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Enkele bedenkingen dringen zich op.
Vooreerst doen dergelijke praktijken
ons onvoorwaardelijk denken aan be-
paalde Amerikaanse sekten.
Een andere bedenking is. hic et nunc,
oneindig veel belangrijker: in een
dergelijke sfeer is het onmogelijk
zich als vrij mens te gedragen. en
in concreto. de studies tot een goed
eindpunt te brengen. Het hoeft dan
ook geen verwondering te wekken dat
het studie rendement voor mensen met
enige persoonlijkheid zware druk on-
dervindt: de stress is immers te
hoog I verscheidene gevallen van stu-
denten. gebuisd door deze stress.
zijn ons bekend.

Daarom durven we met de meeste aan-
drang de volgende eis stellen: het
is onduldbaar dat de akademische o-
verheid deze peda's als zodanig er-

nd. tenzij er een drastische ver-
andering optreedt. wat wij eerlijk
gezegd niet durven te verhopen.

J.C.

- REINESTAD
Bij de aanvang van het akademiejaar
kwam KVHV mat een ·plakreglement·
naar de FinanciAle Kontrolekommissie
Alle studentenorganisaties daar aan-
ezig (13) waren OMzeggens akkoord

met dit voorstel.
Dit gentlemen' s agreement komt hier
op neer dat slechts 1 affiche per
aktiviteit op officiAel voorziene
ruimten wordt geplakt. op niet-offi-
ciAle plaatsen wordt met mate over
oude affiches geplakt zodat anderen
ook ruimte hebben. niet plakken op
monumenten. unief-gebouwen. privé-
ebouwen. openbare voorzieningen (t&

lefooncellen. buswachtlokalen e.d.).
respekt op te brengen voor het.plak-
werk van anderen I als plakken wordt
edef1nieerd: ophangen of plakken

van affiches. sctlil:Lron met verf.
alk of spuitbus~en.

Oe betrokken verenigingen wilden
hieraan dan ook niet zoveel rucht-
baarheid geven. Oe FKK wilde wel
een aanvraag richten naar het stads-
bestuur voor m..r offlcll1. aanplak-

odet openbare gebouwen en
privé-woningen niet moeten aange-
kl~~t worden. Deze eanvraag is nog
niet ingediend omdat toen de verkie-
zingen voor de deur stonden. Binnen-
ort vertrekt die wel.

Ondertussen heeft burgemeester Ven
Sine een vergedering bijeengeroepen
over hetzelfde prObleem met de poli-
tiekcrnmisseris. het hoofd van de
dienst Pers & Voorlichting KULeuven
en de A.S.R.
iemand moest nog overtuigd worden

ven deze esthetische. historische.
e.a. misdrijvigheid. Oe burgemeester
pleitte Joor e~n financiAle sanktie
via de A.~.~ •• ~iteindelijk werd af-
esp roken jat een sanktie hier geen

enkele zin heoft. zeker niet langs
de A.S.R •• aangezien elke vereniging
zich dlstenclöert ven het beschilde-
ren van openbere gebouwen. Oe burge-
meester zou wel elle plekovertredin-
en van studentenzijde informatief

doorspelen aen de A.S.R •• om een ze-
re opvolging te kunnen maken. We

ontv:nl!8n :mdertussen al 2 processen
verb"" •

A.S.R.

Toen volgde de verheugende opmerking
dat er in de studententehuizen en de
resteurentn geen verhoging ven d
meeltijdprijzen voorzien wordt. Er
zijn immers geen financiAle moei-
lijkheden. Oof!
Dan kwam de begroting ven de A.S.R.
ter sprake. Deze bedroeg toen 6.530.
000 fr. Later werd deer nog een be-
dreg bijgevoegd voor het gratis ver-
:;reiden ven Veto (zie hiervoor d

A.~.~.-bogroting in Veto 8). Dit be-
jr"i: werd onder voorbehoud I~ClC :,',e-
kuurd. Oe Read vond de A.S.R.-begro-
ting te summier en ondervond enige
wrevel neer aanleiding ven de wan-
verhouding tussen de toelagen voor
ultuurread en de andere raden.

Op de vergeder.1ng van 24 november
werd de gedeteilleerde A.S.R.-begro-
tinl den eindelijk goedgekeurd. To-
gelijkertijd vroeg de studentenÇr
tie een e,tr"-"ubsidie ven 14~J.0(
fr voor- Vet;. i.e een lange en v
hevige dbku5li';'e werd dit voorlopig
niet eenveerd. (Ondertussen is dit
zaakje al koe~ on ei. zoels je hebt
kunnen merken).
Op dezelfde vergadering werd een
diskussie aangegaen omtrent de op-
richting van een Kulturele Sektor aan
onze unief. dit naer aenleiding van
de in het oog springende begrotin
ven Kultuurraad. Meer rond deze pro-
blematiek las je in Veto 8. Kultuur-

MOETHETNOG? JA,TOCH-----

EVEN VOORSTELLEN: RAADVOOR STUDENTEN-
VOORZIENINGEN

Veto. O7IS allel' studentenblad. is el' in de eerste plaats omde informatie-
doorstroming van de studentenafvaardiging in de mcdebeheel'sorganen naar de
studenten in de fakulteiten toe te vel'aorgen.
EtSnvan die medebeheersorganen (voor aovel' je dit 'medebeheer' kan noemen) is
de Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS). In de volgende lijnen vind je het:
'!Jat' en hst 'hoe' van dit orgaan. plus een overzicht van de prestaties die
~e8e vergadering dit akadsmiejaar l'seds presteerde.

doe. en b-.roegdheld

·Oe RvS is belast met de coöróinati
en de ontwikkeling van de sociale en
kulturele werking ten voordele ven
de K.U.L •• Ze is bevoegd voor het
bepalen ven het beleid in de sektor
Studentenvoorzieningen (SV) in. het
kader van het algemeen beleid ven de
unief.·

Zo steat het in de statuten van RvS.
Het is dus het beleidsorgaan ven de
sektor Studentenvoorzieningen. mat
neme de universiteire resteurants.
residenties. huisvestingsdiensten.
medische diensten. sociale diensten.
oriAnteringsdiensten en die instel-
lingen die zich bezig houden met
kulturele (n en sportaktiviteiten.
RvS staet in voor het beheer en d
goede funktionering ven de bestaende
diensten en infrestruktuur. terwijl
het hear taak is deze eventueel te
verbeteren of uit te breiden.

In de loop van de jaren is het ~is-
schien wel wat teveel in de richting
van een gewoon besluitsapperaet geA-
volueerd: enkel pesklere zaken komen
er aen bOd. terwijl er zelden funde-
mentele diskussies uitgepraet worde~

RvS neemt een beetj~ een aparte
pleets in tussen de overige beleids-
organen van de akadem1sche overheid.
Dit kun je verklaren door de betrek-
kelijke 'onafhenkelijkheid' ven de
Sociale Sektor t.a.v. de ekademische
overheid. Oe Read ven Beheer blijft
netuurlijk het hoogste beleidsorgeen
van onze Alme Mater. maer zolang er
geen grote meningsverschillen zijn
tussen beide Raden (RvB en RvS) zijn
er geen problemen.

••ruk.uur
Oe Raad komt minstens één maal per
maand bijeen en bestaat uit 15 leden:
-5 vertegenwoordigers van de akade-
mische overheid. aangeduid door de
Akadem1sche Raad. wearonder de vic&
rektor.

-5 vertegenwoordigers van de studen-
ten. afgevaardigd vanuit Sociale
Raed.
-5 leden van het personeel van de
sektor Studentenvoorzieningen.

Neast deze stemgerechtigde leden vi~
den we nog 3 waarnemers: de direk-
teur van de Dienst Studentenvoorzie-
ningen. een vrijgestelde van Sociele

Read. ef en toe de regeringskommis-
saris.

Do Reed heeft ook een Buro dat be-
lest is mot de voorbereiding ven d
vergaderingen. ht,t opstellen van de
agenda en het uitvoeren van de geno-
men beslissingen. Het buro is semen-
gesteld uit de voorzitter ('.de vi CS'

rektor!. de vice-voorzitter (. de
voorzi tter van 'lodi'!leRaed) en de
direkteur van ~V.

Sinds het begin van dit akedemiejaar
vonden reeds vier vergaderingen van
de RvS plaets. waarvan hier het

ver"ag
De eerste vergodering vond plaats op
vrijdeg 27 oktober '78.
Oaer verwelkomde de voorzitter d
volledig nieuwe studentenafvaardi-
ging. Oe belengrijkste mededeling was
wel dat men begonnen was mot de plan
nen Vdn het kafetaria op de Campus
Arenberg 111. Ne de plannen volgt
den misschien eindelijk de uitvoe-
ring. (+)

•
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Vervolgens werd de globele begroting
ven SV 1979 goedgekeurd. Deze belo~
bijna 204 miljoen. We kwamen te we-
ten dat vanuit Netionele Opvoeding
een bedrag van 136 m11juf!n »en soci-
ale toelagen voor de ~.'J.L. uitge-
trokll.enwerd. Dit bete"er,': 'Jat d
K.U.L. per student een to~ldge van
6.854 ontvengt voor de w,'rfing van
de Studentenvoorzieningen. '~u weet
je hetl

h.tvn•••nd.cheer..-

Onder deze rubriek I«Irden reiktlts VIII 1.u" I'gsdl'ukt; .... ,n Idres
_tan IIn .. redakti. btktfld OIIIIIltt .-orden. DI redaktl. ,,",t het
recht IlIfIloncltn stukk.n In t. korten. zondtr ...... 1 1111 de Inhoud .r
Yin ta raken. Ook houdt de redlktl. zich het redlt Y:)Orte antwoorden
op brl.ven.

S.V.B, EN A.S.R,-VRIJGESTELDEN
Toppunt van irunie: men richt een
Studenten Vak Beweling op om eenheid
te bewerkstelligen in de versplin-
terde studentenbeweging. Nog voOr
het initiatief goed uit de start-
blokken is. zijn er al twee konkur-
re rende organisaties. Weer eens een
bewijs qet wie zich aktief wil op-
stellen els progressief student niet
veel enders kan dan meekakken met
het politieke spel. verkalkt door
jerenlange tradities. Men kan zelfs
Uezen met wie: MLB. 'UW ••• I"en ken
iezen wie de engelen en wie de dui-

vels zijn. En wie dan nog niet te-
vreden is kan nog altijd terecht bij
·onefhankelijke· orgenisaties zoels
dear zijn de ektiekomitees. Sociale It

Read of. sinds kort,. de SVB ·Onaf-
hankelijk·?
Maar zijn die dan niet in handen
van de Mao's. vraegt de Skepticus.
Nee. antwoorden de verdachten. wij
hebben toch geen pertijkaart op zakl
Kom nou. ze hebben hun tiera mis-
schien afgelegd. meer zijn dearom
niet minder paus. Waerom toch al die
valse bescheidenheid?
Zeker geen uitzonderingen die de re-
gel bevestigen zijn bepaalde vrijle-
stelden. de managers ven het studen-
tenbedrijf. efficiënt en produktief
(det geven we toe) maar voorbijgaand
ean de zelfbehorende kweliteit van
een grote hoop aktievelingen. W,
hebben niets tegen individuen. bewe-
gingen els gangmaker. We hebben iets

read zeI hieromtrent kontakt opnemen
met andere uniefs en de Raad verder
informeren.

