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ERDERHEID IN
VOOR
HERSTEL'BEI·EIDVAN REGERING

00 ~amer,
no de regeringsmededeling te hebben
gehoord i.v.m. het programme inzake
ekonomisch herstel, industriële en
commerci~le opleving en relance van
de werkgelegenheid, wijst erop dat
de overlegekonomie ons land grote
diensten heeft bewezen door een be-
cid mogelijk te maken, waarbij re-

gering, parlement en sociale part-
aren betrokken:
de houding van de regering
die erin bestaat ook in deze
tijd 1ezelfdo sociale part-

te roeven-moe tF.werk6n

o
vertrouwt erop dat de sociale part-
ners hun bekommernis voor de Belgi-
sche ekonomie en haar konkurrentie-
vermogen zullen waarmeken,
wijst er met nadruk op dat het gaat
om do werkgelegenheid van duizenden
landgenoten,
betuigt haar instemming met het re-
geringsprogramma inzake ekonomisch
herstel,
is van mening dat ue regering haar
programme betreffende de noodzake-
lijke inkomensmatiging moet reali-
seren met behoud van het beginsel
van de koppeling van de lonen aan
do index en met de zorg om de di-
verse bevolkingsgroepen een offer
te vragen, elk volgens zijn verma-

n in die geest beslist zij de
van de parlementaire
te beperken.·

Hiermoe betuigde de Y.arlBr op donder-
9 23 OKtober haar pri~cipiële i~-

iJterrrrn'IJ met het bel-eid dat de 1'8-
ri~3 Ti~d8n:l~s !.Jil i~ooerl1~ via
vvorzie~e"pro(Jratrl"rWet" (aie VE-

'l'O-4). Deze lJeek r.JOrdt eensel fd«
ui tspr lak veri.Jacht van ds Senaat.
ze pl'Ogramrna!.Jetis nog oolledig

klaar, 17rla1' uordt: in verscni l lende
korrrisaies sams~gepuzze l.d, Dieze 1fdiJ

'.ming kuam de parleT'len tai re Kom-
misaie 0001' onde~js - !.Jaar dus
over dil ont:lJerpen De croo, Humblet
ens gerlandeld vordt: - samen om

de beeprekinqen t4J beqinnen; er
is ecnter nog niets van bekend ge-
mak»,

Den« verklaring van de Kamer maakt
1 äuidslijk dat Tincismns, cis l'ICVl
"eet: eindeloos geduld, Ge!.Jape~dmet
uitspl':r/«m van bekende (lisfst li~k-
lJe) eko~omiste~ en de indruK latend
van ee~ totale, bijna ~ateve goeda
tl'OWJ" (DS), reeds succes beai~ t te
boeke~ met aij~ helemaal ~iet zo na-
iew taktiek: i.p. v. ee~ beleid te
ooera~, IJ6t bij !Jet zoals het Ge-
bruikeLijl( is en lJaarbij de uete-

in-

ooorstelle~ Ï(un~e~ uitgediskussi-
eerd r.JOrde~, laat de rsgeri~g het
parlerm~t ster.r.rJ~ 01)(11' een totaal
pakket IJ6tsooorsulle~, gebundeld
in ee~ zgn. progra~tj dia is ee~
8~e l-le proeedur« lJaarbij een mi~i
".,go lijk;"eid bestaat om ovsr de ver-
8citille~dB !Jetsooorsulle~ u~ gro~-
de te prote~j sleeilts enkele grote
ekonomische p~te~ (bescÎUlrmi~g van
~ijver.1uJids- en handel eapparaat ,
vepbeteri~g ~ de konkurrómtiepo-
8~tie, relance van ekonomieohe ak-
t:':vitei"cm bod komen, temeer daar dIJ vak-
bonden '1ierot al hun krachten zul-
le~ zettcin. raar de in de progranr-
ma:J6 t "«1e i~e pe is tai l:s", !.Ja14l"O~de l'
De Croo en Co, aulle~ praktisch o~-
gemoeid de reVue passere~.
Aan de progr(lJ'lJ7'l(1L;etvardt: bovendien
expliciet ee~ vertroUr.Je~smotie ge-
koppeld, !.Jat noch min nochmee» een
ÏUln tage is vanr.JeGecis 1'B(Jeri~g: als

naar progr<lJ'1fl'lt:.Wetniet r.JOrdt aanqe-
~Or.IC~, 8tapt ae het af. En r.JÏe aal
;"et -~durve~ i~ de huidige ei tua-
tie een regeri~g uit het zadel te
lichten?
Zoals reeds geae~d i~ VETO-EXPRESS
(16/10/75), valt er niet wel te ver-
1Jacitte~ van itet parlsnrlnt of de "110-
i-al:« partners" t eindikaten, VBO) om

de ne fas te plannen van De Croo e~ Co
teçen te houden, niervoo» zulle~ dIJ
atudsnt8~ en itet personeel. z4lf in

moeten schiete~ en een voor Je
regaril1g ~iet mis te verstane aktie
ooere~.
Binnen lISt Voorlopig lIationaal Eron t
(organisatie VVS) IJ6rd reed:J tot en-
kele ~ties besZote~. Op woensdag 5
november vertrekt er om 17 u op het
Hooverplein een betoging om 0~3e ei-
se~ i. v.m. de uniefs kracnt bi.i u
zette~.
Ditzelfcis aal op natio~aal vlak ge-
beure~ op donderdag 13 november in
Brussel.

r.'e ".,gen echter nie t verge te~ dat
IJ6tsont:J8rp 635 (De Croo e~ Co) al-
leen maar een onderdesl is i~ deglo-
bale krisispolitieK die de reGeri~g
erdoor wil dUW8~. Ee~ krisispoZitiek
!.Jaarvan cis eteunpi-l-aren van dB eko-:
~omie, de arbeiders, het Grootste
slachtoffer zulle~ zijn (zie VETO-4)
De Leuve~se ezudenten, die i~ de af-
ge lope~ [are» steeds de arbeider
gest6und hebben, moeten zeker ~Û hun
ol idari tei t: betuige~, ~u de reenten
van de hele arblilicisr8beoolÎ<i~(J r.JOr-
den aanqetaet:
Arbeiders-studenten: één front tegen
de anticsociale krisispolitiek van
de regering, nU!] gee~ holle slogan
zijn i~ de komende aktie!

Verleden jaar startte Medika het a-
ademiejaar met een aktie rond on-

rechtvaardig gebuisde studenten
Een kritiek op het dubbelzinnig
oude eksamenreglement.
Dit jaar is amper begonnen en Me-
dika staat weero~ als eerste met

ritiek klaar op het nieuwe
nt. _ _

a Hen bezatling-v~n do Hëllen
ele weken geleden,verhinderden
studenten geneeskunde deze Meal

de bijeenl·,ol"lSt van het Bureau van
de fakulteit.PaMfletten werden uit-
gedeeld in Ie gangen van de Minder-
broederstraat 17.Bij middel van
een r.egafoon hield men de mensen
op de hoogte van de besprekingen

at gaat er verkeerd ?

Verleden jaar werd een nieuw e~sa-
mcnreclement goed&ekeurd,dat van
toepasaing zou zijn op alle fakul-
teiten zonder onderscheid. Deze
aangelegenheid werd gedurende een
lange tijd voorbereid in de fakul-
teiten.Ook in de Geneeskunde. leze

nsen zitten echter opgescheept
met het twee semester systeem,wat
een verzwaring betekent van de stu-
dies.
In kompromis daa~e kende het ou-
de eksamen reglement enkele voorde-
len om die 'verzwaarde pil' wat te
verlichten.Dit alles verdween ech-
ter met de invoering van het 'uni-
verseel eksamenreglement'.
tiet .i6 behulglÛjl~ Je tlacfltuk .te.leg-
:Jen op de eenheid van dM.e ~afUolten
n.l. de gedoceeJlde st» 6,hu twee -
óen,e,6.teJlÓ!Jó.te.eJ,!(!)t het ~amen -
Iteglenren.t.WC:UUleeJlmeJl aan eeJl dezeJl
6a.ktoltC!Jl Itao..k,t, VeJll:,toolLt. men hu
eV(!Juui.cic..t.En dc:utmoeten de ~'e.e
C:UldeJle6all.tolteJl a.tVlgepaol.t woltden •
:fed.ika.oµ.teelLt.eclc..tvtVOOIt een .te-
ltLl!)keeJll1aaJt :Ietoude óljó.te.eJn,
;1e.t eve,.lJ.i.clc..tVC:UlveJLt.eJenjaaJt •
~elke zijn de konkrete eisen ?

let de invoering van het 'univer-
seel eksamenreglement zijn er vol-
gende konsekwenties :

1. geen mededeling van de in janua-
ri behaalde punten
2. herkansen ~n juni voor een buis-
vak van januari wordt onnogelijk .
3. vrijstelling bij 12 i.p.v. bij
10,waarbij men voor Meer dan de
helft van de vakken 10 dient te be-
halen.

