
deels op hoongelach onthaald.
og een pikant detail: in diezelfde

poe zit een 'alumnus werkzaam in een
extra-universitaire instelling' en
deze typ blijkt iemand te Zijn van
Janssens Farmaceutica I Protest over
deze invloed van de industrie in een
kommissie die onderwijsprogramma's
voorstelt, vond geen gehoor.
Bij de samenstelling van de POe-in-
formatica merkten we op dat er prof-
fen inzitten die geen les geven in
deze studierichting. De dekaan en
de F.R. vinden dat geen vereiste;
wij wel. maar ja ...
Toen Carlier het besluit van de A.R.
voorlas betreffende de ombudserij,
merkte hij op -en ik citeer- "men is
het moe regleMenten te veranderen,
zeker het examenreglementI"'. Ik denk
dat kommentaar hierbij overbodig is.
Op het einde van de vergadering dan
te Carlier alle geledingen van de
fakulteit voor de steun tijdens zijn
bewind. In zijn rede noemde hij de
studenten "een jong dynamisch sub-
straat van de universiteit!", waar-
bij hij breedlachend naar ons keek,
en wij naar hem ...

het zweet der zon en des blokkens zal
moeten doorgebracht worden. He dui-
Men alvast.

VERKIEZINGEN: -
NA DE STEMBUS

GERMANIA OF: OMDAT DE MENSEN NOG STEEDS
TE BELANGRIJK ZIJN",

He.t ge.bWII.de op dCltdeJtdt1fJ 24 apllU 1980 tu.6u.n 14 e.H 16UWt, .te. GeJIJ!Ian.ia.
J.U. uit A. en R.P. uU O. z.i..jn eJt óilOIttaat op e1ka.tvt ge.bo.ut. E1t zi..jn gun
~l.ackto~6e.u. Alleen GelUnan.Ut .iJ, VOOIt ob6eJtvalie opgenomen. tLielt volEt un
oogg~env~tag.

J.S.

zijn programma. Hij blijft bij zijn
oorspronkelijke tekst, waar de eer-
ste spreker meer op het verschil
tussen beiden de klemtoon had gelegd
Wat er ook van zij, wat ook de drij~
veer voor de plotse ommekeer bij kan
didaat A geweest is:
- of zijn aanpak inderdaad al dan

niet wezenlijk verschillend zal
worden van wat in zijn programma-
tekst naar voor kwa~,
- of dat essentieel zoveel zal uit-
maken in het eindresultaat van de

werking,
- of de eerste spreker nu pas kon

duidelijker maken waar zijn op 't
eerste zicht zeer verwante programma
dan eigenlijk wel van het andere
verschilde,
- dan wel of het een taktische zet
was, waar winnen de ~oorslag in

moest krijgen (want tabula rasa ma-
ken met onvolkomenheden trekt niet
zo ingewijden méér aan als oplossing
dan dokteren (. verder knoeien)) ...
Het doet er niet toe. 150 stemmers
beslisten: 91 voor kandidaat A

56 voor kandidaat B
6 onthoudingen.

Ze bekrachtigen met applaus ook nog
hun vertrouwen in de kandidaten voor
elk der afzonderlijke subfunkties
van het presidium, waar nergens meer
dan één kandidaat of - team opgeko-
men was ...

SLOTBEDENKINGEN
DE WAARDE VAN DE STEMMING

STAAT OF VALT ...
u blijft alleen nog de vraag open

voor hoeveel van de 150 aanwezigen
dit alles slechts achtergrondgebeu-
ren is geweest. M.a.w. hoeveel men-
sen waren gekomen met al een stem in
het achterhoofd, gewoon door sympa-
tie of antipatie naar één van de kan·
didaten gedreven. ZOl1deJt ooit pro-
gramma's gelezen te hebben, of aan-
dachtig geluisterd te hebben, laat
staan het verschil tussen de schrif-
telijke en mondelinge presentatie
der programma's gemerkt te hebben.
En toch is dat alles (voorbereiding,
schriftelijke prograrrrna's)nie.t nut-
teloos geweest. Ware het alleen al
aar oa, die zcvelen me~er dan.de vori·

ge jaren die ~ op programma's ge-
stemd hebben. Misschien is het nog
vooral een personenstemming geweest,
maar dan alvast minder dan ooit te-
voren. In de toekomst moet het nog
beter, door het persoonlijke belang
te verminderen, door nog meer het ak-
sent te verleggen naar: waar die of
die - mêt zijn/haar persoonlijkheid,
inzet en populariteit - voor staat.
Misschien moet er wel iets aan de
formule van de verkiezingen verande-
ren, of misschien is het alleen een
kwestie van emancipatie van het pu-
bliek, van tijd dus. Het ~ alles-
zins.

die de uittredenden siert). Tot dan
toe was slechts één naam steeds op
de voorgrond geweest, van lang op
voorhand al, voor velen zowat de
.kandidaat van de evidentie.
Maar jawel hoor, er bleek nu een
tweede kandidaat op te duiken. Hun
programma's konden als erg verwant
worden bestempeld qua inhoud, opzet
en streefdoelen, met name beide een-
duidige voortzettingen van de zoëven
geschetste, steeds krachtiger wor-
dende beleidslijn van de afgelopen
jaren. Het ene programma moge dan
dieper uitgewerkt, gedetailleerder
en struktureler, maar ook omslachti-
ger en formeler geweest zijn; het
andere beknopter, overzichtelijker,
oegespitst op enkele losse punten,

~~ar ook wat oppervlakkiger en alge-
mener; ze ontliepen mekaar in wezen
haast niet ..•
Er werd dan ook her en der geopperd
dat de keuze wel eens een heel per-
soonsgebonden aangelegenheid kon
worden: kiezen voor een persoonlijk-
heid achter de verwante ideeën. Het
ging met name om twee nogal bij ve-
len bekende, elk in hun eigen sfeer-
tje onmiskenbaar populaire, zeker
opvallende figuren.

DE VERKIEZINGEN ZElF

EEN DONDERSLAG
BIJ HElDERE HEMEl

De lang vooraf bekende presiskandi-
daat (hij werd al door velen van in
eerste kan vorig jaar, toen hij
jaarverantwoordelijke was, schert-
send als toekor.Jstigepresis gesugge-
reerd) begint.
Enigszins tegen de gebruiken in
brengt hij niet een schema van zijn
programma-ideeën, maar hij spreekt
honderduit het publiek toe. Tot ver-
rassing van diegenen die de program-
mateksten vooraf gelezen hadden en
dachten begrepen te hebben, voert
hij plots een andere interpretatie
aan, van nochtans dezelfde basisge-
gevens, dan impliciet uit de geschre
ven tekst gebleken was. "Zoals het
nu is, kan het onmogelijk verder",
is zijn slagzin, waarmee hij zich
afzet van de bestaande beleidslijn.
Hij zweert de bestaande strukturen
niet kategoriek af, maar pleit toch
voor een totaal andere, rechtstreeks
en ongekompliceerd persoonlijke aan-
pak, naar de mensen individueel toe.
Hij werkt echter de praktische rea-
lisatie van deze super-demokratie
niet uit.
et de klap gaat zijn prograrrrna

daardoor schrik afsteken tegen de
strukturele, ~t meer vertegenwoor-
digingstrappen werkende demokratie
van de opponent, die daarmee nadruk-
kelijk de voortzetting van de be-
staande lijn propageert. Deze intro-
duceert zichzelf overigens heel wat
ludieker. Dat verschilt sterk van de
forme1e aanpak van zijn antagonist,
en misschien leidt hij zo ongewild
de aandacht wat af van de ernst van ~

WAT VOORAFGING
ooit werd in Germania het volgende

werkingsjaar zo goed voorbereid. Ie-
dereen die het weten wou, vooral zij
die presidiumposten ambiëerden, kon-
den omstandig vernemen hoe de stude~
tenvertegenwoordiging werkt, wat de
problemen, de vereisten, de verant-
woordelijkheden ervan zijn binnen en
buiten de kring. Dat was vooral te
danken aan één der topprestaties van
de aftredende ploeg, nl. een voor-
beeldige brochure (ekstra-editie van
het kringb1ad, 't Germaantje). Die
bevatte alle nuttige en nodige info~
atie, r.Jethopen suggesties voor d

opvolgers. taakomschrijvingen., in
overwegi ng te 'nemen problemen, en
tevens een overziChtelijk beeld van
de verworvenheden op alle nivo's van
de kringwerking der laatste jaren.

v.v., j .v.
Die brochure is typisch voor de Ger-
mania-werking van het afgelopen jaar
en voor de lijn der laatste paar
werkingsjaren. Het resultaat van
veel vooruitgang in organisatorische
en strukturele aanpak, maar vooral
van meer en meer werking naar inhoud
We zijn ver af van gratis vaten en
kantussen als topgebeurtenissen van
een kringjaar. we zitten volop in
het A.S.R.-straatje (cfr. affiche-
ampanje en Veto-artikel, jg.6, nr.