Tijdens een volgende diskussie uitt
de Read nogmaals haer ongenoegen o-
ver de verhoging van het inschrij-
vingsgeld. gekoppeld aan het mank
lopende beurzensysteem.

En ondertussen begon de volkomen
nieuwe studentendelegatie stilaan d
knepen van het vergaderen beet te
hebben.
Meer hierover vind je in de volgende
Veto's.

[J. V.

met denk een Jan BauwHOi; • :trekteur
van de Dienst Studentenvoorzieningen

(+) 7'l'OU1J6 Vero-Zezel's suZZen aich
herinneren dat het kafetaria 4an

van de Langste en boeiendste ,artike-
Zenreeks heeft geJa.egen in de voor-
bije jaargangen ...

tegen een voorhoede die als leider
de massa. het grauw. ean de hand
naer zijn sChaapstal wil loodsen.
Tegen het willen uitoefenen van meer
invloed dan door de omstendigheden
vereist is. het plus aen de mecht.
det is de politieke overmaet. Tegen
versluiering 0" dl' ergeloze aan zijn
kant te krijgen. ::teeds weer trekken
politiek hoo,;1I;9r,':hooldeneen b
ging op geng. die zij even efficiAnt
weer afbreken. Oe wet van de meer-
weerde heeft plaets gemaekt voor d
wet van de mechtsmoerwaarde. ZeI d
klucht van de'SVB onbekende en ano-
nieme auteurs doen opstaan om de ge-
schiedenis ven dil I.euvllnllll IItr1jd te
schrijven. om zelf de eenheid ven d
progressieven te vormen. zonder re-
kening te houden met de onderling
konkurrentie van de mena~ers?

Arbeid-VSB
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,____-ALS ROME HEEFTGESPROKEN, IS DEZAAK AFGEDAAN?
OF DE REAKTIE VAN DE LEUVENSE UNIVERSITAIRE PAROCHIE OP DE WOOR-
DEN VAN PAUS JOHANNES-PAULUS 11 IN PUEBLA

'aar aanleiding van de uool'den die paus Johannes-Paulus II tijdBl1s aijn be-:
Boek aan Mexico uitsPl'ak, aond hot pastoraal team van de Leuvense Univel'si-
tai:rc Parochie volgend teleg1'Qm naaI' de pauselijke nuntius:
"Oog in oog mot de vele mstenBl1, bisschoppen, priest6l's, l'eJ.igieUBen en 'Ze-
ken, die in Latijns-Amerika gedood, gefoltero of vel'bannen uo1'den, kan het
pa8toraal team van de Unive1'8itai1'6 Parochi-e te uwen niet andel'S dan vr>ij-
moedig aeggen dat zij de vel'kZaringBl1 van Paus Johanntm Paulus II in het ka-
del' van aijn 1'6i8 naaI' Puebla, niet kan begrijpen."
Ovel' dit telegram hadden ua een ge8pl'ek mot Martin Claes, lid van het pa8to-
raa l team van UP.

VETO: Betekent: de uitlating: ".nj
kunnen de uoo1'den van do paus

niet begrijpen" dat jullie zijn hou-
ding afkeuren?

M.Cl: We hebben op maandag 29 janua-
ri onmiddellijk willen rea

ren op berichten die ons langs radio
n TV bereikten. We waren enigermat

verbolgen over de dingen die de paus
naar voor tracht t.a.v. de priesters
1n relatie met het marxisme.
Bovendien zat ons de waarschuwende
toon dwars waarmee hij priesters,
religieuzen en bisschoppen aanmaand
zich met geestelijke zaken bezig te
houden. We vonden het spijtig bij d
paus woorden te horen die we gewoon
zijn bij de 7uidamerikaanse dikta-
tors te vinden, ieto als "de mensen
die gedood werden zijn marxisten".
Wanneer je weet dat er ,in latijns-
Amerika de laatste tien jaar 21 bis-
schoppen en 435 priesters gevangen
zijn genomen, dan kan je toch niet
doen alsof niets aan de hand is.
Wij vonden dit kras en daarop sloeg
onzo kritiek. Onze verklaring heeft
wel het nadeel dat ze geen analys
aanbiedt van de volledige tekot van
de paus.

VETO:Waaromhebben jullie zo vlug
gel'Cagcero? Was het niet mee.l'

oppor-tuun de volledige tekst van de
paus af te IJachten?

M.Cl: Men verwijt ons dat wo te vlu
geroageerd hebb

nen immers die
nt. Maar we

of ar gaan vrije meningsuiting kon
bestaan omtrent pauselijke uitspra-

n op het ogenbli
boreikten. We wild

elezen wordt. Maar wanneer vele
nsen langs de TV gehoord hebben

dat de paus de priesters waarschuwt
niet te sterk aan te leunen bij het

rxisme, dan is het belangrijk op
hetzelfde nivo te kunnen antwoorden.
Als je op zulk een ogenblik niets
doet, laat je vele mensen in de kou
stean en dan krijg je een erg mono-
litische visie van de Kerk. Als je

bewijs je dat er binnen de
meningsuiting bestaat en

bovendien toon je dat er verschil-
ningen z 1n. ulk een korte

uitspraak brongt n, ':uurlijk aller-
lei rislko'

VETO: Hoc kan de houding van de paUl
vel'klaal'd !JOroen?

VeJI.volg van p.2

PS. Wanneer we hier de pretenti
hebben kr.itiek te leveren op d
sten betekent dit niet dat w

19emeend respekt hebben voor
inzet en werkkracht van de peroonen
die zich aangevallen voelen, maer
werkkracht is nog geen premisse voor
waarheid.
Dit impliceert trouwens uiteraard
niet dat Arbeid-VSB overloopt van
ympathie voor de Vierde Internatio-

nelo (sic). Het ls momenteel echtor
moeilijk kritiek op de rovelutionai-

echterhoedo te geven gezien hun
e~tuele winterslaep.

M.Cl: Principieel is het interessan
dat de peus op bezoek gaat bij

zijn medebroeders-bisschoppen. Thoo·
logisch is dat de inhoud van de pau·
selijke funktie: hij is als bisschop
van Rome de voorzitter ven de bis-
schoppen overal ter wereld.
Indien de paus els broeder-bisschop
zou gesproken hebben, dan had hij
zeker de woorden van de latijns
rikaanse a,.,rlsbisschoppen in de
mond gen~n. Deze verdedigen de ge·
vangengenoMen priesters en bisschop·
pen. Wat mij betreft mag hij wear-
schuwen voor het marxisme. Mear hij
moet solidair kunnen zijn,...,t mensen
die gedood werden omdat ze opkwemen
voor de armen.

de kristelijke levenslijn die stel-
len dat je ook moet durven opkomen
VOOl'de vOl'dl'ukten?

M.Cl: Het is een kwestie van strate-
gie.

Principieel ~,en ik de "Vatikaanse
lijn" niet bijtreden, zeker niet t.
a.v. d' latijns_erikallnse diktatu-
ren (o.~. Videle en Pinochet), deze
la' n ste, .ds beroep op het kristel1j-
ke. Ze bebchouwen zich els vaandel-
drIlgers van de kristelijke boscha-
ving tegen het goddeloze marxisme.
Oe vrellg is dan of men kan toelaten
dat diktators de evangelische b
schap mogen gebruiken om priesterQ,
zustero en vele anderen te vermo r-
den. In die zin zou ik een duidulij
onderscheid maken tussen ce Zuid
rikallnse diktaturen en do kommunis-
tische landen. We hebben meer reden
om tegen de eeroten te reageren dlln
tegen de laetste die nergens zeggen
dat ze in naem van het kristendom
opereren. In die zin is het bijna
ondenkbaar dat een vertegenwoordiger
ven de Kerk bij een bezoek gewoonweg
zwijgt.
Oe "Vetikaanse lijn" zou je wol ~un-
nen bijtroden vanuit strategisch 00

punt. Als je als Kerk oppositie zou
voeren tegen mechtige diktaturen.
zou je de vreag kunnen stellen of je
vanuit je geloofsverkondiging dan
niet nodeloos mensen de dood injaeg
Ik vind niet dat de Kerk zomaer het
mertelaarschap moet propageren. Als
men van oordeel is dat oppositie vo~
ren haelbaar is zonder mensen te
offeren dan mag men dat, wat mij
betreft. venop de preekstoel. Maer
als men door z.ijn oppositie het lo-
ven van duizonden op hot spel zet,
dan ls het beter tot een modus vive~

Ik heb het gevoelen dat de pew_ euro
der optred als woordvoerder van 't
Vatikaen dat zijn macht tegenover
de letijns8lTlBrH,adnse bisschoppen
wilde affirmeren. Alleszins heeft
hot Vatikaen gep~,b, erd de bisschop"
pen konferentie van ruebla serieus
onder kontrole te krijgen: het heeft
het medevoorzitterschap van de kon-
ferentie opgoäist en er een konser-
vatieve Vatikaanse figuur voor be-
nOemd, het hoeft de laatste jaren
eerder konservatieve figuren tot
bisschop of aertsbisschop benOemd,
het heeft de vertegenwoordiger van
het eerder progressieve Brazilieanse
episkopaet op de konferentie sterk
beknot.
Een ender element dat hier speelt is
dat de paus steeds als steatshoofd
moet optreden. Principieel zou hij
alleen leider van de Kerk moeten
zijn en geen wereldlijke machthebber.
N.a.v. de aanwezigheid van Videla
bij de pauselijke kroning stelden we
prof. E. Schillebeeckx de vraag of
een dergelijke aanwezigheid denkbaar
zou zijn binnen de Wereldraad der
erken. Schilleboeckx heeft toen ont·
ennend geentwoord.

Wil men het Vatikean als onefhanke-
lijke steat behouden. dan zou hot b~
ter zijn een leek els steatshoofd te
benoemen. Oe paus zou den alleen
maar voorzitter zijn van de bisscho~
penkonferentie. Hij zou dan veel ge-
makkelijker op bezoek kunnen gaan in
lenden waar hij nu omwille van zijn
wereldlijke titel ongewenst is.
Bovendien heeft de peus zich hier o~
gesteld binnen wat Schillebeeckx de
"Vatikaense lijn" noemt: de bisschop'
pen en priesters mogen de diktaturen
niet aenvallen in ruil voor de ruim-
te die de Kerk krijgt om geestelijk
werk te verrichten. Dit geestelij
werk bemoeit zi :h d~n niet met de
politiek.

VETO:111 r.Jelke mate rijrrrt dit laat-
ste nog met het evangelie

ui te komen met de diktatuur. Dan
ken je vllndaaruit ruimte zoeken voor
je pestorael, wotende dat deze 00

een oppositie kan VI '1"T'" n. Dat is den
een stretegischo keuze •.~ ,ar ik vind
dat dit niet vanuit pgelegd
moet worden, zoiets moot groeien uit
de diskussie van de latijnsemerikaa~
e bisschoppen zelf.

VETO:Hoe zou jij de opdracht van de
Ksl'k zien?

