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Vank u ••• Vank u. En VOOIL u van
'.t zel.6de..
Ondank6 de. u.nde.-van-de.-we.ILel.d-
voolL6pel..linge.n van Madame Blanche.
he.e6.t 1916 het wde. gehaald, al-
hoWJe.l Met zonde.IL kle.e.IL6cheulLe.n;
e.n lLed e.ne.n .to.t j u.iche.n U.j n e.IL
even.m.in .in oVe.ILvlo ed (VOOIL de..t0.M..6
u.e de jOJlltOve.ILu.c.h.te.n .in Ivtan.te.n
e.n Ujd.6c.hM.6.te.n van de. maand de-
c.vnb e.IL) •
En .toc.h bUjve.n we. el.1utaIt., el.k
jaall 6.te.ecU 0PMetISA) een "gel.uk-
/Ug" MetISA) j aaIl we.rt6 e.n •
uu. .tM.cU.Ue.? Ge.woon.te.? PIL06.i..j.t?
06 me.ne.n we het .toc.h?
I ede.IL van Ort6 zal, cU.ep .in z'n
bbtne.n.6.te., wel. e.nkel.e. we.rt6 en VOOIL
z.i..ch zel. 6 kc u .te.ILe.n. • •Ec.llte. we.rt6 e.n
u.wvtvan de ve.ILvuUhtg Met doo«
e..i..g e.n .toedoe.n vVWJe.ze.n.U j kt WOIL-
.d~~~",-goe4.e_ge.~zo!14hûd_, de. -<'_
ontmoe..t.i..ng met de. paJLtne.IL van Je.
dlLome.n•••
EIL wOlLde.n e.ch.te.IL ook we.n6e.n u.i...t-
gUpILOke.n, cU.e ge.e.n We.n.6en u.jn,
maaIl 6.tILe.v.i..ng e.n d.i..e. aU..e.e.n maaIl
WaaIl kunne.n gvnaa.k.t woJtde.n daon:
wpawWtge.n, tabeuIL, a.gUa..t..ie.,
6tJUjd.
Het.i..6 Met voldoende. da..t ~j,
4.tude.n.te.n, "we.rt6e.n" dat de moge-
Ujkhede.n .to.t dvnolvr.a..t<.4 e.lL.i..ng
van het ond~j6 behoude.n bUj-
ven, nu doen: de ond~j6~-
.te.1L6 de. e.e.IL6.te. po g.ing e.n .to.t nu -
me.1LU6 clau.6U6 ondeJUtome.n we.lLde.n,
nu de. 60 c..i..a.t.e. 6 e.h...toIL - ee.n be.-
lartglL.i..j ke. 6 c.ha.kel. .in de. d vno klLa.-
we.lL.i..ng - .in e.e.n IVtLt.i..e.ke. 6a.-
6e..i..6. VOOILhet behoud van de.
ve.ILWOlLve.n1Lec.h.te.n op ondelUAJ.(_j6-
vlak zal de. a.k.Ue. mo e..te.n v e.Jtd.e.IL-
gaan.
Het vot6.ta.a..t Met da..t ~ j we.rt6 e.n
dat aan ond~j6p1LogJt.amma.' 6 MW
we. -inhoud gege.ve.n woJtd..t, da..t ze.
gehe.lL6.tJt.uk.tulLe.e.Jtd. woJtde.n; h.i..e.IL-
vOOIL moe..te.n ~j ze.l6 ~e.-
ve.n neme.n e.n tU..twe.ILke.n e.n het
plL06U601Le.nkolLp4 e.n de. ove.lLhUd
e.IL.toe. blLe.nge.n ve.ILMe.uwUtg .in het
ondelUAJ.(_j4 doen: .te. VOe.ILe.n.
W.i..j djn eIL wWt.i..g me.e. aU. we.
me.e.IL dan alle.e.n e.e.n ond~j6-
optûcU.ng We.n4e.n lI'W%Jt ook een al-
geme.ne. VOJt.tMng, a.t6 doo« de. OVe.IL-
hUd daaIltoe. ge.e.n ma..te.JLiUe VOOIL-
waaJtde.n woJtde.n guc.ha.pe.n. Op cü...t
ge.ILe.a.t..i..6e.e.Jtd. .te. zien, zulte.n we.
de lLe.k.tolL voolL.tdUlle.nd moete.n he.IL-
btne.IL e.n aan U.j n v.i..6.i..e. 0 v e.IL de.
blLed e opdJta.c.h.t van de uMVe.lL6.i..-
.teU.

We. zo uden. Met Ue.VeIL we.n6 e.n dan
dat deze "wen6U" .in VeJlvu1..U.ng
zouden. gaan, aU..e.e.n al ma.aIL dao«
ee.n 6.i..mpel.e. v.ingVllmip.
Vat kan .in 6plLookju, maaIl Met
.in 1911.
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ALMA
Oe prijsverhoging is! Vanaf 1 ja-
nuari tellen we twee frank meer
voor onze dagschotel. Alle ande-
re prijzen in Alma slaan eveneens
in evenredigheid op.
Eens te meer heeft de politiek
van ' de kerk in het midden hou-
den ' en ' toegevingen doen ' het
gehaald op het kiezen van een
duidelijke en juiste sociale op-
stelling: geen prijsverhoging
in Alma.

