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" Ons land Zeeft niet alleen van
bpood en spelen, maa~ ook van vep-
kiezingen."
'e zou alvast die -indruk. krijgen !
Wat de gemeente~aad, het parlement:
en de provincieraad betreft, i
het kwaad ~eeds geschied.
In mai volgend jaap mogen we nog-
maals naaP de stembus t~ekken om
voor het ec~st rechtstreeks een
nieUlJ Europees Pa~lement aan te
duiden. - alhoeuel: Leo daar begint
aan te Wijfelen, tJie zou niet.-
Tussendoor - niet van zo'n groot
belang, maaP toch - moeten er
wederom nieuwe leiders voor d,
'acuZteiten en voo~ VVS verkozen
oorden, Over VVS vind je e 'ldei:
in dit blad mcal' leesvoer; wo be-
pepken ons bier tot de pro
verkieiingen.

Het is weer voo~bij voo~ de vep-
chillende noeste we~ke~s in de
a~ulteitskringcn ... mislukkin-

gen, geslaagde activiteiten, ve~-
wijten en kl~tiek, onve~getelijke

'menten ... dit alles kuam
telkens op de alae

lijk;- - no _
ordinator of ... - en zijn naast
medewerkers' nek tcpecht.
We wilZen hen hier een p7.uimpje
geven voor hun beZange7.0zc inzct
n gans [aa» Zang.

Rond deze tijd van het jaal" zijn
de kiescampagnes weer volop aan
de gang ..• sommige facu7.teiten
doen dit erg sober, andere ken-
ne de traditie dat opkomende kan-
didaten via goed-in-het-ool"-
k7.inkande slogans en stunts ~~
pub7.iciteitsfirma's te 7.aten b7.o-
zen hele scharen stemmen te ver-
werven.
Dit al/lee mag el" vl'l')r ons zijn -
voor zove~ het gebeurT zonder on-
nodige ge7.dverspi17.'ng, manépula-
tie of het oproepen van ~e vetes
en voor zover de bedoelingen eer-
tijk zijn.
Opdat een kl'ing het volgende jaar
en degc7.ijke LJCrking zou kennen

is het nddig dat men mensen kiest
die reeds wat ervaring hebben en
dat ook al bewezen hebben, die te-
vens heel wat tijd en energie tJi7.·
len vrijmaken voor dit engagement
n die ook een kring kunnen lei-

den doorheen voor- en tegenspoed
en oog hebben voor de noden van
hun achte~ban.
De anutaorden op deze vl'agen zou-
den de uiteindelijke keuze moeten
'underen eerde~·àan de barnumcam-

pagne rond zijn persoon.
We wensen hier ook te pleiten op-
dat de kringafgevaardigden voor
1"3Sp. Socia , Sport, Kultuur en
Kringraad róJch~s1;ri3eksdool" al/le
studenten van de faculteit zou-
den verkozen worden; nadien zou-
den zij ook het recht moeten be-
komen hun afgevaardigden geregeld
te kunnen controle~en ~ hun taak.
Het is aan de kring of haar be-
stuur te zorgen dat die mogelijk-
heid geboden wordt •.. aan jullie
om je iegen verant ,l< ,rde lijkheid
NU op te nemen. Succes ermee !
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BRENG' JE STEM UIT OP DE V. V IS -
VERKIEZINGEN IN AUV\ I I OP

WoENSDAG 4 fEl (ïo1 20 U 30

ProgrammB te be~omèn in de
'rakenstraat 13 te Leuven.

- de TENDENS omvat vooral CVA.
werkgroep Arbeid, RAL-SJW plus
een aantal werkgroepen en indi-
viduen. Hun programma vind je
op de Schreursvest 63 Heverlee.

ationaal zijn er 167 man9aten
te begeven waarvan 47 voor de
regio Leuven. Met al de regio-
naal gemandateerden komt men
dan op 7 MEI sa'":l8nte Brussel
voor het Nationaal Congres waar
een voorzitter, secretaris en
bestuursploeg wordt gekozen ..

In Leuven kunnen de afgevaardig-
den oms~reeks 20 u 30 hun pro-

Op die dag kan je kiezen tussen
3 verschillende programma's:

- het FRONTPROGRAMMA is afkom-
stig V8n MLB, de studentenorga-
nisatie van Amada eh mensen
daarrond. Je kan het uitgebreid
programma bekomen in het Rode
Boek, Tiense straat 45 Leuven.

- de ALGEMENE STUDENTENBOND om-
vat o.a. het KVHV, de CVP-stu-
denten en twee VNSU-8fdelingen.

Ve a6gelopen maand weJLden etn aa.tttal a.k.Uu gevoeJLd -Ut hu kadVL van
de a.k.Ue "Stop ~enhandel - Om6chak.eU.ng wo.pe.n.óidu.6w.e" (z.ie Vuo
19). V~b~j ~eeg voo~ de pam6l~en- en ~andwichaktie op Goede
VlVi.jdag aan veJL.6c.hillende k.eJt.ken, belang6te..UUtg -Ut de me.cüa.
I n hu k.adVL van deze algemene aktie .uchtte de deelnemeJL.6 aa.tl hu
k.oof..olwWm "Hedendaa.g6e Lek.en.6pVLUua.tUUt -Ut Vlaanduen" (b~jeen
in. HeveJLt.ee, 1u.tl.6 maaJLt) een 6clvUjven aan M.UU..6tVL van E~la..nde van
8tUtenl~e Zaken.
Oe. bJUe6 van de deelnemVt6, hu antJ.oooJr..d eILOp van ~U.ni.6tVL van Et6-
l.cutdc., en een eeJLllte 1Leczk,t.,(.e op cü.:t antJ.oooJr..d, geven we lu.eILOndVL weVL.

et de kristelijke levenSbeschou-
wing.
Derhalve aanvaarden wij de conse-
'quentie om als burgers met kris-
telijke overtuiging het Bel~isch
overheidsbeleid af te keuren dat
wapenleverancies toel8at en zelfs
bevordert.
Wij drukken hierbij onze specia-
le bezorgdheid uit over de wapen-
leverancies aan de Republiek Za-
ira waar wapengeweld op dit ogen-
bl!~ metterdaad wordt toegepQ~t
Wij wpreken de verwachting uit
dat U deze bedenkingen, die door
een groot gedeelte van de kriste-
lijke burgers van dit land worden
gedeeld, niet veron8chtzaamd

Mijnheer de Minister,

Oe deelne~ers aan het colloquium
over Hedend8agse Lekenspirituali-
teit in Vlaanderen, in vergadering
bijeen te Heverlee, wensen U vol- .
gende bedenkingen voor te leggen.

Orie dagen bezinnen over de bood-
schap van de Bijbel en over de
boodschap van Jezus Christus heb-
ben ons eens te meer bevestigd
in de overtuiging dat de oproep
ven het Evongalia OOK politieKe
consequenties met zich meebrengt.
Deze bezinning heeft ons tevens
bevestigd in de overtuiging dat
geweld, oorlog en oorlogsdrei-
ging volstrekt onverenigbaar zijn

nog kort:-t.
na het publiek in
interpelleren. Op het einde van
de avond kan elk student MET
STUDENTENKAART zijn stem uit-
brengen. Ter plaatse worden deze
dan geteld en nog diezelfde a-
vond kan elkeen de uitslag ver-
nemen. Hou deze avond vrij en
ga je stem uitbrengen!

Wegens het Laattijdig toekomen
an de verschiZZende prograr.rna'

was het VOOl' de redactie
gelijk deze aamen t
integl'aal weer te geven in deze
Veto. Daarom gaven ~e je de resp.
adressen waar je ze kan bekomen.

naast U zou neerleggen, maar dit
zij eerder mogen bijdraEen tot
een nieuw beleid dat afziet van
ekanomische voordelen, die voor!
vloeien uit een immorele handel.

Heverlee, 20 maart 1977

- 1
antwoord V8n de minister zie ommezijde.



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERK I NG

.... YA.,. O ... .,WI .. "'.~IHO ....... ,...C""'N.

Mevrouw,
Mejuffer,
Mijnheer,

IOOO-Brunel, J 1 - j - i~n
Quatre Bra.straat Z,

U ondertekende een brief van ZO maart aan mij
gericht in verband met oorlog en geweld. U zegt me dat U " ale
burger met christelijke overtuiging het Belgisch overheidsbeleid
afkeurt dat wapenleveranties toelaat en zelfs bevordert ",

Laa t me eerst en vooral opmerken dat wij wel
wapenuitvoer toelaten, rnaa r niet bevorderen. Peraoonlijk .p"n ik
mij trouwens ten zeerste in om de wapenproductie te doen beperken
tot de eigen behoeften van on. en onze bondgenoten en ijver ik
voortdurend voor ontwapening op elk niveau.

Laat me verder toch toe U te zeggen dat een christe-
lijk politicus zo maar niet lichtzinnig handelt. Ik mag U da.o mis-
schten ook vragen even de geschriften van Johannes de XXUIste
en Paulu8 VI opnieuw te willen doorlezen alsmede het vijfde hoofd-
• tuk ( Gaudium et Spes ) van V...tlcanum Il te wf1len overwegen.

De kerkelijke leer spreekt niet meer over de recht-
Ya-'\rdige oorlog en pleit voor de oprichting van een wereld.~-'\t
wAarin macht en geweld door recht zouden vervangen worden.
M.aar Pau aen en Concilie geven zelf toe dat dit nog een verre toe-
komstdroom ia en intussen hebben zij het over het" recht op wettige
zelfverdediging". Dit betekent dua dat men ook het recht heeft de
middelen daarvoor te maken of aan te kopen.

Immoreel wordt wapenproductie en wapenhandel
dus alleen wanneer daa r aanvallen worden mee uitgevoerd. En d?L?Lr
ligt de grote moeilijkheid voor de beleid.lui die 8cheidingslijn te
trekken.

Ik kan U verzekeren dat ik mij daar ten zeer.te
van bewu.t ben en ook daarnaar tracht. te ~andelen.

Hoogach~nd,
/

A·· 1- ~......... ...\ < --~ LSLA NDE.~~R. VANS

ENKELE LOSSE BEDENKINGEN BIJ HET ANTWOORD VAN MINISTER VAN
ELS LANDE

-Wapenuitvoer toelaten is even-
zeer afkeurenswaardig!

-Als het Delcredere Instituur
voor meer dan 11 miljard kredie-

ten gegeven heeft (sinds 'SB).
wat verstaat de minister dan on-
der niet bevorderen? (zie Pax
Christi-brochure. p. 11)
-Hoe beperkt de minister de wa-
penproduktie? Op 26 november

1974 beloofde hij (voor de twee-
de maal) vOOr het einde van het·
jaar (1974) een aantal inlich-
tingen te bezorgen aan de kommis-
sie van beide Kamers. Tot nu toe
is dit niet gebeurd!! (zie Par-
lementaire Handelingen 26 novem-
ber 1974).
Trouwens. waarom ondersteunde de
minister het wetsvoorstel Glinne
niet? Waarom laat zijn partij
dit wetsvoorstel ter beperking
en afschaffing van de kredieten
via het Delcredere Instituut on-
besproken?
-Oe minister verwijst hier naar
geschriften van wereldse lei-

ders van de Kerk. Daar werd met
geen woord over gerept in de pe-
titie. Er wordt verwezen naar

de geestelijke leider van alle
ristenen (ook niet-katholieken):

Jezus Christus. Hij wees bij zijn
intocht in Jeruzalem all~ aardse
praal en macht af, niet te paard
maar op het lastdier van de klei-
ne man rijdt hij Jeruzalem bin-
nen. Hij neemt afstand van el-
ke radikaal-revolutionnaire be-
weging (Zeloten). Zijn wapen i
de liefde. de vrede zijn str.'j
-Trouwens de aangehaalde doku-

enten spreken over "wettige
zelfverdediging". niet over wa-

pen leveringen aan diktatoriale
onderdrukkingsregimes (Chili •
Argentiniä. Braziliä. Zuid-Afri-
ka) die de mensenrechten met voe-
ten treden!! Of aan landen in
konflikt (Libanon. Zalre ...
waar er wel wordt mee eenge: 11-
len. Misschien zal Minister Van
[l~lande. evenals Minister Geens
(18 maart, Kleine Aula) zeggen
do..t fUj .ue.t weet wat daar juist
gebeurt (Geens als antwoord op
de opwerping dat sommige CVP-
ers zich aansloten bij parlemen-
tairen die opteerden vOO~ apart-
heid) •
-Als men serieus wil denken aan
ontwapening. moet men echt werk

gaan maken van een alternatieve
verdediging: geweldloze weèr-
baarheid. Maar de bevolking
weerbaar maken is te gevaarlijk
voor de huidige machtspartijen.
of niet??

L. Oe Rooms
Brusselsestr. ·6'i/X411
Leuven

daarin duidelijk genoeg: er moe-
ten leden zijn die vrij toetre-amai mijn statuten

OF HET ANTWOORD VAN VVS OP DE AANTI.JGINGEN VAN RECHTS

c , VV' ~,noeit met de kongressen .
AntwooJtd:
Ook hier ~laat KVHV vanalles door
mekaar. Ze hebben het over regio-
nale kongressen die gemandateer-
den moet sturen naar de algerr:e-
ne vergadering. enz •.. ~en beet-
je uitleg dus. VVS hee t eigen-
lijk een dubbele struktuur: het
is een vzw en moet dus jaarlijks
sa~engeroepen worden waarop en-
kel en alleen de effektieve le-
den van VVS welkom zijn. Op die
AV wordt het financiöel verslag
van het afgelopen jaar. alsook
de begroting voor het komende
jaar ter goedkeuring voorgelegd.
wordt er een neiuwe raad van be-
heer gekozen. kunnen er statu-
ten gewijzigd worden. Een I tri
juridische aangelegenheid dus.
Er zijn daar geen regionale ~on-
gres sen of wat dan ook voor no-
dig.
Anders ligt het met de kongressen
VVS is een politieke studenten-
vereniging en heeft dus een dui-
delijke politieke lijn. Over die
"lijn" wordt jaarlijks op een na-
tionaal kongres beslist. Op ba-
sis van een politiek programma
wordt er een voorzitter gekozen.
En. hoewel VVS expliciet preten-
deert alleen haar leden te ver-
tegenwoordigen, stelt zij die
kongressen open VOO~ alle vtaam-
~e ~tudenten. Nu is het waar dat
die kongressen in de tijd dat
MLB VV' bestuurde. een lachertje
waren: niemand wist waar of wan-
neer ze plaatsvonden. inJs de

vervolg p. 3 bovenaan

Het is weer lente en traditiege-
trouw iS,dat het moment waarop
rechts wakker wordt: de VVS-kon-
gressen zijn immers in aantocht.
Oe anti-VVS hetze. door NSV (Na-
tionalistische StudentenVerbond)
uit Antwerpen op gang gebracht.
groeit langzaam naar haar hoog-
tepunt. KVHV. VNSU en nog wat
anderen hebben er zich bij aan-
gesloten.
Nu zou dat op zichzelf niet zo
slecht zijn: een duidelijke pola-
risatie tussen links en rechts
binnen de studentenbeweging is
altijd meegenomen op voorwaarde
dat er op politiek vlak gestre-
den wordt. Maar niet zo bij KVHV
en konsoorten: in hun pamfletten
en brochures wordt zo lustig ge-
logen en gefantaseerd. dat ws
ons verplicht voelen de zaken
een beetje duidelijk te stellen.
Laten we eens kijken wat ons al-
lemaal verweten wordt.
1. Alle Vlaamse studenten zouden.

al dan niet buiten hun weten
en/of wil. lid zijn van VVS. Oe
rooie rakkers van VVS krijgen op
die basis massa's subsidies van
het ministerie van Nederlandse
Kultuur die ze dan gebruiken om
hun ekstreme ideeän. die hele-
maal niet door de meerderheid
van de Vlaamse Studenten gedeeld

.worden. te propageren.