M.Cl: Interessente formuleringen
vinden we in de teksten van d

tweede latijnsamorikaense bisschop-
penkonferentie te Medellin (1968).
Helder Cemare zegt in die lijn det
het meewerken een hot bevrijden van
mensen - ook op het vlak van de pOli"
tieke strukturon - om verschrikke-
lijke verpaupering een einde te doen
nemen. tot de kern van het evangelie
behoort. Dit komt erop neer dat je
geestelijke en politieke bevrijding
van elkaar niet kan scheiden. Het
is een totale bevrijding die vanuit
God. langs de bijbel, de mensen werd
toegezegd en die in Jezus duidelij
werd. Deze totale bevrijding sluit
de politieke bevrijding 1n. In die
zin ken je niet stellen dat pries-
ters zich alleen met geestelijke za-
en mogen inlaten. Als je spreekt

van bevrijding dan moet je onherroe-
pelijk geen sleutelen ean strukturen
waerdoor mensen lijden. 00 opdrach
van de Kerk is ruimer dan het poli-
tieke, maar dit laatste maakt er ze-
ker deel ven uit.

VETO: Is het juist te stelZen dat
jullie komaf wilZen maken met

dB kel'keZijke hiU1'a1'~hie en een KeI'
opgeboULJdvan onderui t, in de plaat
stellen?

. .l: Voor mij mag er rustig eon hi-
ererchie zijn. Oe vraag is ec~

er waer d' hibrerchie haar gezag
a vandaan ha.,.1. • innen de k1assie

visie zou je kunnen zeggen dat d
paus langs een rechtstreekse tele-
foonverbindinR mot God kan te weten

stanties en
profeti, :h
spreken. Je
zien els

VETO: In wIke mate hechten juZlie
dan nog belang aan het pau

lijk gezag el1 de pauseli:ike onfeil-
baarheid?

K""I.~
HOOIZONTAAL

1. deelexemens 2. oppervlakt
strekthoid - voorbij 3. kort
mijn - sterk smekend t
keukenkruid - Bijzonder
wijs 4. vernederlandste
ven engelse 'teem' (oo~ vorming
genisatie) - weot - Duits
ega van do konin~ der dieren - en
andere 6.

opstootje - Kringraad 7.
derlands - vernietigend 8. plecht-
statigheid 9. massieve loofbomen -
lengteëenheid 10. hed in leon - ver-
tand 11. Nieuwe EkonomiBcho Ord

voetvingers

Vf:R"rlKAAl

1. 'erdrag - Kollege van Marx 2. le-
gergeschut 3. muzieknoot - Europese
ckonomische Kommissie - platte bin-
nenschepen 4. drale - ader 5. Inter-
netionalo Arbeidsorganisatie - Uw
Referentie - Zuid-Oost-Azisch 6. we}
bespraakt 7. leem met Rrint en ki"-
zeI 6. lager
cio - prette
- poezen 10.
ringsformule
ende geur -

deel)



v~volg van p.3
ezeg. We schreven in onze brief det

het recht op vrije meningsuiting in
de Ker~ een verworven recht is. ?he-
ologisch en principiäel heeft de
peus niet zo vlug een onfeilbare uit·
sprae~. Die dient tot stand te ~omen
langs een ~onsultatie van de ~er~ge-
meonscheppen en de paus moet er bo-
vendien plechtig bij zeggen dat het

een onfeilbare uitspraa~ gaat. In
onze pra~tij~ zeggen wo al te vlug
wat een uitspraa~ van de peus wet i
Het blijft een belangrij~e stem.
Maer het wil niet zeggen dat elk
oord uit zijn mond het 18etstewoorc

is wearvoor we ons deemoedig zouden
moeten neerbuigen of wearvoor we zo~
den ~eten afha~en.

Het is van hieruit det we ook geree-
geerd hebben: het moet binnen de
erk mogelij~ zijn te zeggen dat je

het niet begrijpt. dat je niet ak-
oord bent. Het is beter den ef te

haken. ~, ~ ten ervoor durven uit-
komen det er in onze Kerk meerdere
~ningen zijn. Oae rom moet er ook
vrije meningsuiting zijn.

VETO: Hoe verklaren jullie de eerder
gematigde reaktie van de kant

van de Zuidamsrikaanse bisschoppen.

M.Cl: Ik heb het gevoel dat men in
Puebla rustig zijn gang gaat.

Het geheel is in vrij slechte om-
stendigheden gestart. Oe leiding ven
de bisschoppenkonferentie. die vrij
onservatief is. heeft 'zeer slechte

voorbereidende dokumonten gemaa~t.
Maer toch is men nu een open rich-
ting opgegaen. Tevens is het belang-
rij~ voor latijns-Amerike dat de
paus de lijn die in 1968 in Medellin
gevolgd word niet veroordeeld heeft.
integendeel. hij heeft gezegd dat

n op de teksten van Medellin ~oet
verder :,.;erkenen dit-gebeurt. öoven-
dien heeft meln dg el1minat1etel hnie
toegepast en is men de dingen die
pOSitief weren voor een latijnseme-
ri~aanse visie uit de pauselij~e re-
de gaan lichten. Oe paus blij~t zo-
veel gezegd te hebben dat iedereen
er wat plu~ aan heeft. In die zin
wes de oproep tot engagement in po-
litie~e toestanden niet totaal af-
ezig: hij heeft gezegd dat de Indi-

enen recht op eigendom hebben en dat
de arbeiders hun recht in eigen han-
den moeten nemen. Maar dit neemt
niet weg dat i~ op basis ven onvol-
ledige te~6ten de indru~ heb dat de
grondtoon van zijn toespra~en aen-
sluit bij de "Vati~eanse lijn".

M.C.
februari '79

KAMERS VOOR PASSANTEN

Op 't vtu~ ziJn er 2 logeerkamers
(el~ met 2 êénpersoonsbeddan, voor·
zien van kussen en laken). Deze zijn
speCiaal bedoeld voor "pasFenten"
die voor een korte periOde van een
aantal dagen slaapgelegenheid zoe-
t.en.
~onform aan de afspraken binnen Stu-
dentenvoorzieningen wordt 75 fr per
persoon, per nacht gevraagd.
A " ret.en worden gemaa~.t op het A.S.
R. ,t.retariaat op de werkdagen.

eXlmelll: zy·moetten ze
AF/tHAFFEN.1

In maart zal het uur der waerheid
slaan: dan zullen we weten of we de
volle 10.000 moeten betalen of niet.
atuurl1jk niet!

Want je kan je uiteraard zonder pro-
blemen inschrijven op de rol in het
begin van het akademiejaar. Mear
puntje ~omt pas bij paaltje als je
je gaat inschrijven én betalen (in-
dien je dit nog niet hebt gedaan)
voor deelname aan de examens van jU-
ni.
Aan de franstalige universiteiten
heeft de waerheidsklok al geslagen
in december: daar werden de studen-
ten per post gechanteerd - indien ZE

tegen het einde van die maand niet
de inschrijvingspot tot de volle
10.000 hadden aangevuld. werden ze
niet els ingeschreven beschouwd en
mochten ze niet aan de examens deel-
n~en. In dit kommunautaire landje
zonder regering heeft Rameekers zic~
wat gedeinst gehouden en heeft hij
nog geen straffe toeren uitgehaald
om het geld op te vragen waar het
n1ét zit.

In maart beginnen hier aan deze u-
nief, volgens OQPerstaande regeling,
de inschrijvingen voor de eerste
zit.
Aan het bericht dat het studentense-
~retariaat de wereld instuurde. is
nergens te merken dat er tot 10.000
zal moeten betaald worden. Mear je
weet nooit.
Indien dit zou gebeuren kan je al-.
tijd beginnen met aan de men&en van
het studentensekretariaat uitleg te
vragen waarom de 10.000 zou moeten
betaald worden en leg jij hen uit
dat je dat niet doet - uiteraard met
redenen omkleed.
Ste~en deze bedienden hulpe- en ho-
peloos de armen in de,lLcht en,bl
ven ze je het antwoord schuldig. be-
geef je dan naar de vice-re~tor. de-
zelfde verdieping achteraan in de
Hallen en herhaal je vraag. Wil die
ook niet over de brug ~omen met een
deftig antwoord of indien er zich
een rij van studenten met dezelfde
vragen opstelt aan het buro van de
vice-re~tor. neem dan de lift (max.
4 personen per ~eer) en begeef je
naar de hoogste verdieping. alwaar
je aanklopt bij de rektor. We hoeven
er niet aan toe te voegen dat je de
grote baas met dezelfde vragen be-
stookt.
Bij hem kan je ook nog als argument
kwijt det. indien je je niet voor
hetzelfde bedr~g als vorige jaren
kan inschrijven voor de examens.
dat het ministerie dit niet erkend
els zijnde volwaardig student en dat
bijgevolg de subsidies voor de KUL
volgend jaar gevoelig kunnen dalen.
Zijn hersenleadje zal dan misschien
wel rinkelen.

Heeft Oe Somer dan een telefoontje
naar beneden. near het studentense-
kretariaat gegeven dat de studenten
zich toch mear voor het oude bedrag
kunnen inschrijven. neem de lift dan
weer naar beneden en let op volgende
richtlijnen om je voor de eerste zi~
tijd in te schijven.

Oe inschrijvingen geschieden op de
Hallen. op de werkdagen tussen 14
en 17u en wel velgens deze volgorde
van fakulteiten:

-me. 12/3: fakulteit der Godgeleerd-
heid. Hoger Instituut voor Gods-
dienstwetenschappen. Hoger Insti-
uut voor Wijsbegeerte.

-di. 13/3: fakulteit der Rechtsge-
leerdheid. fakulteit van het Kerke-
lij" Recht.

-woe. 14/3: departement Ekononie. de
partement Toegepaste Ekonomie: kan-
didaturen.
-do. 15/3: departement Toegepaste E-

anomie: licenties en aggregaties.
Instituut voor Aktuariäle Weten-
schappen. Instituut voor Studie der
Ontwikkelingslanden.

-vr. 16/3: fakulteit der Sociale We-
tenschappen.

-ma 19/3: fakulteit der Genees~unde.
5chool voor Tandheelkunde, School
voor Maatschappelijke Gezondheids-

zorg. Instituut voor Familiele en
Seksuologische Wetenschappen. In-
stituut voor Farmeceutische Weten-
schappen.

-di. 20/3: Instituut voor lichamel~'
ke Opleiding.

-woe. 21/3: Fakulteit der Wijsbege&r
te en letteren: kandidaturen.

-do. 22/3: Fakulteit der Wijsbegeer-
te en letteren: licenties en aggre-
gaties.

-vr. 23/3: Fakulteit der Psychologi-
sche en Pedagogische Wetenschappen:
afd. Psychologie.

-me 26/3: fakulteit der Psychologi-
sche en Pedagogische Wetenschappen:
afdeling Pedagogie.
~di. 27/3: Fakulteit der Wetenschap-
pen: kandidaturen.

-woe. 28/3: Fa~ulteit der Wetensch~
pen: licenties en aggregaties.

-do. 29/3: Fa~ulteit der Toegepaste
Wetenschappen.
-vr. 30/3: Interfa~ultair instituut
voor Stedebouw en Ruimtelijke Orde-
ning. Fakulteit der Lendbouwweten-
schappen.