Alles uord iU'~Pder! Waarom dan
de Alma n'

Op dit ogenLlik doet men overal
zijn best om deze redenering bij
Jan-publiel in te pompen. Op ra-
dio en 1 •V.I.omen in stijgende
mate menden aan bod die deze me-
ningen gaan spuien en ook de
kranten leggen er zich op toe de-
ze filosofie te verspreiden. -
Oe sociale realiteit is echter
anders dan de ekonomiese reali-
teit. Hoe groter de inflatie.
hoe meer de levensduurte stijgt •
hO~ksr~tor.-d3~nOO{~,~el<.(::I! ~c>ci:e-
Ie voorzieningen te behouden en
ze goedkoop te houden. De reöle
waarde van onze frank wordt er
immers kleiner op en al wordt
je loon geindexeerd. buiten het
feit dat die index soms vervalst
wordt kan je nu met je geinde-
xeerd loon niet meer kopen wat je
er voor twee jaar mee kon krijgen.
Bij een dergelijke tendens worden
een aantal diensten voor de ge-
wone mens onbetaalbaar. Hoe dik-
wijls hoor je niet de opmerking
dat de dokters onbetaalbaar wor-
den. dat het vlees stukken van
mensen kost enz. Dezelfde ten-
dens doet zich voor wat betreft
de kosten voor onderwijs. bejaar-
denzorg. enzovoort. diensten die
heel dikwijls zwaar gesubsidieerd
zijn en het in deze krisistijd
méér dan ooit moeten blijven.

Er is geen geld meer en LJemoe-
ten bezuinigen! Ge moet 1', 'en
met de riemen die ge hebt.

Dat er geen geld is. is zuivere
nonsens. Er is geld genoeg in
ons landje maar het is niet
juist verdeeld I Daar zit de

voor twee fran
knoop van de zaak. Heel Limburg
keert zich tegen de A24. bedrei-
ging voor natuurgebieden en
landbouwgronden. Oe gemeente-
raadsverkiezingen komen en het
, geen A24 voor Limburg , is
mee hoofdstuk van de verkiezings-
strijd. De CVP-burgemeesters
zijn echter maar pas verkozen of
CVP-Tindemans kondigt aan dat
die A24 er nu wél komt. Voor
wiens eer en profijt? Voor de
gewone !:'lensin de straat of voor
de betonfabrikanten? De verkwis-
tende manier waarop er aan deze
universiteit met de dingen ge-
gooid wordt is door iedere stu-
dent wel gekend. Betekent dat
ook dat er geen geld is ? Inte-
gendeel ! Maar het toont eens
te meer aan dat het niet gebruikt
bruikt wordt voor wat meer belan-
grijk is. Een juiste verdeling
afdwingen. dat is een juiste en
rechtvaardige strijd.

Wat de rieemn betreft waarmee
we moeten roeien mogen we niet
vergeten da'tCife 1n" deze meet.-
schappij voor de enen veel kor-
ter zijn dan voor anderen. Wan-

meer
neer ge er overal eenzelfde
stuk afknipt wordt de kleinste
veel ~eer gekortwiekt dan de
grote. ; frank opslag voor si-
gare" 'en is veel zwaarder voor
de werkman dan voor de doktoor.

2DDfr. per week verplaatsingskos-
ten naar Leuven is zwaarder om
,dragen voor vader-landbouwer
dan voor vader-direkteur-van-een-
bankfiliaal.
We moeten heel goed de betekenis
begrijpen van deze ' in de omgang
veel gebruikte filosofieën ' die
er op neerkomen dat men zich bij
de toestand moet neerleggen.
Om een Afrikaans voorbeeld te ne-
men! Moeten de zwarten van Soweta
roeien met de riemen die ze heb-
ben of moeten ze de riemen grij-
pen waar ze recht op hebben
Moeten wij berusten in ons lot of
moeten we strijden voor onze so-
ciale rechten? Als we de geschie-
denis van de sociale strijd na-
gaan zien we dat geen enkel recht
ni~t..J!Q._Q.!:...J?trijQ __J_.§ '!e_~~n--:'-! ____
~arom dan nu in de pessie gelo-

ven die door de vos gepredikt
wordt?

NIEUWE ONTHAALBROCHURE VOOR EER

Begin december kwam voor het
eerst een groep mensen bijeen.
die reeds geruime tijd werkten
aan de opvang en begeleiding van
eerstejaars aan de K.U.Leuven:
Vertegenwoordigers van de V.E.B.
( c vergadering van eerstejaars-
begeleiders in de U.P. ). van de
fac. en Jef Vanden Brande van de
Dienst voor Studie-advies kwamen
tot op heden samen in een tweetal
vergaderingen om eens na te gaan
hoe het stond met de opvang van
E.J. en wat kon verbeterd worden.
Uit de discussie bleek men vnl .
rond volgende punten te willen

werken : training en begeleiding
van ouderejaars die instaan voor
de opvang van r.J.;

het inrichten van één in-
terfac. namiddag waar de E.J. op
een open merkt info over werkgroe-
pen. organisaties ... kan bekomen)

en tenslotte de samen-
stelling van een nieuwe brochure.
Op dit moment werken we bij voor-
rang aan dit laatste project .
We vragen dan ook dat :

1/ e ~ke vereniging of organisatie
die studenten als lid opneemt of
tot haar activiteiten toelaat, een
tekst zou maken over hun µrincie-

TE"'AAR TUDENTEN

pes, LJerking, doelstellingen,
tiviteiten, a, '1' 4;ariaat 0
tactpersoon .,. d,~t alles op
1 getypte blz. en met aZ
ningsdatum oktober '77 voor
Tevens zijn LJe op zoek naar
matie over alle nuttige themata
die voor E.J. van belang kunnen
zijn ( !JOnen, eten ... aexualitei
en juridischp nulp, tweedehands-
meubelen ..J. A~a je LJat interes-
sants heb, ee .n dit dan even door"

Dit alles zou moeten binnen zijn
uiterlijk 31 januari op de Sociale
Raad. pla Libens Jo
Alvast bedankt voor je medewerkin



POLYVALE
noodzakelijk

Op initiatief van de Onderwijs-
werkgroep van de Kringraad werd
dinsdag 14 december 11. een de-
bat ingericht over de despecia-
Zisatie in het kandidatuu~onde~-
ijs.

Prof.Servotte, Wylleman en Oil-
lemans gaven als inleiders stof
genoeg on nog lang over door te
bonen.
Wij tra hten hier summier hun i-
deeën neer te schrijven opdat zij
die er niet bij waren toch niet
zouden onmondig blijven aangaan-
deze problematiek.