A.'LtwooJtd :
Tot voor kort stond inderdaad de
notie "vertegenwoordigde leden"
in de statuten van VVS (art. 5.
par.1). Dit betekende dat alle
studenten van een bepaald cen-
trum door VVS vertegenwoordigd
werden ~ het centrumbestuur
uitdrukkelijk de wens zou uiten
door VVS vertegenwoordigd te wor'
den. en ten tweede ~ het cen-
trum een bijdrage per student
zou betalen.
Sinds 20 maart 1976. de datum
van de Algemene Vergadering die
dit statuut goedkeurde. heeft
echter geen enkel centrumbestuur
die wens geuit of een bijdrage·
betaald. Het artikel heeft dus
geen enkele waarde. Gevolg: VVS
hee6t geen velLtegenwooJu:Ügdele-
den! Oe Tendens. die VVS bestuurt
heeft trouwens vanaf het begin
van dit akademiejaar gesteld al-
le~l de e66ektieve leden van VVS
.te w<.U.en velLtegenwooJu:Ügen. Om
dit eens en voor al duidelijk te
stellen heeeft de statutaire al-
gemene vergadering van de vzw
VVS van 11 maart 1977 deze para-
graaf van artikel 5 uit de sta-
tuten geschrapt.

Heeft VV'; dan nog wel leden? Wel-
zeker. Het dekreet op de subsi-
diëring van het jeugdwerk is

den en een bijdrage betalen. Op
dit ogenblik heeft VVS 550 beta-
lende leden. Dat is niet zo heel
veel. maar we mogen niet verge-
ten dat die regeling nog maar
sinds '76 in voege is.
Dan is er de ~ub~~~ëJtlng. Die
wordt niet uitgekeerd op basis
van het aantal leden. wel op ba-
sis van de aktiviteiten van de
vereniging. Ieder jaar krijgt
elke erkende jeugdvereniging be-
zoek van de inspektie van het
ministerie. die dan moet kontro-
leren of nog aan alle voorwaar-
den is voldaan. Oe laatste inspek'
tie dateert van oktober '76 en
was voor VVS positief. zodat we
voor 1977 een theoretische subsi-
die krijgen van ruim 500.000 fr.
Theoretisch. omdat de subsidies
wegens geldgebrek slechts aan 65
% worden uitbetaald.
Welke studentenvereni~in~en ~enie-
ten van subsidie? Ze zijn 5 in
aantal: VVS. tJB. het Liberaal
StudentenVerbond. Universitaire
Parochie en ..• KVHV. Oe subsidie
van KVHV ~ordt op aBzelfde basis
uitgekeerd als de onze. het eni-
ge veçschil is dat ze meer krij-
gen. KVHV liegt bewust. vermits
het verbond zelf goed genoeg
weet hoe de vork aan de steel
zit.



vvs statuten ex. aan alle vlaamse universitei-
ten verspreid). weet dat natuur-
lijk niet. Die mensen kunnen dan
nog altijd schrijven naar VVS.
Ze zullen dan meteen een antwoord
krijgen.
Voor de mensen die het nog niet
zouden weten: de regionale kon-
gressen waarop de mandaten voor
het nationaal kongres worden ver-
deeld. vinden plaats op 2. 3 en

mei. De juiste plaatsen zullen
in de RoJe Reu. die meteen na de
paasvakantie wordt ver~preid. aan-
gekondigd worden. (... ) liet nat i-
anaal kongres gaat door op zater-
dag 7 mei op de V.U.B.-kampus.
We herhalen het. iedereen ~.an een
programma indienen (en krijgt
zelfs nog een vergoeding voor pro-
paganda) en alle studenten kunnen
aan de kongres sen deelne~en. De

ten te vertegenwoordigen. (en no-
bel doel. dat we bijlange nog
niet bereiKt hebben. want het
zal nog wel een paar jaren du-
ren ... vooraleer de grote meer-
derheid van de Vlaamse studen-
ten zich anti-kepitalistisch.
progressief opstelt.
e'werken echter hard om dat doel

te bereiken. We willen een mach-
tige linkse studentenbeweging.
die eindelijk weer eens in het
offensief kan gaan tegen de aÇ-
braak van het onderwije. die
een effektieve solidariteit met
de arbeidersbeweging kan ontwik-
kelen.
En het is waarschijnlijk dàt
wat KVHV en konsoorten wel het
meest hindert.

·Tendens· VVS be-
stuurt. worden da-
ta en modaliteiten
van de kongressen
méér dan tijdig
aangekondi,d. Dit
jaar in Rooie Reu
nr.11 dd.25feb.
Wie zich het hele
jaar niet voor VVS
interesseerde en
dus ook dit blad
niet las ( op 2550
ex. verspr.eid)

Een vLotte jongeman die zijn zieL heeft verkocht aan het boerenLeven.
&Jeekt zeLf zijn schapen en zijn ongespoten groenten~ bakt zelf zijn
br~od. verzorgt de beesten van boel' Dolf en bekommert zich verder
iedere dag m het lot van nieu~e studenten.
Vissenaken ... dat is zijn streek. Daar ~oont hij met zijn vro~.
daar to,~r' h"j met zijn autotje rond. De dinsdagavond tref je hem
aan in de kantine van het Z1.JCmbad tel"..njLvrouut ie zsoeminetruktie
krijgt. "Als je hier rechtdoor gaat de eerste a ur raoht» lt.

Achter zijn bak "Chateau d+Aroh. ".Jaar uw 'fiche' "net-eekt: z it:
Bob Depoortel'. de 1Mn van de jobdienst. DageLijks b~geLeidt hij
'eer een aantal studenten door het Leven. Op dit ogenbLik zoekt hij

~eer " negen vLotte meisjes". Wij gingen hem opzoeken naar aanLei-
ding van zijn jaarverslag en brachten voL~end intel~ie~ mee naar hui

'Ook ik heb ~,,1.~r":;ijdde jobdienst Zeren kennen van vrienden. En ik
had de indruk. Janneer er over de jobdienst qeeproken oerd, of wan-
neer je ienzn 1 jobdienst aanprees dat hij onbekend Zeek ojuel: dat
en hem ~egcijierde in de aard van " och je krijgt daar toch geen

uerk . Ze kunnen je daar toch niet helpen "

Als ge zegt " indertijd " dan ver-
moed ik dat ge spreekt van de pe-
riode dat de jobdienst nog unitair

nderdaad bood de jobdienst
oen weinig emplooi. Toen ik hier

ben begonnen - twee jaar geleden-
heb ik er zo'n zestal maanden aan
gewerkt om werkgevers te vinden.
Pas toen heb ik de poorten open-
gezet voor de studenten. Nu be-
schikken we over een vrij kon-
stant aanbod. Vorig jaar waren

er 963 studenten ingeschreven.
en er werden 943 jobs uitgedeeld.
Dat is toch een behoorlijk cij-
fer. Maar als er iemand. over de
vloer ko~t : " heb je niet een
job om iedere veertien dagen ge-
durende twee uur. bij voorkeur
de woensdag wat te doen"? Zo
iemand geraakt wel ontgoocheld
in de jobdienst. Dat kan ik mij
voorstellen.

..

BIJ DE JOBDIENST OP BEZOEK

Heb je vaker te maken met zo'n k.'·eske'Ul'1:gestudent. ~n of is het eer-
der zo gesteLd dat ~anneer een student op de jobdienst ber~ep doet
het hem eender is ~l.k verk. hii kri;;gt als hij maar gehoLpen is?

Het blijkt wel dat de studenten
gebonden zijn aan kursussen en
praktika en het is voor hen niet
altijd makkelijk in te pikken op
ieder aanbod. Maar er zijn wél

mensen die duidelijk in een nood-
situatie zitten. Voor hen is er
geen keuze. Kursussen en prakti-
ka zijn zorgen voor later.

In ~ jaarversLag heb je de verschiLLende fakul.teiten op een rijtje
gepLaatst en heb je de arbeidsdichtheidscoëfficiënt berekend. Dat
is de verhouding van de aantaLLen jobs die studenten uit een fakuL-
teit opnemen tct hun vertegenwoordiging ( als fakuLteit) aan de
nief. Het vaLt op dat alLe humane richtingen boven de 1 Liggen en

de positieve aLlemaal. eronder. Hoe verkLaart ge die duideLijke aÇ-
bakening tussen deze ~ee groepen studierichtingen?

Ik ben er eigenlijk niet langer
bij blijven stilstaan bij dit
verschijnsel dat eigenlijk alge-
mener voorkomt in het " beroep
doen op de sociale diensten ".
Een verklaring? Men zegt dat
studenten uit positieve weten-
schappen inderdaad méér program-
magebonden zijn en zwaarder be-
last ook. Men haalt ook aan dat
de sociale diensten in het alge-

meen gecentreliseerd liggen in
het stadsgedeelte waar vooral de
humane richtingen gelegen zijn.
Maar voor iemand van positieve
wetenschappen. die een job nodig
heeft is twee kilometer fietsen

, vanuit Heverlee waar hij waar-
schijnlijk ook gehuisvest is
toch niet onoverkomelijk. Ik kan
niet dé reden geven.

Er zijn verschiLLende motieven waarum iemand een job zoekt. Naar ~el.-
ke groepen gaat uw voorkeur uit. WeLke groepen ~rden eerst gehoLpen

Het enige waarin ik mij laat lei-
den is eigenlijk de noodsituatie
van het ogenbli~, Os sociale her-
komst. hoge of lage afkomst. daar
wordt niet me geteld. Wél of er

aan een nood voldaan wordt
aan een serieuze nood voldaan
worgt door een student een Job te
geven. De prioriteiten zijn enkel
studiekosten en levensonderhoud.

Vanuit ~lk soort nood komt de
tudent naar hier? Is dat nog

het uitb~n van de stereoketen
of ervaar je veeleer dat de motie
ven ernstiger zijn? Kom je eahte
noodsit~aties ~gen?

Ik heb zo'n drietal groepen eigen-\
lijk. in die jobstudentenpopula-
tie. De eerste en grootste groep
- zo'n 70 % - werken om een dosis
zelfstandigheid te verwerven van,
thuis i.v.m. levensonderhoud en
studiekosten. Een andere groep
noem ik veeleer de vakantiewer-
kers die er wat ruimer willen
bijzitten en zich niet willen
doodvervelen gedurende drie maan-
den. Een andere. zeer kleine
groep zijn mensen die extra on-
kosten moeten betalen. Iemand

heeft de auto van zijn vader in
. de prak gereden en moet of wil
die voor een stuk zelf weer be-
kostigen. Maar de voorkeur gaat
wel naar de eerste groep.

Maar iemand die de auto van ztJn
vader naar de botten helpt en
ertoe ~Z bijdragen is toch ook
iemand die eon serieuze veran~
voorde Ujkheid ~ l: opnemen. Dat
is toch ook aan te moedigen dat,
jongen mensen ~Llen gaan ~erken
daarvoor.

Maar dat heeft niets te meken met
studiekosten.

Dat is ju(st. Maar het is ~l
diezelfde tendens om zich vrijer
en losser op te steLlen van thuis
maar vooral. om m6~r en eigen vcr-
antsaoordeUjkheid Jp te nemen.
En denk je dat het ju~st is dat
er zich op dat vlak onder de jon-
geren een uitgesproken ontwikke-
Zing voordoet?

Het is inderdaad zo dat de jonge-
ren zich - zonder dat dit noodza-
kelijk met ruzie en strijd ge-
paard gaet - losser en onafhanke-
lijk willen opstellen van thuis.
En dat is toe te juichen dacht i
dat er mensen zijn die van hun
studietijd wat anders willen ma-
ken den echter het schematje van
de kursus hollen.

Denk je dat de ingesteZdheid om er iets anders van te maken dan en-
kel studie. ook niet verklarend is waar· 'm die humane uetenechappen
bovenaan die lijst stonden en de positieve onderaan?-------------------
Dat zou kunnen ja! dat is best
mogelijk 1 Ge zijt daar ~l. voor
zich tig in há. Heel voorzichtig.
Ik heb geen cijfers. Maar al. be-
schik je over geen wetenschappe-
lijke studie ...er is toch de er-
varing uit kontakten. Er komt
hier toch 2700 keer per jQär
ietMnd over de vloer.

Inderdaad. mijn gevoelen is dat
de studenten uit de humane weten-
schappen meer geneigd zijn om die
zelfstandigheid te verwerven,
dat zij vlugger geneigd zijn psy-
chologisch los te komen van hun
oade~s. Zij worden daar tijdens
lun studies ook veel meer pp geo-
'ienteerd. Het engagement is bij
nen wel duidelijker uitgesproken.r----------------------------

Bij de foto.
een student uit de positieve en de humane
wetenschappen.

Op de Raad voor Studentenvoorzieningen is bij de bespreking van het
" beroep doen op de sociaLe diensten " naar voren gekomen dat studen-
ten uit humane richtingen - denkrichtingen dus - zeker veel gemakke-
lijker problemen hebben maar ook gemakkeLijker op sociale diensten

andere instellingen beroep doen. Positieve wetenschappers daar-
entegen zijn koeler~ a7.s ze een probLeem hebben blijft het Langer on-



derhuids en het aantal. serieuze zeLfmoordpogingen en zel
in deze groep ook me~keZijk groter. Dat duid misschien nnk op die
ereohi.l/lende inqeeteldheid, Heb jij in dit verband mi t de [obdinnet:

ook ervaringen h 'eromtirend? Er'vaart ge een reëe Z verechi L van den-
ken, van uerken , iJanwerk aanpakken, van oploeeinqen zoeken voor z1:jn
problemn tussen dpze twee groepen?

