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VAN DE UNIEF:

STUDENTENINSPRAAK
I. NJET- GEEN STUDENTEN IN' 'T BAR
Op de variqe nkadenieehe Raad (I. .
erd VOOl'de zoveelste maal geIJj 'e

het Wetens~happel.ijke Pe'1'soneel. (w.
l'eau Akademis~he Raad).
Nochtans poneel't a'1't. 5 van hoofdstuk I, paraqraaf 1 van het GOLJOon
Reglement - St1".Aktuz.tl'uitdrukkelijk het recht van de studentengele-
ding om in het hoogste beZeidsorgaan opgenomen te !.)OPden(gezien de
bepaling van het Organiek Reglement over de A.R. als hoogste oPgaan),

FUNKTI
De bevoegdheid van de A.R. ziet
eruit als volgt. naar art. 12 van
et Organiek Reglement: "De Aka-

demische Raad bepaalt het weten-
schapsbeleid van de universiteit.
het plan tot verwezenlijKing van
dit beleid en zijn jaarlijKse ea~
passingen. waarin hij het beleid
oördineert van de verschillende

faKulteiten en andere onderwijs-
en onderzoeksinstellingen."

'.10.78 - zie 1)Ol'ig nwrmel')
een lid van de otudenticn en

.) op te nemen in het BAR (Bu-

VAN 'T R
~t spreeKt voor zich dat de pro-

blemen. die in de A.R. aan bod
omen reeds grondig voorbereid
zijn op het BAR. Op de A.R. wor-
den slechts de resultaten en uit-
voeringsbesluiten van het beleid.
dat de BAR voert. ter goedkeurin
voorgelegd. De vergadering van de
A.R. gaat maandelijKs door en
wordt gebonden aan een uitgebreid
etentje in de Faculty Club.

zet
HET BAR

feit dat de BAR-verslagen ku~
ingezien worden en d..t ieder-

en kan gehoord worden. v',lstaat
volgens de reKtor.
Bovendien zijn disKussies op het
BAR te technisch wat vervelend
zou zijn voor de niet-onderlegde
vertegenwoordigers van studenten
en W.P ••
Deze formele rederun Kunnen we
moeilijK aanvaarden.
Het zou inderdaad ervelend zijn
voor de 7 wijzen als er potteKij-
kers aanwezig waren op hun leuke
onderonsjes. Waar moet dan ge-
praat worden over extra-legale
subsidies van de industrie en
waar dan gekonkel over benoemin-
en?
u en dan zou er toch ven die

achtergrondinformatie uitlekken
en de integriteit van het KUL-
bedrijf is dan niet langer verze-
kerd.

er fundamentele waarden. waer
voor ze als verdedigster van de1. '

• G.
meen beheerder. H. Servotte

- vice-reKtor. A. De Bock - voor-
zitter groep positieve wetenschap'
pen. R. Borghgraof - vice-voor-
zitter positieve wetenschappen.
M. Janssens - voorzitter groep h~
mane wetenschappen. R. Blanpain -
vice-voorzitter humane wetenscha~
pen.
Deze 7 wijzen beschikken dus ovor
alle informatie. Dezelfde infor-
matie is theoretisch aanwezig in
de verslagen van het lAR. lie
door ieder lid van dl A .. kunnen
ingezien worden. ook do ,r de stu-
denten.
Verder ken elk lid aan de A.R.
vragen om gehoord te worden lp
het BAR omtrent een egandepurr •
waarrond zijn geleding haar stend
punt wil toelichten.
Het info~tiel'echt zou aldus ge-
respekteerd worden.

WAARO TUDEN IN 'T A
katholieke geloofsleer pleegt op
te komen. zouden wel eens ver te
zoeken zijn.
Inlichtingen over kumuls zouden
de nu toch al zo gelaakte frus-
tratie van de brede bevolkingsla-
gen t.o. r. de universiteit nog
verst ,r~en en daar heeft niemand
wat aan.
Oe gelden dia in dienst van het
wapenonderzoek werden ontvangen.
de bindingen met industrie en
6yndikale lobbys. de bemoeizucht
van een politieke partij en van
de bisschoppen. dat alles zou een
meer realistisch p.elaat kunnen
krijgen.
De verhouding unief - maatschap-
pij die op ongegronde redenen
door kritikasters en kontestanten
tot een hardnekkig negatieve
dwanggedachte wordt opgeschroefd.
zou met onvermoed konKrete feiten
gestaafd kunnen worden; dat kan
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veJlvotg van p. 1

nu eenmaal niet door de akademi-
sche vrijheidsbeugel.
De arrogante houding waarmee de
akademische overheid de steeds
weerkerende eis van studenten en

W.P. verwerpt als een folkloris-
tisch toemaatje bij de opening
van de nieuwe cyclus smulpartijen
moet ons tot nadenken stemmen.

HOE DE TUDENTENBELANGEN VERDEDIGEN?
Het hoeft natuurlijk niet her-
haald dat als een vertegenwoordi-
ger in het BAR wordt opgenomen,
de wandelgangen onder het dakge-
binte van de Hallen onvoldoende
ruimte laten voor een interne en
eksterne politiek, een dubbele
boekhouding en dubbele argumenta-
tie bij benoemingen.
ommigen zeggen dus, laat het bij

het oude, we hebben werk genoeg.
Anderzijds zouden we met een stu-
dent in het BAR heel wat gemakke-
lijker de informatie, tussen de re-
gels van de BAR-verslagen aanwe-
zig, kunnen doorgeven aan de stu-
dentenvertegenwoordigers in de
A.R.

We willen weten waar we aan toe
zijn. Dm op een geloofwaardige
manier de prestigepolitiek en het
beleid te kritiseren moeten we in-
formatierecht eisen.
Dok het principieel aspekt is be-
langrijk. We kompromitteren ons
door de bestaande manier van be-
leidsvoering te nemen voor wat ze
is en verzaken daarmee aan de eis
van de studentenbeweging voor een
demokratische universiteit.
Kompromitteren is niet uit de
lucht gegrepen. Wat moeten we den-
en van: "Ge moogt nu mee beslis-

sen, breng dan ook de loyauteit
op om de genomen beslissingen
naar buiten uit te verdedigen"?

HET DOSSIER ILLICH
Eén voorbeeld van de handigheid
van de Akademische Raad.
Reeds in '76 dienden de studenten
de kandidatuur van de onderwijs-
filosoof Ivan Illich in voor een
~ré-doctoraat. Dat werd geweigerd
(zie Veto jg.3 nr.10).
De studenten hielden echter voet
bij stuk en dienden einde akade-
miejaar 77-78 opnieuw dezelfde
anvraag in op de Akademische Raa

Om zeker te zijn van de zaak wer-
den de voorbije maanden 3 nota's
over de kandidatuur van !llich
doorgestuurd; de laatste uµ 7 ok-
tober (ruim de tijd om op de agen-
da van de A.R. van 16 oktober te
verschijnen). Ook was pro:. Oekey-
eer (W & L) bereid gevonden om de

De bedoeling van participatie is
nooit geweest de beslissingen van
de machtigste groep als evangelie

laudatio uit te spreken.
Wat merken we nu in het verslag
van 16 oktober. Voor de dringende
zaak van de ere-doctoraten blijkt
er maar één nota te zijn inge-
diend, nl. deze van het rektoraat,
Zijn de studentennota's over 11-
lich door een stevige herfstwind
een ~enster van de derde verdie-
ping van de Hallen uitgewaaid?
ee. Ze zijn eenvoudig weggemani-

puleerd en worden door de notabe-
len van de A.R. als niet bestaan-
de beschouwd.
En dan krijgt het BAR - wegens
hoogdringendheid en bij gebrek
aan voldoende kandidaturen - de op
dracht om tegen de volgende A.R.
een lijst in elkaar te boksen.

(mm)

te nemen, omdat ze als ketterij
verwerpen - gezien de aard van het
participeren - toch onmogelijk is.

H.F.

II.AKADEMISCHE RAAD: DE NAAM cc BELEIDSORGAAN ~~WAARDIG? (*)

Voor ons - studentengeleding is de A.R. "het beleidsorgaan (op akade-
misch vlak) dat via een konstruktief en kreatief overleg tussen de
3 geledingen (A.P., W.P. en studenten) en steunend op de aktieve in-
zet van elk lid de universiteit bestuurt voor wat betreft haar onder-
wijs en onderzoek". (Art. 11 van het Gewoon Reglement - Struktuur
geeft een meer uitgebreide omschrijving van de bevoegdheden van de
A.R.)

Nu hebben we in het verleden meer-
maals kunnen ervaren dat "overleg
en inzet" voor menig lid weinig
realistische begrippen zijn. We
hebben stellig de indruk dat we
zogezegd mogen meepraten omdat
men de studenten sinds het begin
van de zeventiger jaren in het me-
debeheer toegelaten heeft, doch
van reële inspraak is weinig spra-
e en zelden worden we beschouwd

31!l_voh.aardlg!::.gesprekspar tn..rs ,
Anderzijds lijkt het ons evenwel
onontbeerlijk dat zij die verant-
woordelijkheid in het universi-
tair beleid wensen op de nemen,
de daarvoor vereiste tijd, aan-
dacht en werkkracht vrij maken.
Zoniet dient elk voor zich de no-
dige konsekwentie daarvan te aan-
vaarden.
De studentenfraktie heeft de voor-
bije 2 jaar steeds als optie ge-
kozen voor een aktieve inbreng en
een realistisch-kritische samen-
werking.
Nota's werden ingestuurd, infor-
matie opgevraagd, vragen om ver-
duidelijking en verantwoording
werden gesteld, studentenstand-
punten - bepaald door de algemene
vergadering van de Kringraad - wel'
den te berde gebracht en verde-
digd ... en van de studentenafge-
vaardigden werd een degelijke
dossierkennis en voorbereiding ge-
eist.

,
En wat kregen we daarvoor in ruil?

Talrijke verdagingen van agenda-

punten, weinig diepgaande bespre-
kingen van de onderwerpen, niet-
kollegiaal (of moeten we hier "on-
demokratisch" schrijven) genomen
beslissingen, afspraken en beslui-
ten vastgelegd in het beperkt Bu-
Reau van de Akademische Raad (BAR)
of in de "wandelgangen", een voor-
zitter-rektor die als een sluwe
vos (met zowat 10 jaar ervaring)
doorheen het hoenderhok loopt ...
en steeds wel z{jn, slag weet
thuis te halen.

Toen enkele studentennota's tij-
dens de A.R. van 12 juni 11. niet
besproken werden, was dat een
beetje van het goede teveel en
schreven de studentenafgevaardig-
den dat "het niet gepast is de
zitting van de A.R. voortijdig te
beëindigen opdat een feestje van
een afscheid-nemende dekaan zou
kunnen doorgaan. Het imago, het
beleid en de werkzaamheden van de
A.R. zullen daar zeker geen baat
bij vinden, integendeel. (..• )".

Zoals toen beloofd, stelden de
studentenvertegenwoordigers een
nota betreffende de evaluatie van
de werking van de A.R.
Summier willen we hier de voor-
naamste suggesties uit de studen-
tennota aanhalen.

Omtrent inhoud, taak, konceptie
en werkwijze van de A.R. dient
een duidelijke afspraak gemaakt
te worden.
Opdat overladen agenda's en opper-
vlakkige behandeling van bepaalde

themata vermeden zou worden, is
het noodzakelijk de frekwentie
van de vergaderingen op te voeren
of de duur van de vergaderingen
te verlengen.
Belangrijke agendapunten worden
bij voorkeur in .2 fasen behandeld;
in een eerste ronde is er een si-
tuering en probleemafbakening met
een korte brain-stormingl tijdens
de volgende vergadering wordt na
diskussie een gemotiveerde beslis-
sing genomen.
In het begin van het werkjaar
wordt een werkschema opgesteld;
een strikte timing zorgt ervoor
dat een efficiënte voorbereiding
en konsultatie mogelijk worden.
( ... )
Elk van deze voorstellen vraagt
weinig tijd en geld en kan dus

snel ingevoerd worden ... alleen
de bereidheid om van de A.R. een
goed funktionerend orgaan te ma-
ken dient aanwezig te zijn. En
het is sterk de vraag of die be-
reidheid op dit moment bij elkeen
en in voldoende mate aanwezig is.

Misschien dat wat meer kontrole
vanwege de respektievelijke ach-
terban op hun vertegenwoordigers
daarbij een hulp kan zijn. Alles-
zins, zoals het nu gaat is het
niet langer meer verantwoord nog
zoveel tijd, aandacht en geld in
de A.R. te steken.

We wilden met deze tekst enkel de
alarmbel even laten luiden ...
een oproep voor een positieve he~
waardering van het hogergenoemd
bele~dsorgaan.

J.L.

(*) Deze tekst verscheen ook in de "Open Tribune" van Akademische
Tijdingen, jg. 13, nr. 3

111.LANDBOUWSTUDENTEN ALS PROEFKONIJN
Bij het begin van dit akademiedaar is de chaos in de Landbouwfakul-
teit sedert haar ontstaan nog nooit zo groot geweest. Op de eerste
maandag wisten de eerste- en tweedejaaI's niet eens welke kursussen
ze dit [aa» moesten volgen. Oorzaak hiervan was de afschaffirlfl van
een programma hervorming enkele dagen vóór het akademiejaar begon.

het aantal kolleges waarbij ge'
tracht wordt grote herhalingen te
vermijden en zo het urenaantal te
verminderen.
4. een betere relatie te zoeken

tussen het onderwijs in de in-
genieursjaren en in de kandidatu-

6 hoofdrichtingen (nu zijn er + ren: door het overhevelen van en-
15) - kele kol leges van de ingenieursj~
2. ~m dit mogelijk te maken: het ren naar de kandidaturen.