1
vervolg blz. 2

ZE
4. spreiden(vakken uitstellen tot
september) wordt onmogelijk.
5. 50\ i.p.v. 55\ als voldoende.

al deze gevolgen ofte konsekwenties
betekenen een achteruitgang t.o.v.
verleden jaar.Men opteert daarom
VOOIt mededeling van de punten van
:ft. janUl.".JtiûUi-j611tA-"""!'5·~li1ï.Q-
in onzekerneid eksamens te begin-
in jun1.lIe1lkanóen VOOIt bu.i.6vakken
van januaIIÁ.. moe.tmoge.Ujk. u.jn ,
dit als een tegemoetkoming in ruil
voor een twee semester systeem •
Een 10 VOOIt vlÛjó.te.l.Ung .te.beha-
len,omdat de logika van pas op 12
vrijstelling te krijgen niet klopt.
Ofwel is een 10 erdoor en kent men
zijn stof,ofwel is een tien niet
door.En vermits een tien door is,
moet men de 12-vrijstelling radi-
kaal bestrijden. Wij willen niet
'kadootjes krijgen' voor wat wij
al verdienen.
en moe.t djn vakken k.WU1en Ópltei-

den,en dit weer in ruil voor een
twee semester systeem.
SO , .i6 eJldoolt en n.i.e.tSS ,. En
daarvoor is verleden jaar al ge-
noeg gestreden.

Algemeen kader •

Het nieuw eksamenreglement is ver-
leden jaar doorgedrukt geweest ,
·om mear eens teveranderen· zonder
de tijd te nemen 'om grondig het
hele onderwijssysteem aan te pak-
ken.En toch was het al te voor-
zien dat er in bepaalde fakulteiten
problemen zouden rijzen. Daarom
is ook in de diskussies naar voren
gekomen dat men bepaalde ruimten
moet openlaten voor dergelijke
gevallen. Typisch is wel dat men dit
alles nu weer vergeten is.



LEES DIT
VOOR JE MET
JE LIEF GAAT
ETEN !If

D1a-avond over gezonde en recht

vaardige voeding.

Aud1torium Vesalius, donderdag

30 oktober 20 u.

Vorig jaar verscheen het voed-

selboek. Het is een eerlijke

poging om aan een breder pu- 1,

bliek de oorzaken van de kris1s

van het gehele wereldvoedsel-

probleem, zowel bij ons als in

de arme landen, bekend te ma-

ken. Een héle boterham. Over

hoe met voedsel geknoe1d wordt,

over de krisis in de landbouw,

over onze eetcultuur die ons

verzwakt en ziek maakt, over de

gronduitputting en het schijn-

baar voedseltekort 1n de wereld

door een verkeerd gebru1k van

plantaardige en dierlijke e1 -

witten, over de rol van de voe-

dings1ndustr1e, over concrete
actiemogeli j'khèden voor jou -~

persoonl1jk en voor een grotere

groep •••••••
Over d1t boek bestaat ook een

dia-montage. Hiervan 1S een ex-

emplaar ter beschikk1ng bij

André Olaerts, Tervuurse Poort

103, citéé blok 810, 3030 Hever
lee. Je kan die aanvragen om bv

op je kot of 1n een groep van

je thuisparoch1e 1ets op touw

te zetten rond deze problema-

tiek. Wijzelf zouden deze monta

ge vertonen op donderdag 30 okt

ober om 20 h. in auditorium Ve-

Sal1US.
Er kunnen daarna ook vragen ge-

steld worden aan een voedseldes

kundige, Dr.fûeganck,I van Liakro-

biotiek Vlaanderen.
t/p.
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HET VACCINEREN VAN EEN STUDENTEN-
POPUIJl.TIE/ZINVOL EN EKONOMISCH .
VERANTWOORD?

Deze winter wordt een (kleine) griep
epidemie verwacht.
Griep is een infektieziekte waarvan
de besmettelijkhei~ zeer groot is.
Oe graad van besmettelijkheid in een
bevolkingsgroep is afhankelijk van
de weerstand tegen griep binnen de-
ze groep en van de leef-en woonge-
woonten van deze groep.
Een leefgroep zoals een studentenbe-
volking, die minstens 1/3 van de
dag doorbrengt in gesloten,warme
lokalen (leslokalen,café's ,T-dan-
sants, restaurants, gemeenschapshui-
zen,kot ••.) waar dikwijls honderden
mensen dichtbijeen samenzijn,is zeer
kwetsbaar.
Wanneer dan binnen deze groep enke-
le mensen ziek zijn dan is de kans
zeer groot dat 2 A3 dagen later,
10-tallen anderen ook griep krijgen.
Deze laatsten kunnen dan weer ande-
ren besmetten.Leefgewoonten bein-
vloeden is vrij moeilijk. Oe weer·
stand tegen griep verhogen is zeer
gemakkelijk en zeer efficiênt.
Het volstaat zich te laten vaccine-
ren. Wanneer in een gesloten gemeen-
schap ee~ aantal individuen zich la-
ten vaccineren, verkleint dit de
kans op uitbreid~ng'van de epLóemie
en zijn ook de niet-gevaccineerden
beter beschermd.
Zich laten vaccineren is,dus niet
alleen een daad van vooruitziende
gezondheidszorg voor zich.elf,
naar is ook een erg sociale geste
tegenover de omgeving.
Zelf gevaccineerd wordt U niet ziek
en kunt U ook uw omgeving (lief,
kotvrienden,geburen in leslokalen)
niet besmetten.

Verder is het ~k zo dat een vacci-
natie uw eigen natuurlLjk weer-
standsvermogen ~IIETverminderd.
Integendeel,uw ~erstand tegen
griep wordt erdoor verhoogd,en dit
op een elegante wijze:zonder zelf
ziek te worden. Dus verhoogde be-
scherming zonder tijdsverlies.

\'Ielkezijn nu de "ekonomische"
argumenten ten voordele van vac-
cLnatie.

I· Als U griep krijgt bent u min-
stens een 8-tal dagen goed ziek en
soms nog I A 2 weken MOe en futloos/
estal nog komt de griepepidemie

op een slecht ogenblik.: (jan.feb.
maart ..) blok- en eksamenperiode.
Enkele dagen tijdverlies voor een
eksamen kan nadelige gevolgen heb-
ben. Dus voordeel van tijdswinst
als u gevaccineerd bent.

2· Een erg belangrijk argument is
ook nog :U wordt gewoon niet ziek.

3· Anderzijds is vaccinatie voor
het individu en voor de gemeenschap
goedkoper dan griep te behandelen
en te genezen. Een voorbeeld:
1000 mensen in groep vaccineren kost
+ 100 frank aan elk individu.
Ïooo mensen met giep behandelen kost

UITSLAGEN ATLETIEKNAMIDDAG PLOEGENRANGSCHIKKING

15 OKTOBER Dames

SPEER DAMES 1. L.O. 20 ptn

'L,fj
2. Kiné 13 ptn

1. Vallons Chris 21m63 Kiné 3. Toeg. Ec 8 ptn
2. Leclrcq H. 19m48 L.O 4. V.T.K. 4 ptn

~3. Jonckheere M. 18m38 L.O. 5. Krimi 3 ptn
6. Medika 2 ptn

,.
r

KOGELSTOTEN DAMES lt1. Vallons C 9m32 Kiné Heren

2. Jonckheere M. 8m75 L.O. 1. V.T.K. 107 ptn

3. Vandoren G 7m70 Krimi 2. L.O. 64 ptn
3'. German. n ptn

400 METER DAMES ~
4. Medika 9 ptn
5. Kiné 7 ptn

1. Cal lens 65.2 Toeg.Ec 6. Econ.
2. Smidts 66.6 V.T.K. 6. Landb. 5 ptn

69.2 Medika - 7 Psycho 1 pt3. Verhoeven
4. Van Doorn 73.4 Krimi

HOOGSPRINGEN DAMES

1. Ghesquiere 1.55 L.O.
2. Callens 1.36 Toeg.Ec
3. Leclercq H. 1 .10 L.O.

minstens + 200 A 300 frank aan de
gemeenschäp (dokterskosten en medi-
katie) en nog eens 200 A 300 frank
aan het individu ( niet terugbe-
taalde dokterskosten en medikatie)
Dus ongeveer 1 tege.n5.
Als er zich bij die griep verwik-
kelingen voordoen wordt het zeer
vlug 1 tegen 10. Vaccinatie is dus
echt ekonomisch verantwoord.