12). De dienstverlening en de ont-
spanningssektor gaan steeds meer op
routine drijven of worden zelfs al
es een tikje verwaarloosd, omdat ze
sekundair worden gesteld, meer als
een middel dan als een doel van
kringwerking. Die richt zich i~rs
steeds meer op de belangrijkere din-
gen, de inhoudelijke problemen, nl.
i.v.m. de eigen onderwijssituatie.
Zo werd bv. een nieuwe funktie uit-
sluitend daartoe in het leven geroe-
pen. De vertegenwoordiging krijgt
ook meer prioriteit. in funktie van
samenwerking (W & L, Kringraad, A.S.
R.) .

KRAMER VERSUS KRAMER of
HET BINAIRE PRINCIPE DER DUALITEIT

Zo. Dat alles moest je eveli~tlen,
want dat is het kader waarbinnen
zich de recente verkiezingen hebben
afgespeeld. Eén week v66r de grote
dag - zoals de kiesstatuten dat
voorzien - worden de programma's van
de presiskandidaten bekend gemaakt,
ad va1vas opgeha~gen en op stencil
verkrijgbaar (een andere innovatie

VTK IK STEM VOOR",
EEN PLOEG MET EEN DEGELIJK PROGRAMMA!

(Niet .(.nvuUellf WaMom· e.chte.'l /tiet!) Deze a66iche .uC,p en Mept op .tot een
degelijke lvWtg~ VOOIt de komende [anen, De A.S.R. ziet, nie.t ten Olt-
lte.ch.te, het belang in van de IvWlgen .(.n de globale. 6tuden.te.nwe.lteld.
Lee6t eIt dan 11ie.t6 aan de ba.6.i.6 '!

Het zou verkeerd zijn te vervallen
in een euforisch betoog, maar een al
te fatalistisch pessimisme is een
duidelijke "oogkle~-taktiek".
aarover gaat het? De V .l.K.-verkie-

zingen hebben hun beloop gehad, met
de "voor enkelen" noodlottige afloop.
Deze houding lijkt me onfair, of lie·
ver op z'n minst ondemokratisch. Als
wij dan toch de mond vol hebben van
betrokkenheid, dan is het zeker ge-
logen deze verkiezingen te bestempe-
len als een foefje. Zonder me nu uit
te spreken over enige ploeg, mag men
gerust van een kringsukses spreken:
- meer dan 600 kiezers op vrijwilli-

ge basis naar deze verkiezingsa-
vond krijgen, vertegenwoordigt niet
minder dan 60% van onze studenten;
- ieder heeft ruim de mogelijkheid

gehad de prograrrrna's- en wat be-
langrijker is - de samenstelling van
alle ploegen door te nemen en te o-
verwegen: voorstellingen in de jaren,
programmabrochures, verkiezingsmee-
tings en een debat;
- het feit alleen al dat je een paar

ploegen op het forum ziet akteren
is geen onaardige tendens. Een ploeg
vonmen is meer dan een brochure op~
stellen - tot een ploeg groeien is
twintig ~nsen bereid vinden om zich

•

het volgende jaar ongeveer full-time
op het kringhuis te nestelen en de
uitgestippelde werking, de permanen-
tie, de kursusdienst, enz. te bered-
deren. Als ploeg opkomen betekent
ook dat je kan terugvallen op ecn
achterban van aktievelingen. die bui-
ten hun kursussen nog wat over hebben
voor hun kring: de zo begeerde "ba_
sis". Het woordje jaarwerking mag er
hier misschien bij.
Als je dan heel dit gebeuren nog niet
mag of kan kruiden met wat aktie,
wat sfeer, .•• wel sorry, maar zo
zien wij en een 400-tal anderen het

Vt~II',,: t- I' ~



PERSPEKTlEVEN VOOR KULTUURRAAD
Uz. u.'Vtden de. a6ge.topen weRen e.n Ir.aanden he.e1 läLt .iJtU.ût.t.ieven genomm om veJt·
deJt .te. dok.teJten aan de. lI1eJI.k.inB van Ku.Uuwvtaad VOOII. volgend [aiuu de Stuu.'t-
gllCep van Ku.Uuwvtaad .in jaJ7.LL4lt,(_, d.i.6t!LU.û.u en evalua.ti.u -Ut de !4'eJt1Ung van
de algeme.ne ve-'lgadeJt.ing, de A.S.R.-.ut60Iz.ampanje ... Voldoende. houvlUlt om kon-
lvle.teJt .te kunnen nagaan hoe KuUuuNtaad .in he.t volge"td "huzoen" aan de hlag
Iuln gaan. VU ge.bWllde op de StLllJ.'tglloep KuUuuNtaad op 3 en 4 mu -Ut W.ijg-
maal.

KRINGAFGEVAARDIGDEN
Naar aanleiding van de info-kampanje
van de A.S.R. kw~ tot uiting dat er
nogal eens problemen zijn bij de
kultuurafgevaardigden i.V.m. hun ve~
antwoordelijkheid binnen de kring en
naar Ku1tuurraad toe. lIeestal slorpt
de kringwerking hen zo op dat ze
moeilijkheden hebben als aktief lid
binnen de algemene vergadering van
Kultuurraad; ofwel is het andersom:
dat hun aandacht meer naar Kultuur-
raad centraal dan naar een werking
in de kring gaat.
Het is inderdaad zo dat de algemene
vergadering erg te vinden is voor
eigen aktieve kultuurmanifestaties
en niet alleen te fungeren als dis-
kussie- en vergaderforum.
Een oplossing hiervoor zou kunnen
.zijn - zeker voor grotere kringen -
om de funktie van kultuurverantwoor-
delijke te ontkoppelen in iemand die
als (hoofd)taak heeft kulturele ak-
tiviteiten binnen de kring te stimu-
leren en op te zetten en iemand die
de kring vertegenwoordigt in Kultuu~
raad en hierin ook een aktieve deel-
name heeft.

KRINGWERKING
De evolutie binnen Kultuurraad om
het aksent te verleggen van een cen-
trale werking, aangeboden aan de st~
denten (en anderen), naar een wer-
king naar, met en in kringen zet
zich door en kreeg meer konkrete ge-
stalte.

Wat "werkgroepen" betreft zal vanaf
volgend akademiejaar gestart worden
met het aanbieden aan kringen van
een pakket populaire (d.i. waar gro-
te vraag naar blijkt te zijn of kan
verwacht worden) en organisatorisch
gemakkelijke werkgroepen. Kultuur-
raad zorgt voor informatie over deze
werkgroepen (welke, kandidaat-bege-
leiders, beschikbare lokalen, kos-
ten) en voorziet in subsidiëring

tt"".r,: VTK-"( ..kiu,it,cof

toch niet (1)1
Ik geloof er juist in dat hij of zij
die komt kiezen, zich bewust is van
wat er zich afspeelt, en tussen al
die facetten - aktie, lol, proqranma
en ploegsamenstelling - wel de voor
hem/haar optimale keuze maakt.
V.T.K. heeft als ingenieurskring het
geluk een degelijke infrastruktuur
en een stevig uitgebouwde organisatie
te bezitten.
Geluk? Of toch één door inzet bereikt
doel, dat de A.S.R.-affiche beoogt.
De vorige ploegen hebben dit verwe-
zenlijkt, ook zonder grootse woorden.
Als nieuw verkozen ploeg ligt voor
ons de taak het goede hieruit te pik-
ken en te bevorderen, en onze nieuwe
idee~n (Wiet had zelfs een program-
ma!) waar te maken.
V.T.K. is niet op één dag gebouwd.
Wat dacht je? Je doet er minstens
ëën jaar over.

w.g.

(1) een referentie naar het artikel
"VTK-verkiezingen" in Veto 15-
nvdr

waar nodig (hoe en volgens welke
kriteria moet nog verder uitgewerkt
worden). Alleszins gaat Kultuurraad
van het principe uit dat de werk-
groepen in de kringen aan demokrati-
sche deelnameprijs moeten openge-
steld worden; als richtlijn hiervoor
gelden de deelnameprijzen van de
werkgroepen door Kultuurraad zelf
georganiseerd.
Maken de kringen geen gebruik van
de aangeboden werkgroepen, worden
deze niét door Kultuurraad ingericht
tenzij zeefdruk, omdat het sociale
belang hiervan (te gebruiken in stu-
dentenwerking, akties ...) te belang-
rijk wordt geacht.
~at "progralTl'lWltie"betreft, zal Ku1-
tuurraad een "impressariaats"-funk-
tie innemen: regelmatig zal er naar
de kringen en andere gelnteresseer-
de organisaties een lijst worden
doorgespeeld van alle kulturele aan-
biedingen voor een periode zonder
onderscheid of het (vanuit het oog-
punt van Kultuurraad) al dan niet i~
teressante produkties zijn. Daarbij
zal worden aangeduid welke porduk-
ties Kultuurraad alleszins zelf wil
of zal organiseren met daaraan de
vraag gekoppeld of er interesse be-
staat om die produkties in ko-pro-
duktie met een kring of organisatie
te organiseren.
Wat de produkties betreft die krin-
gen of organisaties zelfstandig wil-
len opzetten, zal Kultuurraad zorgen
voor praktische informatie (kosten,
kontaktpersoon, speciale tips ...).
Financiëe1 kunnen deze produkties
vanuit Kultuurraad ondersteund wor-
den op basis van de (eventueel licht
aangepaste) huidige subsidiërings-
kriteria.