Pr f. JiyZZeman opende met een
boeiende voordracht over IJ de
rol van de unief in de mij. "

Alle universiteiten zijn in feite
" hogere beroepsscholen ", doch
dit verondersteld dat het hoger
gespecialiseerd onderricht wordt
voorafgegaan door een ruime en
algemene basisvorming.
Onderwijsverplichtingen en onder-
zoeksvereisten werken nu echter
vaak remmend op mekaar, doch ik
wens hier nogmaals te waarschuwen
voor het toebedelen van een se-
cundaire rol aan het universitair
onderwijs, aldus Wylleman.
We constateren dat meer en meer
studenten een bepaalde studie-
richting kiezen omdat hen die er-
gens interesseert of om wat ze
, den~en ' dat deze hen kan bie-
den. Oe unief moet er dan ook
voor instaan dat deze interesse
niet afgeschreven wordt.
Hoe langer hoe meer beginnen de
studenten zich vragen te stellen
omtrent de rol van de unief in
de mij., omtrent de huidige so-
ciale complicaties van het beroep
... en op deze vragen krijgen
weinigen een antwoorq~j~e~~
hun universitaire studies.
Nochtans is het één der belang-
rijkste opdrachten van de unief
bij te dragen tot de opvoeding
in het leren verantwoordelijkheid
nemen en het leren bezinnen over
enselijke waarden .•..

Tout court, de algenene vorming
en ontwikkeling van de student
krijgt te weinig aandacht en het
meer polyvalent maken van het on-
derwijs in de kandidaturen zou
hieraan zeker ten goede komen.

P~~f· Servotte verwoordde de re-
sultaten van een werkgroep aan
deze universiteit die zich enige

Een gelukkig nieuwjaar iedereen.
Onszelf ook trouwens. En het leven
ging verder. Het FILMFORUM 1n He-
verlee evenzeer. Op dinsdagavond
nog wel. Zeker.

Voor degenen die er noe niks van
gehoord of gelezen hebben: vanaf
januari tot in mei draaien op
TERBANK, Celestijnenlaan 70. ie-
dere dinsdagavond, met uitzonde-
ring van typische eksamendagen
een reeks films. Vijftien in to-
taal, waarvan een vertoning om
acht en één om half elf. 's A-
vonds. Je kan daar voor veertig
frank naar gaan kijken. Je kan
ook een abonnement nemen. Dat
kost je dan tweehonderd frank,
waarvoor je acht films naar eigen
keuze mag gaan zien.Koopje. En die
abonnementen zijn te verkrijgen
op de sekretariaten van de Hever-
lee-kringen, op KULTUURRAAD, in
kaffee 'Oe Pimpel', en uiteraard
ook aan de ingang van de zaal.

Tot dan.

TE
doch

KANDIDA TUREN
moeilijk te beslissen

tijd terug met dit probleem bezig
heeft gehouden.

Elkeen (!) weet dat het kandida-
tuuronderwijs te sterk gespecia-
liseerd is en dat dit nadelige
effecten heeft op de verdere vor-
ming en op de latere beroepsuit-
oefening.
Je kan dit euvel op twee manieren
verzachten of laten verdwijnen

a) via het inrichten van een
basisopleiding waar je nadien
nog alle richtingen uit kunt .
( er werd niet verder ingegaan
op deze mogelijkheid )
b) door het instellen van een

groep basiskandidatu~en ( die
als draaischijf naa~ de verschil-
lende richtingen, zowel aan de
unief als in het NUHO, fungeren).
En Servatte zag er 3

- cultuurwetenschappen ( theolo-
gie, wijsbegeerte, W. en L. en
eventueel geschiedenis )
- gedragswetenschappen ( psycho-

logie, sociologie, economie,rech-
ten en eventueel geneeskunde )
- positieve wetenschappen ( bio-

logie, scheikunde, wiskunde ... ).
Na een algemene basisvorming ont-
vangen te hebben, kan je nog im-
mer van richting veranderen bin-
nen het gekozen blok.

Bij de vraag naar het waar~m van
dit vernieuwd onderwijs, onder-
scheidde de spreker een drietal
aspecten .
Vanuit pedagogisch standpunt mag

een universiatire opleiding niet
enkel aan beroepsopleiding doen,
maar moet tevens de nodige plaats
en tijd voorzien worden voor vor-
ming die betrekking heeft op de
mens. Hoe de mij. en de mens in
uie miJ. functioneert--Zijn 'vra"-
gen die niet langer meer afgewim-
peld kunnen worden.
Er bestaat nu een kloof tussen

de exacte en de humane wetenschap
pen ( • 2 culturen ). Het blijkt
meer en meer wenselijk te zijn
deze te overbruggen en daartoe
kan een meer polyvalente vorming
wel sterk bijdragen.
Oe snelle stroomversnelling in
wetenschap en techniek pleit nu
minder dan ooit ten gunste van
een enge specialisatie ... wel
des te meer voor wat men noemt
, education permanente '.
Wat betreft het didactische as-

ijken we maar naar de recente
programmahervormingen bij de fac.
der rechten en in landbouw.
Spreker gelooft zelfs in een ver-
dere aansluiting tussen rechten,
politieke en sociale en economie.
( als de veran~ordelijken van
die d~ie fac. nu eens de koppen
bij mekaa~ staken •.. )
Dillemans ging daarna nogal uit-
gebreid in op het Amerikaans sys-
teem . Op lange termijn plant hij
het als volgt :

16-20 j.: ~én entiteit (College)
waarin vervat zijn de laatste 2

jaar van het S.O. + de kandida-
turen aan de unief •
Het programma groepeert zich rond
4 grote themata, nl. mens, maat-
schappij, materie en cultuur.
Dit onderwijs zou niet-functio-
neel gericht zijn en overschake-
lingsmogelijkheden inhouden.