Dit waren dan enkele argumenten
pro vaccinatie.
Er zijn zeker ook argumenten contra
maar die zijn ,ons inziens, veel
minder doorslaggevend.
Sommige kwade tongen beweren dat het
Medisch Centrum jui.t nu deze vac-
cinatiekampagne plant omwille van
de discussie rond de tweede stu-
dentenarts. Niets is minder waar,de-
ze kampagne wordt nu gepland omdat
het er het juiste tijdsstip voor is.

Dienst studentenvoorzieningen
Medisch Centrum voor Studente
Ladeuzeplein 16
Tel 016/ 235188

KOGELSTOTEN HEREN

1. Misteri 13.44m U.C.L.
2. Saviolo 11.83m L.O.
3. Decock 11.44m L.O.
4. Wuytack 8.90m V.T.K.
5. Merket 8.30m V.T.K.
6. Jansens 8.02m V.T.K.

SPEERWERPEN HEREN

1. Indestegen 46.25m L.O.
2. Decock 44.60m L.O.
3. Jaspers 37.76m L.O.
4. Mordyck 32.50m V.T.K.
5. Vermaelen 30.75m L.O.
6. MIj 5 24.13m V.T.K.

100 METER HEREN

1. Vanoverbeke 11.5
2.Wuytack 11.8
3. Baert 12.0
4. Meeus 12.0
5. Baumers 12.2
6. D'Huys 12.4
400·METER HEREN

1. Wuytack 53.3
2. Schröder 54.6
3. Caubergs 55.5
4. Punie 56.1.
5. Depauw 58.0
6. Meeus 58.5
VERSPRINGEN HERE

1. Saviolo 6m31
2. Huybens 6m05
3. Vanroost 5m90
4. Baert 5m51
5. De Manet 5m40
6. Wuytack 5m33
3.000 METER HEREN

V.T.K.
V.T.K.
V.T.K.
Germ.
V.T.K.
L.O.

V.T.K.
U.L.B.
V.T.K.
L.O.
V.T.K.
Germ.

L.O.
V.T.K.
Germ.
V.T.K.
Medika
V.T.K.

1. Demeyer 8.50.6 Kiné
2. Claes 9.23.6 Medika
3. Dekeyser 9.33.7.V.T.K.
4. Vermalen 10.00.7 L.O.
5. Bentein 10.02.2 V.T.K.
6. Allemeers10.12.6 Landbouw
HOOGSPRINGEN HEREN

1. Jaspers 1m88 L.O.
2. Van Roost 1m85
3. De Bi~vre 1m80
4. Moors 1m75
5. Demanet 1m70

Germ.
Ekon.
L.O.
Medika

Het is bepaald niet onmogelijk dot
ook vanuit andere fakulteiten stem-
men zullen op&aan te&en dit nieuw
eksamenreglement.ln Landbouw en
VTK wordt er al over gepolaberd .

En woar zijn er trouwens &een pro-
blemen ?
Oe eenvorrrd&emanier van eksamineren
en het ex catheura onderwijs,de nu-
merus clausus en de financiering
van de universiteiten,ga zo maor
door••• het begint allemaal erg te
stinken.HU .u al jallftntwl!j een
W !jwee.6.t van de ó.tuden.ten hU.
olldeJu.Uijó aan deze wU.veJL6Ue.U
eenó gllOIldi.g .te IteJt.ZÁ..eIl en op .te.
houden II'u. .ta/~,,'eJlk.
En dus wordt het tijd eens aardig
wat aktie te voeren om dergelijke
toestonden uit de (universitaire)
wereld te helpon.

550 j atVL K. U. Leuven mou. een 6ee.6.t-
jatVL VOM de ó.tuden.ten tUOItde.Jl ••••

P.N



PEDOFILIE
WAAROM EEN

• • • •

PROBLEEM ?.
STILAAN IN VE AKTUALITEIT:

1. Pe.do frilie. i.6 ge.e.n aU.e.e.n6.ta.and
plLObte.em.

Men k&n zich zelfs &fvr&gen of het
pedofiele &ls zOd&nig een problee
vormt. Het problematische komt wel
licht veeleer voort uit houdingen
v&n de m&&tsch&ppij niet enkel t.
O.v. dit verschijnsel, m&&r meer
nog t.o.v. de seksu&liteit in het
&lgemeen of zelfs t.o.v. &llerlei
individuele "eigen&ardigheden en
&fWijkingen" van welke &&rd ook,
die de "goede gang van z&ken"
lijken te bedreigen. We stoten
op een diepg&&nde intoler&ntie.

2. Hoe. I4JOltdt pe.do 6ilJ-e. a1A pno-
b.t.enla.Û6 eh e.ltVaJle.n?

Dit kunnen we vanuit verschillen-
de hoeken bekijken: v&nuit het
st&ndpunt van de pedofiel zelf,
vanuit d&t van het kind, v&nuit
d&t v&n de ma&tschappij •••

(&) v&nuit de maatschappij.
De verwerpende houding v&n de

tsch&ppij t o .v, pedofiele ~.'ln-
ten. zoals bv blijkt uit de

wetgeving, toont &&n d&t er een
probleem wordt erv&ren. De vr&&g
moet gesteld worden n&&r de juis-
te oorzaken en dr&&gwijdte v&n
deze probleembestempeling. Voor
deze intoler&ntie kunnen een
hoop theoretische (sociologische,
psychologische, •••) verkl&ringen
gezocht worden. Juist hier is nog
veel onderzoek te doen.
Overduidelijk is alleszins d&t er
in onze s&menleving een (zeer
strikt) ide&&l wordt voor ogen ge-
houdden, en dat elke inbreuk d&&r-
op wordt gezien als een &&nt&sting
van de waarden die onze best&ans-
zekerheid uitmaken. Afwijkingen be
tekenen een bedreiging voor wat
gevestigd is, en de re&ktie hierop
is &fweer, verdringing. Alzo is
~ze kultuur eng-seksueel en elke
individuele eigenzinnigheid op
dit gebied is uit den boze. Zeker
wanneer het onze kinderen betreft
(w&&r we dezelfde w&&rden &&n op-
dringen) wordt elke tussenkomst
in verruimende zin &fgekeurd.
De ma&tschappij veroordeelt pedO-
filie met het argument dat er
schade z&l zijn voor het kind. Er
zijn vooroordelen over lichamelij-
ke sch&de door geweld of verkr&ch-
ting (statistisch is echter bewe-
zen dat dit uiterst zelden voor-
komt), er zijn vooroordelen over
morele sch&de of psychische tr&u-
mat&, &ls levolg v&n een zich be-
dreigd voelen door seksuele toe-
nadering. Als men redeneert d&t
seksu&liteit een fund&mentele be-
hoefte is, moet elke vorm v&n be-
vrediging in min of meerdere mate
lustvol zijn, en zeker niet be-
&ngstigend. Als een seksueel kon-
takt dan toch &ls bedreigend wordt
erv&ren, is dit niet eerder het
gevolg v&n de a-seksuele of eng-
seksuele houding die ons wordt op-
gedrongen?