CENTRALE WERKING
OPEN NAAR DERDEN

Er werd re"ds op gewezen dat de al-
gemene vergadering zelf ook enkele
aktiviteiten centraal wil opzetten
(dit jaar: Louvian-les-Bains, Poë-
ziegebeuren, Vrij Podium - maar dit
is zeker niet limitatief). Er zal
geprobeerd worden regelmatiger derg~
1ijke initiatieven te organiseren,
door of via de algemene vergadering.
Financieel worden deze produkties
opgen~n in het werkschema van de
centrale programmatiewerking van
Kultuurraad.
iet eksp1iciet naar de kringen ge-

richt, maar wel de studenten a1ge-
neen, is het "permanent podium" in
de bar van 't Stuc. Overdag kunnen
gegadigden er iets voor de (nog aan
te kopen) mikrofoon of (dito) piano
brengen.

CENTRALE WERKING
M.b.t. werkgroepen zullen er ver-
schillende soorten opgezet worden.
Het "kreatief atelier" is in eerste
instantie bedoeld om kennis te maken
met een materie en op kreatieve ont-
spanning gericht; om de veertien da-
gen staat dit open om per kring deel
te nemen, om de veertien dag om in-
dividueel mee te doen.
Daarnaast zijn er de jaarkursussen
(niet meer opgesplitst in initiatie~
en gevorderden kursussen). Hierin
wordt van de deelnemers verwacht
dat ze belangstelling hebben voor
techniek, kreativiteit, sociaal be-
lang van de materie en sociaal kon-
takt.
Tenslotte blijft enkel de sCholings-
kursus toneel (waarvan volgend jaar
het tweede deel van de 2-jarige kur-
sus opgenomen wordt).. Na tussenti jd-
se en eindevaluatie van deze kursus
zal op het einde van volgend akade-
miejaar nagegaan worden of derge1i}
ke intensieve kursusmethode naar an-
dere materies zal uitgebreid wor-
den.
Voor de praktische uitwerking, p1a~
ning en evaluatie zal er één centra-
le "adviesgroep werkgroepen" (met.er-
in deelnemers, kursusgevers, vrijge-
stelde, geïnteresseerden) blijven
bestaan.
De programmatie blijft instaan voor
de (inhoudelijk, organisatorisch en
financieel) "moeilijkere" produkttes
instaan op het vlak van "dramatiek"
(toneel, dans) en ~uziek (jazz, he-

dendaagse en/of klassieke muziek,
minder populaire folk). Daarnaast
wordt een "speetal" per maand voor-
zien (dat kan alles zijn) en een
"eigen ta1ent"-projekt. Dit laatste
heeft t.O.V. dit jaar een nieuwe in-
houd gekregen, nl. projekten van ei-
gen mensen, gericht op de (inhoude-
lijke) medewerking van vele mensen,
die veel voorbereiding en organisa-
tie vragen maar gedragen kunnen wor-
den door een aparte groep initiatief-
nemers; het gaat in de zin en geest
van de projekten dit jaar van de al-
gemene vergadering en zoals beschre-
ven onder "centrale werking open naar
derden" .

In die zin wordt het aantal produk-
ties door Kultuurraad zelfstandig
opgezet teruggebracht van 12 in de
afgelopen 2 jaren tot 8, dit op or-
ganisatorisch en financieel vlak.
Echter ook fi1m-en rockvoorstellin-
gen blijven behouden. Maar hier werd
geopteerd voor een organisatorisch
en financieel zelfstandige werkgroep
onder de verantwoordelijkheid van
uHuurraad. Binnen de inhoudelijke

opties van Kultuurraad (nieuwe en/of
weinig aan bod komende produkties
voorstellen) kunnen de werkgroepen
film en rock zelfstandig hun program-
ma en ritrne opstellen. Voor deze
werkgroepformule werd gekozen omdat
uit de afgelopen jaar bleek dat film
en rock financieel zelfbedruipend
kunnen zijn, maar heel wat voorberei-
ding en praktische organisatie vra-
gen; door deze genres over te dragen
aan een aparte kontinue werkgroep,
wordt de centrale werking van Ku1-
tuurraad financieel en organisato-
risch ontlast. Kultuurraad blijft
wel inhoudelijk en financieel ver-
antwoordelijk voor de werking ervan.
Tenslotte is er een optie genomen
om beginnende groepen (op allerlei
vlak) een kans te geven in de anima-
tiezaal , wanneer deze vrij is (de
zaal blijft uiteraard beschikbaar
voor kring- en organisatie-aktivitei-
ten). Kultuurraad neemt energie- en
techniekerkosten voor haar rekening
en ne~t de normale promotie op
zich. De groep zelf krijgt ~een
rechtstreekse vergoeding, maar wel
de inkomsten van de ingang; ook moet
ze zelf eventuele ekstra-promotie
dragen. De groepen moeten wel inhou-
delijk aan de kriteria voldoen om in
aanmerking te komen.
Kultuurraad wil ook, op voorwaarde
van samenwerking met Leuvense orga-
nisaties, verder jeugdvoorstellingen
blijven organiseren, oodat hieraan
nog steeds een groot gebrek isin
Leuven. Uit ervaring blijkt dat to-
neel en film voor kinderen minimaal
deficitair, over zelfbedruipend tot
winstgevend kunnen zijn.
Ook voor programmatie wordt (en wer~
naar volgend jaar toe met "advies-
groepen" per genre gewerkt, waaraan
ied~re geïnteresseerde kan deelnemen
zij staan in voor de konkrete plan-
ning en organisatie van de produk-
ties.

!5

PROMOTIE
Waar vooral veel aandacht aan moet
blijven besteed worden is de achter-
grondinformatie over de geplande
produkties: hiervoor blijft een taak
eggelegd voor dQ "StuCwYOor·Stuc"·
krant. Uit de gedeeltelijke resulta-
ten van de Veto-enkête (zie Veto 14)

komt dat Veto-katern positief over.
Toch zoekt de redaktie nog altijd
mensen die gelnteresseerd zijn voor
en enige goede kennis over een genre
hebben, die informatie hierover vlot
kunnen overbrengen.
Een voorstel om georganiseerde voor-
en (vooral) nabesprekingen te orga-
niseren na voorstellingen werd niet
realistisch bevonden omdat dit in
georganiseerd verband nogal moeilijk
blijkt te verlopen, zowel van de
kant van het publiek als van de op-
tredenden; uit de ervaring blijkt
trouwens dat nabesprekingen spontaan
in kleine groepjes (publiek of met
optredenden) gebeurt bij een glas in
de bar.

BAR
Hiervoor blijven de opties gelden
die genomen werden bij de oprichting.
van 't Stuc: ontmoetingsplaats, ten
dienste van 't Stuc, alle raden en
de studentenbeweging algemeen, ani-
matie in diverse vormen (optredens,
platenmuziekkeuze, permanent podium).
Daarbij heeft de var een belangrijke
informatieve rol binnen de raden en
de werking van 't Stuc en wat die
zaken betreft die de studentenbewe-
ging bezig houdt (akties, organisa-
ties, ...). In de dit jaar opgerich-
te werkgroep BAN (BarANimatie) wer-
den en worden initiatieven genomen
om deze opties konkreet te realise-
ren.

Zoals je merkt zal de komende vakan-
tieperiode broodnodig zijn om al de-
ze opties in een konkreet kleedje te
steken.

m.m.

delactis

Toen jij dit nummer in handen kreeg,
en wellicht het relaas over de TolI.-
lI.eh-a66aiJr.e las, waren de bewoneJth
van deze universitaire peda reeds b~
zig een klein 6eehtje op te bouwen.* Inderdaad, ondanks het hchiepeJtell
van de lI.eg~nghkommihh~, behaal-
den ze de ov~~ng in hun aktie
die zelfs ~itgebJr.eid de peJth haalde.* Zowel van de kant van de v.ice-~ek-
teil als van de dÜlek.t.ewt Studentvl-
voollûe"ungen kwam de SChriftelijke
bevestiging dat de heer LOllent nu
zekeJt kan zijn van zijn aanhtetting
als d.iII.ek.t ewt van Cam.i.Uo TO/f./f.eh.