vanaf 20 j.: universitair onder-
wijs dat functiegericht is en

.--..< -«~' . waarvan de duur afhankelijk is
van de latere functie en zin tot
specialisatie.
Hij maakte hierbij volgende be-
merkingen : dit systeem zou de
groei van een brede intelligentia
in Vlaanderen ten goede komen; de
beroepskeuze komt op een latere
leeftijd en wordt minder afhanke-
lijk gemaakt van de ouders; elk-
een zou kunnen genieten van een
verlengd algemeen onderwijs en
numerus clausus zou enkel bij het
universitair onderwijs moeten
plaats vinden.

peet, merken we dat er een onvol-
doende vooropleiding is bij de
eerstejaarsstudenten ... vandaar
het grote aantal mislukkingen
( al zal dit ook nog wel andere
even beZangrijke oorzaken hebben)
In de formule van een veralge-
meende basisvorming kan de stu-
dent inzicht verwerven in zijn
eigen situatie en mogelijkheden

en desnoods bij tijds over-
len.

ii!î. i.,. '!=:J

Nochtans zal dit alles niet zo'n
vaart ne~en, gezien de vele be-
letsels die zich opwerpen.
Oe wettelijke prograrrrna's zijn

vastgelegd en kunnen slechts na
een lange reeks vertraging~mecha-
nismen gewijzigd worden.
Het blijkt nog steed~ ~ eilijk

te zijn om tot een consensus te
komen over wat een universitaire
opleiding dient in te houden en
wat haar gronddoelstellingen zijn

er'in-tl'élilen\l8n- tiëEisKandlCJB="
turen vereist noodzakelijkerwijze
een verlenging van de studieduur
( is dit echt wel noodzakelijk? )
en noch studenten, noch belasting
betaler zijn daar voor te vinden.
Oe omschakelingsmogelijkheid

naar gelijkaardige richtingen aan
andere universiteiten of bij het
UHO dient daartoe verruimd te

worden en dit kan of zal wel niet
zo snel worden waargemaakt.