Ja dat voelt ge zeer duidelijk
in gesp~ekken. Abstraktie ge-
maakt van het feit dat zowel de
denkers als de matematici even-
goed werken voor hun werkgever
ervaar je wel dat de student uit
de Humane richting meer ~atschap-
pij·kritisch ingesteld is. Maar
dan moet ik er toch wel bij zeggen
dat dit zéér zéér theoretisch is.
nog altijdl Zij hebben zich be-
paalde ideeën gevormd van wat een
werksituatie is. van wat een werk-
gever is. En daar zijn ze nogal
dikwijls in gedesillusionneerd
als ze de job aangepakt hebben.
Dan komen ze terug met hangende
pootjes en dan vertellen ze :
" 't is toch dat niet wat ik er
van verwacht had Ol. ~ensen uit
de positieve wetenschappen weten
over het algemeen wél wat een

HIT HÇtt ,~AlIJ
IS (.664·"

werkgever 15. en wat de sociale
verzekering is. en wat er van je
verwacht wordt in bepaalde situa-
ties. Ze denken inderdaad mathe-
matischer. wetenschappelijker.
wat zijn voordelen heeft in be-
paalde maatschappelijke situaties.

Hoe zit het eigenlijk met het opnemen van het werk? Kan je op je
jobbisten vertl'ouwen? Ik kan mij vooeetel-len dat het veel. betekent
oor de jobdienst dat de werkgever ook mag rekenen op de student.

Op dit ogenblik gaat dit beter
dan vroeger. Ik heb ook ~eer er-
varing met de mensen waarw.ee ik
werk. Ik weet dat wanneer ik die
bepaalde student stuur voor dat
bepaald werk. hij dat ook zal op-
nemen. En ik leg het er bij mijn
werk ook zo op aan. Ik weet welk
vlees er in de kuip zit. Dat was

.vroeger niét het geval en die
anarchie heeft de jobdienst wat
gekost. Zelfs een student in een
noodsituatie waarop ik echter
niet kan rekenen. een slechte
jobbist dus. valt helaas buiten
de prijzen. Het behouden van een
werkgever voor meerdere studenten
is - geloof ik - belangrijker.

Kan je ook iets vertelZen over de werkgever?

Oas dan een meer algemene vraag.
daar iets over te
DeÎWi3rKgever die

vroeger op de jobdienst beroep
deed. was veeleer iemand die aan
de noodgreep trok. Dat was omdat
hij niemand vond. noch bij de
RVA. noch bij een interim-bureau.
noch bij vrienden. zijn omgeving
of kennissen. de jobdienst was
gewoon het bureau van de laatste
kans.
Daar is nu verandering in gekomen.
Vooral dacht ik,omdat zij van de
jobdienst meer positieve geluiden
hebben te horen gekregen.
Nu roepen ze niet alleen studen-
ten op voor een klusje. maar

zelfs voor het uitoefenen van ta-
melij~ gespecialiseerde bezighe-
den.
Wat betreft salaris en loon
tarcht ik zoveel mogelijk dat zij
de officiële tarieven zouden toe-
passen die op dit moment aan de
KU.Leuven heersen. Dat is 13Dfr.
brutto per uur. en als de student
goed werkt is de werkgever niet
te beroerd om dat te betalen.
Over het algemeen zijn zij ook
tevreden over de student. vooral
omdat ik voorafgaandelijk een se-
lektie voer om de juiste ~ensen
zoveel als mogelijk op de juiste
plaatsen te krijgen.

Ervaart ge soms dat jobbisten ingeschakeLd worden ten nadele van vas-
te werkkrachten ... dat ze dus als goedkope arbeiders, tijdeLijk of
vast, in een bedrijf worden ingeschakeLd?

Dat is gebeurd! dat soort trieste'
situaties. Als we gewoon maar den-
ken aan de dokstaking in Antwer-
pen. Daar is het werkelijk ge·
beurd dat studenten via de job-
dienst naar Antwerpen werden
gereden om daar te fungeren als.
laat het ons maar zeggen' ratten'
om de staking te breken.
Ik heb daar nu min of meer voel-

horens voor. Het is dus niet zó
dat ik een telefoon opneem en zeg
" Goed. Morgen heb je je werk-
volk Ol. Daar gaat wel degelijk
weer tijd en meer werk aan vooraf.
Ik moet wel méér weten over de
job. de werkomstandigheden. de
aard van verzekering en het soort
kontrakt dat de student zal krij-
gen

te gaan en dergelijke verantwoor-
delijkheid neem ik niet op mij.
Een chemisch bedrijf waar je geen
handschoenen en geen bril krijgt.
..• dat kan gewoon niet.
Van de andere kant heb ik he~ nu
op de werkgever. maar niet altijd
heeft deze ongelijk. Oe student
denkt nogal eens dat hij bepaalde
rechten heeft waar dit helemaal
niet zo is. Wat dat betreft is
er wel een informatiekampagne
naar de studenten toe. nodie.

Je onderzoekt dus de kwaliteit van je Jerkgevers?

Kan je iets meer verteLLen over de sociaLe aspcktcn waarmee je bij
het beoefenen van je job gekonfronteerd wordt? Je krijgt toch ook
probleemgeva1.1.en over de v1.oer?

Zeer zeker. En in de mate van het
mogelijke ga ik ter plaatse om de
arbeidssituatie van de studenten
te zien met eigen ogen.
Er zijn bedrijven in en rond Leu-
ven waar ik de chef of het perso-
neelshoofd heb gezegd geen stu-
denten te kunnen laten werken in
dergelijke situaties. Zelfs als
leek leer je vlug of de veilig-
heidsvoorschriften nageleefd wor-
den. Op sommige plaatsen is het
gewoon zelfmoord om er naartoe

Zijn de studenten tevreden over
dè jobdienst? I
Ik denk dat ik je hier mag gerusti
stellen. er zijn altijd studenten
die ten eeuwigen dage mokkend ,.
door het leven'zullen gaan.
Maar áat is gelukkig toch een •
minderheid. .

Inderdaad je krijgt veel mensen
over de vloer die een job nodig
hebben maar er z~jn ook wel mensen
die er gewoon helemaal naastgere-
den zijn op een moment. Die het
niet meer zien zitten zoals dat
heet. Die mensen hebben soms een
jaar of langer doorgebracht in ee
instelling. hun studies laten zit-
ten en dat zijn wel sociale finan-
ciële.psychologische drama's. Ik
weet wel dat er gespecialiseerde
diensten zijn aan de universiteit
die zich daar ook mee bezighouden
maar toch tracht ik in de mate va
het mogelijke deze mensen te woor
te staan. Het probleem bij deze
mensen is dat zij uit een zeer be
scherwend milieu komen en dat ze
onvoorbereid. te vroeg. de stappe

Hoe

Een eerste stap was het schrijven
van brieven. Het eerste jaar een
duizendtal. het tweede jaar 500 e
dit jaar nog driehonderd. Dat re-
sultaat is op korte termijn bedro
vend geweest. Op de tweede plaats
is er het rondreizen als een ver-
tegenwoordiger van werkgever naar
werkgever om de diensten van de
jobdienst aan te bieden. Dit heef
het voordeel dat je mensen persoo
lijk leert kennen en ook dat je
een beeld krijgt van de werkomsta

moeten terugzetten in het maatschap
schappelijk verkeer en hier zeer
snel weer uitgerangeerd of ont-
spoord geraken. Ik moet die men-
sen dan aan werk helpen. Het is
al niet zo makkelijk om een werk-
gever te vinden en dan voor een
student die wat werken betreft
twee linker handen heeft. onsta-
biel is wat werktijden betreft ...
Nou ja dan probeer ik toch iemand
te vinden die ikzelf wat beter ken.
die met studenten kan omgaan. en
die inspanningen wil doen om zo'n
student op te nemen. Dat vraagt
geduld van mij. van de werkgever
en nog meer inspanningen. van die
student zelf. Maar ik denk dat het
de moei te 101Int die mensen te hel-

eerste stappen te zet-

'erk

digheden. Het belang daarvan heb
ik hierboven uitgelegd. Er is na-
tuurlijk nog het adverteren in
krantjes wat goede resultaten ople-

- vert. maar de beste prospekteur is
natuurlijk de student zelf. Als
die goed werk levert. als zijn
baas kontent is dan komt die terug
naar de jobdienst. en hij zal niet
nalaten tegen zijn kollega's te

- zeggen dat er een jobdienst is en
dat hij daar goede ervaringen mee

- heeft.

Ik denk dat het Jobstudentenkommitee een oude droom van U geweest is. I
Hoe staat het daar nu mee? Hoe werkt dat?

Dat is inderdaad een oude droom
ge~eest waaraan lang geen gevolg
werd gegeven. ook niet door de
studentenorganisaties. - die_zich
daar niet onmiddellijk wee bezig-
houden -. Als eenmanspost is het
mogelijk in de jobdienst als al~
leenheerser op te treden. zonder
kontrolle van wat dan ook. Ik zou
gerust alle jobs aan vriendjes kun
nen geven en noodgevallen doorstu-

ren. Nu is er een kommitee met men-
sen die hier regelmatig over de
vloer komen en deze gaan ook op
pad om werk te vinden. doen dat
onderweg als ze werken. prijzen
de diensten van de jobdienst aan,
pluizen advertenties na. gaan mee
op kontrolle naar de werkomstandig-
heden. Op' deze ploeg kan ik nu
steeds terugvallen voor bespreking
van het werk dat geleverd wordt.

We1.ke zijn uw ervaringen met vreemde studenten. Hoe reageert het pu-
b1.iek daarop? Hoe zijn zij aLs arbeidskrachten?

Daar heb ik zeer nefaste ervarin-
gen mee. Als studenten worden zij
op dezelfde manier bekeken als de
gastarbeiders hier in dit land.
dat wil dan zeggen dat zij ontzet
tend veel moeilijkheden hebben om
een werkgever te vinden. om een
arbeidsvergunning vast te krijgen.
want zij kunnen geen vergunning

krijgen zonder eerst een job te
hebben. Het is de werkgever die
de arbeidsvergunning moet aanvra-
gen. Maar na 550 jaar geschiede-
nis van de vreemde student hier
in de stad Leuven zijn de bewoners
nog niet verder dan dat ze deze
mensen als gastarbeiders beschou
wen.

Bij de Leuvense bevo1.king of verder ook__________________________________________________________ 1

Ik denk dat het gewoon een refleks
is van de mentaliteit van de bur-
ger of van de west-europese burger
in het algemeen. Een vreemdeling
is een indringer. iemand die er an
de re gewoonten op nahoudt. Die

kookt niet als wij. die leeft niet
als wi- dat doen. Ik moet er wel
bij zeggen dat wat het arbeidsritme
betreft zij inderdaad wel een ande
re manier van werken hebben. Het
ritma is. laat ons zeggen een beet

---



-- .'~ De student is ei~'em:'ijkiemand die vanin de papechool: tot zi,jn huma-
niora en ze~fs nog daarna. aan de universiteit. in een zeer bcschanmd
en beschermend mi~ieu gezeten heeft. En dan pZnts komt hij via de
jobdienst in een arbeidssituatie terecht die vo 'r hem voLkomen vreemd
is. Denk je dat derge~ijke ervaringen I)oorde 'ntiel lektuel en bë l-an-:
grijke ervaringen kunnen zijn?

je " zonniger". Het is minder ~lijker mogen aanpakken. W~t de
jachtiger, dat hoort bij hun menta- huisvesting bet~ft is hdL net het-
liteit. maar we zijn wel bereid om zelfde. liever een blanke slechte
ze hier te hebben. de • gaststuden- betaler dan een goede gekleurde be-
ten ' maar we zouden hen wel eer- taler.

jobdienst

te onderneming om deze mensen ' in
orde ' te krijgen. Bij wijze van
spreken moet je wel 36 formulieren
invullen: vreemdelingenpolitie. ar-
beidsinspektie. ministerie van ar-
beid ... En dat kan een reden zijn
om geen vreemde studenten aan te
nemen. maar mijn ervering zegt dat
het dat gewoonlijk niét is.

atie. En voor die kleine duizend
die hier ingeschreven zijn heb ik
dan ook groot respekt det zij hun
kursussen en hun schematjes kun-
nen verlaten om van een andere
realiteit te leren.

Ik geloof ook dat je hier weer een het'de eerste keer'is. Ideologis h
aantal groepen kunt onderscheiden. soms sterk gemotiveerd maar arbeids
Er zijn mensen die al vanin de mid- en vooral arbeidersvreemd. En zon~
delbare school in een arbeidsmi· der het negatief te bedoelen. hele
lieu hebben gestaan. en voor wie maal niet zelfs. zijn deze wensen
, werken' niet meer vreemd is. die hun ideologie in praktijk wil·
Dat zijn mensen die weten waar het len omzetten. dikwijls mensen met
om gaat. die willen werken. die onrealistische verwachtingen.
kunnen werken en die in het bedrijf Regelmatig botst dat da~ niet al-
weten wat hun rechten en plichten leen met de chef. maar ook met de
zijn. en door de arbeiders probleem' vaste arbeidskrachten die helemaal
loos geaccepteerd worden. Die voor- niet voorbereid zijn op zijn' in-
al weten wat ze kunnen doen en wat val'. Wat fout is. is dat ze er
ze niet moeten doen. En dan ga il hals over kop inwillen.
over naar de tweede groep voor wie I

merken tussen de houding van de grotere bedrijven
tegenover de vreemdelingen en dan de zel.fetandiqe
Of is dat één en deze~fde noemer?

Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel
studenten er werken. Hier zijn er
dat dus 963. In Alma zijn er dat
ongeveer 200. Maar of er veel of
weinig. ook op eigen initiatief
gaan werk zoeken ..• dear heb ik
geen idee van. Vé~~ ..?weinig ...?
Gewoon geen idee. En de unief ze~f.
Aan deze aanbiedingen zou nog wel
wat kunnen gedaan worden. Er is
hier zo'n 14\ aanbod van de Unief
zelf. Maer ook hier stellen zich
een paar problemen. Een prof vraag
aan het eind van de les naar een
pear werkwilligen en er steken een
eental mensen de vinger op. Ze kun
nen beginnen. maar ongeacht of ze
het nodig hebben of niet. Ik heb e

Hoe ~rdt er over de vreemde

,
Niet alleen belengrijk maar ook
zinvol. De voornaamste reden
daarvoor is dat je een aantal men-
sen financieel kan helpen. De klei-
ne duizend mensen die vorig jaar ge-
holpen werden om een stuk eigen I
zelfstandigheid te bereiken. zijn

goed werk door die were~dvreemde den-

Er is zeker een onderscheid tussen
de bedrijven en de kleine midden-
stander. Grote bedrijven maken ook
niet zoveel, moeilijkheden om een ar
beidsvergunning aan te vragen. Zij
zijn ook beter thuis in de adminis-
tretie. En het wordt inderdaad ad-
ministratief gezien moeilijk ge-
maakt voor een kleine of middelgro-

Bij de aanwerving van vreemde stu-
denten is de terminologie laat
ons zeggen' plat'. Het gaat over
" bruin mannekes " en dat is dan
nog zéér beschaafd uitgedrukt.
Ik heb het voorgekregen dat ik
een vreemde student naar een be-
paalde werkgever stuurde. zonder
dat ik de werkgever vooraf verwit-
tigd had dat het een Afrikaan ·in
dit geve I» betrof. Die man was
ter plaatse aangekomen en twee
minuten later kreeg ik telefoon.
en dat zei hij letterlijk " dat
hij zo IETS niet gevraagd had ".
Dus dat is een bepaalde zaak •.
geen mens, maar een zaak.
Het is geloof ik zeer moeilijk
aan die mentaliteit iets te ver-
anderen als jobdienst. Ik heb
ironisch voorgesteld dat de uni-

--
Wat zijn de oorzaken daarvan?

Wel? Wat zijn de oorzaken van ra-
sisme? Zijn het vooroordeLen 0

zijn het negatieve ervaringen ...?
Het gaat hier om Rasisme! Vooroor-
deLen !. ~ee! Rasisme! Vooroorde-
len ~.un je nog wegwerken door erva-
ring. Ik heb het iedere keer voor
als iemand een werkaanbod doet dat
hij er nog snel bijzegt: " alsje-

I versiteit een" wees lief kampagne
voor de vreemde student zou orga-
niseren • want ik geloof toch
dat het vanuit de universiteit
moet mogelijk zijn de vreemde stu-
denten te helpen om geaccepteerd
te worden bij de Leuvense bevol-
king. Het gaat hier om huisvesting.
om jobs. om de toegang tot kafees
zelfs. Het is ook voorgekomen dat
iemand een vreemde student wilde
aanvaarden " maar dan voor de
helft van de prijs'". In mijn
jaarverslag stel ik dan ook voor
om op de jobdienst een slavenmarkt
te organiseren waar voor de werk-
gevers een ruime keuze is tussen
een kwar~ halve en volle prijsklas-
se vreemde studenten.
Het is meer dan bedroevend. het
is intriest.

Zeer zeker. En die mensen komen Ize krijgen er'wel een andere kijk
hier dan soms ' beschadigd . terug. op. Hun manier van werken veran-

'Maar in die periode hebben zij dan Idert er dan op en dat is zeer po-
toch weer heelwat geleerd. iun sitief dacht ik.
ideologie zijn ze niet kwijt. maar

Dt.etudent: di, als inte l/lektuee l: over arbeidssituaties spreekt maar
dan in het bed1""jf terechtkomt maakt misschien een grove ontnuchte-
ring door. Vindt U dat ,ooér mensen die ervaring zouden moeten opdoen?
Gaan zo'n mensen ook nog 'te~~g?

De mensen die daar serieus over
nagedacht hebben gaan zéker terug
en vragen niet beter dan méér er-
varingen op te doen. Anderen knap-
pen a'. maar die groep is een zeer
kleine mindèrheid. Die gaan dan
~en andere richting uit.

Maar je vindt het voor studenten
een belanqt-iijke praktii ikeroar-inq?

Die slogan ...• daar kan ik het vol- ~et gros echter heeft dat recht
ledig mee eens zijn op voorwaarde niet. Daar komt misschien verande-
dat beide partijen weten waarover rin~ in. Er zijn afgestudeerden
ze praten. Ik heb de indruk dat dit die naar de fabriek trekken en zich
soms nogal een luchtbel is omdat zich daar ook vestigen. deer deel-
de werkelijkheid die er achter newen aan de syndikale aktivitei-
steekt zo onbekend is voor de in- ten en geintegreerd worden in de
tellektueel. arbeidssituatie mét de arbeiders.
Maar er zijn mensen die wel dege- maar voor velen die achter·het
lijk het recht hebben om achter ~pandoek lopen blijft het toch
dat spandoek te lopen. Die zie ik ideëel.
ook regelmatig hier op de jobdienst.

Als het van mij zou afhangen dan ...
en dat staet trouwens in mijn vo-
rig jaarverslag. zou het niet al-
leen wenselijk maar ook nodig zijn
gedurende zijn studieperiode erva-
ringen op te doen met een reële
arbeidsituatie. Dat is gewoon een
onnatuurlijke toestand dat hier
iemand 5.6.7. jear komt zitten
zonder enigszins vertrouwd te zijn
geraakt met een gewone arbeidssitu-

-
blief meneer. geen vreemdelingen ".
Ik vraag dan waarom. " Ik weet het
niet meneer". Als hij eerlijk is
dan zegt hij " omdat ik ze niet
kan zien ". Als hij liegt dan zegt
hij" Ja meneer.voor mij is het
niks maar 't is voor de klanten ".
Dat is onuitroeibaar ingeworteld
bij de Leuvense bevolking.

Pabciekeetaqee ... ! Aan te moedigen? Aan te bevelen?

Zeker aan te bevelen. maar aange-
zien deze ingericht worden door
de RVA die op dit ogenblik zijn I

normale ingeschreven mensen niet
eens aan werk kan helpen. varwacht
ik daar weinig resultaat van.

Wat met het " Arbeiders - Studenten Eén Front " ordeuoord?

Per jaar heb je hier 2700 kontakten. ër worden zo'n 900 tal mensen
effektief geho~pen met een job. Maar er zijn nog andere instelLingen
die jobs verschaffen. Ik dank aan Alma die hun eigen wel~ingssysteem
hebben. ~!nk je dat ' jobs doen ' sterk ingeburgerd is onder studen-
ten? Heb je enig idee van de mate waarin er jobs gepresteerd ~rden
door jonge studerenden?

hun ideeën waar te meken. Daar
sta ik z'fr zeker niet negatief
tegenover. Mear nogmaals. het moet
doordacht en ernstig gebeuren.

verschillende keren de nadruk op
gelegd det dit uitsluitend door
de jobdienst zou mogen gebeuren.
Maar de moeilijkheid is dat alles
via de personeelsdienst van de u-
nief moet lopen die det near hier
doorstuurt. Dat schriftelijk aen-
vragen een de personeelsdienst .
dat doorsturen naar de jobdienst .
het rekruteren. dat loopt over een
week. Zoiets zou via telefonisch
kontakt moeten kunnen en dan rege-
len jobdienst en personeelsdienst
det verder met mekaar.
We werken eraan en de personeels-
dienst is wel meewerkend op het
ogenblik.

Dan bl'jft het al/lemaal: mooi zol.anq ze aan de universiteit zijn maar
één keer daarna draaien ze hun zeilen naar de nieuwe wind?

Ik geloof dat dat waar is. En de
weinigen die dat niet d~en? Ik
vind dat mooi dat die mensen op
die konsekwente manier trachten

de. 6tude.nt
lvu:.jgt de.
t.aa..ute. ja-
Iten mUIt
zbt VOOIt
de. maat-
6cha.ppeU.j-
ke. 1te.a..U-
UU.

De jobdienst is belangrijk voor de studenten?

daarmee in hun
probleem vooruitge-
bracht.

I
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STUDIEBEURZENAKTIE
Leuven, samen met Gent en Brussel
hebben dit akadamiejaar vrijwel
over zijn gehele lengte, met af-
wisselende intensiteit, beroerd
geweest omtrent de onderwijsplan-
nen van de regering. Het studenten-
publiek heeft in zekere mate zijn
tanden getoond tegenover het -
meer dan ooit zware - zwaard van
Oamokles dat hen boven het hoofd
hangt en werkelijkheid zal worden
de volRende jaren.

1

Naast de vele zwaardere maatrege-
len die de regering, leidsmend
in de ekonomische krisis, afwentelt
op de rug van de arbèiders (Egmont-
plan), worden de studenten bedreigd
door numerus clausus, oriëntering,
verlening van de studies, finan-
ciftle onzekerheid, enz ••• voorwaar
een zelden geziene dobber voor
.de uniefs.
Hieronder poogt VETO over deze zeer
moeizame reactie tegen de maatrege-
len-voor-de-toekomst een rBntgen-
foto te geven: een beeldverslag
van akties, en twee nabeschouwin-
gen vanuit theologie en letteren
en wijsbegeerte.

1. PRIKAKTIE VAN HET AKTIEKOMI-
TEE VAN PEOAGOGIE: uitvaart van
van het demokratisch onder-
wijs naar Alma 11

2. BEZETTING DOOR HET AKTIEKOMI-
TEE VAN POL & SOC VAN DE NATI-
ONALE RAAO VOOR WETENSCHAPSBE-:
LEIO TE BRUSSEL OP 14.03.77

3. BEZETTING DOOR HET AKTIEKOMI-
TEE VAN DE RECHTEN VAN HET UNI-
VERSITAIR STUOIEBUREAU OP
15.03.77

4. POLITIEGEWELO TIJDENS OE REGI-
ALE BETOGING TE LEUVEN

5. en 6. DELEGATIES OP DE NATIO-
ALE BETOGING TE LEUVEN OP

23.03.77
(foto's: BPA)



studiebeurzen
aktie
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staaldniet
"ViLt (\XU te ve.Jl.UXtchten." "Vat zijn
w~ al gewoon ..• " (l'e.üti.gen zijn
daanove» vvr.wcmdvr.d. Ve meute
öwdent.en hebben hi.vr.b<.j echtvr.
zulk eenûjcüg beeld van theoto-
gie en gocWcüe.nótwetent.cIUlppen,
diLt . .ik het. nocUg v.i.nd een apoto-
g.ie de ötuderLteJW.'vr.eld in te 6tu-
en.

t, tIXl.t geb euJLt e-'l zo
de óalwUw?

Zo' n 20 à 30 ötudentelt .t1tekkcn el-
ke ~~e.k 06 vevr..ti.endaag6 voo~ I à
2 UW!. IUlM het bejaMdentehu.-W
RC1ny, gewoolt om eent. te p.'liLten
et. de me.t6en cüe geen bezoek
k..'li.jgen. N.tet cWr.eh.t ~evotu.t.i.o-
~, ~~t e,,'lg z.i.nvot. Veze vakan-
üe t,'tekkell een 20-tal me~en
VOOIt eelt week lta.M ~óel-NoolLd-
wi.jk om te behangen, ptanWLen ...
b<.j ga.ótaJr.bUdVló, bejaMden en
z.i.eken. E.'!.wolLCit Maya-ho.ung ve,,'l-
kocht (b.ij.Ul 100 kg. begi.n ap!t.U).
EILWOILdt geëx.pvUmweVld met
Wngtooppa.p.i.vr. en velen gaan cü.t
gebJtU,{_ken .til hun pta.a.t.óe.U.jke OIL-
go.n.<.óa..t.<.e.EILwvr.kt een gILoep
aan p.'logJtalmlahel!.voJun.i..ng. E
hee6t een ondelLwi.jótta.mi..ddag (met
opöchoJtting van de kottegu)
pta.a.t.ó gehad. EILwalLden orLtópa.n-
nende, ma.a.IL ook vOlLmende ja.a.IL-
weekendó gehouden, evenalh jaM-
avonden. VelLf.edett jaM ~ el!.
gewel!.kt ILOnd o. a. het WelLeld-
voedóelópef.. Een a.k.t.(., SOS-R~-
bILoek bJr.a.cht 50.000 61t op. H.i.eI!.-
bi.j veJLmetd i.k tti.et de vele be-
z-ümende en "geu:te.U.jk.e" akti.-
vUe,i..U.t, oLóook de touxe»: orLt-
ópruutende TV' ó ett 6ltee-pod.Wmó.
Ve meeöten z.i.jn dan ook nog ó:tel!.k
geëngageel!.d op het :th~ 6ILorLt.
Jwgdbewe.g.i.ng, z.i.e.ken-, geha.ncü-
captett-paótolLaaf., enz.
u kan je zeggen, moo.i. maar dat
zijn pleisters op een houten
been. EILmoet een ILa.CÜka1.e ma.a:t-
óchapp.i.jheJr.voJLmi.ng komen!!
Wel, zel6ö daanaar: wolLdt gedacht

en geweJr.kt. Niet aan de ll.eVOW-
üe, wel aan een tti.euwe ma.a:t-
6chapp.i.j-volLm waalt de me'16, ett
ni.e.t ekonomi.e 06 wi.nt.:t cerLtlLa.a.f.
stiuü. (.<.6 een evange.U.óche w)
eH waalt eJr. cWr.ekt e demofvta..t.i.e
Ls (met zet6beheeJr.? zel6butuwt?
waaltom .uet). VU [aan: (\XU VI. de
tezi.ngenILeekó Ovel!. chJL.i.ótendom
en ,60~me met:
-i'wtenen VOOIL-het Soc...tal..<.6-
e (2 ma.M:t)

-VeJr.houdi.ng Ivt-Wtendom -
nll1/l.wme (201 maM:t)
-ó:t'li.jd en wk.eeJr. (vi.jgeboom)
(gepland VOOIL31 ma.a.lLtmaM
vVlóchovett lta.M oktobvr.).