*Wil de n.teLlulbakk en 11.eg eJL.Ûtg op soci-
aal-ekonomisch vlak in eerste in-
stantie de IIJeIt/z..loohheid (of was het
de !4~klozen?) te lijf gaan, dan kan
ze misschien al beginnen met haar
l.tcht op te steken bij ArtdIl~ 8cnte.* Die man van de !WG pUbliceert met
de regelmaat van een klok dOhh~eII.
over htudell.en, vooral in funktie van
het UMVeJth.i..tai!t oltdVWJ.i.jh. * Hij
komt in z'n recentste studie tot de
bevi nding dat hoe .tmtgell. men htu-
deeJLt~ hoe 9~llgeJt de kansen op
weJtkloohhud achteraf zijn. * Slechts
'I van de u~zen (tussen 700 en
800 personen) zijn UMl'eJthUa.ilt ge-
d.iplomeeJtden. * Desondanks liep (en
loopt?) de regering met plannen in
het hoofd voor .inp(!JÛ;!.Ótg op de tee-
glUtg to.t he.t hogeJt (uMveJthUa.ilt1 Dit
dVWJ.i.jh. * Is dat nu een typisch Bet-
g-û'clte houd.<ng of gewoon domhe..id?

*De stad Leuvelt heeft nu de6bt.Uie6
haar bllCek guchewtd in het pilocu
over schadevergoeding aan een Leu-
vens burger. * In Beroep werd Leuven
veroordeeld tot het be.talell van die
schadevergoeding omdat ze nagelaten
had voldoende behcheJr.ming te voor-
zien tijdens de UnJu-llec.hthkolló~oll-
ta.tie in oktober '76. * Is het nu
daMom dat de stad be.tog.ingell op
haar çrondgebi ed n.ie.t g.taag meer ,to
laa.t?

'.



In diezelfde studie van Ben.te stelt
hij vast dat er van 4tagnatie tot
V(,/IIT.i.ndVI1.I1!jvan het aantal UMVeJl-
4.äuu4tuden.ten kan gesproken wor-
den in de afgelopen jaren. * Hij
vreest dan ook dat, als deze .tenden.4
zich veltdellzet,een .tekoJtt aan .ln.tt'k
Ugt.11.Û4 kan ontstaan. * In die zin
v~\Ze.t Bonte zich dan ook .tegen het
invoeren van een 1lUmeJlU4 CtauhU6 (in
geneeskunde). * Een veJl.heugertd feit
in de studie blijkt de vaststelling
dat er een ~elatieve .toename is van
i.t.jeu.tu.dentell. * De v~ouu·el1emal1c1.-

pailebl!J.ueg.in!j beri nt dan toch Iwlllute-
te vJtuc/l.te1! af te werpen.

*Een Leuvens g~unani6t behaalde on-
langs zijn licentiaatsdiploma met
een thesis over de Zuidafrikaanse
dichter &eljten &eytenbach, die
Zijn tijd al vaker ~l gevangenu~en
of ba.Wng4chappen heeft moeten door-
brengen. * Ondanks het feit dat de
student zijn diploma beluutlde, meen-
den kenners dat er heel wat ol!z.(nin
verkocht werd. * Als o66.ic1.ee1 pro-
motor fungeerde P'W6. M. JClI146ell4,
maar - zoals wel vaker bij thesissen
het geval is - werd de begeleiding
uitgevoerd door ene zekere Sp.(.e6. *
ooit van gehoOM? * Dat was de man

waar.teg(!)lde Leuvense studenten, op
initiatief van Germaanse, ~e vo~
del! in '73-'74 om hem uU de koUe-
gu te krijgen. * De Zu.ida61Li.ktta1t4e.
prof ~,wam.ol z.ijlllU6en schaamte-
loos P'LOpaganda vovr.ellvoor het a-
palI.thud,vLeg.óne.* Dat IWlen de stu-
denten niet en ze kregen hem ook bui-
.teil.* Haar de KULeuven is b lijkbaar
vele ach.teJtpoOll..tju /ujk.

*De laa.t4.te on.tdekt:1.n9 op we.tell4chap-
peUjtz gebied. * luchtvVLOIWtWri-
g-Ölg zorgt voor be.teJleoogs ten. *
Daar zet je dan toch even ogen van
op als je vaststelt dat er in Hobo-
tzen of TU6ertd~ heelder 4.teen-
of zCJJufwoutijnen liggen in de omge-
ving van de, in de vVLOltd~teld
.theo~e, uiterst vJtuch.tbMe indus-
trieën.

*Oe Leuvense 6ie.t4.toutanden haalden
centelijk zowel de ge~c~even als

de TII-p~. *Het O.ijl.epaa!I.d en Ve
StandaaJtd gingen er bu~jv(!)ui te-
genaan. * Het BRT-programma "Toutan-
den" behandelde het p.'tobl.eem op
p.Ule6ondvr.v.irtdeUjke manier. * Het
TV-duo reed met de auto enkele 6.ie.t4·
koncell.Ólatiepuntenaf en zaagden er
- met het risiko b~t te worden -
6.tetJ.61otel!door en laadden nadien
de buit op de auto. * Dat werd na
enige tijd zo'n lzaItwe.i dat ze hulp
inriepen van toevallige voo~bijgan-
g~. * Die dus medepUchtigen wer-
den. * Onder hen de Leuvense po~
kt1llrnii.4~ die bvr.~ een
handje toestak. *Ja zeg, als dat zo
zit, ,u<.emoet dan het fietsendief-
stallenprobleem op1066el1?

*De Leuvense stAeekkAant maande on-
langs de J.tudentel!(ja, weVtal zij -
op te letten voor het probleem van
vallende voo~pen van kotvell4telt-
banken. * Gekombineerd met WÛ1CÜto-
.ten en Zl4.WVLtekMcht-e66ek.ten kunnen
ze een gevaa.'1.voor pa441l1t.tW en ge-
pMkeellde auto' 4. * AIs Op(.046.{.ng
stelt het blad voor aan de kotbaa6
een koel.ka.6t te v.'tL1gen. * Dat die er
zal .intMppeil, zie je van Mvr.. *
Het zal waarschijnlijk e66ektievvr.
z.ijn als de koteigenaars ko~-
eet Veilplicht zouden worden een fri-
go buchikbaaJt te stellen. * Dat
lost n.ie.t aUe.en het probleem van
vallende objek.ten op maar C!.venze~\
het probleem dat je uJOen.6dag tot de
vaststelling moet komen dat je cam~
bVlt, die je maandag gekocht had, be-
dOlLve.n is.

*In G(!)!.twach ten 39 4.tudenten op de
u.i.t6~k op 9 juni over hun 10.000-
p.'I.OCe4. * De openbMe ClIlIlktagvr.had
in de voorbije zittingen geen Men
naar de .6ocutl.een poUtieke. achtvr.-
gMnd van de zaak. * Hij had Uevvr.
gezien dat IIOgme.eIlverdachten zich
zouden verdringen op het beklaagden-
bankje, maar me.t 6p.ij.t .ót het ha/I.t
moest de prokureur toegeven 4techt4
die. 39 aan de haak te hebben kunnen
slaan. * Als ~evanche vroeg hij dan
ook Z4Wte 4tJr.a~ 6(!)1.

*

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 !(ORT KRONOLOGISCH OPGE.NOMEN. DE BUITEHBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (ultar.t. dat... voor I\opIJ' zl. l..t.t. "",lno VetoI

~,K.Z,A, - STUDIE-WERKKAMP:
'VLUCHTELINGENSCHOLEN VAN DE
BEVRIJDINGSBEWEGINGEN ANC EN

SWAPO
Angola, Mozambique en recentelijk
Zimbabwe hebben zich ontdaan van de
blanke minderheidsregimes die er

. rijk konden worden op goedkope ar-
beidskrachten en grondstoffen. In
dit zuidelijk deel van Afrika vormen
Zuid-Afrika en annex-Namibië nog de
trieste uitzonderingen op die regel.
Vreedzaam verzet van de zwarten
stuitte tot nog toe op blind geweld
van de blanke minderheid. Het tries-
te hoogtepunt was wel Soweto in juni
'76. Honderden jongeren kwamen toen
om.
Sindsdien vluchtten duizenden scho-
lieren naar de frontlijnstaten, voor-
al Mozambique, Botswana, Angola, Tan-
zanië. Het is de door de UNO erkende
bevrijdingsbeweging African National
Congres (ANC) die zich vooral het
lot van deze vluchtelingen aantrekt.
Door het voorzien van infrastruktuur
en de verzorging van de scholing
poogt het ANC a8n deze misgroei een
positieve wending te geven. Dat de
onderwijspraktijk niet-racistisch en
bevrijdend moet zijn, blijft in hun
vluchtelingenscholen niet enkel een
vrOlijke intentieverklaring.
Om dit zware werk te klaren, is er
o.m. CltdVUlJ.i.j6ma.tC,'Lia.a.tnodig.