Prof. Dillemans wees er in zijn
uiteenzetting op dat polyvalente
kandidaturen wel degelijk haal-
baar zijn als daartoe de wil maar
aanwezig is.

~~~:~~~_~_~1'Rende~-vous
à Terbank dus voor de eerste film
van de reeks: 11 januari. de film
van André Oelvaux: Rendez-vous à
Bray. Deze film komt na 'Un Soir.
un Train' en 'Oe Man die zijn haar

De drie sprekers bleken alle ste-
vig overtuigd te zijn van een
noodzaak aan meer
mend onderwijs in ~- ..~..~~~~~~. _.. f~
~nn oIt""nist zo direct rea .-
liseerbaar en dit om vele redenen.
Misschien is het probleem te com-
plex • misschien ontbreekt de wil
en de moed om concreet stap voor
stap een nieuwe structuur op te
zetten.
We hopen maar dat dit debat geen
eenmalig gebeuren zal worden,
waarna alles weer jaren onaange-
roerd blijft. Aoademische over-
heid, facu7.tair~ verantwoordelij-
ken en studenten moeten ~ingend
aan mekaar zeggen waal' ze naart -e
wiZlen met deze universiteit !

j. Z.

kart liet knippen', en vbbr 'Belle:
Delvaux heeft zich voor deze fiLm
gebaseerd op een novelle van ene
Julien Gracq: Le Roi Cophetua.
Het spellt zich af in 1917. Oorlog
in het land. Julien is een jonge

Luxemburger die in Parijs aan het
konservatorium studeert. Hij heeft
een volledig negatieve levenshou-
ding: geen alkohol en geen vrou-
wen. Verder wil hij onder geen
voorwaarde aan de oorlog meedoen.
In de tijd dat patriottisme nog
een deugd was. zeker niet alle-
daags. Op zekere dag krijgt hij
een telegram van zijn vriend
Jacques. die hem uitnodigd naar
zijn landgoed in Bray-le-For~t
te komen. Hij gaat en wordt daar
ontvangen door het dienstertje
Elle. Jacques laat op zich wachten
en Julien vult zijn tijd met dro-
men over het verleden. vooral
Jacques. Het magiSCh-realisme dat
de films van Delvaux doorgaans
verder drijft. komt hier weer bo-
ven als Julien in gedachten met
zijn vriend praat. en die vriend
daar plotseling gewoon aanwezig
is. Waar eindigt de droom. en
waar begint de werkelijkheid?
Ju118n tr88dt don u1t z1jn 11018-
ment. en zoekt toenadering tot
Elle. De adolescent wordt vol-
wassen.

2



VERENIGING VOOR ECOLOGISCHE LANO -
EN TUINBClJW

do

Oe V.E.L.T. wil de ecologische
land- en tuinbouw bevorderen en
beschermen. ZIj ijvert dus voor gif-
vrije.gezonde teelt en produktie
van groenten.fruit.landbouwgewassen
vee en zuivelprodukten.Het hoofd-
doel van de vereniging is het ken-
baar maken van de ecologische
teeltmethodes.dus aanleren hoe men
voedsel zonder gif kan voortbrengen.
Oe V.E.L.T. wil ook komen tot kon-
trole op teeltwijzen en op de kwa-
liteit van ons voedsel.Ze richt
zich zowel tot de amateur als tot
de beroeps teler en evenzeer tot de
konsument zonder tuin.

werking
In iedere afdeling zijn regelmati g
vergaderingen over het onderwerp
gifvrije teelt.Er zijn vaak bezoe-
ken aan bedrijven waar gifvrij
voesel geproduseerd wordt.Er zijn
tentoonstellingen.reizen.diaprojek-
ties en er is het driemaandelijks
informatieblad"'t Seizoentje".
waarin een schat van gegevens voor-
komen voor al wie belang stelt in
gTfvrlj tulnialenoen g1fvri"je-land-
bouw.Er zijn afdelingen die grond
huren waarop leden gifvrij kunnen
tuinieren.Andere afdelingen rich-
ten lessenreeksen in of natuur-
wandelingen of een uitleenbiblio-
theek over de natuurlijke teelt.
en is ook bezig met de uitbouw

van een net van verdelers van hulp-
middelen voor de gifvrije teelt
en in het bijzonder in het voor-
jaar is er een zedenbeurs voor
wie zijn teelt wil beginnen met
biologisch zaad.

oraanlsall

Oe V.E.L.T.is een landelijke ver-
eniging.Op het ogenblik bestrijkt
ze het ganse Vlaamse land.Het lan-
delijk sekretariaat is gevestigd
te Halle.Over het hele land zijn
er afdelingen en kernen.Wie aktief
wenst mede te werken aan de uit-
bouw van de vereniging neme kon-
takt op met het landelijk sekreta-
riaat.Uiteindelijk willen we komen
tot massale bewustwording van de
verbruikers en tot de produktie
van gegarandeerd gezond voedsel op
een zo groot mogelijke schaal.

lidmaatschap

Een gewoon lid betaalt voor I977.
300 fr lidgeld.Een student betaalt
250 fr (geef op waar u studeert)
evenals gepensionneerden.Steunende
leden:400 fr. ereleden minstens 500
fr.Ook nog te bekomen:jg'76 aan
200 fr en.jg'75 aan 150 fr.In het
lidgeld is het abonnement op het
tijdschrift 't Seizoentje begrepen.
Men wodt lid door zijn lidgeld te
stortenop de rekening van de V.E.
L.T.afdeling in de buurt.
Tot slot. afdeling V.E.L.T. Leuven
Crabbe Herman
Beetrijslaan 53
3110 Rotselaar

Rek nr. 431-0037631-66

FANTASTISCHE LEUVENONTDEKKING TE

Verleden week ontdekte B. Laas-
kaak. verbonden aan de KUL (Ka-
tolieke Unie van Luierekken) het
106de element van de scheikunde.
namelijk het element "profes-
sor".
Symbool Prof •• atoomgewicht gaan-
de van 50 kg. tot oneindig. va-
lentie O. te vinden onderaan in
de vernieuwde tabel van Jef Men-
del.
Enige kenmerken: niet-metaal,
vlezige massa, een pest voor de
meeste elementen van het perio-
diek systeem, vooral voor het e-
lement "student".
Het element "professor" bevindt
zich in de groep IXc. bij de on-
edele gevallen, naast het Nixon-
watergat en het Baudrin-element.

In de Leuvense natuur komt dit
element veelvuldig voor, te veel
naar de mening van enkelen. In
vrije toestand is dit element
nogal aktief. Het pas ontdekte
element komt dan gewoonlijk voor

in de groep "gezin", op enkele
uitzonderingen na - dezen noemt
men dan ook "kp's" (kanunnik-
prof.).