Conkluaies over sch&de berusten o-
verigens op enkele (verblindende)
gev&llen, en niet op een juist
doorzicht in het pedofiel s&men-
zijn en W&t dit voor beidep&rt-
ners met zich meebrengt.
De verwerping door de m&&tsch&ppij
steunt m.&.w. op vooroordelen en
onverrechtv&&rdigde ver&lgemenin-
gen, en deze moeten eerst ontkr&cht
worden door een juister beeld over
pedofiele relaties bekend te maken
even&ls v&n &lle gevolgen (zowel
positief als neg&tiefi die zulke
relaties k&n hebben (niet alleen
voor ons 'zorgenkind' trouwens).
Er dient dringend genuanceerd te
worden I

Is het niet juist de houding v&n
de ma&tsch&ppij die een pedofie-
le rel&tie tot iets problematisch
maakt, voor&l d&n &ls we het be-
naderen v&nuit de pedofiel zelf
of vanuit het kind.
(b) v&nuit de pedofiel zelf.
Wie zich als volw&ssene &angewezen
weet op kinderen stoot &lvast op
een m&ssa weerst&nden en verbods-
bep&lingen, die zich in de meeste
gev&llen ook gelnterioriseerd heb-
ben. De soci&le en morele druk kun
ken zo groot zijn, en kan tijdens
de opgroeiperiode l&ngs de opvoe-
ding ingebouwd worden, zodat een pe
dofiel gerichte persoon bijn& nood-

zakelijkerwijze tot innerlijke kon-
flikten komt .n deze neigingen -
tenslotte een wezelijk stuk v&n
hemzelf - voortdurend g&&t verwer-
pen. In veel gevallen leidt zulke
situ&tie zelfs tot een neurotise-
ring van heel de persoonlijkheid,
tot compens&tie l&ngs meer per-
verse uitwegen of tot ongecontro-
leprd afreageren met de be~onde
ge~olgen voor het sl&chtOffer. Het
psychisch dysfunktioneren, J&t s&-
menga&t met het gevoel &bnormaal
of minderw&&rdig te zijn, verhult
de werkelijke m&&tsch&ppelijke oor
za&k.
Zelfaanva&rding lijkt dan &1 een
eerste vereiste voor vrijw&ring v&n
de persoonlijkheid v&n het betrok-
ken individu even&ls voor die v&n
zijn omgeving. Dit lost echter nog
niet alles op: stress blijft er
bestaan, bf wegens &ngst om juri-
dische kwetsb&&rheid, bf wegens
frustratie v&n de diepste mense-
lijke kontaktbehoefte. wel blijft
de oorzaak v&n het dysfunktioneren
nu bewuster v&n sociale oorsprong
te zijn, en dit leidt tot heel
&ndere gevolgtrekkingen w&nneer
men &&n een &anp&k &a&t denken.
<
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(c) v&nuit het kind.
Veel&l maken we zelf het problee
voor het kind: panische reakties
van de ouders, zwa&rtillende ver-
horen door de politie, e.d.m. ma-
ken van pedofiele kont&kten iets
verschrikkelijks voor het kind,
wa&r het dit voordien misschien
helemaal niet zo erva&rde.
r1envreest dat de pedofiel bij
het kind iets heeft verknoeit.
r~n wil het kind ver houden v&n
seksualiteit (?). Men ziet het
kind &ls iemand die onweerba&r
en onzelfst&ndig is, en door wol-
ven bedreigd. Wordt in die hoU-
ding niet juist het kind miskend?
In de pl&ats van er zelfstandige
mensen van te m&ken, die leren
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BIJ DE OPENING VA

LUSTRUMJAAR

Graag had,ik bij de opening
van dit lustrumjaar, eens e-
ven onze eigen universiteit
in de bloemetjes villen zet-
ten.
De studenten die naar de o-
peningsplechtigheden geveest
zijn, op maandag 6 oktober,
zullen zich zeker niet be-
klaagd hebben. De.dag be,on
met-een mooi opgeluisterde
eUCharistieviering in de St.
Pieterskerk en daarna een a-
c~demische zitting in de
schouvburg. Wat mij ij de
eerste plaats opviel, vas het
talrijk opgekomen studenten-
publiek : blijkbaar konden
zij dus toch nog door dit tra-
ditionalisme geboeid vorden.
Want heel deze openingsdag
vas toch ergens indrukvekkend
en het shovelement vas dan
toch niet zov e r- doorgedreven.
Bij het zien van een derg'.-
lijke stcet van verstandig
veronderstelde mensen, ver-
geet je dan even je sceptische
achterdocht t.o.v. die pro-
fessoren en je kan alleen
maar hopen dat zij die naam
van hoogleraar dan ook terecht
verdiend hebben. Dit viel mi'
die dag ten minste minder
moeilijk. Want vat er blijk-
baar van die Leuyense univer-
siteit nog uitgaat, dat verd
maar pas dik in de verf gezet
door onze rector Prof. P. De
Somer.
In zijn akademische rede be-
klemtoonde hij dat de Leu-
vense universiteit één van
de oudste Europese instelling-
en vas voor hoger ondervijs
en dat zij een mijlpaal is ge-
veest voor de latere 6-eeuvse
universitaire expansie over
heel Europa.
Gedurende 550 jaar, zo beveer-
de hij, heeft zij zich voort-
durend moeten verdedigen te-
gen staatsinitiatief en staats-
monopOlie, gefundeerd vanuit
een voortdurende trouv aan
Rome. Prof. De Somer bevestig-
de dat heden ten dage hier nog

vdrvolg pag~na 5

STUDIEDAG
VOOR GEHAN_
DICAPTEN

orig jaar werd aan de K.U.Leu
een werkgroep gehandicapte
nten opgër~cht om aan ac-
noden, zoals verplaats -
studie-oriäntering, huie-
ng, toegankelijkheid van

bouwen •••tegemoet te komen.
werkgroep heeft o.a. als

1 de integratie van de min-
r valide studerenden aan de
versiteit te bevorderen.

ij tracht hierin te voorzien,
nerzijds door middel van het

doorspelen van informatie naar
overheid en uitvoerende organ-
en (zowel nationaal ale univer
tair) en anderzijds door het

beschikking staan als in -
ormatiebron en hulpverlenende

voor de belanghebbenden

initiatief wordt thans ac-
ef gesteund door de voornaam

diensten en
oor etudenten~

hiervan ervaarde
onmisbaar om zich

dit thema verder en beter
~nformeren en te documenter

n. Hiervoor lijkt het hen
oodzakelijk dat gespeciali
erde en gernteresserde insta
ies en personen bij elkaar

gebracht om tot een dui
overzicht te komen van

realiseren met het
van een studiedag

"STUDEREN ALS
1".uu.n.o,...,..L v.ru; J....," op 15 November

vervolg
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zelf te oordelen wat goed en slecht
is voor zichzelf en voor de ande-
ren. is ons opvoeden meestal een
opdringen van onze (bekrompen?)
waarden. zonder rekenigg te houden
met het individuele streven en kun
nen van het kind.
Pedofielen betekenen maar een ge-
vaar als ze zichzelf niet aanvaar-
den (maar dat is zoals gezegd een
gevolg van de houding van de maat-
schappij). Groter gevaar voor het
kind is echter onze protektionis-
tische miskenning van zijn (o.a.
seksuele) behoeftes tot verkennen.
beleven. leren •••

3• wat men 1IIe.~.tal veJlZl.O.i.j g.t 0veJt
eell pe.dofri.el.e. ~.

Oe pedofiele relatie hoeft in weze
niet te verschillen van gelijk
welke andere tussenmenselijke re-
latie. Hier ook spelen allerlei
gevoelens (van liefde. angst. ge-
negenheid. haat. bewondering.
enz.) een rol in het tot stand ko-
man van het wederzijdse gedrag. Dat
kan leiden tot een onbeperkte gam-
ma van kontakten. van liefdevol

tot gewelddadig. Dit is gewoon ei-
gen aan ieder menselijk kontakt en
op zichzelf geen probleem tenzij
in sommige extreme gevallen.
Het eigene van een pedofiele rela-
tie ligt er in dat een van de part-
ners een kind is. Een relatie met
een kind wordt voor de volwassene
vaak als minderwaardig beschouwd.
Uiteraard omdat het kind in onze
kultuur als minderwaardig wordt
beschouwd. Hierin wordt het kind
vaak onrecht aangedaan (en dat
heeft blijvende gevolgen op zijn
ontwikkeling) doordat het niet vol-
doende au sérieux wordt genomen.
als minder beschouwd. of zelfs als
een last. Heel onze kultuur is op-
gezet in het teken van de volwas-
senen. Het kind heeft geen rechten. 4. Een gJtOnd.i.ge. m~veJt-
er wordt bijna geen rekening mee andvUng iA noeUg; hoe. zal
gehouden. of dan alleen in funktie dat. aangepakt wolLdvt?
van wat het later als volwassene Momenteel lijkt dit het voornaam-
naar onze mening zal moeten pres- ste diskussiepunt: een mentali-
teren. Voor de noden van het kind teitsverandering dringt zich op.
is de pedofiel extra gevoelig. Hij maar hoe zal die bereikt worden.
kan het kind bijbrengen wat het el en op welke aspekten gaat men
ders ontbeert. De pedofiel bena- hierbij vooral de nadruk leggen?
dert het kind als een volwaardige E ij hilI dit
partner in heel zijn eigenheid r ~ n ver~~jk ~n e u gangs-
(dus ook zijn beperkinr,en en zijn pun en moge • .a.
onvolwassenheid). Essentieel is het a) de pedofielen als gemarginali-
respekt voor de waarden en mogelijk seerde groep
heden eigen aan het kind. b) de bestaande enge opvattingen 0-