Op twee items hadden wij, dit zijn
AKZA en VIA, graag de aandacht geves-
tigd: boekentasjes en puzzels.
Inderdaad we menen dat onze solidari-
teit met de zwarte bevrijdingsstrijd
daadwerkelijke vormen kan aannemen.
Het studie-werkkamp wil verantwoor-
delijken en geïnteresseerden uit
jeugdbewegingen en onderwijs kennis
laten maken met een aktievorm die
O.i. denken en doen verzoent.
Tijdens dit kamp za1 ëën gedee He
van de dag ingeruimd worden voor ma-
nueel werk, meer bepaald de produk-
tie van puzzels (kinder- en landen-
puzzels) en boekentasjes. Tijdens
het studiedeel proberen we enkele
belangrijke aspekten van de hele pr~
blematiek te belichten. Het behulp
van didaktisch materiaal (films, di-
a's ...) zal geprobeerd worden het
verhaal van de uitbuiting te vertel-
len. Er zal steeds geprobeerd worden
begrijpelijk te zijn en de verbanden
te leggen met de eigen situatie. Met
heel andere woorden zullen deze lee~
gesprekken moeten leiden tot het be-
handelen van ronkende "ismen- zoals
imperialisme, kolonialisme, racisme,
kapitalisme .•. (individualisme?).
Dit stUdie-werkkamp wil zeker niet
een aantal pedagogische truuks aan-
leren. Wel hopen we. samen met ver-

En zo zijn we aan het einde van dit
M~jU- el!Mddel.la.ti.jn van dit
akademiejaar. * \le hopen dat vol.g('n:f
[aa»: iedereen zondvr. moe.äe de Wel
van deze rubriek kan ui.t6p.'1.ekenen
u;'U..t dat het ovvr. 6e.äen w 111('11.6('1
betekent.

* * *

antwoordelijken uit diverse jeugd-
organisaties en onderwijs, na te
gaan hoe we bressen kunnen slaan in
de muur van stilte rond diverse on-
derdrukkingsvormen in de wereld -
zowel in de derde als in de tweede
en de eerste. Voor diegenen die dit
nastreven in hun praktijk met jonge-
ren wil het kamp een aanleiding zijn
tot konkrete uitwerking van die op-
tie. Eén speciale vorm van onder-
srukking - het apartheidssysteem in
Zuid-Afrika - zal dienen als verkla-
ringsmodel voor andere vormen van
uitbuiting, én voor de vraag wat wij
in Heis-op-den-Berg of Kaaskerke
daarmee te maken hebben.
Het te vervaardigen spel- en lesma-
teriaal voor de vluchtelingenkampen
kan hierbij dienen als aanknopings-
punt. Twaalfjarigen zagen kinderpuz-
zels uit triplex-plaatjes en gaan de
reis na via die puzzels tot de be-
stemming'(AKZA kan voor kontakt-
vluchtelingen zorgen). De ouderen
kunnen zich buigen over de prOduktie
van boekentassen (model is reeds ont·
worpen) om zich vervolgens te werpen
op de studie van bevrijdingspraktij-
ken in Zuidelijk Afrika. Kortom, mo-
gelijkheden zowat naar ieders krea-
tiviteit.
In het totaal kunnen dertien deelne-
mers meewerken. Twee vluchtelingen
worden uitgenodigd. Thabo Mokoaledie
(23 jaar) is een zwarte die de Sowe-
to-opstenden heeft meegemaakt en in
'77 is gevlucht naar het buitenland.
Mark is een blank gewetensbezwaarde
die omwille van die weigering even-
eens Zuid-Afrika ontvluchtte in '79.
Het studie-werkkamp gaat door van 13
tot 19 juli in 't Stuc te Leuven.
Verdere informatie bij:

VIA (Vrijwillige Internatio-
nale Aktie)

AKZA (AktieKomitee Zuidelijk
Afri ka)

Maria-Theresiastraat 93
3000 Leuven
016/22.91.93

AANGEPASTE TECHNOLOGIE-WERKWEEK
VOOR ONTWIKKELINGSHELPERS

Van 27 juli tot 2 augustus richt de
Dialoog Werkgroep Technologie deze
werkweek in op volgende basis:
een technologie gericht op de basis-
behoeften en de zelfontplooiing van
de armste bevolkingsgroepen in de
Derde Wereld, niet alleen teoretisch
maar ook (en vooral)praktisch:
basisvaardigheden: lassen, smeden,
houtbewerking. gereedschappen (ge-
bruik en onderhoud. Praktische pro-
jekten: een pompsysteem voor windmo-
len, zonnekoker, zuiggasgenerator,
blokkenpers, bijenkorf (...) worden
gebouwd en uitgetest.
In seninaries wordt gesproken over
techniek en ontwikkeling, atelier-
organisatie, watervoorziening, zonne-
cellen, irrigatie. methaangisting ..•
Daarnaast nog demonstraties en een
open-deurdag op 2 augustus van 13
tot l7u.
Inlichtingen en folders met uitvoe-
rig programma bij:

Dialoog Werkgroep Techno-
logie

Celestijnenlaan 101
3030 Heverlee
016/22.62.66

BEELDHOUWWERKEN IN GALERIJ EM-
BRYO

Het tentoonstellingsseizoen '79-'80
van Galerij Embryo sluit af met een
tentoonstelling van beeldhouwwerken
van 15 kunstenaars: Eric Cardon,
Jan CObbaert, Bob Danen, Camille
Garbell, Roland Monteyne, Willy Meys-
mans, Rik Poot, Modeste Roldan, Jef
Vaes, Lili Van Lare, Vvo Van oyck,
Serge van der Cam, José Vermeersch,
Vitel en Paul Van Ghysegem. De eks-
positie loopt van 6 tot en met 29
juni.

Galerij Embryo
J. lipsiusstr. 20
3000 Leuven
016/23.89.21

VVDM-I NFO-AVOND VOOR TOEKOMSTI-
GE SOLDATEN

De jongelui die in juni hun leger-
dienst moeten gaan vervullen, worden
uitgenodigd op de info-avond van de
Vereniging van Vlaamse Dienstplich-
tige Militairen (VVDM). Er worden
praktische tips en nuttige wenken
over alle aspekten van het grote
ABL-gebeuren (ook over de verschil-
lende garnizoenen) gegeven. De avond
gaat door in het lokaal van VVDM in
Leuven om 20u.
Verdere informatie:

VVDM
Naamsevest 28
3000 Leuven
016/22.4l.60

STUDIEDAG: "BEWONERS, PRINSEN
VAN DE PLANNING"

Op zaterdag 14 juni organiseert El-
cker-Ik Antwerpen in Auditorium Ve-
salius te Leuven deze studiedag, die
enig inzicht moet bijbrengen over
wonen. woonproblemen, bouwen e.d.
Oe dag richt zich naar iedereen die
hiermee op een of andere manier bij
betrokken kan zijn: buurtwerk, indi-
viduen, tekenaars, architekten, enz.
Verdere inlichtingen:

Elcker-Ik Antwerpen
Consciencestraat 46
2000-Antwerpen
031/39.38.68
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HONO- EN LESBIENNE-DAG
Op .zaterdag 28 juni is er in Brussel
een nationale 'homo- en lesbiennedag'
georganiseerd door alle Vlaamse (o.a.
lSWH), Brusselse en Waalse homo-or-
ganisaties. Er is een belangrijke b~
toging die om 14.30u start op het
Flageyplein te Elsene. Vanaf 18u kan
je terecht op een reuzefuif in d
Ancienne Be1gique.
28 juni wordt internationaal door de
homo- en lesbienneorganisaties uit-
geroepen als aktiedag om de Stone-
wal1-rellen van juni '69 te herden-
ken, toen homo's in New Vork zich
voor de eerste maal verzetten tegen
razzia's en brutaal politie-optreden.
Er wordt die dag opgeroepen voor on-
middellijke afschaffing van art. 372
bis S.~1. (dat de leeftijdsgrens voor
homoseksueel kontakt op 18 jaar zet,
tegenover 16 jaar voor heteroseksu-
eel kontakt), tegen elke feitelijke
diskriminatie van homo's en lesbien-
nes, en voor vrije homoseksualiteit.
Allen die zich solidair voelen, en
niet te veel last hebben van de ek-
samens, daarheen!