5. een lichte verzwaring te zoe-
optrekken van de gemeenschapp~ ti. 1° ti. ( d t dB noen voor on zo 0 g

lijke tronk (d.i. gemeenschappe- zware selektie in 2° kan voorko-
lijke opleiding) voor alle land- dt)men wor •bouwingenieurs (dit leidt tot een
bredere basisvorming, zodat de af· Zo gezien zijn dit allemaal rede-
gestudeerden sterker zouden staan lijke en zelfs positieve doelstel'
op de arbeidsmarkt). 1ingen voor een programmahervor-
3. een globale rationalisatie van ~ ming, en zou het des te spijtiger--------------,.~------------------------------------

PROGRAMMAHERVORMING
Deze programmahervorming werd in
'76-'77 nipt goedgekeurd en eiste
vorig jaar haar slachtoffers: het
percentage geslaagden daalde van
50\ in '7S-'7' naar 30\ in '77-
'78.
De hoofddoelen van deze program-
mahervorming waren de volgende:
1. reduktie van het aant~l sub-

richtingen voor de richting
Landbouwkunde. Het uitbouwen van

zijn dat deze mislukt. Doch deze
programmahervorming is niet ont-
staan omwille van voorgaande rede
nen, doch wel omwille van groten-
deels financiële overwegingen.

De Landbouwfakulteit heeft steeds
in financiële moeilijkheden geze-
ten en dit wegens de ongelukkige
verdeelsleutel van de subsidies.
Daar de fakulteit Exakte Weten-
schappen ons kandidatuursonder-
wijs verzorgt gaat deze met een
groot deel van de subsidies lopen,
zodat minder bevolkte maar duurd~
re ingenieursjaren elk jaar de
balans doen overslaan in negatie-
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10.000 GEDEELDDOOR 6 = GRATIS ONDERWIJS?
STUDENTENORGANISATIES OVER DE AKTIE

Hoever staan we met de aktie tegen de 10.000? WeLke betekenis heeft
deze aktie~ of beter zou ze kunnen hebben? Kan je de 10.000 Los zien
van de ekonomische krisis? Wat is er nu eigenlijk aan de hand met de
beurzen? Wat is er verkeerd met Leningen? Moeten de studenten nu
echt optrekken met arbeiders?
Een heLeboeL vragen die reeds Lang bestaan~ maar die nu door de ak-
tie tegen de 10.000 in verecherpt: daglicht worden gesteld. ()n een
antwoord op deze vragen en een bredere kijk op de aktie trokken we
naar verenigingen die in ons eigen midden omtrent deze problematiek
werkzaam zijn. We stelden ze enkeLe pertinente vragen.

In dit nummer komen respektievelijk CVP-Jongeren Studentenploeg~
Groep Arbeid/VSB en VVS aan bod; in nr. 5: KVHV~ MLB en SJW.
Nota: de verenigingen werden individueel gekontakteerd en zij hadden
geen weet van de antwoorden van de andere qeîntervieuden,

CVP_JONGEREN -STUDENTENPLOEG
Z.ij I>te.U ûch op .&t de. maIlge. van
de. cvp en ze.t61> van de. CVP-Jonge.-
en: me.t vo!doe.nde. b.&td.Utge.n en
!oyaute..it om I>te.e.d6 ge.hoo~ te. v.in-
den b.innen de. 1>.tJr.u.1U:uwt. van de. CVP.
ma.alt and~ûjd6, me.t de. nod.ige. on-
a.6hanke.UjkhUd om -Óthoude.Ujk a.!-
tijd kontutant te. bUjven.

veTO: Welke betekenis heeft voor uw beweging de aktie tegen de
10.000?

cvP-St.: Onze beweging is helemaal
niet tegen de aktie van de 10.

000. Wij vinden het alleen jammer
dat er over de 10.000 gepraat
wrrdt los van de rest. Men kan niet
z ~aar tegen de 10.000 zijn. In-
dien de studiebeurzenberema's ge-
indexeerd zouden zijn dan zouden

we voor de 10.000 zijn en zelfs
voor het progressief systeem van
5.000, 10.000 en 15.000. Dus dan
zouden we het nog veel verder zien.
Je kan de 10.000 niet los zien van
de ganse sociale situatie die er
rond draait.

VETO: Bestaat er volgens u een kans op slagen met de aktie?

CVP-St.: Een aktie die gekant is
tegen de 10.000 alleen heeft

niet veel kans op slagen. Het zal
niet veel oplossen, de wet is er
door. Interessanter zou het worden
indien we met nieuwe voorstellen,
met een nieuw sociaal systeem op-
kwamen. Het bestaande systeem is

verouderd, er zijn vele punten die
niet meer gelden. Maar wij zouden
dus veel liever hameren op indexe-
ring van de studiebeurzen dan op
de 10.000. Oe meeste verenigingen
zouden voor de 10.000 zijn als de
studiebeurzen geindexeerd waren.

veTO: Worden er in de huidige aktie fouten gemaakt?

CVP-St.: Hetgeen we verkeerd vin-
den is dat er teveel dingen

worden bijgehaald. Oe studenten we·
ten niet meer waartegen te manifes·
teren. Oe 10.000 wordt tenslotte

VETO: Hoe ziet u de doorsnee student in deze aktie?
CVP-St.: Oe student is een apoli- gestart zijn den had je geen mens

tieker, een "je m'en foutist". op straat gezien. Oe doorsnee stu-
Vandaag kan ik gaan stempelen, mor· dent trekt zich van de ganse zaak
gen zullen we wel zien. Daar ligt weinig aen. Hij is tegen de 10.000
één van de fundamenten van de kri- omdat men hem het geld uit zijn
sis. De mensen denken niet na. Je zakken haalt. Hij denkt niet ver-
zou ervan versteld staan als je der. Oe oorzaak hiervan is dat de
wist hoeveel studenten er bij een mensen alles hebben wat ze ook maar
massabetoging gewoon meeliepen. In· kunnen dromen. Bovendien geeft het
dien de aktie in mei of april zou onderwijs geen politieke vorming.

VETO: Hoe ziet u de aktie tegen de achtergrond van de ekonomische kri-
sis en de anti-krisiswet?

CVP-St.: Wij zijn voor een sanering vooral het wanbeleid van de unief
van de publieke financieën.

Hierin verschillen we van mening
met de socialisten die geen enkele
sanering willen doorvoeren. Ermoet
gesaneerd worden, ook aan de uni-
versiteit en hierbij klagen we

raat was men ongerust. Deels in
samenspraak met De Somer werd de
programmahervo~ing, die pas het
licht had gezien. van de kaar
geveegd en greep mrn terug naar

KRITISCHE
- Is het begrijpelijk dat proffen

het werk van de O.C. van ver-
schillende jaren in z'n geheel
zomaar naast zich neerleggen? Is
het begrijpelijk dat zij eSh paar
jaar geleden achter dit voorstel
stonden en het nu zomaar op 1 ve~
gadering weer in de prullenmand
gooien?
- Worden de 1ste kanners van ver-

leden jaar door zulk een beslis·
sing niet gedegradeerd tot "proef·
konijnen zonder enige vorm van
ver(:Jeer"?
- Wordt er in onze fakulteit nog

wel aandacht besteed aan "dida~
tiek" of "vorming" of telt voorde
proffen alleen maar het financië-
le aspekt? Is voor hen het onder-
zoek niet veel belangrijker ~n
komt onderwijs slechts op een
tweederangsplaatsje?
- Kan men spreken van een goede

uitvoering als kandidatuur-stu-
denten in het begin van het aka-
demiejaar niet' eens weten welke
vakken ze moeten volgen?
- Zal men er ooit in slagen een

programmahervorming goed uit te
voeren, indien men niet over een
kontrOle-apparaat beschikt, dat
eventueel proffen die hun boekje
te buiten gaan of dus de opgeleg-
de synopsis niet volgen, op de
vingers kan tikken. Volgens de de·
kaan heeft men hier immers te doen

naar de achtergrond gedrukt. Index
ering is steeds - in vroegere ak-
ties - een medeslogan geweest, lie
ver hadden we daar een aktie rond.

aan. Wanneer Oe Somer zegt "wij
hebben de 10.000 niet nodig" zal
de staat dit niet afkeuren. Maar
dan moet Oe Somer ook de moed heb·
ben geen ander geld te vragen.
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v~vo!g van p. 2
ve zin. Naar aanleiding hiervan
heeft de Akademische Raad meer
den 5 jaar 2eleden de kleinste

OEVECHT
De uitvoering ervan werd echter
onder het dekaanschap van prOT.
Maes op de lange baan geschoven,
totdat deze 4 jaar geleden opge-
volgd werd door prof. Boddez. De-
ze laatste had toen ook de be-
schikking over een een bureau be-
staande uit jonge, ambitieuse en
dynamische professoren. Dit leid-
de al van bij het begin tot hevi-
ge konfrontaties - nl. een 3 weken
durende staking - met de studentEr
als gevolg van een eksamenperiod~
verkorting. Nadat dit probleem van
de baan was, werd het nieuwe pro-
gramma in elkaar gebikst. Dit ge-
beurde in de POC (Permanente On-
derwijsCommissie), waar zowat al-
le gevechtsstijlen toegelaten wa-
ren. Eén hoofdregel gold: het
diende snel en efficiënt te gaan
zoals het toegepaste wetensch~p-
pen past.

Met al de voornoemde beweegrede-
nen in het hoofd zijn deze heren
hard beginnen te werken aan hun
programmahervorming. Doch dra we~
den ze gekonfronteerd met de be-
langenpolitiek van hun kollega's.
De meesten waren uit financiële
overwegingen gemotiveerd om zoveru

van de 10 fakulteiten gevraagd
haar uitgaven te saneren d.m.v.
een progra~ah~rvorming.

STI..JLEN ,
mogelijk les te geven (desnoods
langs assistenten om) en liefst
nog in de kandidaturen. Dan begon
pas het plak- en lijmwerk. Ze moe
ten de meesten tevreden stellen
opdat hun kreatie heelhuids door
de fakulteitsraad zou komen ("ge-
ven en toegeven"). De didaktische
overwegingen moesten het dan maar
bekopen. Er werd geen rekening
meer gehouden met het eindresul-
taat van onze opleiding. De stu-
dentenvertegenwoordiging in de POC
heeft toen met eindeloos. geduld
gepoogd de professoren enige be-
grippen van pedagogie bij te bre~
gen. Zij vroeg om klare doelstel-
lingen. Hieruit zouden dan de mid·
delen en uitvoering moeten volgen.
Hun zeer technische, door zelfst~
die gevormde argumenten botsten
echter tegen de overmacht van de
professoren die dikwijls met zeer
bekrompen eigenbelangen de aktie-
ve inbreng van de studentenverte-
genwoordiging negeerden en daaro-
ver op een onbeschaafde manier
uiting aar gaven.
De programmahervorming werd dan
uiteindelijk nipt goedgekeurd
(16 tegen 15 stemmen).

PANIEK
~ij de uitvoering ervan vorig jaar
kwemen algauw de gebreken aan het
licht:
-de eerstejaars waren duidelijk
overbelast;

-de professoren van de fakulteit
Exakte Wetenschappen hielden zich
niet aan de richtlijnen van de
Onderwijskommissie: sommigen ve~
tikten het hun kursus in te kor-
ten zoals was voorgeschreven.

De resultaten bleven niet uit:
In de eerste zittijd slaagde
maar de helft van het normale pe~
centage, nl. 17%. Er was oaniek

de vroegere situatie. N.a.v. deze
gebeurtenissen heeft de studente~
vertegenwoordiging enkele kriti-
sche, bedankingen.geformul ..
waarvan enkele hier genoteerd:

BEDENKINOEN
in de onderwijswerkgroep ons te
bezinnen over de doelstellingen
van zulk een programmahervorming,
enz ...
Alleen door een ruime medewerking
aan deze prOblematiek van zoveel
mogelijk studenten kunnen we ech-
ter de proffen laten zien dat voor
ons didaktiek en opleiding zeer
belangrijke'zàken zijn.

E.V. - Landbouw •

en ontgoocheling bij onze lesge-
vers. Eén ervan liet zich zelfs

ontvallen: het spijtige is nog met een soort akademische vr:1jheid
dat de studenten bewust zijn van is hij er niet toe gevolmacht
de ware grondredenen van deze pr~ en t ij

h i deze terecht e w zen.g~mmll ervorm ng.
Aldra stond onze nieuwe dekaan, De beslissing om terug te keren
prof. Yutterhoeven, voor grote tot het oude programma is nu ech-
problemen: zulk een situatie is ter genomen en we kunnen ze alleer
alles behalve propaganda voor on- maar betreuren. Nu wacht er ons
ze fakulteit. Vele studenten, als· een andere taak: positief meewer-
ook professoren waren eerder ge- ken aan het nieuwe programma. Dit
neigd de toekomstige landbouwstu- kunnen we doen door o.a. onze ei-
den ten de raad te geven in Gent te gen verwachtingen van een ingeni-
gaan studeren. Zelfs op het Rekt~ lI~e:u:r~s:o:p::le:i:d:i:n~g~::te_~fo~rmlku:l:e~r:e~n~,~d~o~o~r ~L-__~ {,~

Maar zullen wij uiteindelijk een
positieve inbreng hebben? De fei-
ten hebben in elk geval aange-
toond dat de onmondige situatie
(daar we nog steeds sterk onder-
vertegenwoordigd zijn) van de st~
denten in de inspraakorganen en-
kel dienen om ons de illusie te
geven dat we positief kunnen wer-
ken, en op de koop toe de studen-
tenvertegenwoordiging kunnen kom-
promitteren. Daarom is dit jaar
in de werkgroep onderwijs de ten-
dens om meer naer de basis tewer-
ken in de hoop daar de nodige
steun te vinden om verder te wer-
ken aan de bela~gen van onze op-
leiding.
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VETO: Hoe staat u tegenover een betoging zoals deze van 25 oktober

in Antwerpen waarin arbeiders (leraars ACOD) samen met de stu-
denten opstapten?