Veel ouders hebben angst het kind ver seks (vooroordelen). en dan
tot zelfstandigheid op te voeden. vooral over kinderseks

Ze vrezen dat het kind eigenzin-
nig en ongehoorzaam zal worden.
of zich van hen zal afkeren ••• De-
ze irrationele angsten maken hen
onverdraagzaam (ze voelen zich in
hun gezagspositie bedreigd) tegen-
over vreemden die beter met hun
kinderen kunnen opschieten •••
Klinkt het onwaarschijnlijk wan-
neer men beweert dat veel affek-
tieve en pedagogische tekorten wor·
den opgevangen door mensen die
écht van kinderen houden?
Zulke beschouwingen kunnen idea-
liserend lijken. We brengen deze
aspekten hier aan omdat ze al te
dikwijls over het hoofd worden
gezien.

c) de kinderen als gemarginaliseer-
de groep

Dit zijn dus allemaal aanklachten
op wantoestanden en vooroordelen.
We kunnen echter ook gewoon
d) een realistische kijk geven op

wa' pedofiel samenzijn om het
lijf heeft.

Welke de beste invalsweg is. is een
punt voor diskussie. Op welk punt
zijn wij eigenlijk het meast in
het probleem betrokken?
Belangrijk is dat naar adekwate
middelen gezocht wordt om de be-
oogde mentaliteitsverandering te
bekomen.

Verlenen hun medewerking:
-Sociologisch onderzoeksinsti
tuut K.U.Leuven

-Rijksfonds voor de Sociale re
claesering van Minder-Validen

-Nationaal Instituut voor de
Huisvesting

-K.V.G.
-Licht en Liefde
-Het Nationale Rode Kruis van
Belgit1

-enkele personen met praktijk
ervaring •

Indien u verdere inliohtingen
omtrent deze studiedag wenst,
kan u steeds contact opnemen
met A.M.Temmerman, Dienst voor
Studieadvies van de K.U.Leu -
ven, bluntstraat 24 te 3000 Leu
ven, tel. 016/ 22.56.84 •
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Slechts weinige sporten hebben de
laatste 10 jaar een zulkdanige po-
pularisering en toenemende belang-
stelling gekend als tennis. Deze
evolutie op zichzelf is een vrij
interessant verschijnsel, des te
meer daar tennis, naast paardrij-
den en zeilen, nog altijd be-
schouwd wordt als de elite- en
bourgeoissport bijïUitstek.
Heeft deze reputatie dan toch ein-
delijk afgedaan? En in hoeverre
is deze tendens merkbaar aan onze
universiteit? Over deze en nog an-
dere aspekten van de tennissport
verneem je meer in dit artikel.

A. OPKOMST VAN DE TENNISSPORT.
Vooreerst enkele cijfertJes. Een
beter illustratie van de groeiende
beoefening kan immers niet gevon-
den worden. In 1970 waren er in
de U.S.A. 10,6 miljoen tennisbeoe-
fenaars, aangesloten bij federaties
en verbonden. In 1975, jawel ver-
schrik niet, 34 miljoen, dus meer
dan het driedubbele.
Een zelfde tendens is ook in Bel-
gië merkbaar. 25 000 beoefenaars
in 1970 tegenover 51 000 in 1975.
En deze cijfers mogen gerust met
2 vermenigvuldigd worden teneinde
alle tennisspelers, aangesloten
of niet, te beschouwen.
Een verdeling volgens het aantal
leden per provincie is interessant
omdat dit samenhangt met het bour-
geois-verleden van tennis(zelfs nu
nog is het Frans de voertaal).
Vooraan Brabant met 14 000, vervol-
gens Antwerpen (8500), Luik, Oost-
en West-Vlaanderen, Limburg en He-
negouwen.
Welke zijn de oorzaken van deze de-
mokratisering van de tennissport?
Vooreerst, de gunstiger voorwaarden
en het groeiend aantal gelegenheden.
Binnen gemeentebesturen en nationa-
le bonden als BLOSO wordt de laat-
ste jaren sterk geijverd voor sport-
beoefening: cfr. sport+, sportbi-
ennale, sportiva. Nieuwe sport-
kompleksen worden overal uit de
grond gestampt. Dit met het bij-
komende voordeel dat de openbare
(tennis-)inrichtingen veel goed-
koper zijn (zelfs gratis) t.O.V.
privê-klubs.
Een andere voorname reden voor de
popularisering is de werving van
de jeugd via scholen. In sommige
onderwijsinrichtingen staat naast
turnen ook tennis op het program-
ma: het feit dat tennis werkelijk
een "komp1ete" sport is, kompeti-
tief zeer plezant, geldt trouwens
hiervoor als verantwoording!
Interessant om vermelden is wel
dat in Tsjechos10vakije, MINI-
TENNIS een geweldig succes kent.
Dit is een variatie van het ei-
genlijke tennis met namelijk een
raket, tweemaal zo groot als een
tafeltennispalet, terreinen op
steen, wat minimaal onderhoud en
lange levensduur betekent.

s speelde
werd voor snob versleten. Inder-
daad, de verplichte witte kledij,
(vereist door de klub, ja zelfs
aan de KUL) het stijve, deftige
karakter (handjesdrukken enz.)
zijn nog steeds bestaande uitvloei-
sels van het elitair bourgeois-
karakter. Typerend is ook de hou-
ding van het publiek in de "tennis-
courts"; geen gejoel of lawaai,
geen spionkop zoals bij voetbalwed-
strijden. Integendeel, men bevindt
ee zich als het ware in een soort
tempel waar alleen stilte en immu-
niteit heersen . De permanent
vereiste contentratie kan evenwel
niet als pro-argument worden aan-
vaard, aangezien elke sport con-
centratie vereist. Niettemin komt
er een kentering. In de U.S.A. bvb.
(nog steeds de voorloper en voor-
trekker voor Europa) wordt tennis
in een losse sfeer, gekleurde kle-
dij, ja zelfs op straat beoefend.
De witte "Europa-kledij" wordt
door hen ondergoed genoemd.

C. MASSASPORT .
Gezlen de grote expansie gedurende
het laatste decennium is men geneigd
,te geloven dat tennis de weg van de
massasport opgaat.
Dit pleit alleszins in het voordeel:
De aantrekkelijkheid der tennissport.

Er is slechts weinig of geen voor-
afgaande kennis, noch training ver-
eist om te kunnen spelen; het vraagt
weinig partners, bovendien: er is
geen leeftijdslimiet.
Toch zijn er ook problemen: tennis
is een typische zomersport en sterk
weersafhankelijk, wat diskontinui-
teiten met zich meebrengt. Boven-
dien is tennis als zaa1- en tegelijk
wintersport nog lang niet aan zijn
doorbraak toe, voornamelijk omwille
van de ontbrekende akkomodaties. In
ons land vooral en dat brengt te ho-
ge huurprijs met zich mee en het e-
litair karakter ven deze sport bena-
drukt. Aan de KUL stelt dit pro-
bleem zich enigszins anders: hier
bedraagt de huurprijs slechts 50 fr
per persoon per uur , maar het heeft
niet de voorkeur. Het nl. onverant-
woord dat slechts 2 of 4 personen
tennis spelen op een terrein waar
10 A 20 personen andere balsporten
kunnen beoefenen. Slechts wanneer
de zaal niet voor balsporten gere-
serveerd js bestaat de mogelijkheid
tot zaaltennis. Vermeldenswaardig
is wel dat onder studenten het
bourgeoiskarakter zo goed als ver-
dwenen is en de popularisering sterk
doorgevoerd is: 1 000 van de 5 000
sportbeoefenende Vlaams studenten
spelen tennis. Ook gaat men, wat
kleding betreft, de Amerikaanse weg
op, al blijft het (verouderd) ten-
nisreglement i.V.m. de witte kledij
van kracht. Ivervolg pagina 7
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een un1verslte1
stand gehouden, die nu op de
meest diverse terreinen van
de humane en de positieve
vetenschappen op het peil
bleef van haar tijd, iets
'vat dan toch nog niet van al-
le katholieke instellingen
voor hoger ondervijs in de
vereld kan gezegd worden. De
De meeste studenten beseffen
dit maar al te veinig, mis-
schien terecht vorden zij
door een dergelijk Chauvinis-
me niet meer aangesproken,
maar toch hoopt elke student
dat onze Alma Mater gedurende
zijn studententijd deze naam
dan ook ten volle vaardig
maakt. Prof. De Somer bena-
drukte dat de houding van on-
ze universiteit geenszins ge-
kenmerkt verd door slaafsheid
en gedvee conformisme, maar
integendeel zij steeds tuk
vas op haar eigen autonomie.
De universiteit bezat vroeger
buitensporig lijkende privi-