Mear BELANGRIJK is:
-de studenten zijn verplicht drager
te zijn van hun studentenkaart met
vermelding van de kolleges voor 't
akademiejaar '78-'79 en hUil in-
schrijving te nemen op de dag voor
hun onderscheidelijk studiejaar
aangeduid.
-de studftnten die het examengeld
voor deelname aan één examenproef
al betaald hebben semGn met het
kollegegeld. dienen zich langs de
jaarafgevaardigde om in te SChrij-
ven. Deze studenten krijgen hier-
toe van hun jaarafgevaardigde een
inschrijvingsbriefje •.Ze dienen dit
briefje behoorlijk lng~vul~. semen
met hun 'studentenkaart over
ken aan de jaarafgevaardigda. ui~
terlijk daags vOOr de vastgestelde
inschrijvingsdatu~ van hun onder-
scheiden studiejaar.

-het examengeld dat gestort werd in
het begin ven het akademiejaar

geldt slechts voor één enkele exe-
menperiode. Deze som blijft gelden
voor de examonperiode van september
indien de student zich niet in-
schrijft voor de examonperiode van
juli. of wordt terugbetaald in de
loop van de maand septemoer. indien
er voor geen enf.ele exemenperiod

rd ingeschreven.
-de inschrijvingen wI,rden DEFINITIEF
AFGESLOTEN op 30 MAART 1979.
-de studenten van de eindjaren (the-
ais) en aggregaties van alle fa-
kulteiten en instituten kunnen van
17 april tot en met 20 april 1979.
telkens van 14 tot 17u nog een in-
schrijving namen in de Hallen.

VCR._KooPT I
OND( IUUCttT.

En wie zich. ondanks deze boterham.
nog vergist. kan zich beter meteen
inschrijven voor een bisjaar.

--DE BAR:JACKPOTVAN'TSTUC?--
Bij de opening van 't Stuc waren de
verwachtingen, vooral vanuit Kultuur-
raad. hoog gespannen.
En het mag gerust gezegd worden dat
de evolutie van dit projekt de stout·
ste dromen ver overtrof.
De aktiviteiten door Kultuurraad op-
gezet kennen een grote en steeds
stijgende belangstelling. 't Stuc be-
gint - wat bv. de optredens betreft -
een naam te krijgen die voor de omee-
ving van leuven (of kunnen we niet
beter Vlaanderen stellen?) te verge-
lijken valt met de "Markee Club"
in london: er zijn al verschillende
artiesten die erop aandringen om in
't Stuc te "mogen" optreden •.•

4

Misschien nog opvallender dan de e-
volutie in de werkgroepen en de pro-
grammatie van Kultuurraad. is de ont-
wikkeling die de bar van 't Stuc

'heeft doorgemaakt, en blijkbaar nog
steeds meakt.
Oe bezoekers aan de bar worden steeda
talrijker. Aanvankelijk konden de
twee barmen sen per tapploeg het werk
redelijk goed aan. op enkele pieken
in de week na. Zelfs zonder aktivi-
teiten in de animetiezaal - die tel-
kens voor een lawine extra-dorstigen
zorgen - hebben de twee barkeepers
handen tekort om bij te blijvenl en
er wordt overwogen om het aantal tap-
pers per ploeg uit te breiden.

(Tussen haa~es: je kan die mensen
een beetje minder laten zweten al
je je lege glazen of tassen aan de
toog deponeert - met hartelijke dank
vanwege de tappers.)

Na de laatste Kerstvakantie is de
belangstelling voor de bar nog eens
extra toegenomen.
Waar de reden ligt? De bekendheid
van 't Stuc (via de optredens en
niet te vergeten: het café chantantn
De goeie koffie - al laat 't koffie-
machien het soms wel eens afweten?
Oe muziekkeuze?
Die redelijk plotse toelOOp is wel
wat verwonderlijk, bv. als je weet
- of weet je dat misschien niet?1 -
dat ISOl tien meter verder in novem-
ber een ontmoetingsruimte met bar
heeft geopend. met behalve muziek
en drank. ook nog pinpongtafels.

Nu. iedere bar-bezoeker zal wel in
de mot hebben dat de bar "floreert"
en de (logische) opmerking die je
dan ook herhaaldelijk hoort is dat
de finenciäle kant zeker rooskleurig
zal zijn.

Dat is inderdaad zo.
Terwijl de dagelijkse omzet vOOr
1979 rond de 20.000 schommelde. kost
het tegenwoordig praktisch geen
moeite meer - de barmannen zullen
dit mogelijk anders zien? - om de
30.000 fr per dag te helan,
En waar gaat al dat lieve geld naar-
toe?

Van bij de oprichting van 't Stuc
werden de bestedingsgelden van de
bar vastgelegd in een percentage-
schema:
50 à 60\ gaat naar aankoop van goe-
deren (drank e.d.),

v~volg: p.S
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STUDIEDAG: "VAKBOND EN DEMOKRATIE"

DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEI ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN" ,) OP TE NEMEN, INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN, DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN_WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (uiterste detum voor kopij: zie laatste pagina Veto)

We zijn van veel op de hoogte. mear
dat Jura Falconis een studontentijd-
chrift is van de Rechtsstudenten is

ons pas via Akedemische Tijdin~en ~~
openbaard.
En dat enige Vlaamse juridische stu-

ntijdschrift viert dit jear z'n
jeargang. En dat wordt dan ook
rd. Met een studiedag over "ve~

ratie·.

Oe Uitspraak in do zaak Miel Oe ~uy
ne ('petrol-delegee' in het Antwerp-
se SISP) heeft vOOr enkole weken d
pOSitie van do vakbond on de vak-
bondsleden extra in hot licht ge-
teld: 00 Bruyne werd schuldig be-

vonden aan zware arboidsovertredin-
en en blijft bijgevolg ontslagen
uit do raffinaderij. waar hij enkel
jaren geleden een spontano steking
wer.ensoen CAO leidde; uit protes

n deze partijdige uitspraek. is
ABVV-sekretaris voor de petroleum
Schoeters afgetreden als arbeidsrech
ter.

sterk zijn j, vakbonden. wat is
hun macht. hun inbreng in het poli-
tieke beleid. hoe zijn ze gestruktu-
reord en hoe komt het individuele
lid er een bod: vragen die in het
voonm1ddegprogremma (vanaf 9.15u)
in studiegroepon aan bod zullen ko-
men.
's Nemiddags zullen Oebunne (ABVV).
R. Vandopoele (ACV) en W. Waldae
(ACLVB) entwoorden op de vregen die
vanuit de werkgroep In naar voor ko-
men. Mo ra·;oris pror , 8'"leritusR.
Vendeputte.
Oe referal,en vormen de inhoud van
het jub1~eumnummer ven Jura Falconis
en niet-leden kunnen dit a,m 300 of
150 fr (studonten) bestellen.
Oe studiedeg gaat door in 0, Valk op
1 maert.
Via een briefkaart of telefonisch
kan je je inschrijven voor de studi~
deg.

Jura Falconis
OeWal
T1ensestreat 41
3000 Leuven
016/23.13.29

23.13.57

cyclus van

FILMCYCLUS: WETENSCHAP - TECHNIEK - SAMENLEVING

n)

ommis-

Na d
o

1
T.O.

Oe onderwerpen (en mis~chien ook de
'ronkende' nemen van de film-'mede-
werkers') zullen genoeg stof opleve-
ren voor de nabespreking. Voor 20
ren voor de nabespreking. Voor 20
r ken je zien hoe de wonderen van

deze wereld worden aan de man ge-
bracht, in Auditorium Oe Molen aan
de Celestijnenlaan.

Dialoog
rkgroep Wetenschaps-
ritie

T,D,

een hoop lol zult beleven. Onze leu·
ze is trouwens ook: 'Make lol. no
brol' •
Muzikale -draaitafelgekken zorgen
voor knappe oldies en hedendaagse
goldies. Als je dan nog de inkom-
prijs (40.- Brr) en bierprijs (18.-
Bfr) bekijkt. slaan je ogen tilt en
zijn we er zeker ven dat je op j
fiets juw~t. richting zaal der hal-
len.
Oh je, de datum: 6 meart .••••
Tot streks.

2de ken
Aardrijkskunde

ELCKER-IK: DE AFFICHE ALS POLITIEK WAPEN

Affiches verwijzen voor ons meestal
naar wespoeders. nechttreinen van d

S of feestjes van de voetbalbond.
Om de zoveel jaar hebben wo nog een
handvol politici die elle aenplak-
bi~ n vol plakken met hun eigen fo-
to. En sporadisch is er nog één of
andl r- onguur element die onze voor-ge-
vel kumt bekladden met één of ander
verwarde affiche. waarvan we de in-
houd zlefs niet weten. omdat we met
onze beschaafde properheid enkel oog
hebben voor de slordigheid.
Oe affiche is niet noodzakelijk een
fop- of lokmiddel bij reklame en ve~
kiezingen. Het kan ook een middel
zijn on mensen iets duidelijk te me-
en, t, mob~liseren of wantoestanden

aan t, klagen. Het is niet toevallig
dat bv. tijdens de Portugese anjer-
revolutie. de Allendo-periode in
Chili. de meidagen van '68. de effi-
che en de kreativiteit hoogtij vier-
den.

LAUS STAEC

Oe Duitser Klaus Staeek is een der
zeldzeme kunstenaars die de mogelij-
ke kracht ven do effiche heoft inge-
zien. Met zijn affiches wil hij soci-
ale en politie~e problemen terug du~
delij~ op straat brengen. Oie zaken
beklemtonen die politieke pertijen
niet ~unnen (of willen) formuleren.
Staeek is aktief lid van do SPO.

is niet op deze par-

rden reeds moer den 2
zijn affiches verpreid.

JOHN HEARTFIELO

Oe grondlegger van de fotomonta
zoals Steeck die ook gebruikt. is
een ander J_tser. John Hoartfield
(1891-19

Hij evolueerde ven een spontane op-
standeling tegen de bourgeoiskultuur
tot eon duidelijk marxistisch kunst~
naar. Als lid ven de Duitse Kommunilt
tische Partij stelde hij zijn kuns
radikeal ten dienste ven de erbei-
dersklasse en trijd tegen het
opkomend nazi

raditionele kunst
tot d

wa-
pen.
"Heartfiold is het prototype
model van de enti-fascistisch
stenaar" (Ara20n).

Elcker-Ik
Blijde Inkomsstr.115
3000 LEWE

n h
kun-

LEUVENS UNIVERSITAIR KOOR: 10 JAAR MENDELSOHN EN 7EG ANNEMARIEKE'
b"rivhtt.Jn ree::lscat één ven de

vele feestelingen in 1979 he 'u-
vens Universitair Koor (LUK) i
En zo iets wordt natuurlijk pa ,..end
gevierd. Er komt een jubileumwuekend
waar het zeI krioelen van 't volk.
want in die tien jaar heeft 't LU
honderden stemmen van de hoogste so-
praan tot de leagste bas doen in el-
keer stuiken of tot ongekende bloei
leten komen.