CVP-St.: Wij zijn tegen een beto-
ging die allerlei slogans mee·

voert. Als je er allerlei bijhaalt
ga je de mensen bedotten. Wij

zijn eerder voor een betoging rond
één bepaald punt. Oan willen we
samen betogen met anderen. Jemoet
niet in het wilde weg betogen.

VETO: Wat denkt u over het voorstel om leningen in te voeren?
CVP-St.: Wij zijn tegen het sys- die filosofie wil studeren maar

teem van de leningen omdat ze later in een fabriek wil werken.
moeten terugbetaald worden. Wij kan dat. Hij hoeft zijn studie-
zijn echter wel voorstander van beurs niet terug te betalen. onge·
voorwaardelijk terugbetaalbare acht uit welke inkomensklasse hij
studiebeurzen. Iedere student van ook komt. Het is pas wanneer je
een lage inkomensklasse tot een zelf in een hoge inkomensklasse
hoge inkomensklasse zou volgens terecht komt dat je je beurs zal
ons recht hebben op een maande- afbetalen. Niet iedereen zal
lijkse beurs van 10.000 fr. later recht hebben op een studiebeurs.
als hij zijn beroep uitoefent iemand die ze werkelijk niet no-
hoeft hij niets terug te betalen. dig heeft zal er geen kunnen krij'
om je echter uit een zeer hoge gen. Ook iemand die uit een hoge

inkomensklasse dan ga je proporti' inkomensklasse komt en door zijn
oneel hetgeen je gekregen hebt studies weer tot die klasse zal
moeten terugbetalen. Tevens blijft gaan behoren. zal moeten afdra-
het recht op vrij onderwijs in gen. Het is dus een systeem tus-
ons systeem gehandhaafd. Iemand sen belasting en terugbetaling.

VETO: In jullie onthaalborchure lezen we dat jullie 'mei 68" niet
meer mogelijk achten. Waarom?

Het is erg spijtig dat dit niet
meer mogelijk is. Oe oorzaak is
dat de student apolitiek is. "je

GROEP ARBEID/ VSB

m'en foutist" is. Het is niet
meer mogelijk en wij betreuren
het.

VSB ~taat voo~ V~e So~-
wehe Bewe.g.&tg. Veze vell.enig.&tg
~teli. u.c.h xo« .ta.a.k de objeh.:ti.e-
ve geUjklope.ndhUd van de vtaam-
~e en 6OcA..alebewe.g.&tg te venduc-
deUjken. U.j u.et de V~e
~tJUjd a1..6 een k.ta..6~~tJUjd. Ze
op.te~ voo~ een niet-~e~ de-
mo~c.h b~~o~me.

VETO: Welke betekenis heeft voor uw beweging de aktie tegen de 10.000

ARB.: Wij zien die aktie duidelij k mische basis. Die ekonomische ba-
als reaktie van de studen- sis verzwakt nu en heeft tot ge-

ten tegen de ontmanteling van de
sociale sektor. van de sociale
verworvenheden. ~In-de 'jaren '60
hebben we een demokratisering ge-
kend. deze had vooral een ekono-

VETO: Bestaat er volgens jullie kans op slagen?

ARB.: Dit zal afhankelijk zijn als er weinig kans is moeten we
van het verder verloop van met de aktie doorgaan omdat zulke

de aktie. Het zal niet makkelijk akties ook een vorm van bewustma-
zijn om tegen de 10.000 nog iets king zijn. Aktie is in elk geval
te doen. vooral omdat er een ko- zinvol.
ninklijk besluit is. Maar zelfs

volg dat men de demokratie een
stuk gaat terugduwen. Het is du~-
delijk dat wij ons daartegen ver-
zetten.

VETO: Hoe ziet u de doorsnee student in de aktie?
•

ARB.: Vele studenten zien de band
niet tussen de 10.000 en de

rest. De doorsnee student ziet

VETO: Bestaat er dan geen gevaar om het merendeel van de studenten
te verliezen bij het gebruiken van slogans die dieper tasten?

ARB.: Inderdaad. wanneer die slo-
gans niet aanvaard worden

door het merendeel is het beter
de korporatistische slogan te ge-
bruiken "neen aan de 10.000".
Maar we moeten zeker proberen via
diskussie de ganse zaak open te

vooral hoe hij persoonlijk getrof'
fen wordt.

trekken. Hierbij moeten we er
vooral voor zorgen dat we niet te
grote sprongen maken. Dan zouden
we de massa verliezen. Oaarom
moet er een geleidelijke bewustma'
king komen.

VETO: Hoe staat u tegenover het samengaan van arbeiders en studen-
ten in de aktie, zoals bu. tijdens de betoging in Antwerpen?

ARB.: Wij zijn voor een zoveel m~
gelijk samengaan van perso-

neel en studenten. Het personeel
is evenzeer getroffen als wij. De
meeste studenten kunnen dit ook

VETO: Wat denkt u over het voorstel om leningen in te voeren? Zou er
geen leningenstelsel kunnen uitgewerkt worden dat toch recht-

vaardig is?
ARB.: Hiermee zijn we het niet

eens. Je mag van de studie
geen investering maken die moet
afbetaald worden wanneer je afge-
studeerd bent. Wij pleiten voor
een verbeterd beurzenstelsel.
Door het feit dat je iemand die

gemakkelijk begrijpen. Ze weten
zelf dat ze later moeilijkheden
zullen hebben om een job te vin-
den.

het kan gebruiken een studiebeurs
geeft. maak je de persoonlijke i~
vestering in de studies veel klei'
nero Als iemand begint te lenen
betekent dit dat wanneer hij af-
gestudeerd is het geld er terug
moet uitgehaald worden.

VETO: Hoe staan jullie tegenover het voorstel van de CVP-Jongeren
(studentenploeg) om voorwaardelijk terugbetaalbare studiebeur-

zen in te voeren?
ARB.: Wij gaan er van uit dat het

verkeerd is dat bepaalde

" ...
het zo dat mensen die werkelijk
een lening nodig hebben er een zou'
den moeten krijgen. maar als deze
mensen geld nodig hebben. moeten
ze in de eerste plaats een studie-
beurs krijgen. Zij moeten een ern-
stige kans krijgen om met die beurs

VETO: Wat betekent voor jullie demokratisering van het onderwijs!

.u, de koöJuÜ.nell.e.nde oJt.g~a;Ue
van de V~e ssuderden, zowel
van de wUv~Ue.ü;en, a1..6 van
het N-i.et-Univ~u.cwr. HogelI. Ondell.-
w.<.j~ (NUHO). VVS ~.tILee6teJIJU1aJt
~nel en ~.66-i.uënt demo~ehe
ak..t.<.utJw.k.tull.en 0p te bouwen,
uaandoo« de au.tDnom.(_evan de ~tu-
dentenbewe.g.&tg t:o • V. pou.t.,(_eke
oJt.g~a;Uu moet Vell.ZekeM WM-
den.

VETO: Hoe ziet u de aktie rond de 10.000 tegen de achtergrond van de
ekonomische krisis en de anti-krisis-wet?

ARB.: Dit betekent natuurlijk dat
iedereen gelijke kansen

krijgt. Maar tevens dat het los
zou gezien worden van het ekonomi-

vvs

VVS: Sinds '74 wordt herhaald dat
we moeten besparen met als

argument dat we boven onze stand
leven. Hierdoor zouden we dan
nieuwe arbeidsplaatsen kunnen kre'
eren. Regelmatig komt men dan ook
met een besparingspakket naar voor
en zijn er dan ook al ettelijke
miljoenen bespaard. Nochtans kan
je niet ontkennen dat de werkloos'
heid toegenomen is. Ik zie nog al,
tijd geen enkele job die erbij ge'
komen is. Je kan je aldus afvra-
gen of de besparingsredeneringwel
opgaat. Dit is een probleem dat
zich stelt op ekonomisch niveau.

erdoor te komen. Vertrekken van
studieleningen als basis is ver-
keerd. Als je bij dit alles de
ganse inkomensherverdeling niet in
vraag stelt ga je erg korporatis-
tisch denken.

sche beleid. Het gaat niet op dat
je geheel en al opgeleid wordt
voor de ekonomische funktie die je
later zal moeten innemen.

Daarnaast zie je dat de besparin-
gen gewoonlijk de sociale sektor.
de kulturele en welzijnsvoorzie-
ningen treffen maar nooit onze
defensiepolitiek. Dit ligt op het
domein van de waarde-oordelen bin'
nen de besparingen.
Er is geen sluitend bewijs waarom
er moet bespaard worden. Als je
begint te besparen op onderwijs
dan ga je duidelijk in een ver-
keerde richting. Je zou zelfs
meer geld moeten uittrekken voor
het onderwijs maar dit dan met in
achtneming van grondige hervormin
gen binnen het onderwijssysteem.

VETO: Wat denkt u van het beureeneteleel.r Zou er geen rechtvaardig
leningstelsel kunnen uitgewerkt oorden?

VVS: Beurzen ja. leningen nee. Jongeren dat zien die het beurzen
kan een juist standpunt zijn stelsel gaan inkrimpen en met le-

aar daar.nee bereik ..je niE'ts. We ningen willen aanvullen voor de
moeten dit konkretiseren. Wij ~n rijken. Een leningstelsel kan
principieel tegen leningen. Als nooit uitgewerkt worden in een
er leningen zijn om iets anders zin dat het gunstige effekten zou
aan te vullen. oké. Maar niet zo- hebben op de demokratisering van
als Michel. Ramaekers en de CVP- het onderwijs.

VETO: Wat betekent voor jullie dan demokratisering van het onderwijst

VETO: Hebben jullie zelf een alternatief voor het huidige toelagen-
stelsel?

VVS: Het beurzenstelsel zou moeten
veranderd worden in de rich-

ting van een studieloon. Is stude'
ren niet bijdragen tot een toekom'
stige welvaart. moet je er dan
geen vergoeding voor krijgen zo-

VETO: Welke betekenis heeft voor uw beweging de aktie tegen de
10.ooo?

VETO: Waarin verschilt deze aktie van vorige akties?

VVS: Voor ons gaat het verder dan
vrije toegang tot het onder-

wijs. We moeten ook rekening hou-
den met wat er na het onderwijs
gebeurt. met de beroepsuitwegen •
We moeten de vraag stellen. moe-
ten die mensen nou echt zoveel

VVS: Er is ook in deze aktie een
kontinu verloop te bespeuren

ten aanzien van de vorige akties.
Sinds '75 is men opgekomen tegen
besparingsmaatregelen. tegen het
selektiesysteem. voor studiebeur-
zen. dus voor dingen die de stu-
dent direkt troffen. Vroeger werd
betoogd rond Vietnam. Chili. dus
wereldproblemen. De aktie tegen
de 10.000 ligt volledig in de lijn
van de nieuwe tendens in de stu-
dentenbeweging die zich vooral
richt tegen een universiteit die
de grote toeloop van studenten
niet ernstig konLopvangen en die

mensen veel en anderen weinig ve~ I . . " dus niet aangepast was aan haar~
dienen. In de huidige situatie is b~j veJt.g~~~g ~taat 't Vell.volfJvan

, '- 4 ~ 't a.ntwoo~ ondT 't aJt.t.i..kel,p.6

VVS: Na twee jaar van "stilte op
de campus" is bewezen dat de

studentenbeweging niet dood is.
Dat er nog altijd mogelijkheden

verdienen. In dat opzicht kan je
dus al tegen leningen zijn. Nie-
mand kan tegen het standpunt zijn
dat iemand die veel verdient veel
afdraagt. De kwestie is of je
daarvoor studieleningen moet in-
voeren in plaats van beurzen.

als voor andere arbeid? Dit bren
tevens een diskussie op gang over
het sociaal, statuut van de stu-
dent. Waarom moeten studenten af-
hankelijk zijn van hun ouders?

zijn om de studenten in beweging
te krijgen. Vooral is nu bewezen
dat de student nog bereid is om
voor zijn rechten op te komen.

vell.volg: p. 5
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HUURPRIJS UNIVERSITAIRE LOKALEN 1979
Met vreugde vernamen wij, en met
ons waarschijnlijk de vele studen-
organisaties en verenigingen dat
de huurprijzen voor het jaar 1979
ongewijzigd zullen blijven.
Dat betekent konkreet dat semina-
rielokaaltjes in de A.V. en De
Valk gratis blijven; dat de huur-
prijs voor de auditoria in Audito-
rium Vesalius, De Valk en S.W.
op 350 fr blijven; dat de Klei-
ne Aula goed is voor 875 fr;

dat de Gro-
te Aula volgende prijzen behoudt:

- inkom gratis:
- inkom tot 50 fr:
- inkom tussen 50 en
- inkom boven 100 fr:

1000 fr
1500 fr

100:2500 fr
5000 fr

Voor vernoemde lokalen wordt tij-
dig een aanvraag ingediend op het
A.S.R.-sekretariaat; voor aktivi-
teiten in de Grote Aula de maxi-
mumprijzen vermelden.