Ei.nd cü.t, 06 begi.n votgend aka-
demi.ejaM vVlóclUjnt een eVlóte
deel (bi.j KJt.Uak. 06 Acco) van een
mint.tent. dlLi.e j a.lLi.g ó emi.na.lLi.ewW :
chJL.i.ótenen VOOILhet óo~me
(zeeJr. algemeen, tti.et de bewegi.ng
zel6). VVld vr. .i.ó eJr. de ak..ti.e :te-
gen de Belg.<.6che Wapenhandel,
waalt met een 20-tal ment.en van de
6akuUUt ILOnd gedacht WOlLdt en
.i.n de thu.i.ó 9emewe ILO nd 9ewe.Jr.k.t
wolLCit.
VU a.Uu om even een al te zen-
z.i.jcüge v.<.6.i.eOVel!. "de :theotogen"
06 "de godócüe.nó:óAJe..tent.cha.ppVló"
(=300 eenheden 06 lLU.i.m 50% van de
6akuUUt theotog.i.e) wat bi.j te
óchaven.
EILgebWlL.t i.n onze 6ak.uUUt (~'e.f.
een en a.nd el!., ma.a.IL ótak en (\XU vr.
cü.t. [aan. ,uet b.i.j. OmdiLt ötalUn-
gen te pa.ó ma.a.Jtvooral te onpas
gebJtU,{_k.twolLden oLó dJtukUngóm.<.d-
del. Een ótudWe.nóta.ki.ng hee6:t
bi.j na. geen Ivta.c.ht meeJr.. Ten .twee-
de: elk jaaJL lLeagee.JL:t men tegen
één bepaalde ma.a:tJtegel: omkade-
IUngókoë66.i.uënt, ItUmeJr.Uóeiau-
ëuë , ótucüebe.UJtzen ... Veze wolLden
dan gepta.a.t.ót i.n een kadel!. 11""
anÜ -aJLbUdVló poUilek , a 6blLa.a.k
óoua1.e óek.tolL. Ik ga deze lLea-
!Uwen Met .tM.chten te we.eJr.-
teggen, .<.n.tegendeel: z.i.j z.i.jn

el!. al jaren. Ma.a.Jtwaaltom ga.a.t
men dan enkel 6ta.ken i.n neven-
beJr. 06 6eblLUa.lLi.-maa,'Lt?WaMon
ó:ta.a.k.t men dan niet. ee~ een
kevr. 6e1Li.eUó (ook. onde»: de ek-
óame'16!) to:t men lLeóuUaa,t be-
ILUk:t?

Laten we e~jk z.i.jn tegenoveJr.
onózel6, het .<.6 een cltlLi.óte.U.jk
plLi.nupe (M:t. 5, 37: ma.aII. uw ja
moet ja z.i.jn en uw neen, neen)
dat echtel!. noodzake.U.jk ..<.6VOO,'l
elke samenf.ev.i.ng. 95% van "de
lltudenten" ótaken enkel en al-
leen om 5, 10 06 15 dagen vakalt-
üe te hebben. Tvuu.i.jt een pD.aJL
.<.de.a1..i.ó:ten hun tijd óteken i.n
veJr.gadelLi.ngen, ötudi.e van de
maa..t1tegel en , we"tten en pf.a.nn en ,
zU de ILUt vUj:ti.g hun k.uItu.6
b~j :te weJr.ken. Veze .<.dea1..i.ó:ten
kumten evengoed hun üjd da.aJL.<.n
llteken :telLwi.j t el!. kottegu z.i.j n,
z.i.j topen tti.et meel!. achtVló.ta.nd
op tegenoveJr. hun ~tudiegenoten
dan üjdenó een ótak..i.ng. S:ta.k..<.ng
.i.ó het e.ugóte m.<.ddel om ILUcht-
baaJLltUd :te geven?? La.a..t 0.16
ll:tetten: I akti.eve.U.ng op 100
(het Ugt wel wat hogeJr.)d .L. in
Leuven zowat 180. Kwuten 180 hel!.-
óenma.óóa' ó tti.et I (Hn) ande): .i.-
deetj e vi.nden en uULVeJr.ken om
hun ongenoegen en p.'lotut ken-

baM te maken? AlLme...
In ma.M:t óta.a.k.t men dan nog ma.a.IL
ee.tó. Teg en het ptalt Wet6 ch -
TILO.<.660nta.i.nu. Vat ptan .i.ó ech-
ze,'l al do oJt de V tl1l117ló e ILe.k.tOlLen
plLi.nup-iëel a6gewezen. "Al...ó el!.
gehe.Jr.ó.t1tuktwteeJr.d moet uJOILden
zulten lu.i.j zel6 wel een (vtaa.mó)
ptalt tUtLoWen." Vat Ls el!. nog
M.et. Tegen wat !lta.a.k.t men nog?
StudiebwJtzen!! Wat uU de ba-
tal16 Valt de poói.üeve en nega..t.<.e-
ve ma.a..t1tege.ten (Veto 7 ma.a.lLt p.3)
kan bU j ~en , -iA date en a.a.n.ta1.
gelden, die vlLOegeli. lta.M A-, B-
06 C-geva.Uen gi.ngen, nu na.a.Jt
V-, E- 06 F-geva.Uen gaan. Va.a.Jt-
i.n .t4 heet wat poói.üe6ó gebeulLd,
a.Ultal16 votgeJ16 de óoua1.e cüenót
van Studente.nvoo.'lz.i.en.i.ngen. Toch
lOO-'LdteJr. guta.a.k.t, want eJr. loolLdt
tti.e:t votdoende gündex.eel!.d, de
hogeJr.e k..e.a.óóenwalLden weel!. be-
voo,'LdeLtgd. VoolLUU, betogen
maM. G'la..t.i.ó ondelLwi.jó meJtóen!
Ve öta.tLt moet maM be..ta1.en! Weg
met de ~'lk..e.ooöhe,,(.d, 36-UlLen-we.ek
(ma.a.Jr. 40 ~'len-toon!!!)!!. W.i.e.i6
di.e 6ta.tLt? Ujn wi.j dat óomó .uet?
WeJr.k..e.006ItUd? Hoeveel van onó wvr.-
ken bt de vaka.n.t.<.e (06 ondel!. het
jaM) tti.et even een maandje -iJt
':t ZIUCULt, om wat "zakgeld" :te
hebben? Fundamentele eelLf.i.jkhUd,
Me..twaatt?
Ve potui.e, de ~ta.a..t, de vakbon-
den, de patAoonó, de andeJr.en, zij
zijn het. Ik? Neen hoo«, .<.k w
a.Ueen maM mijn ILechten op, .<.k
kom zet6!1 nog op VOOILde lLech.t-
vaMdige behande.U.ltg van andener:

een, oLó we de ótudentenbewe.gwg
Met belache.U.jk 06 klLachtelooó
wi.tten maken, moeten we. tIXl.t ó eILi.-
euzeJr. gaan weI!.ken, en ee.nó dUILven
tti.et ótaken.
Te veel gevlLa.a.gd?? .

ó teedó 0pen voOILlLe.ak..ti.e
Luk Ve Roomó
~6e.ûe6.t1t. 165, K.X411
3000 LEUVE

'Offenstakingsb.-eke,. het lLecht van de a1.gemene veJr.ga- doene,'Ló ve.tt.rn-Uó i..edeJteen oT' de.
In het kadel!. Valt de ak..ti.e VOOILi.n- gemene vel!.gadelLi.ng van Wi.jóbe- delLi.ng om bUW6-tngen te nemen a1.gemene veJr.gadelLi.ltg de kaltó
dex.elLi.ng van de ~tucüebe.UJtzen en gee.JL:te en Le...t:teJr.en óamen. H.i.eJr. Met aanvaandden, vn.t. (1ta.M ze hee6t om gemotiveel!.d VOOIL06 te-
tegen het hel!.voJun.i..ttg~pf.a.Jtvan de we...'Ldbuwt om cünódag en woe.tó- bewel!.e.t) omdat de ve/l.gadelLi.ng gen 6:taki.ng te ó:temnen. Veze
utti.vVlóUUt zooLó geóoltllUteeJr.d· dag te ó:ta.ken. Ve p.'l066en WeILden tti.et ltepILuerLta..t.<.e6 zou zijn en votbloed"demok.ILaten" wi.tten :toclt
-iJt het ILappolLt van de N. R.W.B. van deze buwói.ng op de hoogte zich 601Lmeel op geen enkele au - na.a.Jt de te6 gaan en p.'lobeJr.en
e.t dat Valt de Wa.oLóe lLektolLen, gebILacht. Nu waJten eJr., zooLó elk tolLUUt kan beJr.oepen. VU zijn telkell.~ de ~ta.ki.ng te bILe.ken en
lwJam op rnruutdag 13 ma.a.lLtde a1.- [aan , een ~ 6tudenten cüe echteJt, ul.t1ta-denl~a..t.i.óclte dood- h.te,,'ldoOlLook de óoUdaJLUw on-.J



deJr. de ó.tudenten. Ze woJtden
~~n g~ggehteund doo~ een
aantal pIl066en cüe z.i.ch zoge-
zegd neu.tluull 0póte.U.en ten aan-
z.i.en van de ótalU.tlg, mllM cüe
ûch Il.<.ette.m.<.n ontpoppen a1.4 een
te duchten voonhoede. van óta.fUngó-
b~ekeJr.6.
Zo konden we hu op woenódag 15
rna.a.ILt meemaken dat pilo 6. Wili
(depMtement guc~eden.U.) aan
hu hoo ~d van een g~oep "Leen»
g.(.~ge" adepten mU geweld hu
ó.ta.fUngóp.<.h.u doo~bw, wa.a.ll.b-<.j
~j eJr. n-i.u vOM teJr.UgdWu,de
-<.e.ma.ndnllM de keel te g~jpen
(ó-<.c!), andeJr.en we.eJr. aan de ha-
Mn te ~kke.n, te óla.a.n 06 zel6ó
een kopótoot toe te cüenen. Op
de dUM nam ~j zel6ó ûjn toe-
vlucht tot onveJr.btoemde ~-
datie: ~j dlLugde mU uU6lu-<.-
t-<.ng uft de lu en zel6ó mU ~e-
vancheh b-<.j hu examen.
W-<.jlaken ten ót~góte de hou-
ciUlg van pilo 6. WÜ6, cüe tekenend
i6 voo~ een bepaalde dub-<.euze
mentaUteU zowel b-<.j ótudenten
a1.4 b-<.j pIl066en, cüe -<.nnaam
van de demo~atie de ólo.9~cht
van een ehóent-<.ee.l de.mo~ch

behl-<.6ó-<.ngóo~gaa.n a.l6 een 6a-
h.uU:a..iJt.e alg emene v eJI.9ad eJr.-<.ng ,
ont~chtet1.

namenó hu 6ah.uU:a..iJt.
a.kt<.ekom-i.tee W t L
(naam en ~u bekend)

STUDIEBEGELEIDING
aan de KULAK

, Oe naam was er reeds voor het
kind geboren werd. Nu loopt er
iets rond in kinderschoentjes.
We weten niet wat er uit zal kun-
nen groeien ... doch wat belang-
rijk is is dat studenten elkaar
kunnen helpen om door hun studies
heen te komen.
Je zou ~,unnen zeggen hoe meel' el'
dool' Z1·jn.,h.ie beter. Maar dat
lijkt toch wat te eenvoudig. Het
ls bv. niet de bedoeling mensen
door een eerste kandidatuur te
sleuren die dan voor de rest van
hun studententijd op de toppen
van hun tenen moeten lopen.
Wij be~adrukken de noodzaak van
een betere studiekeuze, een gron-
diger inlichtingsmethode over u-
niversitair~ studies en gelo. f-
waardiger wegen tot zelfkennis
op het ogenblik dat de leerling
zal bepalen wat hij na zijn hu-
maniora aanvangt.

Beter dan een loterij-achtige
nu~erus clausus in te voeren.
zou men het de studentsn ( en
hun ouders ) moeten dUidelijk ma-
ken dat het de moeite niet loont
universitaire studies te begin-
nen zomaar om het eens te probe-
ren of het toch niet gaat, als
de nodige voorwaarden als bv.
werkritme. bsgaafdheid en
motivatie niet aanwezig zijn.

- Rector VERHAEGEN gaat dezelfde
richting uit. wanneer hij zegt :
" Het is echetr fout te denken dat
iedereen unief moet doen. Er moet
weliswaar gelijkheid zijn in kan-
sen. maar alle-kinderen zijn daar-
om niet gelijk. dus niet geschikt
om toch wél zware studies te doen
inderen zonder aanleg. motivatie

of interesse. zonder inzicht in
de studierichting die ze willen
kiezen. maken weinig kans op sla-
gen. Fout is ook kinderen tegen
hun zin naar zo'n intellectueel
beroep te stouwen. soms gewoon uit
snobisme. ..." -

Studebegeleiding heeft we 1 de be-
doeling zoveel mogelijk van dié
studenten er in één blok door te
krijgen. die hogergenoemde capa-
citeiten wel bezitten en dit door
di~ motivatie en dat werkritme aan
r.ewakkerûn, ook dool' de persoon-
Ujke trotkken van de student aan
b._d te laten kO/1l6n,dool' te zorgen
dat hij zich thuis v'Ielt op de
unie f en natuurlijk ook dool' een

vinger op de wonden van het sys-
teem te leggen, waar zij een nega-
tief effect hebben op de persoon-
lijke uitgrvei.
Bij de uitbouw van de studiebege-
leiding in realizeerbare projecten
houden wij ons volgende tekst van
Or. J.Oaniels (LUC) voo~ ogen:
" Tevens dient men zich te realise-
ren dat de docent en de cursussen
minder impact hebben op de persoon-
lijkheidsontwikkeling van de stu-
dent dan het contact met r.edestu-
denten. Van belang is het creären
van een positief klimaat dat de
frequentie en de kwaliteit van de
contacten tussen docenten en stu-
denten en tussen studenten onder-
ling verbetert. "
Wij hier te Kortrijk zien de uit-
werking te realiseren in kleine
groepjes : er wordt gewerkt per
faculteit, per jaar, en per oefe-
ningengroep. We merken maar al te
vaak dat de spontane relatiepatro-
nen zeer bepaalde netwerken vormen
waartussendoor heel wat rrensen on-
deruit vallen. Zo gaan mensen van
een kot vaak genoeg hebben aan me-
kaar. en vallen spoorstudenten.
studenten die alleen op kot zitten
en zij die in de stad zelf wonen
al te vaak door de mazen van het
net. Zo gaan tweedejaars mekaar ge-
makkelijk opzoeken zonder zich te
bekomrreren om de eerstejaars.
Hoe pakken we het nu concreet aan ?
Dit gebeurt op verschillende wijzen
naargelang de faculteit en de uit-
gebreidheid van de faculteit.
Bv. in Germaanse werd een comite.
samengesteld uit 4 eerstejaars. 4
tweedejaars en twee proffen. ge .
vormd en tracht de practische pro-
blemen in het eerstejaar op te los-
sen. In de Rechten en bij Geschi~-
denis hebben eerste en tweede kan
nog samen les wat zeer tot een po-
sitieve sfeer bijdraagt.
og in Geschiedenis helpen de stu-

denten mekaar bij het ~aken van
hun v ita 's en in Geneeskunde wor-
den in groepjes van 5 mensen kwa-
liteit van cursus en werkzitting
besproken

D~ze tekst werd verkort overge-
nomen u't hf!t U.P.blad nr. 6 van
dit jaar, waarvoor dank aan Jo
Ramboer.
Volgende keel' nog meer daarover:

Inderdaad. Het akademisch
jaar nadert zijn einde, en
dat wil zeggen dat de kom-
petities van sportraad on-
geveer afgelopen zijn. Er
ontbreken nog enkele uitsla-
gen, in andere reeksen zijn
de kampioenen al bekend.
Een volledig overzicht ho-
pen we in een volgende af-
levering te kunnen geven.