Het is al lang treditie dat het ~oor
naast andere koncerten. ook een ·uni·
versiteitskoncert' brengt. een kwali·
tatief en ~wantitatief hoogstaand
bravourestuk. Van die traditie wordt
ook dit jear niet afgeweken en op
1 maart ben je dus uitgenodigd in de
Grote Aula om 20.15u.
We kunnen hier natuurlijk de folder
van de KULeuven en BRT-3. die de
universiteitskoncerten organiseren.
opiören. maer ditmaal beschikken

J

vanuit

nog
n
wor

n gezongen en

Annemarie-
n, anders is 't geen

voor de h
de andere
Eon niet
f r ,

ENKETEURS GEVRAAGD

Jobdienst
Bogaardenstraat
3000 Leuven

Zelfs inden er .;eunh...uJO fr in-
schrijvingsgeld komt. dan nog kan j
eens langslopen bij de Jobdienstl
went daar zoekt men enketeurs voor
interviews 'op nivo' (zoals in vak-
toal een interview allure wordt
aangeduid. blijk.ba,ir ï , 'er inter-
view kan je 300 fr p zal steken en
per gesprek op nivo woro~ gerekend
op 45 minuten vragen on antwoorden.
Oe ektieradius van het onderzoek
strekt zich uit over het unitair
Belgiij en je neemt best zo vlug mo-
gelijk kontekt met Bob Oepoorter
ven d



WOENSDAG, 2.i FE6RuAIlI
DE VALK I IU

DEBAT: "Vlaamse Beweging· sociale
beweging?"
inkom: gratis
(org. Arbeid/VSB)

AUDITOP I LM VESALIUS 11u
LESSENREEKS in I,ader van Francqui-
leerstoel: ,Iro'·. . Shils "the mo-
dernizat10n r : tredi tional socie-
ties; the future of tredition in
modern societies"
inkom: gratis
(org. Fak. Pol & Soc)

DE VALK 20u
KONFERENTIE over de bisschoppenkon-
ferenti~ van Puebla, mmv W.Aelvoet
(Wereldwijd) en W. Wylins (BRT)
inl ''Tl: gratis
(org. I vS - UP)

AlIDITORILM VESALIUS Hu
STICKTINGSKONGRES SVB
(org. WS)

o .L.VR<X.JriKERK 18.15
PAROCHIEVIERING
r.,rg. UP)

ISex... 2DU
DEBAT: the new economic order and
its critica 1 opponents, mmv p~ T.

L. Baeck
inkom: gratis
(org. ISOLl

'T SnJC, VERGADERZAAL 20u
VOPJo1I NGSVERGADER I NG
inkom: gratis
(org. MLB-Leuven)

AUDITORILM VESALIUS 20.30u
FILM: "Le Filet Aml ricain" (R. Oe
ert

inklim: 50
(on. ,AF-Leuven - zie ommekant)

HANl1:LSKOT 20u
CYCLUS: de overheid
ven de ekonomie:
evaluetie
inkom: gratis
(org. Polek -
Dep. Eknnnm1;;\' I I ,

AUDITORILM VESALIUS 20u
FILM
inkom: ?
(org. kring Politika)

'T STUC, ANIMATlEZAAL 20.30u
TONEEL: "Kent gij het land waar
de I~nonnen bloeien" door de
Zwarte Komedie; in keder van de
Week ven de Ingenieur
in -iom: 120/ 80 (steunkeart)
(org. GIST, Kultuurraad - zie
St.v. '. februari en ommekent)

DDNDERDRG -1 MRRRT
DE VALK .1 L

STUDIEDAG: "rakbond en demokratie"
r . Ol bun ne (ABVV), R. Vandepoele
(ACV, \-I. Waldack (ACLVB), prof. R.
Vandeputte
deelname: gratis
('r". Jura Falcnni~ - zie ommekant)

'T STUC, VERGADERZAAL 20u
VORt·U NGSVERGADER I NG
d, eln, : 7ratis
org. Stichting L. Lesoil)

AlJDITORILM VESALIUS 20u
FILM: "Het p.eschiedenisboek" deel 1-5
inkom: 50
(org. Verontruste Historici - zie o~-
,..,,~ft,n")

STADSSCHOUWBURG 20u
REVUE: "Pedagoog maar nog niet droog"
in~on: 100/50 (studenten)
·org. Projektgroep Sociale Pedagogie)

FACULTY CLUB 20u:
POElIE n Vondel en zijn :ijdgenoten
!n laoer van 300 jaar J. V,n Den Von-
del
inkom: gratis
(org. afd. Nederlandse Literatuur W
& L - zie ---~~~n"

A1JDITORILM VESALIUS ~Ou:
FILM
ink,",: ;
( Ir'. Historische Kring)

GROTE AULA 20. 15u
UNIVERSITEITSKONCERT door Leuvens u-
niversitair Koor
inkom: 100/50 (studenten)
)rg. KULeuven, BRT-3 - zie ommekant)

'T STUC, BAR 21u:
CAFE CHNITANT met Per C
,Wing '7 .
inkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie St.v.St. ma -
apr. )

NI El..WBOl.M WIJSBEGEER
verd , , .' J:

KOLLOKW I LM: "
legenheidspoëzie·
deelna~e: gratis
(org. afd.
W & L - zie

SPORTKOT , BOKSZAAL
EERSTE DEEL
liChamelijke
deelname: 3 x 50
(org. Stichting L
mekent)

KASTEELTJE W I JCI-MAAL
WEEKEND: "Wonen i
deelname: 300 fr
(org. UP, Dialoog

o .L.'IROl.Pt«ERK 18 •1
PAROCHIEVIERING

UP)

O.L.VROLWKERK 11u
PAROCHIEVIERING
(c ~'. I)

MRRrfDflG
ELCKER-IK, 12

TENTOO'4STEl.l.. ING :
laus Staeck; in

affiche als poli
ir' : ~ratis
(c·. .,cker-I

STEDELI JKE vtX)R[)RACH
aat 30, 20u:
OPENBARE LEl I NG : ..
etters"

inkom: gratis
(org. Rozekruise
lei 9, Gent)



MARlT
EN LETTEREN Bste

Literatuur

::..JU

"kennismaking met
ssie"

- zie om-

gemeenschap"

- zie orrmekant)

MRRRT

(t ...;. 16,3)

- zie om-

, Vanderkelen-

n en

ELCKER- I K 20u
FILM: "John Heartfield, fotomon-
teur" van Helmut Herbst, in het
ader: de affiche als politiek

wapen
nabespreking over: kunst en mas-
semedia
in"om: ?
(orf. Elcker-Ik, Oe Andere Film,
Per' & korrmunikatie - zie orrme-
k.ant)

'T SlUC, ANIMATlEZAAL 20.30u
FILMKLlJB: "De Generale Lijn" van
~ .:.,.[isenstein
in~ m: 50/40 (steunkaart)
( r~. ~.ultuurraad - zie St.v.St. ma-
pro )

DlttsDRb 6 MAART
DE VALK 20u

KONFERENTIE: makrobiotiek, rrmv J-P
Dobbelaere, in kader van Medika-cy-
clus: een verruimde kijk op de ge-
zondheidszorg
inkom: gratis
(org. Werkgroep Alternatieve Gezond-
heiti!'lzorg)

ZAftJ.. DER HALLEN 20u
T.D.
inKom: 40
(org. 2de kan Aardrijkskunde)

UP-CENTRUM 20.15u
POLITIEKE VORMING: aktuele tendenzen
in de Uassestrijd in het Westen en
België
inkom: gratis
(org. KvS)

GROTE AULA 20.1 Su
ltUVERSITEITSKONCERT door Leuvens ,,-
nA ~r~i'eitsorkest
inkom: 100/50 (studenten)
(~rg. KULeuven. BRT-3 - zie orrmekant:

'T SlUC, ANIMÄTIEZAAL. 20.30u
POP r'" Beat or-eh
il' ..: BO/60 (steunkaar
(,r' • t 11tuurraad - zie '.V. -t , ma-
aIr

AUDITORIUM VESALIUS. 2D.30u
FILM: Ki' r ~ sse"
inkom: 50
Icrg , Ó.A.F.-Leuve-n)

'T SlUC, ANIMATIEZAAL 20u:
OPEN PODIUM
inkon: 50
(org. Germania)

DONDERDR6 8 MRRRT
'T snc. ANIMÄTIEZAAL 2Du

OPEN PODIUM
inkom: 50
(org. Bios)

AUDITORIUM DE MOLEN. Celestijnenlaan.
Heverlee. 20u

FILMCYCLUS: 'Wetenschap - Techniek -
Sa~nleving' net industirële promo-
tiefilms over vervoer, energie en
snelle-kweekreaktoren)
inkom: ~D
(org. Dialoog, Werkgroep Wetenschaps'
kritiek - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS 20u
FILM: "Het geschiedenisboek" deel 6-
9
inkom: 50
(org. Verontruste Historici - zie
orrm.kant)

VERGADERZAftJ.. MAR IA-THERES IASTR • 93. 20u
LEZING: materialistische lezing van
een tekst uit het Marcus-evangelie
deeln~~e: gratis
(org. KvS)

AUDITOR I UM VESALIUS 20u
FILM
inkom: .
(org. Historische Kring)

GROTE AULA 20u
JPill.-OPTREDEN
inkom: ?
(org. Europakring)

ZRTERDRG 10 NRRRT
O.L.VROUWKERK 1 .·5

PAROCHIEVIERING
( ,rg. UI )

ZONDRG 11 NRRRT
GOTI SCI-E ZAftJ.. STAIHJ I S LElNEN 11u

ZONDAGMIDDAGKONCERT: 'oordrachtklas
van het t ,ninkl1jk Muziekkonservato-
r.lum van Br.ussel 0.1. v , H. Bogeerts
inkom: 40/20 (CJP)
(nrg. KultLrele Dienst Stad Leuven)

o .L.VROLWKERK 11u
PAROCHIEVIERING
(nrg. Li )

'T KERSOLWKE 15u:
POPPENnEATER: "Superman" door •t
Ajuintje
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven -
zie ommekant)

MRRNDR6 -11. MARRT
HALLEN, STUDENTENSEKRETARIAAT 1 -u

EXAMENS: aanvang in~chrijvingen voor
eerste zittijd
kosten: hangt er van af
(org. I,ULeuven - zie elders in Veto)

SEDES, VL.AMINGENSTRAAT 19.30u
KURSUS: kreatier spelen en improvise-
ren - eerste deel
deelname: 10 x 50 fr (studenten)
(org. Stichting L. De Raet - zie om-
nekant)

'T SlUC, ANIMÄTIEZAAL 20u:
MJZ I EK-OPTREDEN
inkon: :
(org. VRG)

AUDITORIUM VESALIUS 20u
FILM
inkom: ~
(org. Avoi

Vltt5DA' 13 MARRT
'T SlUC, ANIMÄTIEZAAL 20u

OPEN PODIUM
ink,lm: 50
(org , Pol1t1ka)

'T SlUC, VERGADERZAftJ.. 20u
VORMINGSVERGADER ING
deeln.vm:: grati
(org. SJW)

GROTE AUlA OU
KLEINKUNST met Zjef Van Uytsel en
Lieven
inkom: :
(org. Bios)

UP-CENTRUM :0.15u
POLITIEKE VORMING: rol van do stu-
dentenbeweging en Kristenen voor het
Socialisme in de klassestrijd
inkom: gratis
(org. Kv~

AUDITORIUM K, CAM?US ARENBERG II I, I-E-
VERLEE 21

FILMFORUM HEVERLEE: "Mimi Matallur-
gico feroto nell' onore" van L. Wer~
müller
inkom: 40
(org. Heverlese Kringen-;-K'ultuurraad
- zie St.v.St.