De kringen kunnen gratis beschik-
ken over de lokalen van hun fakul-
teit op voorwaarde dat ze dit tij-
dig melden aan de administratieve
sekretaris van hun fakulteit.

de A.S.R.

STRIPTEKENAARS

Welk groot of klein blad i~ er
niet fier op dat het een vaste én
goede tekenaar in zijn redaktie
zitten heeft. Veto kan niet fier
zijn, want het heeft er nog altijd
geen.
Veel zoeken, oproepen placeren en
rondkijken. Het heeft allemaal
niet geholpen tot nog toe.
En toch zijn ze er.
Je ziet ze ~Rduiken (anoniem) in

ringblaadje, op een kartoon-
wedstrijd georganiseerd door GIST.
En nu, sinds 17.november - en dit
nog tot 1 december - kan je ze
bij bosjes treffen in de pauze-
kamer van het fakulteitsgebouw
Wijsbegeerte en Letteren: de nieu-
we heldenmakers - het jonge strip·
talent uit de rangen der Leuvense
studenten.
Zij hebben hun droom, die zovelen
koesteren maar er niet toe komen
ze uit te voeren, in werkelijk-
heid omgezet: de nieuwe SchuItz-
en, de Moris-sen, de Wolonski's,
om er maar enkele te noemen die
je wel in elk kot tegenkomt.
Het wachten is nu alleen op het
nieuwe - allernieuwste - album
waarvoor België, Europa of de we- ~
reld storm zal lopen: de gedegen
Asterix.
In afwachting: hollen naar het
remlin en tot rust komen bij de

toekomstige generatie stripfigu-
ren en hun geestelijke vaders (en
moeders?)

SPORTA-STUDENTENWERKING

·WA WILDE GAO?

Sporta-studentenwerking organi-
seert:
-SCHAATSEN: iedere woensdag van
19.30 tot 22.30u.
vertrek: Fr. Lintstraat-Vesalius-
straat om 19.3Du
deelname: 120 fr (bus, inkom,
schaatsen inbegrepen)

-SPORTWEEKEND: op 2-3 december
+een sportief weekend met als in-
grediënten: rekreatiesport, drop-
ping en natuurexploratie, wande-
ling in de Kalmthoutse heide;
+ van zaterdag 2 december om 14u
tot zondag 3 december om 17u.
+ plaats: Hoeve de Blokskens,
Moerkantsebaan 308, Essen
+ inlichtingen
+ prijs: 350 fr.

Inschrijvingen en inlichtingen
deze aktiviteiten:

Sparta
Vlamingenstraat 39

~J3000 Leuven
telefoon (van 12 tot 14u):
016/23.14.41
of 22.86.20 (Hilde Le-

naerts)
22.72.91 (Marleen

Foets)

"Meisjes zijn 't allermooist op
aard' - niets wat hun schoonheid e-
venaardt".
Wij veronderstellen dat de Raymond
hier doelt op de ongekunstelde
Vlaamse jonge vrouwen met verlei-
delijke okselgeurtjes en échte
schoonheidsvlekjes aan de linker-
mondhoek.
Want wij wijn bijna van ons stokje
gegaan toen - wat men wel eens
pleegt te noemen - een "poppetje"
in aan walm van ~arfumQriQ voorbij
heupzwaaide.
Wij. een viriele, Dior- en Avonj
hatende eerste prijs body builder

KOMITEE TEGEN DE WAPENHANDEL OP BEZOEK
op woensdag 8 november brachten
5 delegaties van het Komitee te-
gen de Wapenhandel een bezoek aan
de partijbureaus van de PVV, CVP,
P, VU en BSP.

Zij boden daar een zwartboek aan
en vroegen om in het partijpro-
gramma de 2 eisen op te nemen door
het komitee al 3 jaar voorgesteld:
parlementaire kontrole en een o-
verlegorgaan dat de omschakelings-
mogelijkheden onderzoekt.
In de begeleidende brief wees o.m.
op het feit dat België in een ver·
sneld tempo wapens uitlevert. Dit
moet volgens een vaste procedure
verlopen die niet altijd wordt na-
geleefd. Vandaar de 2 gestelde ei-
sen. Verder wees het Komitee op

de kontradiktie tussen enerzijds
de oproep via het NCOS tot zelf-
ontwikkeling van de Derde Wereld
en anderzijds de levering van wa-
pens aan diktatoriale regimes in
diezelfde Derde Wereld om de be-
volking te onderdrukken. "Belgi-
sche wapens blokkeren nog in ve-
le landen 'de uitweg' uit de der-
de wereld'.
Het komitee rekent er dan ook op
dat de verschillende partijen de
2 eisen zullen opnemen in hun pro·
gramma voor de nakende verkiezin-
gen.

ontaktadres Komitee tegen de Wa-
penhandel:

L. De Rooms
Ravenstraat 30
3000 LEUVEN
016/23.58.62

MASSAKUMMUNIKATIE IN HET VERWEER

Sinds 12 oktober bestaat er te
Louvain-La-Neuve een vrije radio-
zender, die elke week 2 avonden
uitzendt.
De bedoeling van de animatorenvan

o_LLN is o.m. een. hechtere
band kreëren tussen de bewoners
van de universitaire gemeenschap.
Ze willen het woord geven aan el-
ke persoon of groepering die dit
wenst om alzo degenen die nieuws
en informatie verspreiden en dege-
nen die ze ontvangen dichter bij
elkaar te brengen.
Radio LLN verwerpt elke politieke
of universitaire binding. In de
eerste periode zal er evenmin e-
nig kommercieel akkoord gesloten
worden. Dit autonoom-zijn garan-
deert aan radio LLN een totale
vrijheid van aktie. De afwezig-
heid van kontrole belet nochtans
niet dat er een sterke samenwer-
king is tussen de animatoren van
de radio en de representatieve
studentenorganisaties en de stu-
denten die wensen aktief deel te
nemen aan de uitzendingen.
Radio LLN is geen monopolistische
zender. Ze zou graag andere derge-
lijke regionale zenders zien ont-
staan in België; een aanzet bete-
kenen tot het in vraag stellen
van de desbetreffende wetten en

het legaliseren van vrije en demo-
kratische radio's in België.

Tijdens de zesde uitzending op 26
oktober werden de zenders van ra-
dio LLN ontdekt door radiogonio-
metrische-v·rach1:wagens-vande- RTT·
en door de BOB.
Om inbeslagnamen van het materiaal
te beletten riepen de animatoren
alle luisteraars op om hen te ko-
men steunen op de plaats van de
uitzending, Place des Wallans.
In 5 minuten tijd waren er 1500
studenten aanwezig en eisten dat
Radio LLN zijn uitzendingen kon
voortzetten.
Een groep studenten viel een kami-
onet van de RTT aan met stenen en
houten stokken. De ordestrijd-
krachten en de kamions van de RTT
dropen af voor een menigte woeden-
de studenten.
Er werd geen enkele aanhouding
verricht en het materiaal is niet
in beslag genomen. De animatoren
van radio LLN protesteren tegen
deze intimidatiepogingen, die een
inbreuk zijn op het recht van
vrije meningsuiting.

Radio LLN kan elke dinsdag en don-
derdag vanaf 18u ontvangen worden
op FM, 102 MGHZ.

BPA

CARMINA BURANA

)e Duitse muziekvorser en uitvoer·
der, Carl Orff, inspireerde zich
op middeleeuwse liederteksten uit
de studenten- en andere vagabon-
denwereld om één van de origineel·
ste muziekuitvoeringen op de plan·
ken (en plaat) te zetten.
De originele uitvoering werd ge-
bracht met een koor en als instru·
menten enkel twee piano's en ge-
improviseerd, maar overweldigend
slagwerk.
De verwevenheid van stemmen, de
alles behalve gewone zangstijl,
de tikkende houtjes, de giganti-
sche symbalen brengen je in een
sfeer, waarvan je ~~st dat het

altijd blijft duren. Net zoals
Mikis Theodorakis de gedichten
van Pablo Neruda op muziek zette
en ze tot Griekenlands top-hit
nummer 1 maakte met zijn "Canto
General".
Op 5 december krijg je (als stu-
dent voor 50 fr) de "Carmina Bu-
rana" nogmaals in een originele
versie te hore~, gabraeRt door
het koor Musica Nova uit Boom
o.l.v. Roger Leens; en dit in de
stadsschouwburg.
Op de vooravond van Sinterklaas
kan je je geen beter (muzikaal)
geschenk indenken.



repetitie Rood Koor

FR. LINTSTR.-VESALIUSSTR. 19.30u
samenkomst voor schaetsen
deelname: 120 fr
(org. Sporte-studentenwerking -
zie ommekent)

OE BRON, KESSEL-LO, 19.30u:
vierde sessie ven de bio-ener-
getische groep
deelneme: 3700 • 550 fr
(org. G. Leforce - zie Akttvi-
tips Veto 2)

'T STUC, VERGAOERZAAL, 20u:'
vormingsvergaderingf "Eenheids-
front of sektarisme"
inkom: vrij
(org. MLB-Leuven)

zondag 15 noverwbtr
OE VALK, 1Ou :

studiedag arbeidsrecht: "Oe ge-
lijke behendeling van mennen en
vrouwen"
inkom: gretis
(org. Instituut voor Arbeids-
recht - zie ommekent)

FAKULTEIT W & L, PAUZEKAMER, 10-
17u:

tentoonstelling:"de nieuwe hel-
denmekers (striptalent)"
(doorlopend tot 1 december)
inkom: gretis
(org. Fakulteit W & L - zie om-
mekent)

ELCKER-IK, 20u:
cyclus: "Om en rond de krisis":
ekonomische krisis - kritische
doorlichting van de echtergron-
den en de oorzaken
inkom: 40 fr
(org. Elcker-Ik Leuven)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
vormingsvergedering
inkom: vrij
(org. SJW)

maandag 20 november

LOKAAL NIEUWE BRUG, 20u
diskussieevond: "Pers en Kommu-
niketie"
inkom: vrij
(org. Nieuwe Brug - zie omme-
kent)

STEDELIJKE AKADEMIE, VOORORACHT-
ZAAL, 20u:

openbere lezing: "Oe zeven stre'
len ven het Oerprenisch Licht"
inkom: vrij
(org. RozekruiserGenootschep -
zie ommekent)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
klassieke en hedendeegse muziek:
The Cempiello Band
inkom: 120/60 (steunkeert)
(org. Kultuurreed - zie Stuc-
voor-Stuc-krant november)

2.1 novtrnbtt
ELCKER-IK, 20u:

vierde evond in de reeks: "Ziek-
ten ven deze tijd": hart en
bloedveten, mmv K. Oe Koker
inkom: 50 fr
(org.: Gezondheidsraed Leuven -
Elcker-Ik-Leuven)

GROTE AULA, 20.30u:
folk: Rum
inkom: 150/100 (steunkaert)
(org. Kultuurraed - zie Stuc-
voor-Stuc-krant november)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u:
film: "Meis qu'est-ce qu'ils
,veulent"
inkom: 40 fr
(org. OAF-Leuven - zie ommekant)

WOfrl5dug 11. hovtmbtr

ELCKER-:IK, 20u:
derde film in de reeks: "Het
Geschiedenisboek"
inkom: 60 fr
(org. Elcker-Ik Leuven)

KLEINE, AULA, 20u:
lezing in de reeks: "Ontwikke-
lingssamenwerking en ontwepe-
ning": heeft de EG een ontwikke-
lingsbeleid?
inkom: gratis
(org. Theologische Kring ism
VVN '- zie ommekant)

KAPEL LEMMENSINSTITUUT, 20u:
orgelrecitel door A. Isoir
inkom: ?
(org. Concertvereniging Lemmens-
instituut)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
toneel: "Oe ongelofelijke maar
droevige geschiedenis ven de on-
schuldige Erendire ~n heer har-
teloze grootmoeder" door Kethe-
eter
inkom: 120/60 (steunkeert)
(org. Kultuurreed - zie Stuc-
voor-Stuc-krent november)

BLAUWE SCHUIT, 21u:
Fieste Letine
inkom: ?
(org. Vrienden ven Cube)

2~novembtt 'T STUC, BAR, 22u:
cefé chentent
inkom: gratis
(org. Kultuurreed)

'T STUC, VERGADERZAAL,
vormingsvergadering
inkom: vrij

(org. SJW) maanda
STAOSSCHOUWBURG, 20.1 5u 9

univers1teitskoncert: The Festi-27 november
vel of Lucern, met werken ven
Mozert, Pachelbel, Bach, Heydn,
okkonen

inkom: 100/50 (studenten)
(org. Rektoraet KULeuven - BRT-~

20u:

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
filmklub: "Nosferetu"
inkom: 50/40 (steunkeert)
(org. Kultuurread - zie Stuc-
voor-Stuc-krent november)

zondag 2b novfmber
GEMEENTEHUIS HEVERLEE, 11u:

zondegmiddagkoncert met C. Ver-
breeken (pieno) en F. Tjempens
(viool)

40/20 (CJP)



dondlrdoj 30 hDvUnbtr
ELCKER-IK, 17.30u:

repetitie Rood Koor

GEEL HUIS, 9:45u:
vervolg studiedagen: "Oe bodem
als substraat voor plantenpro-
duktie" i
inkom: vrij
(org. Fakulteit Landbouw - zie
ook dit nummer, p.2)

UNIVERSITEITSHALLEN, PROMOTIEZAAL,
17u:

lezing: "Soils and Food Produc-
tion in Future" dr. Prof. W.
Flaig, ere-doctor Fak.Landbouw
inkom: vrij
(org. Fakulteit Landbouw)

KAPEL LEMMENSINSTITUUT, 20u:
orgelrecital door E. Emond
inkom: ?
(org. Concartvereniging van het
Lemmensinstituut)