In een kovalente binding met het
overbekende isotoop "universi-
teit" is dit element vrij pas-
sief, het komt er dan wat sla-
perig voor. Oe uitzonderingen
hierop noemt men stofzuigers.
De laatste groep wordt alzo be-
schreven: prof + leerstof· vin-
gerkrampen. In de universiteit
is het element "prof" meestal
in de nabijheid van het element
"student". Zo ontstaat er soms
een reaktie met als eindprodukt
een verontwaardigde, soms zie-
dende professor. wat meestal een
ontplOffing bij de student ver-
oorzaakt.

Katalysators om het element in
werking te krijgen zijn bier, T-
Dansant. reisjes. dopen. aller-
lei feestjes en soms het hoor-
college.

Als men de drie elementen "pro-
fessor". "leerstof" "student"
laat reageren, goed schudt, en
acht maanden wacht. dan verschijnt
na een kristallisatieproces het
Eksamen. Na een scheidingspro-
ces heeft men dan nog twee ele-
menten over: het geslaagd- zijn
en de buis. Gevolg: men onder-
scheidt duidelijk drie stoffen:
zaksel. hereksamen en de chan-
sard. Bij de eerste twee komt de
leraar-professor er dan voor in
zijn nopjes, voor het derde ge-
val wordt het dan een zuur ge-
zicht.

Na een levensduur van zeventig
jaar - bij sommigen meer. bij an-
deren minder - wordt het element
uiterst passief. wat men "pensi-
oen" noemt. soms verrijkt met
het element "emiraat".
Requiescat in pace.

Delafon.

tUt 'IONUMENTA M.3 (blad van de
H~t0Jt...i.6che KII..&tg I

aktivitips
MAANDAG 10 JANUARI

Grote Aula:'Het Trojaanse Paard'
met: On.twaa.kt, veJUOOlLpenen dell
aaIlde ••• maaI!. Ma allemaal. ge-
lij~.20.00, inkom 100. studen-
ten en doppers 60 F. Org.: Léon
Lesoil Strijdkultuur Leuven -
Kultuurraad.

DINSDAG 11JANUARI

Filmforum Heverlee: 'Rendez-vous
à Bray' (A.Delvaux): 20.00/22.30

Elcker ik: werkgroep marginali-
teit: 20.00: bewustzijnsvorming

WOENSDAG 12 JANUARI

Grote Aula: Kevin Ayers.

Sociale Raad: Aktiekomitee
'~umerus Clausus' 17.00 uur.

- Alg. VeIlg. op Ku.Uw.wtaad
20.30 h.

- VeIlg. Open Podium 22.30H
H•GU6t6t1t.. 90.

DONDERDAG 13 JANUARI

Elcker ik: 20.00 Sociale genees-
kunde, met Or Peers en Or Brus-
selaars.

VRIJDAG 14 JANUARI

Vormingsvergadering MPK

MAANDAG 17 JANUARI

Kultuurraad 20.30: fotografie-
kursus.

Dinsdag 16 Januari

Filmforum Heverlee: 'French
Connection' (W.Friedkin)
20.00 en 22.30

Elcker ik: info-avond over
Abortus. Met dia's en film.

WOENSDAG 19 JANUARI

Kultuurraad: kursus zeefdruk
om 14.30 uur.





de24. uren làoprnaraton
~at belieft u?
4 uren lopen zonder ophouden?
~at is dat voor een mop? of
en flauve studentengrap?
elk een vaanzinnig idee!

n toch gebeurt het!

aarom toch? Voor een stunt,
oor de sportieve prestatie,
oor het breken van zijn per-
soonlijk rekord? ...
isschien vel, maar in de eer
te plaats, toch zomaar om
e te doen, louter voor

sportieve amusementsbeveging,
samen met andere mensen van
de fakulteit.
ant tenslotte loop je die 24

uren niet alleen!
Het is slechts de bedoeling
at je één of meerdere rondjes

loopt rond de grote piste van
het Sportcentrum, vaarna de
volgende (zonder onderscheid
van sexe) de visselstok van
jou overneemt.
De snelheid vaarmee je loopt
heeft helemaal geen belang.

De bedoeling is enkel om met
de mensen van je eigen fakul-
teit 24 uren aan één stuk door
te lopen!

Hoe is zo'n maraton eigenlijk
ontstaan? Zo'n tiental jaren
eleden startten de ingenieurs
tudenten te Heverlee voor het

eerst met een 12-uren-maraton.
ezien hetgrote succes en en-

thousiasme in eigen kring
verd deze sportmanifestatie
jaarlijks herhaald en na enke-
le jaren zelfs uitgebreid tot
18 uren (van 8 uur 's morgens
tot 2 uur 's nachts). De res-
terende uren bleken echtereen
grote hinderpaal.
Gestimuleerd echter door het
voorbeeld van de antverpse
studenten van de U.I.A. die in
1912 een 24-uren maraton lie-
pen (en meteen een officieus
vereldrecord liepen van 490km
of 20,4 km/uur) verd in decem-
ber 1912 overgegaan tot een
20-uren-maraton en het acade-
iejaar daarop tot de eerste

Leuvense 24-uren van VTK.
Dit had zo'n bijval (425km)
dat dit jaarlijks verd her-
haald.

Voor de tveede uitgave (decem-
ber 14) en tevens de varmste
nacht van die vinter, namen
naast VTK ook landbouv en eko
nomika deel.
De derde uitgave kreeg zeven
deelnemende fakulteiten, vaar-
onder het sportkot, die met
62 km het Leuvens rekord be-

zitten! Onvergetelijk aan deze
maraton vas het zeer koude ve~
der (-20°C) zodat zelfs de tap
installatie bevroor!
Dit akademiejaar had de vierdé
uitgave plaats met zes deelne-
mende fakulteiten.

Ziezo, de 24-uren zijn gelan-
ceerd om nog een lange geschie
denis te schrijven. Ook aan de
dorstige vordt gedacht! Dit
jaar vas er de rijke keuze
van varme (soep, oxo ...) en
koude dranken. Een mini-bar
en dito-muziek zorgen voor
alles.

Deze loopmaraton is de groots
ste massasportmanifestatie
aan de K.U.Leuven. Meer dan
1000 studenten lopen mee!
En dat alles gebeurt in zo'n
belangeloze en sportieve sfeer
dat vie eens van de 24-uren
heeft geproefd, de volgende
jaren zeker van de partij zal
zijn.

Ronden Km

Historia 249 121
Landbouv 386 191
Chemika 615 344
Psycho 112 363
Pedak 150 382
VTK 888 453

Historia liep 9 uur 20 min,
Landbouv liep 12 uur.
Opmerkelijk is de prestatie
van Chemika dat de 24 uren
uitliep en toch slechts 250
studenten telt!

Jean-Pierre Wuytack

photo
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UITSLAG~ VAN DE NEGENDE MARATON
LEUVEN-ANTWERPEN OP5NOV.