Maar er is niet alleen de
kompetitie. Sportraad orga-
niseerde ook dit jaar weer
een beker'tornooi'.
En ook die bekerkompetitie
nadert weer haar beslissen-

de faze op het moment dat
alleman diep in zijn kur-
suss~n begint te kruipen
voor een beslissende faze
van een ander soort.
Een bravo en een hiep hiep
hoera dus voor de dapperen
die op 4 mei ertegenaan
vliegen om de eer van hun
kring of peda te verdedi-
gen. Want inderdaad: op
woensdag 4 mei, in de na-
middag gaan de finales van
de bekers van sportraad
door. Op het sportkot, ui-
teraard. Het programma ziet
er waarschijnlijk als volgt
uit:

15.00: handbal heren: Apolloon 1 - Apolloon 2
15.00: voetbal dames: Johannes 23 - Apolloon
16.00: VOlley heren: Ter Bank - winnaar

(Iris-Landbouw)
16.00: basket dames : Landbouw - winnaar

(Apolloon-Psycho)
16.30: voetbal heren: Landbouw geplaatst; andere

finalist:Teologie, Germania, VRG of Medika.
11.15: volley dames: Chemika - Historia
11.15: basket heren: VTK geplaatst; andere fina-

list: Historia, Wina of Landbouw.
15.00: pingpong dames: Wina - VTK
15.00: pingpong heren: Landbouw - VTK ------------~

Veel Apolloon, Landbouw en
VTK dus, en die supporters
zullen wel aanwezig zijn.
Maar we rekenen erop dat
ook nog andere sportievelin-
gen komen zien naar de ver-

schillende topwedstrijden,
'waar toch ongeveer het bes-
te van de interfakultaire
sport te bekijken valt ...
Allen daarheen!!!

debat van de
van het onderwijs

-
DIENST STUDENTENVOORZIENINGEN K.U.LEUVEN
Jan Stasstraat 12

1

3000 Leuven

tel. 016/22.10.32 - 22.10.38

ref. D.77.JB.BV. 092 LeJven 25 april 1977

Geachte Mevrouw,
Geachte lIeer.

De laatste jaren ia de diskussie over de demokratisering van de
onderwijskansen uit de openbare politieke diskussie verdwenen.
Wel werden van overheidswege nieuwe maatregelen voorgesteld,

'

nl. numerus clausus, invoering van studieleningen, verlenr,in
van de studieduur in het Hoger Onderwijs, verlenging van de leer-
plicht tot 16 jaar •••

De ontbindinr, van het parlement en het ontslag van de regerin&
hebben de uitvoerinfl van deze voorstellen voorlopic opgeschort.
l~ellicht zullen deze voorstellen vrij binnenkort weer aktueel
worden.

De Raad voor Studentenvoorzieningen en de Sociale Raad van de
K.U.Leuven willen een bijdrage leveren tot een reaktivering van

I de diskussie over de demokratiserine van de onderwijskansen.

Een eerste initiatief in die zin &aat door op donderdag 5 mei e.k.
in de vercaderzaal van het Studentenhome Terbank, Celestijnenlaan 70
te 3030 Heverlee, om 14.00 uur.

Aan de hand van een inleidende nota van r~of. dr. L. Huyse zal een
diskussie door~aan met vertegenwoordiflers van de Belgische arbei-
dersbewegingen, m.n. H. De Blende (Kl.'B)en :·1.Stroobant (hCOD).

De deelnemers (grotendeels studenten en personeelsleden van de
universiteit) worden ceacht de inleidende nota van Huyse te hebben
doorgenomen vóór de vergadering.

Met hoogachting,

DE BASISTEKST IS VERKRIJGBAAR
OP DE SOCIALE RAAD.



In Veto 20 ótonden een aantal ótandpunten ~.v.m. een mog~jke h~vo~
mUtg van de Algemene Stude»-tenJLaad.
. Met volgende b~jdlta.ge wo~cLt het "doóó.(.~" aangevuld.
Het waJ:.l~ ~ódu.en ~et zo makk~jk al ~e teh.6ten dOM te woMte-
ten gez~en hun vaak tech~ch betoog. Toch hopen we dat ze gelezen
en bu.ptLoken wo~den dOM zoveel mog~jk ótudenten. Zodat ~ ~n mu
tot een u~u.u.Uo.at kan gekomen tOOMen.

voorstel S.r.A.L.)

OVERZICHT LEUVENSE STUDENTENBEWEGING

Allereerst een overzicht van hoe
de Leuvense studentenwereld er in
feite uitziet. Er zijn fakultei-
ten. waar al de studenten gegroe-
peerd zijn door het feit van hun
inschrijving.
Er zijn kringen die op deze struk-
turen ge~nd zijn.
Vervolgens citeren we de vrije
verenigingen. die leden rekrute-
ren rond bepaalde welafgelijnde
idee~n. De consequentie van deze
systemen is dat de vrije vereni-
gingen meestal met verder gevor-
derde analyses staan dan diver-
se kringbesturen. Dit mede om-
wille van continulteit en con-
creter geformuleerde doelstel-
lingen waarmede men start.
De gespecialiseerde werkgroepen
rond diverse thema's moet in de
richting van vrije verenigingen
gesitueerd worden.
Het waarom van deze redenering
is de volgende: als men gaar
zoeken naar een representatieve
en tegelijk nuttige vertegenwoor-
diging voor studenten. bv. op
vlak van sociale sektor. moeten
bij dit overleg niet alleen de
faculteitsafgevaardigden. maar
ook de vrije verenigingen en de
gespecialiseerde werkgroepen be-
trokken worden. Slechts dan kan
men tot de meest kwalitatieve
besluitvorming komen. Dit als

ri~!ek op het procedure-
voorstel van het KVHV. Heel de
besluitvorming onderbrengen on-
der presissen is kwalitatief on-

nuttig omdat deze personen meest-
al terzake niet gespecialiseerd
zijn. laat staan soms zelfs niet
eens gelnteresseerd. In tegen-
stelling tot het voorstel van de
kringraad. is het onze overtui-
ging dat omwille van de eigen-
heid en complexiteit van de pro-
blemen van de sociale sektor
de sociale raad als eigen orgaan
te laten bestaan. et is te vre-
zen dat in een gefusioneerd or-
gaan de technische moeilijkere
problematiek van de sociale sek-
tor minder aandacht gaat krijgen
dan absoluut nodig. Dat neemt
niet weg dat er geen serieuze
kritiek kan gemaakt worden op de
eerder - voor de buitenwereld al-
thans - eerder mysterieuze wer-
king van de sociale raad. alhoe-
wel en wij bekennen dit ootmoe-
dig. veel te maken heeft met de
technisch moeilijke problematiek
van de sociale sektor. Wij mogen
hen zelfs dankbaar zijn. die er
zich door veel studie bij kaars-
licht zich hebben doorgewerkt in
deze problematiek. Denken we maar
even aan de brochure rond de Al-
ma. Nochtans vinden wij het meer
dan ooit noodzakelijk voor de na-
bije toekomst. wanneer er zal moe-
ten gevochten worden voor het be-
houd van de sociale sektor. dat
er zowel vrije.verenigingen als
gespecialiseerde werkgroepen
worden bij betrokken. en dat er
meer informatie doorstroomt naar
de fakulteitskringen.

PROCEDURE
Om de efficiëntie van de besli~-
singen te verhogen stellen we
een volgende stemprocedure voor.
Een besluit in de sociale raad
moet worden bevestigd door 2/3
van de fakulteitskringen. Als
dit zo is. wordt dit automatisch
een besluit van de A .. R. Als
slechts 1/2 van de fakulteits-
kringen gunstig reageert. komt
dit voorstel op de algemene ver-
gadering van de A .. R .• waar ver-
tegenwoordigers zitten van de 5
raden. die met een eenvoudige
meerderheid de beslissing kunnen

goedkeuren. en verhe en tot een
besluit van de A .. R. ietzei 'de
geldt voor de andere raden. Elkeen
moet beslissingen - die onder hun
huidige bevoegdheid vallen - eerst
voorleggen aan de verschillende
fakulteitskringen. Enkel als het
voorstel of projekt goedgekeurd
wordt door 2/3/ van de kringen.
is het een besluit van de A •• R.
waardig. Als het slechts 1/2 van
de kringen omvat. dan volstaat
een eenvoudige meerderheid op de
algemene vergadering van de A.S.R.
Wij stellen voor de raden samen
te stellen naar spreek- en stem-
recht van 2/3 fakulteitsafgevaar-
digden en 1/3 vrije verenigingen
en gespecialiseerde werkgroepen.
Bij elke motie wordt vermeld wel-
ke fakulteiten er zich achter
konden zetten. plus een eventu-
ele minderheidsmotie.

Waarom worden. in tegenstelling
tot het voorstel van de kring-
raad. wel degelijk kultuur-.
sportraad en ISDL betrokken bij
het centrale overlegorgaan. dat
enkel beslissingsmacht heeft
als slechts 1/2/ van de fakul-
teiten zich achter een motie
kunnen scharen van één der ra-
den. en voor de rest moet die-

DE RADEN

nen als diskussieforum? De eigen
benadering die kultuur- en een
sportvisie zou hebben heeft ze-
ker zijn waarde in een diskus-
sie als het gaat om een beslis-
sing te nemen over onze maat-
schappij. Tenslotte is ook de
inbreng van ISOL een noodzake-
lijkheid. waar het gaat om de
rechten van ~e buitenlandse stu-

~

--- _en aan deze KUL. De A.S.R.
zelf kan geen autonome voorstel-
len doen aan de fakulteiten .

De voordelen van dit systeem
van werken zijn de volgende.
Er komt onherroepelijk een ein-
de aan de feitelijke vervreem-
ding van de huidige raden. De

[deasr- olhoehet flan WOPden I
dent
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ten trachten waar te maken bij
minstens 1 '2 van de fakulteits-
kringen. Als zij dit niet kun-
nen. moeten zij voor de struk-
tuut van vrije verenigingen kie-
zen. en daar hun ideeën verder
verspreiden. Dit impliceert o.a.
dat elke raad in het begin van
het jaar een werkingsplan moet
laten goed •.eu.ren door de. fa~ul-
teitskringen. Dit voorstel ver-
schil t oo+ -urutemant.ee l van dit
van het KVHV. door net feit al-
leen al dat elk besluit van de
kringraad terug naar de fakul-
teitskringen moet om goedge-
keurd te worden. Het zijn niet

Ten tijde van aktie wordt het
C.A.K. een volwaardige raad. Dit
heeft consequenties naar zijn
participatie in de A.S.R. en
voorna~elijt naar de stemmings-
procedure~. On te spreken uit
naam van Je algemene studenten-
raad moeten de hogerverreelde
quota's bereikt zijn. Daarbij
wordtaan niemand belet van een
aktie in te zetten. die in het
beginstadium niet wordt gesteund
door een meerderheid van fakul-
teiten.
In dit v orstel zijn er voor de
hand liggende hiaten op te som-
men. toch menen wij door de be-
slissingsprocedure meer basis-
gericht in dit verband tussen

fakulteitsafgevaardigde moet
nu· inderdaad de genomen beslis-
sing gaan verdedigen in de fa-
kulteit opdat de raad in kwes-
tie zich waar maakt als repre-
sentatief orgaan. Het principe
is dit van autonoom werkende re-
den. die autonoom kunnen voor-
stellen doen. en zich maar moe-

nog U.n Jta.ad Un

de presissen die alles naar zich
toetrekken. en over alles en nog
wat. maar de besluitvormingspro-
cedure vertrekt vanuit de ver-
schillende raden. met een brede
participatie samengesteld.
Deze degelijk geformuleerde
voorstellen worden aan de fakul-
teitsburo's (voorgelegd die) er
hun zeg moeten over geven. Het
is aan de afgevaardigde of
lid van de vrije vereniging of
gespecialiseerde werkgroep om
er in de eigenste fakulteit een
consensus te bewerken over het
voorstel.

AKTI ES

door de meerderheid der fakul-
teiten. te maken. een nöodzake-
lijke band geschapen te hebben
tussen de huidige raden en de
studentengemeenschap. Dit ener-
zijds dus door een bredere sa-
menstelling van de raden. en an-
derzijds door de goedkeuring die
zij moet meedragen van 2/3 of 1/2
van de fakulteiten.
Dit laatste aldus met de instem-
ming van de a1eemene vergadering
die samengesteld is uit afgevaar-
digden van het C.A.K. ten tijde
van aktie.
Totdaar onze zienswijze.

Souo-~ele Akû.e-
gMep Leuven

[ lentehappening jeko

Jeko-Leuven staat voor: alterna-
tief ontmoeten en samenwerken
van jonge.mensen aan een recht-
vaardiger maatschappij.
Op 14 mei wordt dit bekend ge-
maakt en opengetrokken. samen
met een 40-tal andere jongeren-
organisaties in het stadspark
van Leuven.
De bedoeling: informatie rond
niet-kommerciële vrije-tijdsbe-
steding. het aanbod van Jeko en
andere instellingen en bewegin-
gen voorstellen aan een zo groot
mogelijk publiek. en misschien
een eerste stap naar koördinatie
van deze hutsepot van jongerenor-
ganisaties waar maken.

Deze info- en doe-markt biedt je
vanalles wat:
Je kan je er zinvol ontspannen
en zien hoe het an~rs kan met

volksdans. volksmuziek. free-po-
dium ...verschillende jeugdbewe-
gingen stellen hun werkin~ voor:
zoals VVKS. KAJ. Chiro. milieu-
groepen. integratiewerking ...
Je kan er zelf je handen gebrui-
ken met haken. borduren. batiken.
pitietvlechten. beeldhouwen. fo-
tografie ...
Je vi net er "informatieé rond
niet-komrrerciële mogelijkheden
en alternatieven zoals jongeren-
toerisme. wereldwinkel. JAC. te-
Ie-bouworde. elcker-ik .•.
's Avonds zal de groep KABAAL.
DIRK VAN E.SBROtCK en JOAN HASOn.-
DO. WALTER DEBOCK & DE LOCHTE
GENTENEERS het geheel afronden
tot een groots lente- en jonge-
renfeest.