Kris Lebeer
3de jaar

leges, die getuigden van een
onvoorstelbare eerbied voor
al vie met de universiteit te
maken had; deze privileges
verden in de loop van de ge-
schiedenis geleidelijk afge-
takeld en het enige dat nu nog
rest is het moeilijk te defi-
niëren begrip van academische
vrijheid. Maar steeds heeft
de Leuvense universiteit zich
verzet tegen een rijksmonopo-
lie over het hoger ondervijs.
Daarom kon deze vrije katho-
lieke universiteit, vanuit
het princiepe van vrijheid
van ondervijs, reeds van in
het begin van de 19°eeuv niet
meer rekenen op rijkssubsi
dies, het princiepe van staats
toelagen werd maar definitief
vettelijk vastgesteld in 1930.
Van dan af verden zij regel-
matig verhoogd. Door de vet
van 1971 op de susidiëring
van de universiteiten verd
elke discriminatie tussen de
rijks- en de vrije universi-
teiten opgeheven, theoretisch
althans, vant de staat eiste
steeds een ~rotere inmenging.
Om te overleven voelde onze
universiteit zich als het va-
re verplicht zich te laten
omkopen. Hoe gaat dit aflopen?
Vele politieke gezagdragers
vertonen een zeker wantrouwen
t.o.v. de universiteiten in
het algemeen, zodat hun auto-
nomie, die juist de fundamen-
tele basis van het universi-
taire leven omvat, in het ge-
drang komt. Er wordt inderdaad
ook op onze universiteit al-
licht te kvistig omgesprongen
met de financiële hUlpmidde-
len, maar toch drukte Prof.

De Somer vurig de vens uit
dat de Leuvense universiteit
steeds van haar voorrechten
en eerbevijzen zou mogen blij-
ven genieten. Dit getuigt van
een gerechtvaardigd chauvinis-
me, gellof ik, en laat ons da
zo posi~ief mogelijk t.O.v.
die vens opstellen en dan
ook hopen dat het dus een kna~
jUbileumjaar vordt.

Lezef1\.. SRV bA ie.l<..
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In de bloemetjes zetten mag
niet beletten de andere zijde
van de medaille te bekijken.
In de groene Veto publiceer-
den wij al een artikel over de
opening van het academiejaar,
dat stof tot nadenken geeft.
En of er zoveel studenten aan-
wezig waren op de ope~ng en
op straat, durven wij ons af-
vragen ••• Of zou de lezersbrief
in Humo nO 1831 van 10 oktober
1975 verzonnen zijn?
Terecht maak je de opmerking
"we kunnen alleen maar hopen"
wanneer je spreekt over "een
stoet verstandige mensen",om-
dat dit een zaak ~s d~e voort-
durend ge~valueerd moet worden
Evenals trouwens de kwaliteit
van ons onderwijs.
De kritiek op K.U.Leuven is
steeds ondergronds aanwezig.
Of zi j al dan niet de kans
heeft om aan de oppervlakte te
komen is deels een zaak van de
zelfde overheid. Maar dat is
misschien juist "Goed beleid".
Het antwoord op heel de econo-
mische toestand van deze univ
zul je terugvinden in de aktie
rond De Croo, Humblet en Geens
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Vorig jaar is de sportraad
van start gegaan met een uit-
leendienst,die ter beschik-
king stond van alle studen-
ten. Het grote voordeel was
dat de sportraad nu zelf al-
le materiaal kon ter beschik-
king stellen van de studen-
ten. Ook hoopten we daarmee
de verliezen aan materiaal
te beperken. Dit laatste
doel is zeker bereikt. Over
het gehele eerste jaar wer-
den slechts 6 truitjes ver-
mist. De personen die daar

6

verantwoordelijk voor varen
hebben allen een schadever-
goeding betaald. We mogen
dus wel zeggen dat deze doel-
stelling bereikt werd.
Het nieuve initiatief van de
sportraad is een dui~elijk
succes geweest wat betreft
het uitlenen van voetbaltrui-
tjes, en wel door het fei
dat de nood aan materiaal
hier het hoogst is. Volleybal
truitjes werden dan ook het
minst uitgeleend, omdat hier
het materiaal niet werkelijk
nOdig is voor de goede gang
van het spel. Ook willen we
hier vermelden dat de cijfers
voor de dames werkelijk lager
liggen, ongeveer 13%.
Door de uitleendienst krijg-
en we ook een idee hoe de
studentensport verloopt over
een geheel jaar. De volgende
grafiek is dan ook een typi-
sche weergave van de ontspan-
ningsaktiviteit van een stu-
dent.

Uit deze grafiek stellen we
vast dat de studentensport
twee uitgesproken pieken heeft
nl. in november en in februa-
ri. Dat de kurve in november
het peil van februari niet
bereikt is waarschijnlijk te
wijten aan het feit dat in
het begin van het jaar deze

UIlEN
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Tussen spinnen en roofwespen is
het el miljoenen jeren oorlog.
In die tijd hebben beide diersoo~
ten steeds gereffineerder aanvels-
en verdedigingswapens ontwikkeld.
Oe roofwesp heeft een spin nodig
els vleespot voor heer nakomeling-
en. Om een dit lot te ontkomen le-
ten sommige spinnen zich bij ge-
vear bliksemsnel aen een veldreed
naar de grond zekken. Andere
wanen zich veilig in een holletje
in de grond. Meer de roofwespen
hebben hun eanvel eangepast: ze
volgen simpelweg de valdraed,die
onvermijdelijk naer de spin voert
of ze liggen net zo lang op de loer
bij de ingeng van het hol tot de
spin heer poten neer buiten steekt
en de wesp neer eruit sleurt.

Sommige eerdspinnen deerentegen
bouwen een tweede uitgang,ven weer-
uit ze de vergeefs loerende wesp
~ij het eerste g~t hetmeJ1j~ ged~-
slean.

IJatuurl1jkis er een wespesoort
die det doorheeft en r~t ~en te-
genlist komt:ze steekt hadr dchter-
liJf,tot grote schrik van de spin
even door het eerste gat naer b1"~-
nen en schiyt dan rap naar de twee-
da uitcang OM de verblufte spin te
ovenrsesteren.
Het tefenwepen ven de spin zijn

nieuwe dienst bij de studen-
ten nog geen bekendheid ver-
worven had.
Opvallend is wel dat tijdens
de maanden december en janu-
~ri de curve valt. Dit geeft
juidelijk de invloed weer
van het tweesemestersysteem
dat in bepaalde fakulteiten
is ingevoerd, en de kans om
in die maanden examens af te
leggen in andere fakulteiten.

liCllanl.l.tU'8IlUtl UtlUl til., Uitl .. ~tlv ...l!.---'
kunnen worden efgesloten. Maer ook
daer is wet op gevonden,went er ia
een wesp met zo'n plette kop det
zij die tussen deur en schernier
ken duwen om zo met heer keken
de sluiting door te bijten en
heer prooi in het binnenste ven
diens hol op te zoeken.
Enkele spinnesoorten hebben hier
weer een entwoord op det de wesp
tot nog toe niet ken wisselen:ze
sluiten hun woning ef met een wig-
vormige prop of maken een labyrint
dat besteet uit een grote zeel
weeruit schernierende deuren neer
zijkamertjes laiden.
Dringt er een roofwesp binnen,den
verstopt de spin zich in een zij-
kemertje en loert door een kiertje
in welke kemer de wesp heer zoekt.
Op het juiste moment schiet zij te
voorschijn en metselt de wesp in.
U merkt wel:oorlog is een leng
verhael.