Aantal inschrijv./aangekomen
K.U.Leuven 253 202
Rest 125 109

Totaal 318 311

1. STAPPERS VANUIT MECHELEN

3.
12
22
23
28
29
30
31
32
39
o
1
6
1

48
49
51
58
59
60

Van Menen W. KomWet
Pieters C Psycho
Onckelinckx Kine
Boeckenhoge Ilo
Gielis A. Kine
Boydens P. Kine
Vonck L? Genees kunde
Belmans E. Geneesk
Goetschalks A. Psycho
Bourhaeve M. Psycho
Brees C. Psycho
Schippers M. Psycho
Gijs J. Ilo
Verelst A. Ilo

3. STAPPERS VANUIT LEUVE

01. Stevens E. Ekon
02. Wouters A. VTK
03. Goidts L. VTK
04. De Hert M. ILO
05. Van Doorslaer P.
01. Lecomte F.
08.Van Aerde
10. Hopchet P'.
11. Par qui n G.
12. Loenders
13.Goris D.
14. Van den Broeck F.
15. Van Dick L.
11. Van Keerberghen
18. Van Bogaert J.
19. Merlin D.
21. De Clerck H.
22. Van den Bon E.
23. Van den Broecke
21. Wilboorts W.

4u46
5uO
5uO
5u12
5u13
VRG
Kine
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
Psycho

G?Landb
VTK
VTK
Kine
Kine
VRG
Psycho

4. LOPERS VANUIT LEUVE

01.Peeters J. Landb
02. Van Erreveghe J.
03. Dailey D. ILO
04. Wuytack J.P. VTK
05. Bammens G. VTK
06. Offeciers J.
08. Schepers
09. Kriegers R.
10. Ván de Kasteele
11. De Schutter J.
12. Thibault S.
13. Van Lint J.
14. Peeters R.
,16. TOl'reel:~R.
11. Smeuninckx P.
18. Weerinckx J.
19.Rigeaux A.
20. De Clerck D.
21. Jansegers L.
22. Verlinden E.

FORUM: Al8rml Het BLOB komtI

2u43
2u45
2u56
3u01
3u01
ILO
VTK
Wina

J.VTK
VTK
Landb.
VTK
Kine
ILO
ILO
ILO
ILO
I.LO
ILO
Landb

LOVANIUM:The l8dy 8nd the tremp
(W8lt Oisney)
22.30 Serpico (SydneyLumet)

VITA: 16 en 24: God. wet ben ik
leeg gev8llen (Comencini)

20: F8ce to f8ce (Bergm8n)
22: De8th Rece 2000

STUDIO
14 en 20: Pretfilm (A.Venduin)
15.45/24: The Missouri Bre8ks

(A.Penn)
16 Victory et Entebbe (O.Wolper)
21.45 All the President's men

(A.J.P8kul8)

IS ' ~~--------------------------------------_)

2uOl
2u23
2u30'
2u35

Van Hooynissen J. Ilo
Janssens M. Ilo
Van Arckn M. Ilo
VermeulenM. Ilo
De Meulder D. Ilo
Lens L? Kine

2. LOPERS VANUIT MECHELEN

03. De Kerckelaere L; Ilo
lu06

04. Ulens M. Ilo lulO
05 Kersschot M. VTK lulO
06. Crets P. Ilo lul0
09. Van de WeyerIlo lull
10. Van Kerrebroeck M.
11. De Kononck P. Ilo
12. De Vroede E. Ilo
14. Van de Wouver L. VTK
15. Dodion M. VTK
20. Trog J. Kine
22. Van Paessel M. VTK
23. Reydams J. VTK
24. Adam P. VTK
25. Stevens G. VTK
26. Schouteten J. Psycjo
1. Van Drommen M. VTK

20. Cleymans R. ILO
29. Van den BROECK ILO
33. Vranckx A. Kine

FILMS IN LEUVEN:

REX: 'The m8n from the Org8nise-
tion (Jemes Bond)



"ekonomika
«:« wij némen het nietmee"JJ
In het kader van de algemene
waarschuwingsaktie tegen een drei-
gende numerus clausus in het ho-
ger onderwijs en tegen de prijs-
verhoging in de Al~·s. is de fa-
kulteit Ekonomie in algemene ver-
gadering bijeengekomen op 15 de-
cember.

e stelden dat zowel de numerus
clausus als de Alma-affaire ui-
tingen zijn van dezelfde nefas-
te bezuinigingspolitiek: de re-

gering bespaart vooral op aller-
lei moe'izaam afgedwongen rechten
(toegang tot de unief) en op so-
ciale voorzieningen. zowel in
het· onderwijs als elders.
Wij nemen het niet dat de kri-
sis aangegrepen wordt om de men-
sen angst aan te jagen. en dan
op een onve~twoonde wijze geld
te sparen.
In dezelfde logika werd ook de
volgende motie aangenomen:

'aar aanleiding van de bezuinigingen in het onderwijs stelt de al-
gemene vergadering van de fakulteit der ekonomische en toegepaste
ekonomische ~tenschappen vast, dat de financiële moeilijkheden van
de sociale sektor van de unief v~')rlopig z~uden kunnen verbetend
~rden door een betere verdeling van de gelden van de KUL. D.w.z.

door het opgaven van prestigieuze pr~jekten die niet bijdragen tot
ondel~ijsverbetering.

Met deze motie zal het aktiekomi-
tee Ekonomie nu naar het centraal
aktiekomitee gaan. Zolang de re-
gering niet gedwongen wordt eerst
in krankzinnige uitgaven te snoei-
en (vliegtuigen. autostrades.
kerncentrales. ongebruikte compu-

ters. enz .... i.p.v. onderwijs.
ziekteverzekering. kredieturen.
enz.). kunnen we er dan tevens
een aktiepunt van maken om de-
zelfde, krankzinnige uitgaven
van de KUL zelf te verminderen.
Voorbeelden zijn er genoeg ...

KULTUURRAAD
zeven zever

Vanaf midden januari staan er op
Kultuurraad twee zeven ter be-
schikking van individuen. krin-
gen en verenigingen.

Het principe van zeefdruk bestaat
erin van doorheen een fijn gewe-
ven gaas. verf te duwen. De niet
te drukken delen worden echter
afgeschermd met een lak. film.
lijm of andere materialen. ter-
wijl de te drukken delen open
bliJ"en zodat daar de verf wel
door kan. Wegens de relatief lage
installatiekosten en het eenvou-
dig aanleren van dit drukproce-
dee. is zeefdruk ideaal om op een
goedkope manier affiches te ~-
ken.

Daar wijzelf niet de bedoeling
hebben konstant affiches te zeven
voor alle individuen. kringen.
verenigingen. organiseren we een
'URSUS zeefdruk. In deze lessen

geze e fd
zal aangeleerd worden hoe men een
affiche moet ontwerpen. hoe dit
ontwerp op de zeef moet gezet wor-
den. zowel fotografisch als met
uitsnijfilm en hoe uiteindelijk
de affiche zelf gezeefd worde.

a Im a èn benefietavond
Gezien de Al~ - wegens haar fi-
nanciAle toestand - niet meer in
staat is Alma 11 gratis ter be-
schikking te stellen voor bene-
fietavonden. kwam van de Raad
voor Studentenvoorzieningen het
voorstel dat de A.S.R. de huur
van Alma 11 (+ 2.500 fr per a-
vond) zou subsidiëren. Eventu-
eel zou de A.S.R. hiervoor een