Heb je iets te bieden met je han-
den, ideeën. "info". heb je be-
langstelling of wil je het al-
leen van dichtbij zien gebeuren
.., laat iets van je horen of
zien in het Jeko-centrum. Naam-
sestraat S7A Leuven (tel. 016/
23.26.22) of ..
kom naar de lentehappening op 14
mei in het stadspark.

I



AANKONDIGIN
1. vrijgestelde A.S.R. - voltijdse

betrekking
Deze betrekking veresit een aktie-
ve interesse en inzet in de stu-
dentenbeweging, de geschiktheid
om de werking van de raden en de
vrije verenigingen te koördineren,
om samen te werken ~et verscheidene
mensen, studenten en universi-
teitspe~sonee1. Vooorkeur genie-
ten de mensen die zich in het ver-
leden aktief betoond hebben tij-
dens akties en die reeds enige er-
varing hebben in het medebeheer in
de sociale en akademische sektor.
Anderzijds moet de kandida(a)t(e)
ook over voldoende aanleg beschik-
ken om administratieve en boek-
houdkundige taken met de nodige
zorg waar te maken. Hij/zij moet
bovendien vlot kunnen typen.

2. vl'ijgeste lde Kringraad - vol-
tijdse betireklcinq

Oe kandida(a)t(e) moet zop de
hoogte zijn van de werking van de
ringraad; dit betekent: de kring-

werking, de koördinatierege1ing
tussen de kringen onderling, het

eer__in _de AkadelJl:l,sctIQ_sak-

_ _ mond
Liggend a.l.6 maM kan, maM die. hut
«tl.t me.eA .&thoudt dan men 0p he.t
e.eJt.4te. z.i.c.h.t zou denken •
H.<.eA votgt he.t twe.e.de. de.el.. (en
~tot). ~U6~c.1Ue.n_.iJ. he.t Me.t ~te.c.lLt
e.ven teAug te. glÛjpen naM Ve.to 15.
Misschien heeft u over het gebruik
van 'design' een totaal ander idee?
Laten we dan eens luisteren naar
wat G.Patrix, een der meest geken-
de franse designers, -La Trahison
du Design- noemde. Want natuurlijk
kan design ook misbruikt wordenl
Vaak komen we voorwerpen tegen
die niet beantwoorden aan een van
de kenmerken die hoger genoemd
werden. Wie heeft al niet eens
in een moderne vormeloze sofa
gezeten, van befaamde design, die
hoegenaamd niet 'goed zat'. En
gebeurt het ook niet dat we in on
ze omgeving hier en daar de trend
kunnen waarnemen zich tot in het
absurde met design-objekten te
willen omringen? Dit is onge-
twijfeld een vorm van snobisme,
het willen modern zijn om modern
te zijn, een neiging waaraan men
zich vaak niet kan onttrekken,
daar publiciteit, gepaard gaande
met een steigende drang naar kom-
fort en sociaal aanzien, een mens
aanzet tot een keuze die hij van
nature uit daarom niet zou maken.

Hier wijkt 'design' af van haar

tor (A~ademische Raad, Fakulteits-
raad, Groepsraad en Onderwijskom-
missies), samenwerken met Studie-
Advies.
Hij/zij moet: zich aktief inzet-
ten voor de Kringraad, voor de
belangen van de studenten op on-
derwijsv1ak; over voldoende admi-
nistratief-technische aanleg be-
schikken; vlot kunnen samenwerken
met de mensen van de andere raden;
over groot organisatietalent be-
schikken; zich kunnen inschake-
len in een gekoördineerde werking
van de A.S.R.

vrijgestelde Sociale Raad -
)ltijdse betrekking

Oe kandida(a)te moet op de hoogte
zijn van de Sociale Raad; dit be-
tekent: de werking van de soci-
aal afgevaardigden, de werking
van buro en algemene vergadering,
het medebeheer in de Sociale sek-
tor (Studentenvoorzieningen, A1-
ma, Acco, Medische Dienst, enz.).
Hij/zij moet: zich aktief inzet-
ten voor de Sociale Raad, voor de
belangen van de studenten op fi-

de asr werft aan

nische aanleg beschikken; vlot kun- H. Geeststraat 90, 3000 Leuven,
nen samenwerken met de mensen van tel. 016/23.67.73.

nanciêe1 en materiëe1 vlak, op
het vlak van de gezondheidszorg,
mentaal en fysisch; over voldoen-
de administratief-technische aan-
leg beschikken; vlot kunnen samen'
werken met de mensen van de ande-
re raden; over een groot organi-
satietalent beschikken; zich kun-
nen inschakelen in een gekoördi-
neerde werking van de A.S.R.

de andere raden; over groot organ
satieta1ent beschikken; zich kun-
nen inschakelen in een gekoördi-
neerde werking van de A.S.R.

De kandidaturen voor deze betr~k-
king moeten binnen zIJn -'P het se
kretariaat van de A.~.R., Bogaar-
denetiraai: 3, w't l'l-'j~
dag 18 mei om loû.
De 8chl>ifteLijke s: l -i
kort kuri-ikulum I) 'tap en een om-
8tandige motivat:e bevattend,
den gericht aan de voorzitter van
de Pinanc iël.e K01Tf'l'1:ssievan de
A.S.R., 'p oern -md adree .
Oe. buw~.&tg oveA de. vaka.tultu
woJtden genomen op de. Atge.me.ne. Velt
ga.delt.ótg van de. ondeJt.4c.hUden Jta-
den, «tl.t de. vlÛjgu.te.tde.n voO)[.
elke. Jtai1d be.bLe.6t. Oe. buw~.&tg
OveA de. A.S.R.-vlÛjqu.te.tde. ge.-
bWltt op de. F.óu1nc.iue. Ko~-
~~e. A.S.R. van 26 m~.
Voor inlichtingen: A.S.R., Kring-
raad, Sociale Raad: Bogaarden-
straat 3, 3000 Leuven, tel. 016/
23.65.75; Kultuurraad:

eigenlijke definitie. Sommige
voorwerpen verliezen hun dienst-
karakter voor een eigendomskarak-
ter. Iets wordt bijvoorbeeld aan-
geschaft omdat het ontworpen is
door ~iá bepaalde kunstenaar-
designer, en niet omdat het nut-
tig is, en eventueel zelfs niet
omdat men het mooi vindt. Oe
waarde speelt plots een rol.
Hier wordt de 'uniciteit' van een
woorwerp benadrukt, zodat het van
gebruiksvoorwerp voor iedereen,
overgaat naar of verwordt tot een
statusymbool of sociaal symbool
voor één klasse. Dit noemt men
verraad aan het doel van 'design'.
Interieuraankleding is wel het
meest sprekende voorbeeld: een
interieur kan progressief, revo-
lutionair zijn, kl~inburgerlijk,
'high-class' of kan in het andere
geval de heersende trend volkomen
negeren. Let eens op de inrich-
ting van de ruimte die als achter-
grond moet fungeren voor een in-
terview van een politikus ener-.
zijds, en een show-aktrice ander-
zijds. Een beschrijving is denk
ik wel overbodig I
Bij een regeringsmedeling wordt
het klassieke, degelijk ingerich-
te interieur (eik, marmeren schouw
vaas, perziSCh tapijt, leder)
g~er~!~~om de kijker gerust te
stellen; om de een of andere re-
den boezemt het vertrouwen in.

4. vrijge8telde Kultuurraad - vol-
tijd8e betrekking

09 kandida(a)te moet op de hoogte
zijn van de werking van Kultuur-
raad; dit betekent: de werking van
de kultuurafgevaardigden, met de
Algemene Vergadering, het buro en
met de diverse werkgroepen.
Hij/zij moet zich, o.l.v. Kultuur'
raad inzetten voor een aktieve ku1-
tuurpolitiek onder de studentenbe-
volking.
Hij/zij moet: zich aktief inzetten
voor Kultuurraad, voor de belangen
van de studenten op kultuurgebied;
over voldoende administratief-tech-

Design krijgt zo een politieke
waarde 11
Andere voorbeelden van verraad
aan de 'design' zijn de gekende
multiple's van Vasare1y, de auto'
s van Farina ••• Zij wenden hun
prijs aan als verdedigingsmiddel
tegen de socialisatie. Zij willen
slechts genoten worden door de
H...nnv Few.
Welke plaats nu neemt de designer
in bij het ontwerpen van modere
objekten ? Is hij artist, is hij
kunstenaar ? Wel zeker. Oe rol
en de taak van de designer blijft
dezelfde als die van de kunste-

naar. Hij speelt de rol van
kiezer. Hij staat op een uiterst
bëVöOrdeelde plaats in de wereld.
Hij staat meer open, kijkt verder
en ontdekt meer; hij laat zijn
utopie~n in het daglicht schij-
nen, loopt met zijn illusies te
koop. Hij is niet bang van de
waanzin, van de zotheid. Hij be-
grijpt ze, ontleedt ze, herleidt
ze en integreert ze. Zijn wereld
is groter dan die van iemand an-
ders.
-Oe artist is iemand die visio-
nair iSI hij leeft met en werkt
met oervormen, oerkrachten. Hij
is aardegebonden. Of, hij kan
integendeel kosmisch-geriCht zijn,
of god-gebonden. In ieder geval
is hij extremistisch, steeds
bezig met 's mens uitersten -ziel
lichaam, leven-dood- én exhibi-
tionistisch. Hij hongert naar
vorm en dorst naar iedee~n. Oe
artist IS een wereld. Want hij i
iS vader en moeder, baby en grijs-
aard. Hij is van nu, van vroeger
van morgen. Hij is van altijd.
In zijn subjektiviteit is hij het
meest objektieve schepsel ter
wereld I- (G.Patrix, Design et
Environment, Casterman-poche,
1973) Oe designer, met de ge-
steltenis van kunstenaar, ont-
werpt tegen deze achtergrond.

Hij schept voorwerpen die in
hun eenvoud vaak getuigen zijn
van een doorleefde filosofie.
Bij gebruiksvoorwerpen kan men
haast altijd de volgende drie
fundamentele vormen onderken-

Tussen deze vormen bestaat een
eeuwige wisselwerking, een on-
eindige pendelbeweging; een
"bestand- van de vorm tussen

Ha..l.n Ao~ D
Vaak echter ligt de moeilijkheid
hierin, dat de artist zou moe-
ten tot de ontdekking komen dat
hij zich van dat alles bewust is,
dat hij het mysterie in zich
draagt. (alle mensen zouden dit
moeten beseffen I) Zijn aller-
eerste taak is zelf-bewust te
worden in zijn eigen manifestatie,
in zijn eigen uiting(svorm). Doet
hij dit niet, wordt hij slaaf en
slachtoffer van zijn eigen pro-
dukten en produktiviteit.
Vasarely maakt immers vasare1y's,
meubelontwerper Bernard Buffet
maakt Buffets, ••• dat is dode-
lijk: deze 'artisten' zitten
vast in een aspekt van zichzelf.
Zij vergeten dat zij in eerste
instantie (kunst-obJekten moeten
maken die een relatie zijn met
de wereld. Het is immers deze re-
latie die onze vormen (Design)
en ons levenskader (Environmeht)
moet animeren, bezielen.
Design zou met andere woorden,
de spiegel moeten zijn van onze
kwaliteit van zijn, als wij
design de nieuwe relatie van een
nieuwe beschaving noemen.

LILt

SPORT EN SPORTIVITEIT (1)

Heb jij ooit een. een bokser zien
duivenmelken met bokshandschoenen?
Of heb je ooit eens een biljardspe
ler op een Indische olifant zien
rijden? Wel, het is de manier w
waarop jouw artikel mij overkomt.
Het moet wel zijn,( of ik moet mij
,sterk vergissen), dat jij wel een

buitenstaander bent ven het Belgi-
sche handba1wereldjs. Dit feit
leidt ik af uit het nogal " zeike-
rige " ( gebruikt woord in het ar-
tikel) tekstje dat je schreef naar
aanleiding van de handbalwedstrijd
KUL-UCL.

Of een prachtige houten vloer
waar je af en toe eens kan door-
zakken?

Wat nu die werkelijkheid betreft,
is het inderdaad waar dat de walen
zich in een meesterlijk overwicht
hebben geslagen ( letterlijk).
Je kan ze stuk voor stuk de ring

Eerst en vooral een woordje over injagen tegen Jean-Pierre Coopman.
de vloer in het sportkot. Het is Daar kunnen ze wat kalmeren van de
een onloochenbaar fait dat dezg slagen die ze terugkrijgen. Oe KUL-
tartanvloer niet ideaal is. Oe ploeg heeft namelijk niet terugge-
" kuu1 "(zo schrijf je) aan wie slagen. Alleen met dit verschil
we die tartan infeite te danken dat je in de rug niet onder de gor-
hebben, zal wel naar eigen goed- del mag slagen, wat de walen op
dunken gehandeld hebben. Oe wijs- het handbalterrein wel toegestaan
heid van vele mansen ,berust op is. ( Als buitenstaanders zullen
hun dwaasheden. Misschien speel vele mensen dat feitje niet gemerkt
jij l1ever~ een indoor grasveld? hebben). .q __

Wat jij onder de termen " die fa-
meuze speler" beschrijft, doet
mij aan het denken gaan ( wat je
wel meer doet in jouw artikel).
Maar misschien dat volgelingen
van" Apo1100n ", de beruchte
sportkotters, of zoals je ons
nOg pleegt te noemen" onze kam-.
pioenen van de sportliefde "
niet zo goed kunnen als de andere
maatsehappelijk ggo!~t1sch hoog-
gewaardeerde maar heel laag gequo
teerde sociaalvoelende studenten
het kunnen in hun alles-opslor-
pend rode opgeblazen hoofdje. '
Als de " UCL-kapitein-spelmaker"
tijdens de wedstrijd zijn broek
aftrekt om zijn eerbiedwaardig



( bruin ) achterste te laten be-
wonderen. dan vraag ik mij af wat
jij nog van de walen kan leren op
gebied van" hoffelijkheid en
sportiviteit " zoals je schrijft
op het einde van je artikel.
Waarop heb je de vergelijking
niet doorgetrokken. en begin dan
niet met David in de leeuwenkooi
maar met streakende David.