L HUIS, KARO. MERClERLAAN 92,
HEVERLEE, 1Ou:

begin studiedagen: "De bodem als
substraat voor plantenproduktie"
inkom: gratis
(org. Fakulteit Landbouw - zie
ook dit nummer, p.2)

GROTE AULA, 19.45u:
Vlaams Studentenzangfeest
inkom: ?
(org. KVHV)

dinsdag iS noveMber
AUDITORIUM K, CAMPUS ARENBERG 111,
HEVERLEE, 21u:

filmforum: "Que la fAte commen-
ce"
inkom: 40 fr
(org. Heverlese Kringen en Kul-
tuurraad - zie Stuc-voor-Stuc-
krant november I zie ommekant)

rMlndog ~ december
'T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
vormingsvergadering
inkom: vrij
(org. SJW)

STEDELIJKE AKADEMIE, VOORDRACHTEN·
ZAAL, 20u:

openbare lezing: "Christianopo-
11s 3"
inkom: vrij
(org. RozekruisersGenootschap -
zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
filmklub: "Der Mude Tod"
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-
voor-Stuc december)

STADHUIS LEUVEN, GOTHISCHE ZAAL,
11u:

zondagmiddagkoncert door F. Ni-
kola! (piano) en V. Spanoghe
(cello)
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu·
ven)

SCHOORSTEEN, CENTRALE VERWARMING,
GASKACHEL, 20u:

klaarzetten van de schoen met
wortels voor Sinterklaas, Zwar-
te Piet en de ezel
deelname: gratis
(org. Sinterklaas ism GB-INNO-
Bon Marché-Galeries Anspach eaJ

STADSSCHOUWBURG, 20.15u:
universiteitskoncert: koor Musi·
ca Nova met "Carmina Burana"
inkom: 100/50 (studenten)
(org. Rektoraat KULeuven - BRT-
3 - zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
Franse folk met Myrddhin en
Pierre Bensusan
inkom: 60/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-
voor-Stuc december)

FAKULTEITSGEBOUW W & L, 6° VER-
DIEPING, 12u:

universiteitskoncert met P. Dom·
bley (hobo) en C. Evrard (piano:
inkom gratis
(org. Fakulteit W & L)

ELCKER-IK, 17.30u:
repetitie Rood Koor

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
vormingsvergadering: "Zijn de
arbeiders nog revolutionair?"
inkom: vrij
(org. MLB-Leuven)

KAPEL LEMMENSINSTITUUT, 20u:
orgelrecital door J. Sluys
inkom: ?
(org. Concertvereniging Lemmens'
instituut)

dinldo9 5 december

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
vormingsvergadering: "Het her-
stel van het kapitalisme in Rus·
land"
inkom: vrij
(org. MLB-Leuven)

ELCKER-IK, 20u:
debat in de reeks: "Om en rond
de krisis": krisis en werktijd-
verkorting, mmv ACV, ABVV, VBO
inkom: 40
(org. Elcker-Ik-Leuven)

'T STUC, ANIMATEIZAAL, 20.30u:
toneel: "Als de vos de passie
preekt" - "Over de wanorde van
de orde" door Theater Syndroom
inkom: 6/60 (voorverkoop)
(org. Theologische Kring)

lJ){)ensd09 1.9 november
'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
special: Werkcentrum Dans
inkom: 120/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-
voor-Stuc-krant november)

GROTE AULA, 20u:
lezing: "Le Marché Commun Agri-
cole" door A. Ries
inkom: gratis
(org. Centrum voor Landbouweko-
nomie ism Landbouwkring, Europa-
kring en Kring vr. Internationa-
le Betrekkingen)

WDfnsda9 6 dectn?btr
'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
, toneel: "Verschrikkelijk Ver-
standig" van M. Didden
inkom: 120/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-
voor-Stuc december)

GROTE AULA, 20.30u:
benefietkoncert met Rum
inkom: 150/100 (voorverkoop)
(t.v.v. en org. Appeltuin)



ROZEKRUISERS GENOOTSCHAP V.Z.w.

Nu het de mensheid steeds duide-
lijker wordt dat het tot in alle
onderdelen en bovendelen van ons
samenlevingspatroon gist en dat
alles zeer sterk aan veranderin -
gen onderhevig is. is de mogelijk-
heid groot dat de mens zich af-
vraagt wat het doel van zijn le-
ven is.
Als men tot het inzicht komt dat
de waarden buiten de mens steeds
minder houvast bieden. dan bestaat
de kans dat met gaat zoeken enta~
ten naar een innerlijke houvast.
Dm de zoekende mens behulpzaam te
zijn in dat bewustwordingsproces.
is het Rozekruisers Genootschap
(het voorportaal van de Geestes-
school van het Gouden Rozekruis)
werkza~m.
Velen ~laan pessimistisch de ont-
wikkelingen in de wereld gade.
Het Gouden Rozekruis is evenwel
noch pessimistisch noch optimis-
tisch. omdat het de golfbeweging
in die ontwikkelingen kent enweet
dat niets in onze w~reld-van-tij-
delijkheid blijvend i~.
Onvoorwaardelijk is alles onder-
worpen aan de wet van geboren wor-
den. tot het hoogtepunt groeien
en weer afsterven. Oit geldt ook
voor iedere mens van vlees en
bloed. Het aardestelsel is een
leerschool. en de mens kan door
talloze ervaringen heen gevoerd
worden naar inzicht in de bedoe-
ling van zijn leven-dood bestaan
hier. Ooor "innerlijk bezit" kan
de mens komen tot de vervulling
van het Oorspronkelijk Plan. dat
door de Logos voor de mensheid is
bepaald.
Oe onwankelbare zekerheid van dit
plan ligt besloten in het oera-
toom. gelegen in de top van de
rechter hartkamer. Oit geestvonk-
atoom is de kiem van een volkomen
nieuwe microkosmos.
Oaarom is de ~rote les._olo.ons

huidige bestaan ons te leren heeft
- dat dit vergankelijke leven.geen

doel op zichzelve is;
- dat de mens gebonden is aan een

aardse sterfelijke persoonlijk-
heid en een biologisch bewust-
zijn. het eveneens sterfelijk
aan leiding ontsnapte ik-bewust-
zijn.

Oe ware bedoeling van het Oor-
sprOnkelijk Plan voert ons tot in-
zicht. als een vast bezit. dat de
natuurmens geroepen is om aanzijn
Oorspronkelijk Ooel te beantwoor-
den:
- door in vrijwilligheid mee te

werken aan de zuivering van de
microkosmos;

- daardoor zict te onttrekken aan
de krachten van de huidige mi-
crokosmische-macrokosmische pla-
netarium;

- ten gevolge waarvan de dialecti-
ca wordt opgeheven.

Op deze basis werkt de Mens als
bouwer mee aan het Oorspronkelijk
Plan en stelt hij zich onder de
Andere Absolute Stralingsvolheid
van de Christuskracht.

Verdere inlichtingen en kontakt-
brieven over transfiguratie (gra-
tis) bij

RozekruisersGenootschap
Lindelei 9
9000 GENT
091/25.43.

WEGWI"ZER
WEEKEND KULTUURRAAD
Op 9 en 10 december a.s. gaat er
een weekend door van Kultuurraad.

Bedoeling is:
- een evaluatio van. op- en aan

kingen over het het tot nu toe
gevoerde beleid (dus de konkre-
te wer~ing van het voorbije aka-
óemiejaar en van de afgelopen
maanden van dit werkjaar).
eerste gesprel\ en ideefn over
hoe het met Kultuurraad in oe
nabije en verre toekomst vorder
moet.

Een aantal voorbereidende teksten
kunnen vanaf 29 nove~ber op 't
Stuc afgehaald worden.

Juiste plaats en verdere inlicht1
gen worden verder meegedeeld via
Veto en ~tuc-voor-Stuc-I\rant de-
cember.

Iedereen is uitgenodigd.
ltuurraad

êWEGWIJZER >
IJ 11

THE TRIBAL LIFE FUND
Als je een auteur uit de Klassie-
ke Oudheid één van de vele schrif~
loze volken uit Centraal of Noord-
Europa hoort beschrijven. krijgje
wel 's de indruk dat de "barbaren"
in kwestie ergens uit een dieren-
tuin ontsnapt zijn. In het beste
geval. bv. bij Caesar. worden ze
je als naleve kinderen voorgescho-
teld.
Tijdens de ontdekkingsreizen inde
16e eeuwen later hield men er
nog steeds dezelfde opvattingen op
na. In naam van de "beschaving".
ontwikkeling en vooruitgang werder
Indianen uit hun oorspronkelijke
woongebieden gejaagd en uitge-
roeid.
Oezelfde hoogmoedige. etnocentri-
sche handelwijze leeft - in een
mooiere verpakking weliswaar - ver-
der in onze eigen tijd. In naam
van diezelfde beschaving worden nu
nog de bewoners van Amazonië. Iri-
an ... als wiad opgejaagd of omge-
bracht. Nog steeds worden kultu-
ren gerangschikt volgens een pri-
mitiviteitsschaal. waarbij de wes-
terse maatschappij als standaard
wordt gehandteerd. Brutaal gesteld
komt die indeling neer op: "Wie
niks om het lijf heeft zal ook
wel niks in z'n kop hebben"! Oer-
gelijke klassifikatie is alles
behalve wetenSChappelijk. Ze pikt
bij haar beoordeling (zeg maar
veroordeling) één element (nl. de
technologie) uit de totaliteit
van kultuurbestanddelen (ekonomie,
religie. rechtsspraak ...). Het is
meer een morele dan een weten-
schappelijke klassifikatie.
Over de rijkdom van zgn. primitie-
ve kulturen is bij buitenstaan-
ders nog maar weinig.geweten. Geen
~onder dat er dan ook geen haan
naar kraait als ergens in "een
godvergeten oord een bende wilden
wordt aangepast". Oe vernietiging
van de laatste jager/verzamelaars
gebeurt niet steeds even geweldda-
dig of systematisch. Meestal wor-
den ons denkpatroon. samen met
westerse gedragingen als vernieu-
wende idealen opgedrongen. Methet
inheems waardensysteem wordt tabu-
la rasa gemaakt. Alsof de mensen
in kwestie erop gebrand zouden
zijn hun maatschappelijk leven op
dezelfde leest te schoeien als de

onze! De laatste vrije groepen
van schrift loze volken zijn dan
ook tot verdwijnen gedoemd ... ten-
zij wij er tijdig iets aan verhel-
pen!
Het Tribal Life Fund propageert
de volgende drie punten: a. om-
schrijving en bescherming van het
eigen grondgebied en environment
van deze mensen. volgens de nor-
men van de Verenigde Naties; b.
herstel van het evenwicht tussen
mens en natuur bij zgn. primitie-
ve volken. zonder evenwel het ei-
gen kultuurpatroon te schaden; c.
afremmen van het vernietigen door
de "beschaafde" wereld van de men-
selijke waardigheid en het envi-
ronment.

Het Tribal Life Fund vertoont op
28 november om 20.30u in het au-
ditorium P.E. Janson (ULB. F. Roo-
seveltlaan • 1050 Brussel) de
film "RAONI". Het betreft een
prent van do Franse cineast J.P.
Dutilleux. kandidaat voor de os
car van de beste dokumentaire
film. "RAONI" belicht de nefaste
gevolgen van de Transamazoe-snel-
weg voor de autochtone Braziliaan-
se Indianen.

Wil je op de hoogte blijven van
de praktische verwezenlijking VAn
de bovenvernoemde beginselverkla-
ring. of zelf meewerken: schrijf
dan naar Fort Jacolaan 80. 1180
Brussel. of neem kontakt op met:

Jan Oederen
Leo Dartelaan 13
3030 HEVERLEE

Hopelijk krijgen we in één van
de Leuvense bioskopen het vier
uur durende fresko te zien van
Ariane Mnouchkine en haar mede-
werkers: MOLIERE. Een portret dat
- hoewel dit het uitgangspunt was
van de prent - niet zozeer de
klassieke toneelauteur én -akteur
belicht; wel is de film uitge-
draaid op een gedetailleerd tijds-
beeld en -geest van het regent-
schap van Philippe d'Orléans (ook
te zien in QUE LA FETE COMMENCE

op 28 november in Filmforum Hever-
lee) en van de Zonnekoning. Louis
XIV.
Opmerkelijk aan deze Franse super-
produktie is dat alle medewerkers
op gelijke (financiële) basis aan
het projekt meewerkten.
Een unieke gelegenheid om het be-
stofte Molière-beeld. dat via de
kursussen passeert. bij te scha-
ven via een prachtige filmische
prestatie.

mick



GEFIETSTFIETSEN FIETSER
1.MORGEN: V"LIO FIETSEN? brek aan voldoende fietsenstand-

plaatsen rond het station.
En dan gebeurt het wel eens dat
de Leuvense flikken tijdens het
weekend met man en macht én vrac~
wagen uitrukken om een heel deel
van die tweewielige voertuigen
naar het stadhuis van Heverlee te
verhuizen.
Nu geven we het stadsbestuur ge- .
lijk als het zegt dat er minsteni
één me~er op het voetpad moet

~------------------------------~

vrijgelaten worden voor de voet-
gangers (de meest gemarginaliseer·
de verkeersgebruikerl. Maar waar
dan heen met de fiets? Er zijn
praktisch geen stallingen •••
Naar aanleiding van zo'n fietsen-
"razzia" in september. heeft de
A.S.R. een brief geschreven naar
het stadsbestuur om meer fietsen-
rekken rond het station te voor-
zien. Het antwoord:

Het stadscentrum moet autovrij
worden en de verbindingen tussen
de sektoren in de binnenstad zou-
den tot stand kunnen komen langs
de ring.
Het voorstel van een fietsroute
voor Leuven ziet er als volgt uit:
een N-Z-hoofdas verbindt Kessel-
Lo en Wilsele met Heverlee en
loopt langs de Tweewaters. Sint-
Maartensdal. Rijschoolstraat.
Smoldersplein. Parijsstraat en
Schapenstraat. Deze as wordt ge-
kruisd door een W-O-verbinding
die van Winksele naar Kessel-Lo
loopt langs de Mgr. Vanwaeyen-
berglaan. Minderbroedersstraat
en Blijde Inkomststraat. Op deze
routes krijgen we dan sekundaire
aansluitingen.
Verder vindt men in deze brochu-
re voorstellen voor fietsenstal-
lingen, een poging tot het her-
stel om het Vuntpad (huidige ver-
binding tussen de verkeersweg
Aarschot-Leuven en een nieuwe
woonwijk te Wilselel tot volwaar-
dige fietsroute uit te bouwen, en
de inrichting van een veilig ge-
scheiden verkeerssysteem in de
Blijde Inkomststraat.
Deze brochure is meer dan een
pleidooi voor fietsroutes. Het is
een poging om het totale verkeers'
beleid en -gedrag te herdenken en
bovendien een toetssteen om te
weten of men de in het struktuur-
plan beloofde inspraak van de be-
volking al dan niet er.nstig neemt.
Als de stedelijke overheid deze
brochure in de wind slaat, weten
we dat het struktuurplan één van
de zoveelste schijnbare inspraak-
organen is die men de bevolking
de laatste jaren op het vlak van
de ruimtelijke ordening voor de
ogen spiegelde.
De brochure en meer informatie
is verkrijgbaar tegen 40 fr in
Heiberg, Kapellekesweg 2, 3200
Keseel-Lo. of bij Sokelo, Oiest-
sestraat 303, 3000 Leuven.