REDAKSIERAADREDAKSIERAADREDAKSIER
Isol, Kultuurraad, Kringraad,ASR,
Sportraad, UP, Werkgroep Veto, me
dewerkers allerhande•••
LAYO~LAYO~TLAYOUTLAYOUTLAYOUTLAY
werkgroep Veto( jazéker ru ewaar-t )

contactadres
H.Geeststraat 90 Leuven
maandag 15H beg~nt het
spel•••••••
à bon entendeur salut !

Op het laatste van het jaar
duikelt alles naar nul. Dit
is dan ook het beste bewijs
dat examenperiode een uitge-
sproken negatief gevolg heb-
ben op de ontspanning van de
student. Daarom achten wij
het absoluut onwenselijk dat
men zou overwegen àet twee-
~emestersysteem over de ge-
hele universiteit uit te
breiden.
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JUGGERJ.JAUT
(Rich&rd Lester - 1974 - VSA)

Het &fgalopen j&~r werd er nogal
wat gepubliceerd over de londer?-)
~chteruitg~ng van de Oritse film:
er komen niet zo veel degelijke
Engelse produkt1es meer in omloopl
en ook ontbreekt het nodige eeld.
Zo is het dan niet verwonderlijk
dat de op en top eritse cineast
Richard Lester lo.a. Beatlesfilms)
zijn jongste Hl~s (waaronder de : '::::.~.} !-ij '.' '.:, ·';1:.::.:::.::;. .' ;.:::.7:-:~:::·
2 "~lu.6kt.te.VL6" -films) met bu1ten- " .. ,.; . :.".:-:. r··:: .:. '.:-,':-:.':'';';';
lanlls kapi t&al heeft &ereal1seerd. ~:.;'.'.';:-:::::1\~~;~::-:.;::;:.;::::.;::::;.
Dat betekent nog niet dat Lester
zijn Britse eigenheid heeft prijs-
gu&even. De opzet van JUGGERJ.JAUT
is Amerikaans: een spektakelfilm Nou niet lachen als je hoort
in de jongste golf ral"'lpenfilms. dat het een BeLgi sche film is,
r:aar in de u1t~larking van het ver- en dan nog een animatiefilm.Op
hee.l , en vooral de typering van de dit gebied kan BelgiM,ook in ...
kara"ters is JUGGERJ.JAUT Brits; dit ternationaal zijn mannetje
wil o.m. zeggen dat de film veel staan.
soberder is dan de I\merikaanse Wat valt nu over de film zelf
tegenhangers in het Eenrel zoals te vertellen? In feite niet zo
trouwens ook andere Cri tse "super- heel veel.
product1ons" (BlUdge OVVl the IU- De muziek (Marc MOUlin) is ex-
vVl Kwa.i., My FaÁ.A Lady, RytlJt'~ cellent, grafisch (Picha) hel-
Vauglt.telt.) veel mineer dik in de der, en goed verzorgd. Maar
verf worden gezet dan deze made het scenario (Picha - Pierre
in USA. Bartea) , daar zit em de knoop.
Wat echter zo typisch is voor alle De film is duidelijk "stout"
LesterHlms, nl. Je ironie en kol- bedoeld, maar het wordt duide-
der, mist men in JUGGERlJAUT. lijk geforceerd en gezocht
JUGGER.IJAUT, het verhaal over een geestig doen. Tarzan is dan
man van wie de redding afhangt nog bedoeld als een parodie•••
van het öritse schip "Or1ttanica" •• nu , er worden wel wat filmmy
dat bedrei~d wordt r.'Iet.een ontplof- thes en heilige huisjes (let,-
Hnf als geen losgeld betaald terlijk) in hun blootje gezet,
ordt, is IJaarschijnl1jk een tus- maar de Hara-Kiri-sekstoestan-
sendoortje geworden voor Lester, _den zijn al vlug tot op de
die zijn echte aandacht koncent reér- draad versleten, en voor de
de op~c!e Mu.6~t.te.VL6-Hlns die hij mensen die het tijdschrift ken
tegel1jkert1jj draaièe. nen is de nieuwigheid er nog

vlugger af. '
TARZAN, SHAME OF THE JUNGLE,is
dus,wat je zou kunnen noemen
een parodische-sex-animatiefi
(althans zo bedoeld) waarin je
wel wat spitsvondige humor kan
vinden, en goed voor een avond
je uit ••••maar valt over het
geheel genomen nogal magertjes
uit •••••••

TARZOON, SHAME OF THE JUNGLE

Hoogachtend

Voor het opperhoofd van het Locatiebureel
.., --7. ,/""/

L ./' ~v)v--;,
L~' .,

UHf

,_.uxse I 0" Oktober 1975
.:ijnheer,
In antwoord op uw schrijven. het soUt ons

u te moeten mededeelen, dat wij gecn 16
plaatsen meer vriJ hebben voor het concert
van 23n Oktober, aan è.epryzen die u vra3.Bt.

Wij hebben ::tlleenliJknog ee1'.136plaatsen
aan 200 Frs.

ISOL HAPPENING * ISOL HAPPENING
**********••******

~ovies-Movies-Movies-Movies
As WRS mentioned last week,
ISOL membership cards are
valid for CIEE activities!
There will be SUNDAY NITE
movies shown 8.30 p.m. at the
Auditoire Vesale, near Almall.
Price : 25fr for ISOL and
----- CIEE members

30fr for non-members
Sunday, 2/11 :
The Life and times of judge
Roy Bean, by John Huston,
with Paul Newman, Jacqueline
Bisset and Ava Gardner
(original version)
Roy Bean, een desperado die
no~al vlug met de revolver
omgaat, geholpen door zijn
medeplichti~en, doet zijn
gerechtheid ~elden ten Wes-
ten VAn Pecos •••
Roy Bean, a desperado who
with the help of his guns
and partners makes hiw own
laws in the Pecos territory.

Sunday, 9/11 :
- Nous sommes tous en Liberté

provisoire
Wij zijn allen in voorlopi-
e vri.iheid

ItaliaAnse film van Damiani
Damiano met Franco Nero
An ltalian movie from Dami-
ani Dami~no with Franco Ne-
ro.
Een heftige aanklacht te~en
het gevanpenissysteem in
Italie. Vanzi, een jong en
briljant architekt, wordt
wegens vluchtsmisdrijf in
de ~evan~enis opgesloten.
Hij wordt in de konflikten
en afrekenin~en tussen de
gevangenen gewikkeld •••
This is a reaction a~ainst
the prison system in Italy.
Vanzi, a young architekt,
is inprisoned because of a
hit-and-run accident. He is
soon involved in prison
conflicts •••

DINNERS * DINNERS * DINNERS *
***.~w**.~*~.*~~**~*********

Every Thursday nite IS0L has
Contact "'ealwith Interna-

tienal Cooking.
Thursday nite at 7.30 - 50fr.
Advanced reservations only.
November 6 :
by Geprteke and Hilde (Dutch)
-Hollandse Zuurkool met worst

ananas en rozijnen
- Sourkraut and sausage with
pinapplae and raisons

November 13 :
by Magda (Flemish)
itloof with ham and cheese
sauce 1:l1"lU mashed potatoes

** ***'****

MUSIC & DRINK
The ISOL-bar is open 7 days
a week. Our address :
Boga~rdenstraat 8
For Information : come to the
office. The secretariat is
open from Monday - Friday
from 2p.m. - 5p.m.
telephone : 016/235057
Bo~a~rdenstraat 8.

In verband hiermee: is tennis
een dure sport?
Dit is relatief: waar men voor
een goede voetbaluitrusting
jaarlijks gemiddeld 1000 fr
uitgeeft ligt deze som voor
tennis niet danig veel hoger
(aan de KUL : slechts supple-
mentaire sportkaart van 100 fr
vereist.clublidgelden echter
jaarlijks 1000 fr )
Een economisch weetje :Belgi~
is een echte uitvoerder van
tennisraketten: 2,5 a 3 mil-
joen per jaar. Een voorbeeld:
Snauwaert produceert dagelijks
6000 raketten waarvoor 3% a
4% over belgië verspreid worden,
40% naar USA gaan en de rest
voor Euromarkt bestemd is.
Tenslotte waar blijven de Bel-
gische tennisvedetten? De te
geringe motlvatie onder Bel-
gische spelers is er de oor-
zaak van laag internationaal
niveau. Ter vergelijking:
in Nederland kan een goede
speler 4 miljoen per jaar ver-
dienen wat duidelijk een sti-
mulans is .
Bovendien dat zelfs onder de
topsporters van de tennis-
sport ( 7 a 8 uur oefenen per
dag ) nog de gezonde pret en
sportieve inzet wordt ervaren
pleit duidelijk in het voor-
deel van de sport: een feno-
meen dat alle oorlogen zal
trotseren en ten eeuwigen
dagen zal blijven bestaan

Toch is men nog lang niet zo ver al
bvb. in Australië, waar de tennis-
sport doorgedrongen is tot de arbei·

rsklasse i.p.v.: ieder huisje
heeft zijn kruisje, heeft iedere
ning zijn tennisraket.

nneer heb ikeen " goed 11 raket?
Dit is zeer subjektief: er is een
hele gamma goede raketten zelfs
voor een prijsklasse van 1 500 fr.

ans heerst ook hier nog snobis
.v.m. raketten die werkelijk te
zijn voor de speler.