WOEHSDRG 4'1 MFtRRT
'T SlUC, ANIMÄTIEZAAL 1'1u

VIDED-AKT
yra'i~

(org. ~ultuurraad - zie S1 • V. • na-
apr)

O.L.VROUWKERK 1 .15u
PAROCH I EVI ERI NG
(org. UP)

FOCHPLEIN 19. OU
VERTREK SCHAATSEN
deelnL>....120/1 0 (leden)
(org. ~porla ~tudentenwerking)

GROTE Al1.A 2"u :
OPEN PODIUM
inkom: ;
(org. Medika)



DE ANDERE ZIJDE VAN JOOST VAN DEN VONDEL

Joost Ven Oen _lOtJe1 , toneele:Jteur
uit Hollends Gouden Eeuw (de 17de),
is niet elleen schrijver ven de bij-
belse stukken "Lucifer", "Joseph in
Bellingscheµ" of "Jefte", maer wes
bij 'gelegenheid ook nog dichter: een

les::enhid",p'"et els het were.

zo publ1ekelij
bekend is. Oaer wil de efdel1ng
derlendse literetuur van de fekul-
teit Wijsbegeerte en Letteren wet
een doen cp 1 en 2 maert e.~.
Ze zeI de dichterlijke kwe_iteiten
ven dez, lltlnder in de IIchijnwer-
per zetter. Eerst in de feculty Club

op 1 meert met een poëzie-evond:
"poëzie ven Vondel en zijn tijdgeno-
ten", verzorgd door het Theeter Mel-
pertuis (Tielt) met muzikele omlijs-
ting' door het Pernessus-enseMble.
Gelegenheidstoespreker is prof. C.
Neut jens (UIA).

Oe volgende deg wordt er venef 9.30u
wetenscheppelijk gesproken over Von-
del dOllr prof. L. Roose - KULeuven,
Or. J. Becker - R.U.Utrecht ('Oe
Rotterdensche Heyligh. Het stendbeak
ven Eresmus bezongen door Vondel'),
üre , M. Spies - .A'dem ('Het lof der
Zee-veert. Vondel politieke meiden-
speech'), prof. L. Rens - UFSIA (
'Strukturen in Vondels 'Vredeswensch
een Constentyn Huigens' '), Or. K.
Portemen - KULeuven ('Vondel over
Vondelportretten'), en prof. Jens-
sens - KULeuven.
En omdet Vondel niet schreef zoals
wij nu schreyven, krijgen de deelne-
mers gretis de besproken teksten in
henden.

el even signeleren via een brief-
keertje of telefoontje det je een
Vondel-freek bent.

Seminerie voor Nederlend-
se Literetuur, sektie
Letterkunde ven de Kles-
sieke Tijd
Blijde Inkomststr.21

kemer 03.38
3000 Leuven
016/23.88.51

UP-WEEKEND: WONEN IN GEMEENSCHAP

In de Aktivitips ven vorige Veto
meekten we dit initietief el bekend.
Hier een konkreter porgr&mml!.
Oe bedoeling ven het weekend is twe~
voudig:
enerzijds willen we, venuit een el-
gemene echtergrond over onze woon-
kultuur, kennis meken met een eentel
oontypes, hun mogelijkhedon en be-

perktheden: religious of politie
elnspireerd, studenten en/of werken

ychietr1sche
r' •••

w, rken we rond een een tel
vregen uie in elke vonm ven wonen in

enschep een bod komen: de spen-
ning tussen gameenschep en privecy,
uithuizig zijn en thuis zijn, gest-
vrijheid, wonen en elleen zijn •••

Tenslotte zullen we negeen wet de
funktie ven een woongemeenschep neer
buiten toe ken zijn.

Het wordt geen theoretisch weekend.
We prOberen te preten venuit een ei-
gen ervering en die te konfronteren
met de mening ven mensen die el len-
ge re tijd rond deze problametiek be-
zig zijn.

Het is eon weekend ven zeterdeg 3
meert 14.30u tot zondeg 4 meert 17ul
zorg dus voor lekens en kussensloop,
toiletgerief, schrijfmeterieel, in-
teressente lektuur •••
In de prijs ven 300 fr is elles in-
begrepen.

UP - Dieloog
Jen Stesstreet 2
3000 Leuven
016/22.78.08

STICHTING L, DE RAET-KURSUS: KREATIEF SPELEN EN IMPROVISEREN

Spelen is in onze se""Jnleving bijne
een teboe geworden, tenminste els 't
r om geet je zelf uitte dru~.ken en

uit te leven of vie spel met ende ren
kontekt te I<.omen.Spel wordt vee
ewimpeld els iets voor kinderen
blijft beperkt tot eljn j,eertspel

of één of endere sportte~.
Toch heeft eenieder door tp leven

n enorme hoeveelheid spelmeterieel
in zich det. door met enderen se~n
te spelen, weer neer boven ken komen
Het doel ven deze kursus is - uit-
eende ven ieders netuurlijke kree-

tiviteit - vie spel tot moer kennis
ven onszelf, onze eigen en elkeers
expressieve mogelijkheden te komen.
Ook streven we neer het verwerven
ven een ~er speelse en kreetieve
ouding.
'e oefenen op het gebruH, ven 11-
cheem en stem. op het ler',n eenvoe-
len ven spenning en ruir· . Oeer-

neest werken we een durf, verbeel-
ding en semenspel. Venuit ~itueties
en figuren uit de degelijkse erve-
ringswereld proberen we tenslotte
tot spelimproviseties te k~n.
Vie eenvoudige spelopdrechten, ge-
beseerd op eigen ideeön, situetie ,
erveringen , teme' a , wer •.en we neer
improvisetie toe. In gesprekjes tus-
sendoor besteden we eendecht een het
verwoorden ven onze belevingen en
het bewust worden ven onze en el-
keers menier ven vormgeven.
Oe kursus wordt gegeven in de Sedes
door Ludo Ven Pessel vanaf 12 maertl
de meendegevonden 12, 19, 26 meert
en 2 april tussen 19.30-22.30Ul d
zeterdegen 24 ~eert en 7 april ven
9.30u tot 19u.
Ou leelnumuprij is (voor studenten)
10 X 50 r.
Infonmet1e en inschri····.n

St1cht1nl • G, Raet
(edres: 1 'rio)

VERONTRUSTE HISTORICI ORGANISEREN CYCLUS: "GESCHIEDENISBOEK"

Het Geschiedenisboek vormt, bij wij-
ze ven spreken, een 'bestseller' in
het vormingswerk: een kompiletiefilm
die in tekeningen, enimatie en jour-
neelbeelden een overzicht geeft ven
de geschiedenis vanef de Middeleeuw-
en tot heden.
Geschiedenis, onderhoudend, di dek-
tisch en kritisch: het moest erven
komen det de Verontruste Historici
deze reeks zou eenpekken. Wet dus

ook gebeurt op 1 en 8 maert 1n Au-
ditorium VeseLu .
De eerste evond wor" n de delen 1 tot
5 vertoond, ingeleid door Dirk Mi-
chiels (redekteur Film en Televisie):
de politieke film in Belgiö.
Dezelfde persoon leidt op de twoed
evond de delen 6 - 9 in. Ne efloop
ven de vertoning zeI hij, '!',amenmet
Jeek Brepoels (historicus) deelncmon
een een debet.

Verontruste Histor~

UNIVERSITEITSKONCERT DOOR HET LEUVENS UNIVERSITEITSORKEST

Het tredit10nele koncert ven h ,t
Leuvens Universiteitsorkest o.l.v.
Louis Weemeels, det besteet sedert
1962. Oe kern is semengesteld uit
professoren en vestbenoemde leden
ven het wetenscheppelijk, edminis-
tretief en technisch personeel ven
de universiteit en hun femilieleden.
Deze kern wordt verder eengevuld
door studenten.
oncertmeester is Mercel Schoenset-

ters ven het N.O.B., dirigent dus
Louis Weemeels en regie is in han-
den ven Bob Vendenbrend".
Op het progremme staen werken ven
Mozert en Stemitz, pienoconcerto
nr. 4 ven Beethoven (met Sylvie
~reey) en de Onvoltooide Symfonie
ven Schubert.
Inkom is 100fr (50:studentenl en er
kan gereserveerd worden venef 26 Te"
brueri op:

Ontheelcentrum Pers &
Voorlichting KULeuven
Neemsestreet 22
3000 Leuven
016/22.04.31

STICHTING L. DE REAT - KURSUS: KENNISMAKING MET LICHAMELIJKE EX-

PRESSIE

M~t je eigen licheam leren omaeen en
spelen. De mogelijkheden ven je li-
chee~ om je uit te drukken en in kon

e komon·~et de anderen leren
kennen en hanteren. Kontrole verwer-
ven over het eigen licheem en lit
voorel op besis ven je ademheling.
Tot rust komen, 11chemel1jl<. ont 'pen-
nen om vendeeruit je uitdrukl<.ings-
krecht nog te vergroten.
ortom: je goed voelen in je eigen

lichecm en er iets mee kunnen meede-
len, je licheemsteel opnieuw wet biJ
scheven, went die wes je misschien
el terug verlei rIJ.
Er wordt gewerkt vie oefeningen op
koncentretie en zintuiglijke weerne-

ming, kl enk en ritme (eventueel
dens), spenning en ontspenning, re-
laxetio. Er wordt individueel en 1n
groep gewerkt.
Op drie achtereenvolgende zatorde-
gen venef 3 meert ge et de kursus
do r in 't Sportkot (bokszeel) venef
9.30u tot 19u (boterhammen meebren-
genl) o.l.v. Golle Oockx, 'r" ru s-
werkster - bewegingsexpres ie.
Oe cyclus besteet uit 9 da" en
kost bijgevolg (voor studentenJ
50 fr (en niet 3 X 5 7' ,1 in d
elender staet - sorry •

Informatie en inschri. .nl,en:
Stichting L. ue Reot
Ellie Moons
Liedtsstreet 27-29
1030 Br' IS: el
02/ 1.81 .33

POPPENTHEATER IN 'T KERSOUWKE: SUPERMAN

ee, Ot Ajuintje uit Aalst heeft
niet de pretentie een superprodukti
tussen de vier plenken te brengen,
è Ie "Supermen" ven Richerd Oonner.
Merlon Brendo hengt niet aen d
dreedje!l, Ot Ajuintje verkOop
stickers, badges, T-shirts, Sup
men-honig of voert voor 4 miljoen
promotie. Er komen geen trukegos aen
te pes die miljoenen hebben gekost,
en weerv, ,n je nOR ziet dat het tru-
kege is.

e, en m '7. eens nee. 't Is gewoon
poppun~a5t, weer jong en oud (mot
CJP-keert 25, enders 30 fr) zich
best ken amusoren op zondeRn~idd
11 meert om 15u.



v~vo~ van p.4

20\ ven de omzet geet neer de volle-
dige tep- en beheersploegl
10 è 20\ zijn best~ voor elgemane
kosten (energie. herstellingen in de
ber. verzekering e.d.)
en er wordt op 10\ winst gerekend.