Mark

In de brochure "Langzaam Verkeer"
stelt de Leuvense fietspadenwerk-
groep een beleidsplan op dat het
vooral opneemt voor de margina-
len in het huidige verkeer, met
name de fietser en de voetganger.
Hiermee wil zij een bijdrage le-
veren tot het struktuurplan dat
voor Leuven in de maak is.
Bij een doorlichting van het hui-
dige stadsverkeer komt men tot de
vaststelling dat de auto die in
het middeleeuws stratenpatroon
niet thuishoort toch de voorrang
krijgt. Dit heeft tot gevolg dat
fietsen en lopen in Leuven gevaar-
lijk en onaangenaam wordt. De
oorzaak hiervan meent men te vin-
den in het feit dat men de auto
als enig zaligmakend vervoermid-
del is gaan beschouwen zonder de
nadelen ervan onder de ogen te
durven zien.
Met het beleidsplan "Langzaam Ver-
keer" poogt men de tiranie van de
auto te breken en de fiets als
alternatief vervoermiddel in eer
te herstellen. De belangrijkste
middelen om dit te bereiden zijn:
-opwaardering van het langzaam
verkeer en het openbaar vervoer
in het globale verkeersbeleid;

-scheiding van het verkeer alleen
daar waar er gevaar bestaat voor
de verkeersdeelnemers;
-een eigen stelsel van doorgaande
fietsroutes;
-een stelsel van autoroutes waar-
onder verstaan worden de invals-
wegen, de ring en een verbin-
dingswegennet met doorstroom-
funktie.

Bovendien pleit men voor het in-
richten van de woonbuurten in de
binnenstad en de randgemeenten
als woonerven of stille straten
waar het meeste verkeer bestem~_

verkeer is. Deze wóonbuur-
ten zouden ontsloten worden door
straten waarin gemengd verkeer,
dat zijn bestemming heeft in de
nabije buurt. wordt toegelaten.
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ten les hebben (Pol & Soc, Farme,
aggregaties ••• l om 't Stuc niet
te vergeten.
Ook over deze fietsenkwestie werd
door de A.S.R. met de universi-
teit gekorrespondeerd. Wat de cam
pus S.W. betreft is het resultaat
maar pover: de Technische Dienst
zullen uitkijken naar plaatsen op
de campu8 waar voorlopige 1088
fietsenrekken kunnen geplaatst
worden. Men weet nog niet wat aan
gevangen met de plaats die vrij-
komt als het labo van Farmacie te
gen de grond is gegooid. Vandaar
de voorlopige oplossing.

Misschien kunnen de studenten die
hun fiets buiten niet deftig kwijt
raken, hun fiets een plaatSje Re-
ven op het bankje naast zich in
het auditorium. Zo kunnen de ge-
alerteerde profs verslag uitbren-
gen van de onhoudbare fietsenpro-
blematiek aen de universitaire o-
verheid.

Maar de student fietst ook in de
week: van het kot naar de les, en
moet z'n voertuig ook nog kwijt.
Dat is door de unief in Heverlee
bijvoorbeeld redelijk opgelost.
Maar in de Leuvense binnenstad is
het een ander paar mouwen.
Bijgaande foto werd genomen aan
Auditorium Vesalius (campus Soci-
ale Wetenschapp~n)-.~Je kan-je h
tandengeknars al voorstellen van
de student. na de les. wanneer hiJ
zij de fiets in de achterste ge-
lederen heeft staan; om maar te
zwijgen van de laatkomende prof
of ander universiteitspersoneel
die z'n autoparkeerplaats ziet in-
genomen door een stel fietsen.
Hetzelfde probleem stelt zich bij
andere fakulteiten (Psychologie,
Handelskot, monitoraat Geneeskun-
de-Landbouw-Wetenschappen-Farma ••)
maar is het akuutst op de campus
Sociale Wetenschappen, waar - be-
halve de Alma - diverse fakultei-

2_ DRUMMEN OM EEN PLAATS
Een flink deel van het fietsend
volkje in Leuven wordt uitgemaakt
door de studenten. En zoals van
elke rechtgeaarde zoon of dochter
van een Vlaams gezin verwacht
wordt, keren dezen tijdens het
weekend huiswaarts, meestal via

Leuven station. Daar kan je elke
vrijdag en zaterdag zien hoe het
aantal fietsen zich opstapelen
op het Martelarenplein. tegen het
stationsgebouw, in de Maria-The-
resiastraat, tegen het postkan-
toor en op de Bond. Dit bij ge-

Marcel

Ve4volg van p.4

VETO: Heeft de aktie volgens jullie kans op slagen?
VVS: In augustus-september was er volk op de algemene vergadering,

kans op slagen. De aktie is er kwamen meer mensen opzetten.
toen zeer goed op gang gekomen. We dachten dat we zouden overwin-
We hebben toen de pers gehaald. nen maar dat is niet gebeurd.
We hebben kontakt gehad met Cole- Nu is er te weinig volgehouden
bunders en Ramaekers. De overwin- aandacht geweest voor het werk
ning zat erin. Er werd sukses ge- aan de basis. namelijk in de fa-
boekt bij de boycot van de in- kulteiten. Een stevige bodem van
schrijvingsn. We hadden de zeker- waarop de aktie kan gevoerd wor-
heid dat Ramaekers wou toegeven den, permanente kontakten met de
maar moeilijk kon omdat Michel en grote hoop van de studenten zijn
de rest van de regering niet wou. er dus niet meer. De levendige
Dat wisten we. band tussen de studenten en de ak-
e hadden tevens een goed ontwik- tievoerders is na enkele weken ver

kelde argumentatie, het was meer dwenen.
dan nee aan de 10.000. Er was veel

VETO: Zou het dan niet zinnig zijn de ganse aktie stil te leggen en
ons inhoudelijk te versterken om bij een nieuwe regeringsvor-

ming weer massaal op te komen?

VVS: Ik meen van niet. Bij de re-
geringsvorming verwacht men

een zeer lang formatieberaad dat
zelfs tot maart zou kunnen uitlo-
pen. Je kan niet tot dan wachten
om aktie te voeren. Trouwens in

Walloniö is men reeds begonnen de
10.000 te vragen. Als we het nu
vóór de verkiezingen niet doen,
geloof ik niet dat de 10.000 ooi
nog zal ingetrokken worden.

VETO: Werden er nog andere fouten gemaakt?
aktie rond de 10.000. De aktie zo
als ze nu gevoerd werd leidde
niet tot een uitdieping van de
problematiek. We moeten ons nu
reeds voorbereiden op een aantal
kernproblemen waarmee we in de
toekomst toch zullen gekonfron-
teerd worden. Oe aktie mag nooi
los gezien worden van bewustma-
king.

VVS: Een fout die bij het natio-
naal aktiekomitee ligt is

dat er te weinig aandacht werd be
steed aan het uitwerken van mate-
riaal, van een brochure en diskus'
sienota. Dit heeft belet dat een
aantal mensen aktief zouden gaan
nadenken zijn. Wij hadden zeer
graag een diskussie op grote
schaal gezien. Dit kan alleen op
induktieve manier zoals nu met de

VETO: Hoe staat u tegenover een betoging samen ~et de arbeiders?

VETO: Waar ligt volgens u de oorzaak van dit stilvaLLen?
jektieve toestand speelt eveneens
mee. Je kan het nu eenmaal niet
helpen dat de regering erg stug
is. Het was op voorhand geweten
dat ze inzake de krisiswet niets
zou toegeven. Het hele besparings-
pakket zit zo evenwichtig in mekaar
dat je niet aan één post kan sle~
telen zonder de andere te raken.
Dan was er ook nog de regerings-
krisis die Ramaekers toeliet te
zeggen: ik weet van niets, ik ben
minister af. Dit heeft de bewe~ng

~ e_e_n__z_w_a_re__ k__l~toegebracht.

VVS: Enkele volksvergaderingen
haalden veel volk maar dit

verminderde gestadig. Dit omdat
ze slecht voorbereid bleken, te
weinig diepgang hadden. De aktie-
ve mensen zijn zich na 19 oktober
gaan wegtrekken uit de fakultei-
ten. Na 19 oktober is er geen en-
kele goeie algemene vergadering
geweest en dat is natuurlijk de
doodsteek voor zulke aktie. Het is
natuurlijk niet zo dat dit totaal
aan de aktievoerders ligt. De ok-

vaak kunnen splitsen. Met die sla
gans staat we niets verder, we
moeten ze konkretiseren. Opsplit-
sing kan je vermijden door op een
induktieve manier te werken. Laat
de mensen hun eigen opinie vormen
laat ze pro of contra zijn. Be-

Ve4volg: p.6

VVS: We moeten niet alleen aan on
ze zaak denken. We zijn er-

mee akkoord dat we solidair moe-
ten zijn. Toch moet~n we ons hie~
bij hoeden voor hol la. slogans
waar we niets aan hebben zoals b~
"arbeiders, studenten: één front~
De ervaring heeft geleerd dat zu~

IS ke abstrakte SIOgan~e beweging I



v~votg van p.S
langrijk is dat erover nagedacht
wordt op een zinnige manier, op
een konkrete manier. Als je open
diskussies belegt kan je tot een
stelling komen die de beweging
niet splitst. Holle frazen van
bovenuit neerdroppen is gevaar-
lijk.
Dit kan je vermijden door de st~

dent een studieloon te geven en
hem als onafhanekelijk te gaan b~
schouwen. Zo dachten we aan 80.
000 fr, ook voor de rijksten, wat
niet belet dat je deze laatsten
zwaarder kan belasten. Dit zou
een groot effekt hebben op het p~
litiek bewustzijn van de student.

VETO: Zou zo'n studieloon niet me~kwaardig veel kosten?
VVS: Dit kost 1 à 2 miljard extra, dan in het studieloon zouden ver-
Je kan ervoor immers beroep doen vat worden. Eén à twee miljard
op een ganse reeks posten als st~ op een budget van 100 miljard is
diebeurzen en kinderbijslag die een kwestie van keuze.

TER AFSCHEID ...Dit zou hem bevrijden van studie-
druk, carrière maken, invloed van
thuis en allerlei dingen die hem
nu inkapselen.
Naast het toekennen van een stu-
dieloon zijn we voorstander van
een verdere uitbouw van de publi~
ke voorzieningen. Een Alma kan je
zomaar niet van de kaart vegen,
het is iets wat men niet zomaar
kan afnemen. Wanneer je langs die
weg het onderwijs goedkoper maakt
verminder je ook het bedrag dat
je als studieloon moet uitbetalen
Je krijgt hier dus twee zaken die
elkaar aanvullen.

Ze zitten erop, de drie jaarKrin
raad. Eerst als afgevaardigde voor
Ekonomika en daarna twee jaar als
vrijgestelde.

EeA hele korte tijd als je het mij
vraagt - en toch je had nog zoveel
willen doen en eigenlijk was je
nog maar pas goed ingewerkt.
Dan komt de dag dat je voor 't
laatst je bureau op 't Stuc bin-
nengaat: je pikt je persoonlijke
spullen op evenals de vele herin-
neringen - goede maar ook slechte.
Sleutels afgeven ... je bent weer
een bolletje verder op je levens-
paternoster.

Eerlijk gezegd, het doet je wat
nu je vrienden-kollega's, mede-
werkers, verantwoordelijken ... te
moeten verlaten. Met enkelen heb
je meer dan twee jaar samen-ge-
werkt en met nog minder een hele
poos ook een stukje samen-geleefd.
Je herinnert je de aktiviteiten
die je op touw zette, de bange
verwachtingen, de desillusies,
frustraties, de schouderklopjes
en de rijke ervaringen.
Je hebt de kans gekregen zelf veel
te leren en wellicht ook wel de
anderen iets bij te brengen, je
zelf te engageren in en te geven
voor de studentenwerking.
Oe vlotte werkregeling, de pretti'
ge werksfeer, de vele kontakten,
de fierheid op en aanmoedigingen
voor 't gepresteerde werk, de bij,
zonders werkkracht en inzet van
een groep studentenafgevaardigden
... dat alles hielp je 't al die
tijd vol te houden.