extra toelage van de Raad krij-
gen.

Op de Financiële Kommissie van
16/12/76 werd hierover volgende
beslissing genomen:
-Men is van mening dat benefiet-
avonden bedoeld zijn om geld op
te brengen voor één of ander doel

We nodigen je kring. vereniging
en jezelf dan ook uit om deze kur-
sussen te komen volgen. De zeef-
installatie zal immers op nog na-
der te bepalen tijdstippen ter be-
schikking staan van individuen.
kringen en organisaties. op voor-
waarde dat ze ZELF hun affiches
ontwerpen en zelf zeven.
Het spreekt vanzelf dat de onkos-
ten zo laag mogelijk gehouden wor-
den.

De EERSTE LES zal doorgaan op
WOENSDAG 19 JANUARI om 14.30u op
Kultuurraad. H.Geeststraat 90.
Schikt deze datum je helemaal niet.
en ben je toch geinteresseerd.
laat ons dan iets wetenl we kun-
nen misschien een regeling tref-
fen.

Werkgroep Grafiek

en dat daarom geen 'dubbele
winst' moet gemaakt worden door-
dat de A.S.R. de huur van de Al-
ma zou bekostigen. Indien de A.
S.R. wel zou tussenkomen wat de
Alma betreft. wat dan met bene-
fietavonden in andere zalen (bv.
Sporta)?
Algemeen werd er verwezen naar
de F.K.K. waarin benefietavonden
(onkosten van affiches. zalen.
e.d.) niet gesubsidiëerd wor-
d~.
Het staat de Raad van Studenten-
voorzieningen vrij om van haar
gelden benefietavonden te onder-
steunen door de Alma te subsidi-
aren.-
Wat de Financiële Kontrolekom-
missie der vrije verenigingen
(F.K.K.) betreft. werd in ~art
'76 volgende beslissing genomen:
"De F.K.K. neemt als principi-
ele beslissing aan dat fuiven.
hoe goed bedoeld. ook niet meer
gesubsidiAerd worden. Een fuif
wordt no~al georganiseerd om
wat geld in het laadje te bren-
gen. Dit is op zichzelf een lo-
venswaardig initiatief. maar een
dubbele winst hoort niet thuis
in de demokratische studenten-
beweging."

lulter.nelheld
1/1000

Maandag 17 januari gaat de volgen-
de werkvergadering van FOTOGRAFIE
door. Dit nog steeds op Kultuur-
raad om 2D.30u.
Graag zouden we die avond veel
mensen begroeten. omdat we een
paar zeer konkrete voorstellen
gaan doen voor wat betreft enkele
projekten. Zo moet er van elke
werkgroep van ons aller Kultuur-
raad. één-of meerdere_foto~s. ge-
maakt worden. Deze opnames zul-
len dan een plaatsje krijgen in
een brochure van Kultuurraad en
eventueel dienen voor een affiche
die alle werkgroepen aan het stu-
dentenpubliek voorstelt.

Werkgroep
Fotografie

en de studentenbetere afspraken tussen a
Vanuit een zekere ontevredenheid ving werkt ze prijsdrukkend wat
en tevens onwetendheid over de elkeen ten goede komt ( verkoop-
werking van de Acco. groeide de prijs: 1.10 fr./blad voor leden
nood aan een bijeenkomst van ver- en 1.30 fr./blad voor niet-leden
tegenwoordigers van beide groe- en dit sinds 1974 ).
pen. Het is een voortwerken op Daarbij geven ze nog de service
basis van wat we vorig jaar met van een degelijk uitgebouwde boe-
de Acco afgesproken hadden maar kenstand en van een ( te ) uitge-
waar toen niet veel van in huis breid artikelenaanbod in de win-
is gekomen. keI.

Allereerst werd kort geschetst
hoe de fac. cursusdiensten wer-
ken en welke houding ze t.o.v.
de Acco aannemen.
Daaruit blijkt dat een aantal
kringen nogal wat cursussen uit-
geven. vaak tegen goedkopere
prijzen en sneller dan Acco .
Voor vele fac. is de cursusdien-
st tevens een mooie bron van in-
komsten ( wat hen gegund is als
de winst maar op een eerlijke ma-
nier terugvloeit naar de studen-
ten toe ).
Acco draagt deze cursusdiensten
niet erg in haar hart en tracht
zelf zoveel mogelijk cursussen
uit te geven. Zo kan ze haar hoge
vaste kosten over een ruimer aan-
tal exemplaren spreiden en daar-
bij kunnen dode perioden beter
opgevuld worden.
Hun prijzen zijn'in vergelijking
met de fac. cursusdiensten iets
hoger doch voor Leuven en omge-

Het probleem bij Acco zit hem
hierin dat het een typisch sei-
zoengebonden bedrijf is dat vaak
dode momenten kent waarop er te
veel personeel voor te.weinig
werk is. Men tracht dit op te
vangen door nu ook voor het NUHO
te werken en door een betere en
vlottere planning en spreiding
van het drukken van cursussen .

Uit de discussie halen we vol-
gende conclusies :

- elke fac. bezorgt aan Acco de
naam van 1 contactpersoon die in-
staat voor het overbrengen van
informatie en opdrachten van de
fac. naar Acco en vice-versa.
Tevens kan hij het contact tus-
sen prOffen en Acco bevorderen.
- Acco vraagt dat de proffen al
in juni of juli zouden doorgeven
welke boeken ze tijdens het vol-
gend academiejaar door de studen-
ten wensen te laten gebruiken .

Acco kan er dan voor zorgen dat
het nodige aantal exemplaren er
tijdig is voor de studenten .
- in verband met de auteursrech-
ten werd nogmaals voorgesteld dat
de kringen bij hun proffen zouden
aandringen om deze rechten (10 \)
af te staan aan een fonds dat zou
kunnen bijspringen bij het druk-
ken van thesissen en seminaPie-
~rken ....
Hierbij willen we erop wijzen dat
dit tot gevolg kan hebben dat
sommige proffen van Acco naar an-
dere drukkers kunnen overlopen

om toch ~ar auteursrechten te
·verkrijgen. Dit zou dan voor de
studenten-kopers duurder uitval-
len. doch we durven hopen dat de
professoren ons gunstig gezind
zijn.

Tot daar het relaas van een nut-
tige doch vaak vrij woelige en
harde vergadering. Eind januari
komen we wederom rond de tafel
met als menu de f<nantiële situ-
atie van Accl . Smakelijk !

j. i.

~-----------6 ~~,~ ~