Organisatiekomitee Homo-
lesbiennedag '80
p/a Steenweg op Elsene 281

1050 Brussel

FOTO'S VRIJ PODIUM KULTUURRAAD
& EINDDAG WERKGROEPEN
Vanaf dit ogenblik hangen in de bar
van 't Stuc kontaktafdrukken van de
foto's die werden genomen tijdens
het centraal vrij podium van Kultuur-
raad (29/04/80) en de Einddag Werk-
groepen (07/05/80).
Belangstellenden kunnen hiervan fo-
to's bestellen. Dit kan door op de
permanentie van 't Stuc de nummer(s)
van de gewenste foto op te geven,
samen met je naam en adres. Tevens
moet dadelijk 10 fr per bestelde fo-
to betaald worden. De intekeningen
sluiten af op vrijdag 13 juni om
18.30u. De foto's kunnen vanaf juli
afgehaald worden.

Kultuurraad

ZOMER KURSUS INFORIËNT
Inforiënt, het "infonnatie- en doku-
ntatiecentrum voor het Oosten" aan

de KUleuven organiseert tussen 18 en
23 augustus een zomerkursus waarin
diverse aspekten van de kulturen van
het Indiase subkontinent, China en
Japan en de Arabische wereld aan bod
zullen komen. Vanuit de ba1ngstel-
ling die de laatste tien jaar in het
Westen is gegroeid voor het Oosten
wil Inforiënt tegemoet komen aan de
toenemende nood aan diepgaande en
zeer diverse informatie over het üos-
ten.
Een uitgebreide toelichtings- en pro·
gra~folder is verkrijgbaar bij:

Inforiënt
Blijde Inkomststr.21
3000 Leuven
016/23.88.51

JOU~-\'1ERKING
Jolê is een chirowerking die zich
richt naar allen die zich met kindu-
ren en jeugdigen bezig houden, en
bereid zijn om op een speelse manier
kontakten te leggen.
Jo1é ~il je wat amusement aanbieden
en tevens toffe tips en weetjes die
handig kunnen zijn voor je eigen
jeugdwerk. Jolê is dus ontspannend
en vormend tegelijk (wat wil je nog
meer?).
Amusement wordt verzekerd door onze
bar, waar je elke woensdagavond te-
recht kan, en natuurlijk door al die
toffe mensen die er samentroepen.
Verder worden er aktiviteiten ge-
pland van zeer uiteenlopende aar.
EnerzijdS gebeuren er heel wat speel·

DAGBOEK(+)
Ik heb wein.ig goeie lteM.mte/t..ingen betMlL'td aan mijn eeJl4.te [aa»: Leuven. Oe 6ei·
.ten hebben u.c.h dltie [aa»: geleden voollgedarut. En.tIw~..i.a.6me en moilva.tie VOM
G~e Lt\l.'len II.IWnt.clwot6 aanwe.z.ig, zodat .i.k de toekonut - op htud.i..evlak
aUluln.h - Vlg hoopvol tegemou zag. Ik uw VlUt van plan om VL .the but Ije.a.u
06 mIJ U6e van te maken. fln VlVlVl.Ülg echtVL hee6t me meVl dan een [aas: ge-
b..'eld en ze ac.htVlvotgt me nog htee.dh, «wIt ande..u zou .ik n.i.u 1ta.aJr.de. peil
geg.'lepen hebben. Ik hc.hM.j6 niU alleen om mijn op&ta.nd.i.ge gevoel(,llh te bekoe·
len. MeC)t nog, ik !CU via de weg van het kwe.thend wooltd een zoet IC.'UUlkdoolt-
VOVlen. Ktt,-wend omdat hu de waaJtheid is, een a.ut de gat, en aan den lijve en-
de.ltvonden waaJtheid.

Het begon allemaal toen we in het
laatste jaar zaten van de humaniora.
We kregen twee alternatieve bezin-
ningsdagen voor!)eschoteld. Ofwel een
"serieuze" bezinning in Brumagne bij
de Maas ofwel een lichtere uitgave
bij gehandikapten in St-Kwintens-
Lennik. Ik keek gewoonlijk op geen
inspanning en daarom opteerde ik
voor het serieuze alternatief. De
vraag naar de zin stelde zich bij
mij op dat moment eksp1iciet en ik
hoopte er in Brumagne een antwoord
op te krijgen. De formule was zorg-

vuldig uitgebalanceerd. We gingen
vrij grondig in op levensbeschouwe-
lijke problemen, we namen gezamelijk
deel aan spirituele aktiviteiten, er
was toch tijd en ruimte om aan rekr~
atieve ontspanning te doen en de be-
geleidende priester was~dag~en nacht
bereikbaar om op alle denkbare en o~

(+) Onderstaand relaas is de weerga-
ve van de door de auteur zelf

meegemaakte ervaringen in een Leuven-
se peda. Over een gelijkaardige si-
tuatie in een andere residentie, be-
richtten we reeds in Veto jg. 5, nr.
10: ·zwarte praktijken in Leuvense
peda's" - nvdr

denkbare vragen en problemen in te
gaan.
De retraite liet een posieve indruk
na bij de meesten. Het leven kreeg
opeens een nieuwe, vo11ere dimensie.
Gewoonlijk kom je van een goeie re-
traite als een herborene terug. Het
enthousiasme ebt echter gauw weg als
het opnieuw in aanraking komt met de
realiteit van alledag. We hebben dat
zalige gevoel van iets nieuws ont-
dekt te hebben, kunnen bewaren omdat
we regelmatig met de begeleiders in
kontakt bleven. Zo werden de inten-
siefste retraitisten onder ons zelfs
uitgenodigd om een 'bezoek te brengen
aan "de universitaire residentie A-
renberg" in Leuven (1). We kwamen t~
recht in de benijdenswaardige kring
van heuse studenten en onvervalste
professoren en dat is een hele erva-
ring voor iemand die binnenkort ook
de stap naar de unief gaat zetten.
De sfeer op de residentie viel met-
een in de smaak en na enkele persoon
1ijke informele kontakten met de di-
rekteur en zijn trawanten besloten
de heren dat er met mij misschien
wel wat aan te vangen was. Ik had me
trouwens erg geïnteresseerd getoond
tijdens de retraite.
Ondertussen was er op school een he-
vige geestelijke strijd losgebarsten
Het kamp was verdeeld rond masturba-
tie dat als doodzonde uit Brumagne
kwam. We stelden ons sereen op - wij
wisten irmers beter - maar het vij-
andige kamp liet geen gelegenheid
voorbijgaan om ons een steek onder
water toe te dienen.
Inmiddels onderhield ik reeds een
"levensplan": twee keer vijf minuten
meditaite, een dosis schietgebedjes
voor in de moeilijke momenten en een
tiental weesgegroetjes. We hadden
.vande..!eraar ..godsdienst een ,kamer-
tje gekregen om onze bidstonden te
houden.
Op 31 mei van het·laatste jaar is
het dan gebeurd.
Ik had daags voordien een speciale
bedevaart naar Scherpenheuvel onder-
(1) is een priVé-residentie in Hever-

lee, niet te verwarren met de
door de universiteit zelf beheerde
Studentenwoonwijk Arenberg - nvdr

vloeikas, ...
In seminaries: warmterekuperatie,
isoleren, totale energie, ekologisch
tuinieren, alternatieve energie,
transport ..•
Door ~e~oeken aan projekten van
zachte energie, door diskussies over
kleinschaligheid en werkgelegenheid,

.r voeding en gezondheid, energiebeleid

nomen, alleen vergezeld van de I;ra-
nige priester die zulke rare snuiten
kon opzetten als ik het over mastur-
batie of andere verderfelijke pral;-
tijken had. Honderden of misschien
zelfs duizenden schietgebedjes heb-
ben we onderweg afgebeden.
's Morgens in de viering diende mijn
gezel mij herhaaldelijk wakker te
schudden. Weer thuis werd ik na en-
kele uurtjes slaap door de direk-
teur gewekt. Door de vermoeidheid
nog half versuft werd op op zijn
kantoor ontboden. Hij zei me dat i

se en kreatieve dingen zoals knutse-
len, volksdansen, straffe stoten uit-
halen, sport, pimpampet, ...
AnderzijdS gaan we ook de serieuze
toer op: even verdiepen en doorbomen,
wat waarSChijnlijk is doorprikken,
kans geven tot bezinning. Dit doen
we via een reeks gespreksavonden
waarop we een evenwicht zoeken tus-
sen uiteenzettingen en zelfaktivi-
teit. Als je een trouwe komer bent,
kan je dit laten gelden als "hogere
leidingskursus". Een alternatief
sepl kan je bij ons ook wel eens me~
pikken.
Momenteel spenderen we al ons orga-
nisatietalent aan ons septemberwee-
kend (een must), waar er kans is tot
kennismaking met onze Jolê-werking
en vooral met mensen die ook in Leu-
ven studeren. Dat kan je alvast hel-
pen je wat vlugger thuis te voelen
in deze studentenstad. Kan je je dat
weekend echt niet vrijmaken, kom dan
zeker naar onze startavond met het
tuin- en vestfeest op 7 oktober.
Meer informatie over Jo1é en het
weekend:

Jolê
Tiensevest 128
3000 Leuven
016/22.77.65

WERKWEEK ZACHTE TECHNIEK VOOR
ONZE SAMENLEVING

Deze gaat door van 24 tot 30 augus-
tus.
Niet alleen praten over, maar ook
praktisch bezig zijn met sociaal en
ekologisch verantwoorde techniek,
gericht op kleinschaligheid en zelf-
voorziening.
In bouwprojekten: b;ogas;nstallatie,
Darrieus-windtirbune, fietskar, iso-
latie, regeling voor zonneboiler,

genoeg "genade" van de Lieve Heer
via-via gekregen had en dat ik nu
maar meteen die unieke kans om mijn
leven aan God te geven maar met bei-
de handen moest vastgrijpen. Ik
mocht lid worden van "Opus Dei", het
werk van God. (2) Lid worden heet
"fluiten" in de geheimtaal van de b~
weging. Wat fluiten met lid-worden
gemeen heeft, ~g Joos weten. Er zal
wel een of andere levensechte anek-
dote aan verbonden zijn. Het Opus
Dei houdt van anekdotes en vooral of
uitsluitend als ze uit de mond van
de kopstukken komen. Oe Opus Dei-le-
den maken jacht op uitspraken als
waren het fotogralll1lCn.Menige "samen·
zijns" waren niet meer dan een eind~
loze aaneenschakeling van anekdotes,
tot vervelens toe.
Ik zou dus "fluiten". Half verdwaasd
zei ik oké, ik kon het geduld en de
ekspansiedrang van de direkteur aan
wie ik zoveel verschuldigd was moei-
lijk nog langer op de proef stellen.
Ik was 17 toen-ie me voor het volge~
de niet onbelangrijke alternatief
stelde: celibaat of huwelijk. Ik
wierp zachtjes op dat ik nog te jong
voe 1dç ~e_n i.kik er no.9niet OVer na-
gedacht had. Geeft niet, zei de di-
rakteur, neem toch ~ar het celibaat
aan, dan zien we later wel. En "Wie
zijn vrouwen kinderen voor Mij in
de steek laat, .•.".

"trll.l, :r·$
(2) over "Opus Dei"; zie ook Veto

jg. 5, nr. 10 "Zwarte praktijken
in Leuvense peda's - nvdr

en kernenergie.
Open-deurdag op 30 augustus van 13
tot 17u.
Inlichtingen:

Dialoog Werkgroep Technologie
(zie elders)

S.O.S, UNIVERSITAIRE GELE KRUIS
Het Universitaire Gele Kruis doet
een dringende oproep om haar akties
ten voordele van libanon en Iran fi-
nanci ee1 te steunen.
Een tiental studenten geneeskunde
gaan namelijk in deze landen de zie-
ken en gewonden gratis verzorgen tij·
dens de vakantie. Vervoer en verze-
kering kosten echter wel geld. Van-
daar deze oproep.

Uno Gele Kruis
t.n.v. Charles Rens
rek.nr. 001-0980484-
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B,T.K,-ER GEZOCHT VOOR L.S,W,H,
De Leuvense StudentenWerkgroep H~-
fi1ie wordt volgend jaar in een BT~-
.projekt opgenomen. Daarom wenst de
werkgroep nu reeds informeel in kon-
takt te komen met geïnteresseerden
voor deze plaats. De taak van de
BTK-er zal vanaf vermoedelijk septe~
ber bestaan in een sekretariaats-
funktie en in het mee-organiseren
van allerhande aktiviteiten.
We kijken uit naar iemand die ster
gemotiveerd is en enige ervaring
heeft in emancipatiebewegingen. Een
beetje of veel homo zijn strekt to
aanbeveling.
Kontakt opnemen met

LSWH
laria-Theresiastr. 20
3000 leuven
016/22.27.52
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Zo gezesd, zo gedaan. Aan de gezich-
en van de mensen in de ontbijtkamer

te zien, hadden ze allen met mij
geleefd. De blijdschap was groot.
Van dan af moest ik een volledig Ml~
vensplan" uitvoeren. Het jou waar-
schijnlijk onbekende levensplan had
de ambivalente kracht van een effi-
ciënt bestrijdingsmiddel voor mijn
zondig verleden en van een doeltref-
fend wapen om mij naar de heiligheid
te schieten. De direkteur verplicht-
te me om tijdens de laatste maand
van mijn humaniora dagelijks de Mis
bij te wonen. Hijn goedsdienstleraar,
een twintigtal brave nonnetjes en i
Een marteling, want mijn klasmakkers
dreven er zo graag de spot
Het beruchte levensplan bestond uit

n aantal "normen" di e - over de
le dag verspreid - ons wereldlijk

bestaan moesten overvleugelen met
n sChijn van heiligheid. Het zijn

de geestelijke bezigheden of spiritu·
le aktiviteiten die dagelijks goed

waren voor gemiddeld vier uut. Het
begon met de zogenaamde "heldhaftig
minuut". Als neofiet werd ik in de
"kamer van vier" gedropt temidden
van twee Spaanse (3) en één Brussel-
se ouwe rat. Het naleven van de nor-

n zou me gemakkelijker afgegaan
zijn in het gezelschap van voorbeel-
dipe Opus Oei-leden.
's Morgens om 7 uur klopte de direk-
teur op de deur om ons te wekken.
Van dan af trad de "heroTsche minuut'
in: in plaats van eens lekker uit te
rekken of nog wat te genieten van
het wakker worden, moesten we zonder
aarzelen onze dekens weggooien, uit
bed springen, op onze knieën vallen,
de grond kussen en "serviam" of een
ander schietgebedje prevelen. 0
heldhaftige minuut werd dus besloten

t een "aanbieden van de dag".
Tussen 7 uur en 7u30 moesten we een
ijskoude douche nemen (als lichame-
lijke versteviging aangeboden aan
gr. Eschriva De Salaguer, de stich-

ter van Opus Dei, in de wandel "de
vader" genoemd), tanden poetsen, aan·
,leden, bed opmaken en - als we om
8 uur les hadden - ontbijten. Om 7u
30 werd er een meestal geleide medi-
tatie gehouden. Het geestelijke pro-
grarrrnadat iedereen voor zichzelf

st afwerken naargelang zijn les-
senrooster, bestond verder uit: vijf
inuten lektuur van de Bijbel, tien
inuten spirituele lektuur buiten de

Bijbel, het bijwonen van de H. His
(3/4 uur, in het Latijn, ongeveer 20
minuten op de knieën zitten), 's mid·
dags het angelus en in de vasten het

(3) Het Opus Dei is in 1928 in Span-
je ontstaan. Vanuit Spanje pro-
rt het geleidelijk aan de hele

ld te veroveren. Voorlopig houdt
het zich bij het kristelijk deel van
de wereldkaart. Er wordens steeds en·

le Spanjaarden uitgestuurd om de
beweging op gang te krijgen (m.m.)

Salve Regina, een voltallige rozen-
rans, intensief de litanie voor O.

L.Vrouw, een bezoek aan het Sakra-
ment in de kapel, een half uur medi-
tatie in de namiddag, het opzeggen
van de "peces·, een speciaal voor
het Opus Dei gesmeden gebed, en, om
de dag af te ronden, een gewetenson-
derzoek. Daarbij kwamen dan nog de
schietgebedjes waar geen limiet op
stond, het beoefenen van de deugd
van de zuiverheid of de maagdelijk-
heid, het -aanwakkeren van het ge-
loof, •..
We waren in feite apostelen van God.
Bijgevolg moesten we dagelijks tijd
vrijmaken om aan apostolaat te doen,
d.w.z. andere mensen van het slechte
pad afhelpen en ze proberen te win-
nen voor onze overtuiging. Het Opus
Oei wil - zoals de naam zegt - de
heiligheid bereiken via het dagelijk·
se werk. De dagelijkse arbeid vormt
tevens het werkterrein waarin Opus
Dei op een direkte en indirekte wij-
ze apostolaat voert. Indirekt door
in het werkmilieu een voorbeeld te
zijn dat bewondering en respekt af-
dwingt, en direkt door - afgaande op
voorkomen en informele kontakten -

nsen aan te spreken, er bevriend
e te worden en ze in kontakt te

brengen met·de residentie en met het
Opus Oei.