Daarbij komt nog dat het inderdaad
hoofdzakelijk supporters van het
sportkot zijn die zitten te kijken.
Andere studenten hebben hoogstwaar-
schijnlijk geen tijd om achter hun
bureautje vandaan te komen. Mis-
schien zie jij liever geen publiek.
Of zie je liever mensen op de tri-
bune. dan het volk. of " de onnoze
Ie spierbundels" of " scholiertjes.
die een uurtje vrijaf hebben gekre
gen". Studenten van de andere fa- I
SPORT EN SPORTIVITEIT (2)
Toen we jouw onbenullige brief
in de Veto van 14 maart. n.a.v.
de handbalwedstrijd tegen de
UCL. lazen. vonden we het eerst
niet waard óm er op te reageren.
Tot we er echter achter kwamen
dat je aangesteld bent als vrij-
gestelde voor de Sportraad (dit
gebeurde nadien). Toenrezen er
wel enkele vraagtekens in onze
kippen zonder kop. Hoe kan een
vrijgestelde voor sport er be-
zwaar tegen hebben dat er publiek
naar een wedstrijd van de KUL
kOl t. Verder meenden we tussen
alle Jcheldwoorden in. te ont-
dekken dat je bezwaar had tegen
de reakties van het publiek je-
ens een bepaalde speler. Nu ne-

men we het je niet kwalijk dat
je niet op de hoogte bent van
het interuniversitair handballen.
maar de fatsoenlijkheid vereist
dan w~l dat men erover zwijgt.

kulteiten kregen van de juffrouw
misschien. geen vrijaf. of moesten
juist die'avond. op dat uur wat
bijles volgen bij haar. Bijles in
welke vakken laat ik aan jou over.
I misschien anatomie of zo?
I Misschien was jij de toevalligei brosser in het kippenhok?

i "Middelmaat en afstamping is

I
troef bij deze bende kippen zon-
der kop " zo schrijf je ( let op
de taalfout in deze knap uitge-
zochte en wel overdachte zin).
Misschien is de afstamping in
't sportkot beperkt gebleven tot
het bekijken en beluisteren van
sportwedstrijden die 's avonds
doorgaan. Daartegenover staat
dan de algemene nietsontziende
afstomping van de andere meeknik-
kers studenten. die in hun zetel-
tje met een lekker sigaartje
zonda~s voor hun TV-toestel

Het is nl. zo dat genoemde spe-
ler bekend staat als iemand die
nu niet bepaald een nette speler
is. Ten bewijze hiervan:
1. hij was in die wedstrijd weer

eens de meest gestrafte speler;
2. hij heeft de cirkelspeler 2x

een goede stoot op een bepaalde.
tere plaats gegeven (iets wat jij
natuurlijk niet gevoeld hebt) en
heeft ook een keer zijn broek om-
laag gedaan (toen was je waar-
schijnlijk ook meer met de toe-
schouwers dan met het spel bezig).
Dat je geen verstand van handbal
hebt. nemen we je natuurlijk niet
kwalijk. maar dan beweren dat de
tweede helft van de match goed
was. neen. dat kunnen de onnoze-
le spierbundels. die zo onnozel
zijn te denken er iets van af te
weten. echt niet begrijpen. Alle
kenners van handbal waren het er
nl. over eens dat het een erbar-

schuiven om daar vanaf 16.30 op
Duitsland. langs Nederland om
19.15 uiteindelijk bij sportweek-
end om 20.05 op BRT te belanden.
Als ze natuurlijk niet te veel
van hun tochal zo kostbare tijd
verliezen en als ze mogen kij-
ken van hun liefje.I Het is niet te ontkennen dat men
in 't sport kot nog kan en mag la-
chen en juichen. waar dat op ander
fakulteiten niet voor mogelijk
wordt geacht. Waar zit hier dan
de grootste afstomping. In 't
sport kot gebeuren nog dingen waar-
mee te lachen valt. Het is er geen
saaie boel zoals elders.
Ook praat je nog zo heel idealis-
tisch over massa-sport. of sport
om de sport. Maar praat en schrijf
dan over de sport takken waar je
iet jes van afweet zoals ping pang
in China of polstoksprin2~n-onder-

-
water-achter derny's of gelijk wat
Oe mentaliteit ten overstaande van
de sportmensen komt dan vanzelf
wel. Jouw chauvinisme blijkt er
anders wel te zijn. jij roept waar
schijnlijk ook" Le roi est mort.
vive Ie roi ". Wat je tegen" on-
nozele spierbundels " hebt weet ik
niet. maar liever dat dan een tot
tegen je knieän hangende navel.
En laat ook a.u.b. de psychologen
buiten de sport. Deze mensen zou-
den best beginnen met tegenover
zichzelf sportief te zijn.
Ik trek hier een heel klassieke
konklusie: " Oe beste stuurlui s
staan aan wal maar jij hebt blijk-
baar het roer omgekeerd of achter-
stevoren in je handen ".

Hoogachtend. ijdel hopend op een
beetje sportiviteit van jouw kant.

Jan Janssens
Apolloonlid
Waversebaan70 3030 Heverlee.

een positieve medewerking onzer-
zijds rekenen. mits een even po-
sitieve houding van jouw ~ant.
Verder nog een verzoek: 2 I maart
handbal Apolloon; is het alsje-
blieft toegestaan om supporters
bij de wedstrijd te hebben? Bij
voorbaat dank.

namens het presidius van
Apolloon.

P. Cremers

melijke wedstrijd was en wat doet
ELK publiek dan: jawel. zich op
een andere wijze vermaken zonder
daarbij kwaadaardige bedoelingen
te hebben. Alleen iemand die nog
nooit bij een sportwedstrijd is
geweest. kan daar zo hysterisch
op reageren. laar dat zo' n ie-
mand dan vrijgestelde voor sport
wordt???
Tenslotte nog dit: veel sukses
het komend jaar en je kunt op

(_ dienstplichtigen
,

Oe "Vereniging van Vlaa e
Dienstplichtige Militairen" richt
een studie-weekend in over "Ver-
lof en Vergunning voor Dienst-
plichtigen".
Dit weekend gaat door in het Vor-
mingscentrum DESTELHEIDE van het
Ministerie van Nederlandse Kul-
tuur te DWORP van zaterdag 11 tot
zondag 12 juni a.s.
Het is vooral bestemd voor jon-
geren die op dit ogenblik hun le-
gerdienst vervullen of er bin-
nenkort aan zullen beginnen.
Inschrijvings- en verblijfonkos-
ten zullen ongeveer 200 fr bedra-
gen. Het aantal deelnemers is
beperkt. de inschrijvingen graag
vÓÓr 15 mei. en dienstplichtigen
die dienstfaciliteiten willen.
mogen hun stamnummer en militair
~dres niet vergeten bij hun in-
schrijving.
Voor meer inlichtingen en in -
schrijvingen kan met terecht bij:

]
VVDM
Hertogstraat 107
3030 hlVER LEE
016, 3.20.54

( nationale aktiedag dklj )
Op zaterdag 7 mei organiseert de
D.K.L.J. vanaf 14 u in de Grote
Aula een "nationale aktiedag te-
gen de werkloosheid".
De eisen omvatten:
36 urenweek met loonbehoud
geen afbraak van de sociale zeker-

heid
jongeren: geen goedkope en rechte-

loze arbeidskrachten voor de
industrie

geen verscherpte maatregelen te-
gen werklozen

solidariteit tussen werkenden en
werklozen; arbeiders en boe-

ren. Vlaamse. Waalse en
vreemde arbeiders tegen de
krisispolitiek van staat en
patronaat.

Het programma omvat
om 14u: aktiefeest met o.m. ge-

uitgenissen van werkenden en
werkloze jongeren over hun
situatie; toneel en massa-
zang rond de krisis; dia-
en fotomontages; infostands;
optreden van G.A.M.; toe-
spraak door K.Heirbaut over
de strijd in Boel Temse;
tribunaal "regering patroons

( verbazing: wedstri jd voor teksten ]
Oe werkgroep Verbazing schrijft
een nationale wedstrijd uit voor
te~ten. Iedere deelnemer is ge-
heel vrij in het aanta. en in de
keuze van de teksten. Er wordt
geen onderscheid gemaakt in de
door de inzender gekozen inhoud.
stijL vorm, etc ... De taal be-
schikt over voldoende middelen
om de alomvattende verbazing uit
te drukken.
Enkel ongepubtiee~e Nederland-
~e teksten onder p6eudoniem en
getikt in 7 (zeven) exemplaren
worden aanvaard. Iedere inzen-
der sluit naast een briefje van
20 fr. tevens een gu.toten en-
velop in waarin de officiële
naam. adres en geboortedatum van
de auteur.
Twee totaal ona6hanketijke jury's
zullen de ingezonden teksten e-
valueren. Inzendigen tot 15 ju-
ni '77. te verzenden aan het se-"
kretariaat waar tevens alle ver-

dere inlichtingen en het ~egee-
ment kunnen bekomen worden.

SeAAual!Á..O.a.t
KotLtakta.dJI.u: Werkgroep Verbazing

pla M.De Meulenaer
Muurveld 37
1700 AS SE

moeten voor het volk ver-
schijnen; toespraak van een
boer •..

om 17u: betoging
Info en materiaal: DK[J. Zavel-
straat 36. 3200 Kessel-Lo; tel.
25.46.66.



Op de al.ge.me.ne. vVlga.dVt.Utg va.n
KuLtuLvvr.aa.d van dondvr.dag 12 mu
zal de. nieuwe. voO.uLttVl van
KuLtuLvvr.aa.d VOOILhet a.lutde.m.i..e-
jaalt. 1911-1918 ve.JLkoze.n wolLde.n.

Maandag 2 mei.

TENTOONSTELLING
-tot 13 mei. elke werkdag van 9
tot 17h in de Nieuwbouw van
Wijsbegeerte en Letteren : ten-
toonstelling -Graffiek-

TELEVISIE
-op Nederland 2 : Varaprogram-
ma 'Achter het Nieuws' over de
boerenstrijd in Colombia en het
°4de kongres van ANUC. Dit pro-
gramma wordt op video opgenomen
door Aktiekomitee Colombia-Bel-
gn.
DINSDAG 3 !'EI
KULTU~RAAD
-Filmforum Heverlee : Fritz the
Cat (Bakshi) om 21.00h en niet
om 20.00h. Tweede voorstelling
om 22.30h .

tE

Oe 4chJU6teU.jke luutd.i.d.a.tuIe.n,
vVlge.Z~ va.n een moüv/l..tû. e.n
de. name.n va.n eve.ntu.ee1.. a.ndelte.
me.deJAJe.JLkVt4, mae.te.n 9 e.JLic.ht U.j n
dM de. voolLzLttVl va.n KuLtu.u.It-

tuuui, H.Ge.ut6.tJtaat 9~, 3000-
Leuve.n, e.n moete.n b.ótne.n u.jn
vOOlL ma.a.rtda.g 9 mu, 14.00h

VoOII. VVLdVle. .i.nUc.ht.inge.n, kM
0"

AH TIVITIPS
LEZINGE
-17u: Promotiezaal Halle: inau-
gurale les over 'Growth of the
Public sector' door prof. Mus-
grave (Havard) gevolgd door
receptie.

WOENSDAG 4 !'EI

KULTUURRAAD
-vanaf 14.00h : Lentefeest op de
Oude Markt.

VVS
-20.30h Alma 2 : regionale VVS-
verkiezing.

LEZINGEN
-17.00h Handelskot : lezing over
'Fiscal Redistribution door prof
Musgrave.

OONCERDAG 5 !'EI.

CEBAT.
-14h Terbank. Celestijnenlaan He-
verlee: debat over 'Oemokrati-
sering van de onderwijskansen'
m.m.v. prof. Huysse. Stroobant
(ACOD) en De Blende (KWB)

VRIJDAG 6 !'EI

LEZING
- 9.0Dh in Handelskot : lezing
over 'The Good Tax Systam' dr.
prof. Musgrave. (leerstoel Eys-
kens)

ZATERDAG 7 !"EI.

-13h in de lokalen van UfSIA. In-
formatiedag Bijzondere Jeugdzorg
met paneel en diskussiegesprek.
filmvertoningen. 2Dh Benefiet-
avond in zaal Olympia (Van Gent-
straat)

-9.0Dh. VUB. Oefenplein. Natio-
naal VVS-Kongres.

-14.0Dh. Grote Aula : Nationale
Aktiedag tegen de werkloosheid.
org. ()(LJ.

ZONDAG 8 !"EI.

-14.00h Jeugdhuis Heiberg. Kapel-
lekensweg 2. 3200 Kessel-lo :
Artistendag met speakerscorner.
vers-. verf-. toneel-. kortfilm-

kamer. muziek. zeefdruk. enz ••
én R. van het Groenewoud met
Bien Servi.

STUDIO 1:
14u: THYL UYLENSPIEGEL: leve de

Geus
16.45u: MURDER BY DEATH
18.30u: SAVAGE MAN. SAVAGE BEAST
20.15u: RDCKY
22. 15u: MURCER BY CEATH
24u: 2000 MOTELS

STUDIO 2
15u: ASTERIX VEROVERT RO!"E
17u: DERSOU OUZALA
20u: PRIVATE VlCES. PUBLIC VIRTUES
21.45u: MAOO
24u: ATTENTIDNI LES YEUX

LOVANIUM
ma en woe 14.30u: SNEEUWWITJE EN

DE ZEVEN DWERGEN
LAUREL & HJlRDY ACHTER CE TRA-
LIES

20.3Du: LE PASSAGER DE LA PLUIE
22.45u: STRAWOOGS

REX
14. 16.10. 18.20 en 20.30u:

CRIA CUERVOS

FORUM
14 - 23u: NOVECENTO

me.n deh ILÛ!hte.n tot bOVe.nvVl-
m~ adlLU.
En na.tu.wLU j k, al4 w.<.j OVvl
VOOllz.ute.IL pltate.n, mag cüt ook
ee.n VlLo~pVt4oon djn.

12

DINSDAG 10 !"EI

KULTUURRAAD
- 21.00h : Filmforum Heverlee
-Fat City (Huston) Tweede verto-
ning om 22.30h

ZATERDAG 14 !'EI

-9.30h Gebouw 49.015 lokaal D6M.

Arenberglaan Heverlee

-9.30h. lokaal 06M. gebouw 49.015.
Arenberglaan Heverlee. weekend :
'Twee jaar na Helsinki l' org.
IKOVE. Paternosterstr. 45. Rot-
selaar. tel.44.39.62/25.48.86

-Stadspark Leuven : Lentehap-
pening (org. Jeko)