Oit leetste percentege wordt beheerd
door de beheerreed ven de vzw Kul-
tuurreed. zoels in het beginprojekt
ven 't Stuc door de A.S.R. werd
goedgekeurd.
1n ale goedgekeurde beginsel tekst
stonden ook de doelstellingen ven de
ber omschreven: in de eerste pleets
een ontmoetingsruimte voor een zo
divers mogelijk publiek. een eerste
opveng ven Stuc-bezoekers voor in-
formetie over de werking ven 't Stuc
en ven de studentenektiviteiten in
't elgameen. een cefeterie voor de
mensen die deelnemen een ektivitei-
ten in 't Stuc - in 't elgemeen: een
"promotie"-funktiel en els het even
kon eok een bron ven inkomsten voor
de werking ven 't Stuc.

Meer een die winst werd niet zo'n
groot'gewicht gegeven. Eenvoudig om-
det er ven uitgegeen werd det het de
eerste jeren el mooi zou zijn els de
ber volledig zelfbedruipend zou zijn
(venuit Kultuurreed of de A.S.R. mo-
gen er immers geen subsidies een de
ber gegeven worden). Oit wes ne het
eerste werkingsjeer el een echter-
heelde stelling: ondenks leningen
voor inrichting en beginkepiteel
(venuit Kultuurre6J en de Stelle).
bleef er bijne 41)().000F.netto cver-,

In het begin ven dit ekedemiejeer
werd er bijgevolg een meer omschre-
ven bestemming ven de winst gsmeekt.
Niet zomeer lukreek.

In de euforie ven het vestkrijgen
ven 't Stuc en het verkrijgen ven
finencille middelen ven de unief
voor de in~ichting erven. wes er
eenvenkelijk over het hoofd gezien
det de infrestruktuur ook nog onder-
houden moest worden - en hiervoor
komt de universiteit voor niks tus-
sen.
En ne één jeer werking wes er el het
één en ender te herstellen en een te
pessen. Hiervoor werd toen een be-
roep gedeen op het budget ven de A.
S.R •. Meer toen Kultuurreed uitre-
kende det het onderhoud en de ef-
schrijving ven elIe meterieel op zo
'n helf miljoen per jeer zou neerko-
men. wes het voor de A.S.R. wel dui-
delijk det dit bedreg niet zomeer
uit heer budget kon geput worden -
det wordt grotendeels bepeeld 'door
effektieve werkings- en personeels-
kosten (cfr. VETO 8. p.2).

Vendeer det besloten werd die 500.
000 fr uit de berwinsten te helen
en dit uitdrukkelijk voor onderhoud
ven de infrestruktuur ven 't Stuc
(in eerste instentie ven de eteliers
en de enimetiezeell verder ook voor
de endere ruimten).
Oit venuit de redenering det het
,eld det de berbezoeker ven 't Stuc
vie zijn drenk binnenbrenpt den ook
in zijn voordeel in 't Stuc moet
besteed worden.
Er werd ook zwert op wit op pepierge
zet det de winsten ven de ber niet

HEBBEN WE
TEVEEL POTJES
GEBROKEN?

DE VE.RSPLINTERING VAN DE LEUVENSE
STUDENTENBEWEGING

De kritiek op het anti-demokratisch karakter van de aktiekomitecs aan onz
Leuvense Alma Mate~ is nog geen afgedane zaak. Het kJn nog geen afgedane t:llak
zijn, ten eeret« omdat het blijkbaar een flcuwig probleem is en het zich b'ij
elke volgende aktie LXII !Jeer zal voordoen, maal' vooral onriat el' op dit og
blik processen z.cpen tegen een aantal van onllfl kollega 's, en hst aktiekor.rite
de studenten nu (januari) al oproept om de kosten te helpen draqen (minsten
zo'n 700.000 fl' volgens Veta '}, M(ltto van des« oproep: do beschuldigde stu-
denten handelden in naam van een aktie; de schade en de boetes moeten dUBook
door de aktiBl)oerde~s, d.w.z. d('<)~de hele studentenmassa gedmgen wrden.
Geen t~viale redener-inq, lijkt mij, r.t:UU' !Jel. een die ons dlJingt ons af t
vragen ten ee~ste of de opgepakte studenten inds~daad handelden in naam van
een aktie IJCU%1'aChte~'de studenten' stonden, en vooral ten tlJeede hoe hst mo-
gelijk is dat dee« vraag gesteld kan w~den en dat e~ zoveel ve1'LX11'l'ing
bestaat.
{}I)e~de eerste vraag kan je blijven dikueeiëren, In dit artikel r.n:z. ik alleen
op de ttJeede vraag ingaan.

verwarrinG .n apathie
Oe verwerring rond het el den niet
staken van Wijsbegeerte en Letteren
(bv.). rond de aktiepunten of het
parcours van een betoging. rond de
organisetoren ven een algemene ver-
gadering. enz. is ee~schande die de
studentenbeweging onmogelijk langer
kan dulden. Als er tenminste nog
spreke kan zijn van studentenbewe-
ging. want al die verwarring brengt
apathie met zich mee. Mensen die aan
de ene kant horen spreken over 'd~
kratie' en 'Algemene Vergaderingen'
mear die aen de andere kant worden
uitgescholden voor 'stupiederikken'
en 'onnozeleers' els ze niet stemmen
zoels de voorzitter van de A.V. het
wil. mensen die ne een tijd niet meer
weten of de ektie centrael door de
studentenbeweging geleid wordt of
door een of ender 11nKs spÜnter-
groepje. zo'n mensen geven er natuur
lijk na een tijdje de brui aan. Oan
moet je eigenlijk niet verwonderd O'
boos opkijken als op de dag van het
'ultimetum' maar 200 mensen (van de
20.000) de efstand Leuven-Brussel
willen afleggen om hun mening kracht
bij te zetten. Volhouden dat dit 1\
van de studenten de wil ven de demo-
kratische meerderheid verkondigt. is
zelfs niet meer lachwekkend. het is
angstaenjagend waanZinnig.

ZolanR er verwarrinv in de studenten
tenbeweging brstaet. zal er apathie
zijn. en zolang er apathie is. hoef
je niet met 'deMOkratie' aan te ko-
men. Elke ektie is dan ondemokra-
tisch. Het komt er dus op aan de ver-
warring zelf aan te vatten. wil men
in kwesties als de 10.000 effektief
een verantwoord studentenstendp,mt
kunnen fonruler~n en verdedigen.

v.r.pllnterlng
Er zijn veel te veel verenigingen
die zich opwerpen als de verdedigers
van 'studentenbelengen'.
In VVS alleen al komen verschillende
partijen op (die soms nogal moeilijk
te onderscheiden zijn van andere
groeperingen). maar VVS vond het ook
nodig een 'Studentenvakbond' op te

mogen aangewend worden om de werking
ven Kultuurraad (via werkgroepen en
programmatie) uit te breiden.
Oat half miljoen werd in de begro-
ting van Kultuurreed voor 1979 inge-
schreven.

En blijft er den nog geld over?
Dan is het aan de beheerraad van
Kultuurreed om hieraan een bestem-
ming te geven en dit binnen het ka-
der van de studentenwerking en 't
Stuc.
Voorstellen tot besteding kunnen in-
gediend worden venuit de A.S.R.-ra-
den en via de organen en werkings-
blokken van Kultuurraad (A.V•• de
blokken werkgroepen. progremmatie.
promotie. bar en sekretariaat).

Oat is bijgevolg de weg die de 15
fr van je pintje (en die van de ve-
le andere uiteraard) gaet.

m.m.

naar de buitenwereld toe niet verge-
ten: voor hot publiek ven krenten

raIl

het A.S.R. - .y.t..."
richten. waarvan het verschil
VVS voor outsiders eltijd wel ondui-
delijk zal blijven.
Om het ellamael nog ingewikkelder te
maken. is er ook nog een zogenaamd
'Groene SVB' uit de grond gestampt.
(Demokratie schijnt tegenwoordig t
betekenen 'Ieder zijn partij'.1
Laten we het lijstje niet te lang
rekken en hier alleen nog de A.S.R.
noemen I de Sociale Raad van de A.S.
R. wordt immers toch verondersteld
de studentenbelen(len te verdodigen
op sociaal vlak. terwijl de Krin."-
raad o.a. onderwijsproblemati
nen de universiteit zou moeten aan-
pakken (en dat soms zelfs doot: leos
in Veto de geschiedenis van de vrij-
stellingen naar het bisjaar bv.).

t

in d
n over-
of daar

Wie denkt dat we met al deze organis
n toch wel heel sterk mo

zowel op theoretisch (onz
ten verantwoorden) als praktiSCh (on
ze eventuele aktie organiseren). zit
wel goed fout: èls er dan eens iets
te doen is, moet er toch nog per sé
een speciaal aktiekomitee worden op-
gericht det dan natuurlijk voor zich
zelf weer van de grond af moot be-
ginnen (met alle blunders vandien).

En dan maar verwonderd zijn (1) als
niemand hier nog wijs uit raakt. als
de eerstekanners niet meer weten dat
ze ook nog (onder-)vertegenwoordigd
zijn in Fakultoitsraden en zo. als
niemand meer begrijpt naar welke
vergaderingen hij nu moet gaan. en
vooral: als het totaal onduidelijk
wordt welke vergadering nu eigenlijk
welke bevoegdheid heeft. (Oaarme
zitten we netuurlijk midden in het
processenvraagstuk: wie heeft di
vGrn1Gl~ngska~anjQ op touw gQzQt?
Wes het echt zo zeker det die 'brede
studentenlagen' waarop men nu beroep
doet om boetes en schade te betalen.
deze dan toch illegale aktie een
warm hart toedroegen? Oit is dus de
eerste vraag van de inleiding. wear-
op ik niet wilde ingaan.)

Naast deze verwarrin(l naar binnen
& ':oemogen we trouwens de verwarrin

Bevendi
druk on
ûlieus

VeIlvotg: p.6

(1) Hierbij verwijs ik graag naar
'Onze hypokrisie I elIn d na-

tuurlijk!' i' er'. • • nr.3
(feb. '79). p.