We moesten Minstens één keer per
week te biechten gaan. Het was ver-
draaid moeilijk om zonden te vertel-
len want wij waren immers zo braaf
en gedwee. Het absurde verschijnsel
deed zich voor dat ik vaak naar zon-
den gezocht heb, zonden zelf kreëer-
de a.h.w. Oe biecht maakte wezenlij
deel uit van de algehele hersenspoe-
ling en breinmanipulatie die we kre-
gen. He waren weer netjes wit gewas-
sen en als er ons iets mocht overko-
men, hadden we tenminste een reine
ziel. Het vreselijke van de wekelijk·
se biecht was dat we niets meer kon-
den doen zonder dat de gedachte op-
kwam dat het wel eens zondig zou kun·
nen zijn.
In Opus Dei voert men aan dat je de

bovennatuurlijke perfektie (m.a.w.
een heilige worden) niet kunt berei-
ken als je niet eveneens de menselij·
ke perfektie nastreeft. Om tot een

nselijke perfektie te komen, werd
de zogenaamde "broederlijke verma-
ning" uitgevonden: iedereen moest wa·
ken over het gedrag van de anderen.
Als er iets niet strookte met de al-
gemene of de specifieke (i.e. Opus
Dei) etikette, dan was het de plicht
van de anderen om de schuldige op
een taktvolle, weloverwogen manier
te berispen. Je diende dus ten eer-
ste zelf je eigen gedrag te kontro-
leren, maar de anderen hielden boven·
dien ook nog een oogje in het zeil.
De ·verstervingen" vormen een hoofd-
stuk apart. Er waren zuiver lichame-
lijke kastijdingen en meer geestelij·
ke verstervingen. Tot de eerste kate·
gorie behoorden o.m. de koude douche
's morgens. wekelijks één keer op de
vloer of zonder hoofdkussen slapen
en het dagelijks dragen van een boe-
tegordel. Een boetegordel is een ij-
zeren reep met scherpe pinnen die
via twee eindjes touw rond de bil
moet gespannen worden. Daarnaast ken·
den we de verstervingen van alledag.,
ook wel de "verstervingen van de zin·
tuigen en van de geest" genoeme!. Het
was bv. wel toegelaten om meisjes te
zien maar het was ten strengste ver-
boden om ze te bekijken. Elke seksu-
ele prikkeling en zelfs elke gering-
ste vorm van genegenheid werd brutaal
de kop ingedrukt. 's Avonds moesten
we ons bed met gewijd waten bespren-
elen om de verraderlijke duivel af

te schrikken die vooral 's nachts op
de loer ligt: de duivel manifesteert
zich in alle "slechte neigingen" die
opkomen èn dus ook in seksuele prik-
kelingen en gefantaseerde droomver-
halen die in de slaap veelvuldig op-
duiken. Thuis maakte ik mijn ouders,
broers en zusters wijs dat ik een
neusverkoudheid had. Ik bewaarde m'n
gewijd water in een afgedankt flesje
neusdruppels. Ik moest overigens zo
veel mogelijk in mijn nieuwe familie
van Opus Dei blijven, want thuis
(mijn vrienden en zo) was een oord
van verderf en dus te mijden als de
pest.
Bij mijn "geestelijke leidsman", met
wie ik wekelijks een onderhoud had,
klaagde ik er voortdurend over d
ik zo moeilijk kon aarden in dat we-
reldvreemde milieu. '·lijntemperament
vocht wanhopig tegen het geestelijke

redaktie & medewerkers
menu bracke, al ain dcgrootc (studenten·
dokters, louis de meuter, an de wit.
herman francq, wiet grommen, gust man-
gel schots (alma), marcel meeus" jos
mergeay, mark oichiels, jan sempels,
bruno van gasse, pruus van goethem,
pol van mellaert, jan verbanck , veerle
vervelk

NO REEDS HERABONNEREN OP UW EIGENSTE LIJFBLAD!U KAN
Indien lezers volgend akademiejaar
(want we gaan ermee d66rl) dit blad
(Veto) net alles d '.erop en d'er an
(Stuc-voor-Stuc, Sport-un-iefje)
opn1euw thuis willen bezorgd zien,
vullen zij best bijgaande strook in
en brengen, mêt 20 fr (verzendings-

VETO STUC-VOOR-STUC 1980 - 1981

kosten), dit binnen op de permanen-
tie van 't Stuc (indien niet open:
steek alles in een omslag en gooi
het in de brievenbus van de permanen-
tie met vermelding Veto).
LET WEL OP. Indien je nog niet zeker

SPORTUNIEFJE

bent welk je adres volgend jaar zal
zijn, wacht dan even tot je dat de-
finitief weet met het inleveren van
het abonnement je; het maakt de boel
anders nodeloos ingewikkeld bij het
begin van '80-'81.

AA

VOORNAA'." I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I 1 I
ADaES (waar je de publikatie wil laten toekomen):

NAAM R E S IDE NT 1EI HU IS r"T'"I"T1-'1r-r"1"T'"I"TI-'Ir-r-I ""'1-rl-"'r-r-"I ""'1-"I-"Ir-r-"I """1-"1-"1-'-1 "T1-"1r-r"1"""1"T1""1--r"1"T'"I-rl-'Ir-rïl I I
ADRES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I ! I 1 1 I I I I I I I I I STR, NRI I I I IBusl I I I
POSTNUMMER[ I I I I GEMEENTE I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

. ooo
BETAALT 20 FR KONTANT

VIA OVERSCHRIJVING (1)
STEUNKAART KULTUURRAAD (2)

DATUM HANDTEKENING

(1) banknummer: 001-0561677-26 van "Algemene Studentenraad, E. Van Evenstraat 2d 3000 Leuven"
et vermelding ·verzending Veto '80-'81"

(2) diegene die een steunkaart van Kultuurraad neemt, krijgt de publikaties, zonder bijkomend
20 Ir te betalen, toegezonden indien men dit wenst (aanduiden op de st~unkaart aub)

raderwerk dat zich van mij had mees-
ter gemaakt.
In de les vermeed ik alle konttkt

t meisjes, alhoewel er vele liev
dingetjes rondliepen. Ik heb geen
enkele aktiviteit bijgewoond en i
ben nooit uitgegaan. Ik heb het her-
haalde keren uitgeweend in de kapel
en elders dat ik zo weinig reële
vr+endschap ondervond. In de Opus
Dei-familie werd er alleen over a-
postolaat gesproken.

eer dan een jaar heb ik in de kom-
plete zuivere, maagdelijke staat g"-
leefd. Ik heb ooit één keer drie
kusjes gekregen. Op mijn verjaardag,
en dan had ik er zelf nog niet om
gevraagd.
Na enkele maanden was ik dat onwer-
kelijke, onmenselijke geestelijk be-
drijf al aartsgrondig beu, maar ik
zat er op kot en ik kon nog moeilijk
naar elders verhuizen. Rond het ein-
de van het akademisch jaar had ik
vaak hoog oplopende ruzies met mijn
geestelijke begeleider. Mijn studies
leden wel onder de misnoegdheid di
zich in mij opgekropt had. Ik ben,
ondanks de nooit ophoudende pogingen
van de klub, uit de grijparmen van
het Opus Dei geraakt. De vrijheid
was me veel te lief. Ik was totaal
wereldvreemd geworden. Als ik iets
aan mijn vrienden te danken heb, dan
is het dat ze me in de eerste maan-
den na mijn uittrede heel warm opge-
vangen hebben.

Het Opus Dei is een bende oplichters
en psychologische moordenaars. Door
hun oerkonservatieve en achterhaalde
houding staan ze een menselijke
gOdsdienst in de weg. Ze zijn schijn-
heilig om Gods wil dat ze hun reële
politieke bekommernissen niet bekend
maken, dat ze hun ware bedoelingen
niet te kennen geven en dat ze zich
inpantseren in een verontrustende ge-
heimdoenerij.
Dit zal hen tegen de borst stoten,
maar ik heb nog heel wat morele
schadevergoeding te goed en dat weten
ze maar al te goed. Erg druk zullen
ze er zich waarschijnlijk niet om ma-
ken. Ik ben immers toch uitschot en
mijn hand is geleid door de duivel.
(4)

m.m.

(4) We kunnen hieraan hetzelfde slot
toevoegen dat in het reeds aange-

haalde artikel verscheen:"Daarom dur-
ven we met de neeste aandrang de vol-
gende eis stellen: het is onduldbaar
dat de akademische overheid deze pn_
da's als zodanig erkend. tenzij er
een drastische verandering optreedt
( ..•)". - nvdr

VAKANT! EREGELI NG OP ,T STUC
Vanaf maandag 2 juni gaat de vakan-
tieregeling in op 't Stuc. Dat wil
zeggen dat de permanentie, versader-
zalen en ateliers op de werkdagen
open zullen zijn van 9u tot 12u30 en
van 14u tot 18u30. In juli ( maar d
juiste data zijn nog niet bekend)
zal de hele bovenbouw van 't Stuc
volledig gesloten zijn; dit is even-
eens het geval op 12 juli (Vlaams
Feestdag), 21 juli (Ilationale Feest-
dag), 15 augustus (Maria-Hemelvaart)
en 8 september (Leuven Kermis).

orstigen laven i
de bar van 't Stuc en deze zal op
het normale ritme (12u - 02u) open
zijn. Tussen maandag 28 juli en zon-
dag 10 augustus tot 19u worden d
tappen en frigo's afgesloten wegens
opl:napwerken.
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