TOT nu toe was er geen moge-
lijkheid om aan toneel te
doen in leuven • Van nu af
aan wel. We komen voor de
eerste keer b~jeen op don-
derdag 6 nov. om 20u.Plaats:
informeer eens op de H.Geeet-
straat 90,tel.:016/23.67.73



~ ~ --..---- -- ----~ --------~------------~~--------~
Oproep tot alle BLAZERS in het DINSnAG november I .

Leuvense!!!!!!! * tl'\) rrlad:Algemene verga- voLleg dames 19u.
Doe mee met de fanfare van de nerung in de H:Geeststraat,90 volley heren 2 'u.
"Blauwe Schuit" elke maandag= *Werkgroep marginaliteit: basket dames 21u.
avond om 20u. I Politieke vormingsavond:Al- volley heren 22u.
Repititie in café de blauwe bani~. 20u.Vital Decosterstr. voetbal her~n 21u.
schuit op de Vismarkt. ~4 I . I
zikale kennis niet

vereist v:'elzuc~t , * 0.1 .: 'U ziek €inbez inrun, .f..

naar palJasser:J. \. • , 2'"'u.in hel. .J. eestcollege, I
n.'" ::Il.rae',.
* Akl.iefmu~ie~ luisteren:
(cyclus van 6 voordrachten dr.
P.Scholl) Inschrijvingen in de
Monte. WO~SDAa november

*.. . *Kultullrr'lB.d:LUIZENMARKTOP ~
.p 'r~-stude~ten-w~rk~ng: D~ BRUU~ van 16-20u.verkoop-
1 •. ~aar~r~jden ~n Heyerlee stans en animatie!!

•:I ar-at é rzaal W~n~eklnd -~1odem ballet
~1- _ .:Yoga (zaal T1ense en lichamelijke expressie van

f~u~1.~u·. Z 'lkl b' aal 21-23u. in ..e t oud gebouw van
••. n~v. e~ u ~n z het sportkJ~.

sporta. , *Germania:John Rendboum and
the n 'w-'entanglegrote aula

.3 cl.
* et :. tegen het wetsvoor-
tel D~croo-Humblet-Geens te

17u. op het Hooverplein. I
*U.P. :Woord en gebedsdienst
rond het tIen"!"I~Rr iets
toeleven" 1 •1 1., . .'1 de b ...-
gijnhofken .•

Bije~IlÀolU::;l. werkgroep
woensdagliturgie te 20.30u.
in het parochiecentrum.
*Sporta-Studenten-werkin,:
19.30u. Schaatsen vertrek

aan ~ s- I
*'~•••: andbouw in de Thier-
br=
*vp~n vormingsvergadering A
20u. in sociale raad:Wereld-
situatie - 11.11.11-aktie.
*Vormingsvergadering MLB op
sociale raad om 20u.
basket heren 19u. apolloon-psy
volley dames 20u. johar.• 3-b I0
voe tbaI he r-en 19"," re r bank -v. t.'

t-------------~----------------+-----------------~----------------4-----------------~--VRIJDAG 7 november
VETO:redaktieraad op sociale

raad om 17u.

PI1A:
Forum:
- Jemes
ond,

laten sterven.
(14u. tot 20.30)
-Sex shop.(van
dinsd. tot dond.
14 tot 20.30u.)
Porselijnebruilolt
om 23 U. I
StudiO:
-14 en 18u.:Birds do it,bees do it.
-20u.:Dood van een non.
-22u.:La ch81se viae.
-16 en 24u.:The tekinb of pelhamlone two three.
Lovani..un: (
-22.4 -u , :John and Iilary
-14 tot 20.30u.: Het eiland op het dak van de wereld
Eden: I I
-Lie de in vrijheid. (alla dagen vanaf 14.1 .)
Vit~: l I
-18-24u.:De vier vuisten de lucht ~n
-20-22u.: Mourir a Madrid. I
Rex: I
-14 tot 20.30u.:Chinatown van Polansk

DONDERDAC 0 no ember
*1 11 .iur-r- 1: - euvens Unav.Koor
r-epe ueerc 1;1 _ e Trees.om 20u.

erkgroep toneel
om 20u. in het huis van Chié-
vre (begijnhof) I
Anti-faschlstisch-front om

20u. op 30ciale raad.
*Is l:lontaktmaaltijd(ne lerl.)
voorn reserveren bij Ie 1.
om 1. r , I
SIor ~-3tudenten-werk~n~:
lóu~zwemmen (st~delijk zwem-
b
1
1 '1

r 1.

?! ! ! )

men (zaat Windekind)
:"'Wldelen(vertrek aan

kretriaat)
cl. : • raté in zaal Win-

I
19u.
2)u.
l~u.

chemica-psych
konom.-farmA.

landbouw-theol

ercatoT v.r.e.
Lerkeveld-bios
Bios-apolloon
?auscoll.-wina
V.H.G.-selezian

ZATERDAC november *r.p. :
kre tieve sober ,el.i in .et h
Wijé'}llaalstart: _5u. slo':

I
end voor de Bijbelvlerk:roep
het klooster I begin :1 u.

ZONDAG november
.P.: weedaagse rond muz~ek

en menselijke kommunikat~e
te W~ -n;:al.
* U.?:_ntrodukt~eweekend te
Anser 'r:-_ "elkaar opvoeden
to~ pOl.~l;iekengagement

t---------------~-------O.l.'. Kr~ ~ aen voor het
ocialism •

eekend ro
teeltje te

ondag om 18u.
ezinningsweek
e Bonheiden in

MAAnDAG 3 november
* Kultuur-raad r -Modern ballet
en lichamelijke expressie om
2l-23u. in het oud gebouw van
het sportkot• r

-De Kegela<tr:
volksdansen om 20u. in de
munt.
*U.P.:repetitfe koor om 2Ou. •
in het parochiecentrum. I r MAANDAC 10 nner
*Sport'l-Studentenwerkir..: ZA'1ERDAO1 november *Kultuurrs :1: -, odem hallet en
20u.jazz gyr.mastiek{za.1 * .1. "edaagse rond muziek lichamelijke e pr-easi e om 21
indek1nd) I en m n ei.ajke kommunikatie tot 23u.in hel;oud .Rebouwvan
21<1•rurnen (zaal Tiense ;e :'1 'aal. . I het sportkot• I

poort). I L"P.:_ntroduktl.eweekendte -De Kegelaar:
*Begin van de Kambodia-week AnI::. _":le."elkaar opvoeden volK sen in de munt 20u.
(3-9 nov.)in verban, met de t p 1.1.t~ek engagement." +(U..:r petitie van het koor
11-11-11-aktie. or : AlB-Leu- o•• v•.Kr~stenen voor het om 1. in het parochiecen-
ven. I e ~ ~lsme. I trom. I

egin Eritrese week,ClEE __ *r,lar1d.naar Hendaye : harter-_ *Sporta-Studentcn-Werking:
(Van evenstraat)3-7nov. vlucht of met au ot sen naar 20u.:Jazzgymnastiek in de
orp:A:B - Front voor de be- het Baskenland (1.4UU,-)voor sportazaal.
vr-i jdi ng van Eritrea. mars van 2,0km. nnn,.. l'tetbas k~nland. 21u.:Tumen it1de zaal aar.

. Orp::Versch:lllendeEur-opeaenat~onalistische bewcp.inRen. de Tiense poort.•

ZONDAG novem
* ~, ersouwk: ....rionetten-
theaver Pompel erke met het
Zwervertje
*n.p.:\'leekendszie zaterdaB.