Je hebt je een beeld gevormd van
de doorsnee-student te Leuven ...
ij heeft wat van een duizendkop-

pig monster (Prof. Servotte), maar
iets van zo'n teer plantje (Prof.
Wylleman). Hij is politiek onge-
interesseerd, weinig_sociaal maat·
schappelijk bewust, leeft-ino-een
kleine gemeenschap, nogal materia'
listisch en vaak korporatistisch
ingesteld, is sterk diploma-ge-
richt en kent een vrij passief
vrijetijdsbestedings-patroon. Voeg
daarbij een geringere bereidheid
tot engagement, een vervlakking
der morele waarden en de minder
sterke persoonlijkheid ..• en je
- althans volgens mij - hebt 't
profiel van de student anno 1978.
(Oe uitslag van de studentenenquê'
te vorig akademiejaar zal onze
visie weldra al dan niet bevesti-
gen.)

Met dat beeld in je achterhoofd
moet nu aan studentenwerking ge-
daan worden; vanuit de fakulteits'
ring, de raden van de A.S.R., de
·vrije" en andere verenigingen.
Maar ook de akademische overheid,
lesgevers en begeleiders, studen-
tenvoorzieningen ..• zullen met
dergelijk profiel moeten rekening
houden.

wa~ nog 1e~s anders is dan zich
erdoor te laten determineren.
Elk op zijn terrein heeft echter
de taak dit doorsnee-profiel in
gunstige zin aan de passen, te
verbeteren en uit te diepen. Even'
wel, wanneer dit gebeurt zonder
voldoende fundering, overhaast en
zonder de realiteit voor ogen te
houden, dan zal dit - vroeg of
laat - telkens botsen, niet aan-
vaard worden en tegenreakties op-
roepen.
Veranderingen kunnen groeien uit
kontakten. serieus overleg. dag-
dagelijkse ervaringen van de rea-
liteit. evaluatie, vrijblijvende
pogingen ... Oe vele konsekwenties
van - zelfs minieme - wijzigingen
worden menigmaal over 't hoofd ge-
zien. Nu. 't is de taak van de
verantwoordelijken - studenten of
anderen - deze zoveel als mogelljk
te voorzien en soepel aanpassing
in te voeren.
Er zijn voorbeelden te over: pro-
grammahervormingen. wijzigingen
aan examenreglementen. inschrij-
vingsplichten en studentenvoorzie-
ningen, procedures van fakulteits-
werking. stemmingen en aktie voe-
ren •...

VETO: Welke indruk hebt u van de student in deze aktie?
VVS: Volgens mij is de student. er een gulzigheid om met politiek

de jongere. politiek en apo- bezig te zijn alhoewel we nu ook
litiek. Apolitiek in die zin dat niet moeten overdrijven. Een ver-
de politiek de laatste jaren schil met de vorige studentenbe-
zwaar gediskrediteerd is: een weging is dat men nu meer met de
ganse hoop schandalen. parlemen- huidige Belgische politiek bezig
taire onmacht. partijen die het- is. Oe vorige hield zich bezig
zelfde beloven enz. Verder is het met de studie van Marx. Lenin.
zo dat de huidige studentengene- Marcuse. met anti-autoritaire
ratie minder politiek voorbereid opvoeding. Nu is men meer inge-
is dan de vorige die nog de aktie werkt in het Belgische politieke
tegen VOB (lege~he~orming~ 30 leven. Dit is belangrijk wil de
miljard - nvdr) meemaakte. Bij de studentenbeweging iets gaan bete-
vorige studentenbevolking bestond kenen.

VETO: Is het nochtans niet zo dat de ~oep geëngagee1'den van jaar tot
jaar afneemt?

Van groot belang daarbij is dat
we geloven dat we - als studenten-
gemeenschap - iets kunnen beteke-
nen, te zeggen hebben. kunnen
doen.
Als er maar genoeg overtuiging,
motivering. koördinatie, inzet.
doorzettingskracht en eerlijkheid
aanwezig is. Meestal echter ont-
breekt het ons aan één of meerdere
van deze eigenschappen. Oe tegenge
stelde facetten komen - helaas -
meer voor.

Het engagement in strikt politie-
ke groeperingen neemt af. Maar
dit liep vroeger ook niet zo'n
vaart. Er zijn ook mensen die
zich engageren in het gemeen&naps
huis, dit valt toch ook buiten de
studie.

VVS: Dat is niet waar. Kijk naar
't Stuc, de werkwinkels zijn

ar overbevolkt. Dit is ook een
vorm van engagement, van kritiek
tegen het bestaande onderricht dat
lichamelijke ekspressie bv. totaal
afbouwt. Denken we ook aan SkaI. Tot slot zou ik hier willen plei-

ten voor een meer pers,lonsgerichte
leef- en werkwereld. Meer open re-
laties met pr"t~~, 9: ,.,i.stenten en
ATP; kollegialiteit van de ~
ten onder mekaar; eerlijkheid en
aandacht wederzijds tussen studen-
ten en hun afgevaardigden.
Veel van onze relaties zijn erg
leeg, oppervlakkig of onecht.
Misschien kunnen we daar eens wat
aandacht aan schenken.

Dankjewel dat ik je mocht leren
ennen. dankjewel voor 't samen-

zijn. en hopelijk tot binnen af-
zienbare tijd.

5-8 nov. '78
M.C.

In VETO nr. 5 wordt deze problematiek besproken met de studentenver-
enigingen rVHV. MLB en SJM.

1t nieuwe funktie. Oe hervormingen
die dit gingen opvangen liepen in
een verkeerde richting. namelijk
besparing en het afstemmen van
het onderricht op de direkte be-
hoeften van de maatschappij.

IO,OOO-INFD-IO,OOO-INFD-IO,OOO-INFD-IO.OOO-INFD-IO.OOO-INFD-IO.OOO-INF
schrijvingsgeld en de besparing
op de werkingstoelagen gekaderd
is.
Prijs: 15 fr
Verkrijgbaar: IESPO-bibliotheek

(het aktiecentrum bij Alma 11)
Sociale Raad

Het "Komitee tegen de 10.000"
heeft gemerkt dat er binnen de fa'
kulteiten een nijpend gebrek is
aan informatie. ondanks alle dis-
kussieteksten reeds verschenen.
Daarom start zij nu met een reeks
brochures over de anti-~isiswet,
waarin de verhoging van het in-

FD-IO.OOO-INFD-IO.OOO-INFD-IO.OOO-INFD-IO.OOO-INFD-IO.OOO-INFD-IO.OO

Jo Libens
ex-vrijgestelde Kringraad

De Veto-~edaktie dankt langs deze
weg ook Jo voo~ zijn aktieve inzet
en medewe~king aan Veto ged~ende
twee jaar. En ze rekent: e~ toch
nog op een be~oep te kunnen doen
op zijn opgedane eruarinqen in de
Leuvense etudentenuereld,

de tactis hominibusque-
Ecoutez Radio LLN. - Chaque mardi
et jeudi à 18u~ FM~ 102 MGHZ. _
In afwachting dat Veto een gesp~o-
ken dagblad wordt.•Binnenkort kan het zijn dat de
Hanen de naam "Het kalotje"
krijgt. - Campus A~enbe~ 111 of-
ficieel "Campus de~ gebarsten mu-
~en en lekkende plafonds" krijgt
toebedeeld .• Het Psychologisch
Instituut kan "Het plakbord" he-
ten .• En de Campus Sociale Weten-
schappen wordt helemaal omgedoopt
in "De Akropol.ie", • Prof. Geertie
(W & L) kreeg van de Akademische
OVe~heid de opdracht om de be-
staande universitaire gebouwen
van namen te voorzien. die topo-
nymisch (typonimosch •..?) beter

in Leuven, de geautomobilee~de
proffen hoeven niet meer te jamme-
~en om parkeerplaatsen in Leuven.
• Het Planbureau werkt stevigdoo~
om een parkee~egeling voo~ de
stads~s Leuven uit te dokte-

te 10.000-betoging op
• Waren de boelmake~s nu leden
van de nationale betoging of deel-
neme~s aan een lokale p~kaktie?
Kreeg de algemene eekreiar-ie van
de V.U. een Waalse. een Vlaamse
of (om helemaal kommunautai~ te
blijven) een B~sselse steen naar
zijn hoofd? •John. blijf met die vettigheid
uit mijn haar .• Seffens zit de he-
Ie Veto onder de b~illantine.•Van een BRT-journalist vernamen
we dat onze nationale omroep het
ve~bod heeft gekregen om nog ach-
te~ondinformatie rond de 10.000
(ingekaderd in de anti-~isi8Wet) passen.
te geven. • Het doofpot syndroom •
slaat toe in Belgiës hoogste ~in- Klagen wij over onvoldoende fiet-
gen.. 6 eenetal.l.inqenvoor de studenten~------------------------------------# --------------~r,,~,--------

Ofwel wordt er bezuinigd op de
Knipsel~t en wordt-ie slechts
met lange tussenposen verstuurd.
ofwel slaat de Knipsel~ant-fanaat
nog altijd toe op 't Stuc •• En-
fin. we komen niet meer ~ond met
die publikatie •• Dus hebben we
ondertussen ande~e b~onnen aange-
boord. die af en toe heel wat ~e-
levanter én ophetmakende~ zijn:
ve~slagen van de verschillende u-
niversiteitsorganen, aangevuld
met inside-informatie. rechts-
streeks verkregen van het eeuwen-
oude dakgebinte van de Hallen en
de ~en van de Faculty Club.•Want uit de p~sve~slagen verneem
je ook vaak maar de halve waar-
heid.

ren. •In een motie roepen de VU-Jonge-
~en alle universiteitsgeledingen
op om eens wat te gaan doen rond
de fede~alisering van het onde~-
wijs .• Zij vinden de vrees voor
een ideologisch ove~ëht in een
gefede~alisee1'd Belgie niet onge-
g~ond .• Maar dit mag geen voor-
wendsel zijn om die onderwijsfe-
deralisering op de lange baan te
schuiven .• Jammer genoeg schij-
nen de partijen hiernaar geen o-
ren te hebben, en breken die zich
liever het hoofd over de vrouw
aan het hoofd van de staat.••Neem nu het nieuws over de recen-
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10000 IN BEELD

KOSTELOOS ONVERWIJS met g~jke
ka.n6en VOOI!. .<.edel!.een. W.<.eze.<.
dat. de Id.udeYLten a.h.Ue vOl!.en
VOOI!. de IL.<.jken Il!.eg.<.onale beto-
g.<.ng 1 9 • 10.18)

ENSEIGNEMENT GRATUIT de nat.i.ona-
Le betog-<-ng op 12. 10 «ween
gl!.oot ~ucceó; meel!. dan 10.000
meMen uä aU.e ~tlLeken van Bet-
g.<.ë, ook het NUHO INUHO-UNIEF
GELIJK SOCIAAL STATUUT)

(wegens plaatsgebrek wordt het 3e
deel van "Wat is er van de demo-
kratisering van het onderwijs"
naar volgend nummer verplaatst.)

een Uû:ta.JU..ng :ti.jdeM de betog.i.ng van 19 ok:tobel!.. In het midden
~:ta.a;t Rama.ek~ d.<.e VOOI!. de B.<.b veI!.blLand »end, wa.a.ILna men tot de be-
zetting van dd gebouw oveJtg.<.ng

GEEN VOLMACHTEN o6tewet geen
vlL.<.jblL.<.e6 VOOI!. de l!.egelL.(.ng om de
~~ a.6 te weYLteten op de M-
Ua.a..t zwa.kkel!.en l.<.nva.Uden, ge-
peM.<.oneeMen, wel!.k.tozen)

meel!. dan 4000 ha.ndteken.i.ngen at-
.teen at .<.n Leuven b.<.j de pet.<.:üe
aan de wchlL.<.jv.<.ngen

de .<.n6olLmat.i.eótand
:ti.jdeM de plL.<.ka.kU.eó
wa.a.lLb.<.j .<.edel!.een weM
gevlLa.a.gd z.<.ch een be-
paaid« dag Met .<.n te
~cWjven

na de atgemene veJtga.de-
IL.<.ng op 6.10, de e~te
I!.eg.<.onate betog.<.ng d.<.e
e.<.n.cügde b.<.j A.tma. 1I
wa.a.IL .<.edel!.een weM du.<.de:
lijk gema.a.kt dat. de ~oCÁ:
ate ~ektOlL 10 . a.. A.tma.)
bedJr.e.i.gd ~

het vliegend schee,.mes

Onder deze rubriek worden reakties van lezers afgedrukt; naam en adres
moeten aan de redaktie bekend gemaakt worden. Oe redaktie heeft het
recht ingezonden stukken in te korten. zonder evenwel aan de inhoud er
van te raken. Ook houdt de redaktie zich het recht voor te antwoorden
op brieven.

10,000 TEGEN 10,000

In het kader van de algemene pro-
paganda die - ook door mijzelf -
voor Veto wordt gevoerd in de ja-
ren, wens ik met klem te proteste·
ren tegen het 'artikel' van ene
"Ra": "10.000 tegen 10.000" in
Veto 2.

Op verschillende punten gaat dit
stukje opstel regelrecht in tegen
alles wat Veto tot een zinvol en
waardevol studentenblad zou moe-
ten maken:

- dat de steller van het stukje
eisen als "protest tegen de an-

ti-krisiswet (en niet alleen te-
gen de volmachten") op een nogal
doorzichtige manier als heel na-
tuurlijk beschrijft (de uniefs die
ermee uitpakken "staan politiek
gezien al een heel eind verder dan
Leuven") wil ik nog beschouwen
als vrije meningsuiting, al hou ik
er niet van dat persoonlijke me-
ningen worden voorgesteld als van·
zelfsprekend, en als het hier het
eigenlijke standpunt van de Veto-
redaktie betreft, dan beschouw ik
dit als een even grote fout als
die welke het regionale aktiekomi'
tee maakt als zij een brief naar
RPB goedkeurt waar voor de rest

megafoon-mensen die het kennelijk
heel prettig vonden om eens een
robbertje te vechten met de rijks'
wacht (maar wel liefst de grote
massa de kastanjes uit het vuur
lieten halen).
Zeggen dat "de betogers zich te-
rugtrokken" is een klinkklare leu'
gen. Massa's betogers hebben zich
nog anderhalfuur geamuseerd met
het uitdagen van de rijkswacht.
Mensen die gehelmd en wel van de
betoging komen, kunnen moeilijk
niet verdacht worden van onfrisse
intenties.

- In een kontekst van betogingen
is geen woord zo belachelijk als

"spontaan". De optocht die bij de
terugkomst in Leuven aan het sta-
tion ontstond was inderdaad niet
vooraf georganiseerd, maar als
je een paar mensen met een mega-
foon neerpoot rond pakweg 600 stu·
denten, dan kun je die studenten
alles laten doen, zeker als de ge·
moederen al flink verhit zijn na
de rellen in Brussel. Zo'n aktie
kun je hoogstens "georganiseerd
spontaan" noemen, maar je kunt het
ook als een pure manipulatie be-
schouwen; het hangt er maar van
af of je het met de motieven van
de optocht (i.c. protesteren tegen
het rijkswachtoptreden) eens bent
of niet.

- Om kwasi-neutraal te beweren dat
men 's avonds naar de rijkswacht

kazerne optrok "met de uitdrukke-
lijke oproep geen geweld te gebrui
ken" is helemaal absurd. Laten die
mensen toch gewoon toegeven dat ze
gehoopt hadden op nieuwe vechtpar-
tijen met de rijkswacht, en dat z~
toen die niet kwam opdagen, de
beer uit zijn hol zijn gaan lokken
(waarna ze inderdaad hun zin ge~
gen hebben).

- Dat Veto meedoet aan die kultus
van martelarenverering en -uit-

buting is ook te betreuren.

Om de zaken duidelijk te stellen:
ik wil hier niet de akties van de
rijkswacht goedpraten, noch de de-
mokratisering van het onderwijs
aanvallen of iets dergelijks. Maar
het valt me tegen dat Veto een zo
armzalige en doorzichtige versie
van de feiten geeft, waar zij toch
het best geplaatst is om een be-
roep te doen op het gezond ver-
stand van de studenten, zonder te
moeten vervallen in misleidings-
en manipulatiemanoeuvers zoals het
aktiekomitee.

Veto wordt gepropageerd (tenminste
toch bij ons) als het enige blad
dat bevoegd is om zich "het blad
van de Leuvense studenten" te noe-
men. Ik meen dat dat inhoudt dat
Veto geen politieke stelling ver~
genwoordigt, maar wel alle facet-
ten van de problematiek of de fei-
ten wil be lichten, zonder dat deer-
bij een grote of kleine groep stu-
denten in de kou moet gezet worden
Moet Veto daarom niet eerder als
een diskussie-arena worden be-
schouwd dan als evangelie?
Als Veto toch op een bepaalde ma-
.nier wil beïnvloeden of zelfs ma-
nipuleren, dan kunnen we evengoed
de Gazet van Antwerpen kopen.

Luc Baltussen
N.F.K.

P.S. Wat mijn aanvallen op het ak-
tiekomitee en op het hoe van de
aktie betreft, ik ben er me van
bewust dat ik met die paar woor-
den niet kan volstaan. Later hoop
ik dan ook een standpunt in het
lang en het breed uiteen te kun-
nen zetten.)

nudr , __dit kan inderdaad.

vrijwel geen enkele student in het
Leuvense zou willen achterstaan
(alleen formeel dan).

- de opmerking over de VNSU-beto-
gers wordt al verdachter: auteur

van het artikel meent kennelijk
dat "rechtse studenten" onmogelijk
de eisen tegen de 10.000 kunnen
bijtreden en dat de strijd voor
de demokratisering van het onder-
wijs alleen door "links" gevoerd
kan worden. Tegen de 10.000 zijn
is dus kleur bekennen. Me dunkt
dat menige argeloze betoger zich
hierdoor ferm bedrogen zal voelen!

- volgen dan alle onjuistheden en
onnauwkeurigheden in het ver-

slag van het treffen met de rijks-
wacht: alles wordt voorgesteld
alsof een betoging een gemakkelijk
te organiseren groepje is waarte-
gen je iets kunt zeggen dat dan
onmiddellijk gehoor krijgt, waar-
door je de betoging als een een-
heid kunt beschouwen!
Het is inderdaad waar dat sommige
organisatoren hebben opgeroepen
de betoging te ontbinden. Het is
evenzeer waar dat grote (de groot·
ste?) delen van de betoging zijn
meegesleurd geweest door andere ~~ ~~ J..



zo-

+ Maar van
ooit!

Naar Pel·u. + Daar zorgen d
dentien al een tijdje voor beroe-
l'ing. + Zij klagen de slechte
oeiale voorsrieninqen en do 1,
duurte (voor de hele bevolking)
aan. + Daarnaast zijn ze ook niet
te apl'cken over het feit dat ze
11 op 20 (een C) moeten hal
to slagen in het
horen wo in L

Er stijgon weer bepaa'Lde geurtje
op uit de
binte mo
Hoewel er nog geen enkele bcno~-
ming is geweest. is de richtin
inologie (W & Ll toch l'eeda van
tart gegaan. + Dit om te belet-

ten dat de RUG met deze leergang

VETO ZOEKT

dynamisch persoon voor de lay-ou
van Veto. Dit houdt in: volgen
van do "kontroleredaktie" om de
veertien dagen (om te weten wat
er allemaal gepubliceerd wordt).
een spitse neus hebbon voor titelf
en illustraties; ideeën voor de
affiche van AkUvitips. tvp-vermc-
gen; eventueel wat kunnen tekenen;
een hele maandag en een halve
dinsdag tijd voor do konkrete lay'
out. dit in principo om do voer-
tien dagen.
rvaring op eon van de vernoemde

terreinen _ welkom. maar nie
nl,0dzakel1j
Inlichtingen: 't Stuc

En vorig jaar sprak vice-re
Sel'Votte in de fakulteit no
vrees Lit dat deze Chinece aange-
legenheid op een Spics-l'emake zou
unnen ~itdraaien. + Momenteel

geen wool'd meel' daarover. + Het
betrof waarschijnlijk oen akut
aanval, van zinsvcl'bijste.ring bij
onze vice,

De Voto-redaktie kan niet a'Ltijd
aanspl'ake'Lijk gesteld worden voor
de ingezonden al'tikels van de Ak-
tivitips. + Je zal wel v'Lug merken
wat we bedoe'Len ..•

Onze ekonomis~he adviseur is tot
het onomstootbal'e bewijs gekomen
dat de "Open brief aan Ga3ton Ey:'-
kenc" wel degolijk qeschreven is
door hoer L. Tindemans.
nu eens niks in. + Een
tisch boek. + Bijgevolg heeft
heer Tindemans het lidmaatschap
aangevraagd bij hot gelijknamige
Vel'bond. + Maar dat heeft hem g"-
weigCl'd. + T6 simpel.

En do Ooste1'3e ta'Len veroorzaKon

de etenci: ldienet: van
ierken krijgtl +

ringblaadjes. do pam-
fletten en verslagen. werd or on-
langs ook de hondcnklub van Wil-
sele doorgedraaid. + Sa~n met
wat a'Ltcl'naticf 'Voedsel,. dat daar
na door de machine ging. werd het
tenslotte een eigenaardig be'Legd
bl'O
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Vuylsteke. Eric Verl1nden
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ico Oldenhof

NATTE VERHALE
hebben het nooit begrepen hoe Ie zijn?

zo'n verschijnsel als het dijle- Onlangs lazen we in de krant dat
paard is kunnen ontstaan. Dit de Stella een zuiveringsstation
hee-ftniks te maken met de gelijk' gaat bouwen op de DijIe. aan haar
namigo stadskrant; wél met dat distilleerinstallatie . Voorwaar
beest dat op de voorpagina in de een mooie geste na decennia lan
hoofding staat. (Het dijlepaard "het beste van onze bodem" be-
li.jkt trouwens verdacht veel op vulld te hebben. Hot verstand
het Nijlepaard of Hypopotaaml. komt maar met de jaren. naar hOp
'aarwe praktisch van overtuigd lijk niet to laat in deze kwestie.
zijn is het feit dat het dijle- Jammer gonoeg zijn het de bewonen
paard een gelrnporteord eksemplaar van Wilsole on de plaatsen verder
moet Zijn. ofwel uit de Zoologie stroo~fwaarts die van het stati-
d'Anvers gesmokkeld is. on zullen genieten - lucky the
Want hoe kan nu in 's hemelsnaam are! Alles wat achter de SteIl
enig deftig kroatuur - wat het dij- stroomopwaarts ligt - in 't bij-
lepaard'toch wel lijkt te zijn - zonder Leuven-centrum - blijft met
gedijen. laat staan. ontstaan in de vuilighoid zitten.
de oponluchtrioler1ng van Leuven! Het is natuurlijk makkelijk om de
Geon zevendejaars geneeskunde. schuld in de schoenen van de in-
geen tienjarige Alumni kan zichde dustrio en'ondernemingen langs d
Dijle echter anders herinnorendan Dijle te schuiven. En het IS ook
als een schilderspallet van een ZOI zij zullen wel zorgen voor d
pessimistische zondagsschilder die dagelijkse "kleur"afwisselinv.van
het leven slechts geschakeerd ziet het Dijlewater.
tussen zwart en vuilgroen . En in Maar je hebt ook nog de hufshoude-
het sop, dat het Oijlewater voor- lijko vervuili.ngvan de bewoners
stelt. drijven. steken of liggen langs het water, de keukenwater-.
brokken 20-eeuwse beschaving. badkamer- en WC-aflopen stromen
Een tafereel. Dat wel. maar wàt vaak nog erger de Dijle in dan d
voor één... waterdraken op de Sint-Pieters-
Daarenboven sta je gewoon paf van kerk bij een wolkbreuk ... Nuja.
het vernuft van joos-mag-woten- die mensen moeten hun water 00
wie. die om de haverklap de drie- kwijt. maar do stad zou daar met
entwintige geopende doorlaatklep- een good rioleringsnet wel iet
jes afsluit en de zeven neerge- aan kunnen doen.
haalde schotbalken ophaalt. Van- Het is ook goed in ·eigen. studen-
daar dat het peil van wijlen Leu- tenhart te kijken. Ettelijke ma-
vens trots het ene uur tot aan je trassen vinden. bij het opruimon
schoenzolen reikt om de volgende van een kot of gemeenschapshuis.
minuut weg te zakkon tot een poel hun weg niet naar Interleuven aan
waarin achter elkaar eilandjes de spoorwegviadukt in Wilsele.
liggen als geklasseerde vuilnis- maar steken als hulpbehoevende
stortplaatsen. schepsels uit het water. Fietsen-
En toch is het ooit anders ge- van-één-nacht ondergaan. na bowe-
weest. zen dienst. vaak een roestkuur in
"Veertig jaar geleden", zei een het kille nat. Fless

nsionesrde Leuvenaar ons, kleino ,rommeldui
"zWoI!l-aeHvisnog dik inde Dij" ---.-_.
toen werd or 's vrijdagsavonds
nog paling met hopen gevangen aan
do T\'/eewaters..."
Eeuwen geleden ondernam de Leuven'
se Fiere Margriet eon zwemrekord-
poging in de Dijle door alleen
haar rein hartje snel te laten
kloppen en zodoende stroomopwaarts
te drijvon. Vandaag de dag zou ze
zich wel tweemaal bedenken enzich
eerder in de armen van haar aan-
rander gooien dan het zwemavon-
tuur nog eens over te doen.
Zal er ooit nog een propere Dij-

e kunnen nog ontroerender verhD-
len over de Oijle schrijven.
Als iedereen zijn steentje uit de
Dijle haalt. kan er misschienweor
gevist worden - stel je voor!
het dijlepaard wee~ pootje gaan
baden, en kunnen reine maagden op'
nieuw hun maagdelijkheid bewijzen.

mick

IVETO
VETO 5

VETO 6

verschijnt op maandag 18 december

redaktievergadering: maandag 27
november om 14u op 't Stuc

aankondigingen en toelichtingen
op aktiviteiten moeten binnen Djn
uiterlijk op dinsdag 5 december
~ 18u op de rodaktie

verschijnt op maandag 4 december

aankondigingon on toelichtingen
op aktiviteiten moeten binnen
zijn uiterlijk op vrijdag 24 no-
vember om 18u op de redaktie

B. Toeli ..cItt..<.ngCil op a.k.tivUe.Uen (komen in "Ak.ttv..ü:<..p6") mogen ma.x-
.<.mum 1 getyp.t.a.I_U'O__ -v_el.__ z.(.....;.·j_·n ~