(2) Mot onzo s aen wie we ver-
ten mochten zijn.
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il van de groep (3) neer te leggen.
n grondslag liggen?

n oo~ moge zeggen van het sys-
van afgevaardigden. als mDn in-

derdaad de basis ~il laten beslissen
zie i~ toch geen ander systeem. Niet
voor ni~s wer~t men trouwens oo~ tus
sen de verschillende a~tie~ornitees

t afgevaardigd

me. een herenigde
beweging naar een
oplossing?
Hiermee heb i~ niet willen zeggen
dat binnen of buiten een ~ring geen
roepen werKzaam mogen zijn die niet

die ~ring-mening volgen. Je ~unt ni~
mand dwingen om de '~ring-do~trine'
te volgen (in s~ige kringen zou
dat een ~atastrofe zijn). Publika-
ties, debatavonden. enz. zijn de mid-
delen waarmee dergelij~e groepen hun
mening kunnen propageron. Als aanvul,
ling bij het presidium kunnen ze een

taa~ hebben als centrum van
n informatie in studenten-

aangelegenheden (4).
Maar je moet alle niet-officiêle st~
dentenbcwegingen (en daaronder er
sto ik dus alles wat niet tot d A.
S.R. behoort) verbieden zich uit te
even als 'studentenvertegenwoordi-

gend' •

Tegelij~ is het 00
A.S.R. en de kring _ _

andplmt·~unnen innemen, tenzij d
wat door de 'basis' als ZOdanig is
vooruitgeschoven. De 'lijn' die men
naar het schijnt in Veto wenst te
verdedige • I mij dan oo~ als een
readsel v 'r. Als Veto inderdaad
het blad van alle Leuvense studenten
is, dan Z1e ik niet goed in waarom
sommige inzendingen gewoon gepubli-
ceerd ~unnen worden en andere onder
de hoofding 'de reda~tie weet niet
goed wat ze hiennee moet aan''angen'
thuisgebracht moeten worlhm ,

tzelfde geldt voor de diilug~ie
die vorig jaar (nu nog?) in ~ociale
Ra9d werd govoerd: moesten de soci-
ael afgevaardigden met elkaar een
standpunt en een strategie uitdokte-
ren of moesten ze op Sociale Raad
kunnen verdedigen wat hun achterban
ervan vond?

Hier komt wel een centraal probleem
A.S.R. aan het licht: het is
afgevaardigden vaak erg moe~
weten te komen wat hun aCh-

terban nu eigenlijk denkt (!ls zij
al denkt). Het probleem is dan: moe-
ten zij studentenleiders worden?
'etis het probleem van afvaardiging

(3) 'Do mening van een groep (of
ring)' hoeft niet iets abstra~

of onmogelijkS te zijn. Elke groep
moet proberen om tot een overeen-
stemming van meningen te komen. of
zoais dat mot een teboe heet, een
orr:promis.Pes els .iets dergelij~,s
toch onmogelijk blijkt, moet men uit
pure nood gean 'stemmen'. Maer moe-
ten stemmen is altijd een nederlaag
e szins hot wezen van demokra-
t. een stemming immers gaat de

id over tot het 'verdruk-
en' ven de minderheid. en waar men-
sen verdrukt worden kan er eigenlij
een sprake meer zijn van demokra-
ie.

(4) In praktijk is het zo det groe-
pen als GIST vaek ontstaan omdat

t presidium geen pogingen doet om
werkelijk al haar leden te vertegen-
woordigen, en vaak alleen rekenin
houdt met de meerderheid die haar

t (zie (3). Bovendien
hier ook pleiten voor het af-

zonderlijk verkiezen von el~e manda-
taris van do kring. Het is juis

of ontvoogding, van demokratie of
'verlicht despotisme'.

Bij het schrijven van dit artikel
ben i~ uitgegaan van de vooropstel-
ling dat een demokratisch systeem
van ëfgevaardigden haalbaar moet
zijn (5). Misschien is dat een nale-
ve vooropstelling. mear ik meen. al
ik hun woorden mag geloven, dat zo-
wat alle studentenverenigingen haer
toch nog aanhouden.

Het zal stilaan wel duidelij~ zijn
dat dit een pleidooi v"or altieve
herwaardering van d A.S.R. wil zij
Oe versnippering van ,"ze ~.rachten
schri~t onze basis ar en ontmoedigt
de officiël, t Idlntenvertegenwoor-
digers (de A •• R. 1 jkt zich al twee
jaar met niet 'eel ~er bezig te ho~
den dan met zichz~lT te herstrUktu-
reren) •
Pas als er sprake is van 6én studen-
tenbeweging (mét haar inwendige di-
versiteit van moningenl) kunnen we
ook onze standpunten naar buitenui
(akademische overheid, ministerie,
pers en publie~) duidelijk maken.
Of om het mot Marx te zeggen:
STU ,~NT(N ALLER VERENIGINGEN. VERE-
IG· U.

L. Belthussen
N.F.K.

bronnen: allerlei studentenbladen.
heel veel diskussieö met

heel veil monsen. vooral F. Uytten-
de,1 •

(Dit artikel. vel'scheB1l in 'Wijzer',
jg. 3, 111'. 3, maar 1Jen:l ook voor Veto
ingezonden - nvdr)

nvdr
Wat Veto betreft moet je het onder-
scheid maken tUSSB1las opdracht er-
van, zoals die in nr. ? IJerd omschr,
ven, B1I de redaktie ervan. De redak»
tie zorgt ervoor dat el' materiaal.
voor handen is, geeft hiertoe op-
drachten B1I probeert eB1l 'eigen ge-
zicht' aan Veto te geven (het gebrek
hieraan LJCl'dons vorig [aar dool' de
Rooie Reu aangeLl1'cven). Vanuit haar
opdracht maakt de - tussen haakjes:
open - redaktie IJelkc bijdragen hie
in passen en Veto mot een .eigen ka-
rakter naar buiten brcngen-. Bijdra-
gBn die hierin niet aan voldoen of
LIaal'IlIeede redaktie als vergadering
niet goed blijf mee lJeet, uordBn
niet IJeggegooid, maar kom,," in do
rubriek "lJtJ mening", die je kan b..-
scho~ als een soort 'vliegend
scheermes' maar dan met dIJ mogelijk-
heid om uitgebreid op een zaak in
te gaan.
Wat as A.S. ". en as organisatie van
de student n b, ~1'6ft, ve:rvi.iaen L/6

l's.

doordat in de meeste
ploegen tegelijk worden verkozen. en
dan vaak onder het motto 'Met Pol
meer lol' of 'Met Pier meer bier'.
dat een volledige en efficiënte
kringwerking onmogelijk gemaakt
wordt. Groepen als GIST moetB1l dan
wel ontstaan omdat zij inderdaad me~
sen vertegenwoordigen die niet in
h t pr- ,sidium worden vertegenwoor-
digd. t t moet echter duidel1j~ zijn
dat een dergelijk systeem neigt naer
een partijenstelsel (zoals dat bv.
aan de RUG funktioneert ) dat 1011 •

voorzover ik het zie. beter kunnt.in
vermijden.

ISJ H1gr ~OU êlweer een hele uitwei-
ding over demo~ratie mogen vol-

gen. Laat .ikhier alleen opmerken
dat afgevaardigden ook gekontroleerd
moeten worden. Anders doen zij uit-
eindelij~ toch hun zin en dan heeft
het geen zin het systeem vol te hou-
den. Juist de ~ontrole van do basis
op haar afgevaardigden staat er borg
voor dat die afgevaardigden inder-
daed hun achterban vertegenwoordigen.

- JONG BIER MOET GISTEN
KRITISCHE WERKGROEPEN

IN DE MARGE VAN DE FAKULTEITEITEN
Ditmaal r-ichten lJe ons zoeklicht lJCel' naaP de Al'enbergcarnpus in Beverlec ,
war IJC binnen as Lanclbou7.lfakulteit tlJCe spl'Dkkelende LJCl'kgroepen aantl'Ofren:

LAN DBOUW IN WERELDPERSPEKTlEF
& VERANTWOORDE LANDBOUW

VETO: Wanneel' Bn warom L/61'dendeze
L/6l'kgroepen opgericht?

LIWP/VL: Oe laatste geschriften da-
teren von '68. De wer~groep

die toen bestond heette toen Land-
bouw in Wereldperspektief (LIWP).
Ook ven '69 bestaan er nog dokumen-
ten. Maar daarna weten wc niet wet
er gebeurd is. al blij~t het dat er
toen wel en~ele mensen werkzaam wa-
ren i.v.m. de Belgische landbouwpro-
blematie~. Ze schreven vrij regelma-
tig in het fa~ulteitsb ad. 'ithun
publikaties blijkt dat ze erf ~ri-
tisch stonden en ze s marx~stisch
gelnspireerd waren.
In '72 word dan e wprkgroep opnieuw
opgericht onder de naem LIWP. Men
hield zich toen bezig met ontwikke-
lingssamenwerking en met al ,ernat1e-
ve of biologische landbouw. ~at
er dus verschillende interesC',esferen
bleken te bestaan is de groep ge-
splitst in een werkgroep Biologisch
Landbouw en Landbouw in Wereldper-
spe~tief •
Oe eerste werkgroep is ondertussen
omgedoopt tot Werkgroep Verantwoord
Landbouw ~~at we ondervonden dat al
te veel mensen. zowel proffen als
studenten. weigerachtig stonden te-
genover een zuiver biologische land-
bouw.
Met deze werkgroepen willen we een
leemte vullen binnen ons onderwijs.
nl. het behandelen van milieuproble-
men en Derde Wereldproblematiek. Een
enquête van de werkgroep Onderwijs
wees uit dat deze twee onderwerpen
de voornaamste motivatiekrachten
zijn om landbouw te gaan studeren.

VElO: Waaruit bestaat de taak van d,
l'l<groep LIWP?

LIWP: Een belangrij~e taak is infor-
matie geven aan alle studente

Dit gebeurt door artikels in Flore-
at. ons kringblad. te publiceren en
door sprekers uit te nodigen. Daar-
naast werken 1011 zeir intens op een
bepaald probIaei, Z, was er vorig
jaar e',nprojel.t en de Bouworde in
Tunesitl.I ,twas een technisch
doorlichting van het projekt en een
stukje b~zinning over de doelstel-
lingen van de Tunesische regering en
de Bol.wor' •
We werden dit jaar door de Bouworde
uitgenodigd om mee te wer~en dan een
evaluatie van hun proje~ten. Vooral-
eer we vorig jaar het thema Tunesiê
aansneden, waren er algemene gespre~
ken over rechtvaardige voedselverde-
ling. Maar na enkele diskussies ble-
~en we uitgepraat, daarom zijn w'
met iets kon~reets begonnen. Twee
jaar terug hebbon we het gehaJ over
het Belgisch ontwik~elingsbeleid.
meer bepaald het ABOS.
Oe oprichting van de werkgroep h
ook iets te maken met het feit dat
de richting 'Tropen' voor enkele
jaren totaal aan de grond zat. Do
prof was oud en gaf op een bepaald
moment de pijn aan maarten. Het
heeft toen twee jaar geduurd vooral-
eer er vernieuwing op gang ~wam en
nu loopt het goed.

veTO: Welke studenten maken deel
uit van de ~l'kgl'oep?

LIWP: Ongeveer alle jaren zijn ver-
tegenwoordigd in onze werk·

groep. We zijn met 15. Vooral deken'
didatuursstudenten voelen zich aan-
gesproken, een reden hiervoor kan
zijn dat zeker in de kandidaturen
niets aa~ dg mgt1vot1u gsdeen wordt.

VETO: Bereiken jullie de grote groep
studenten met de info-avonden?

LIWP: ',ee.0, studenten kOlOOnpas
al~ ze er werkelijk belang bij

hebben. n.... je een ingenieur van ABm
laat praten over do aanwervingsmoge-
lijkheden van een landbouwingenieur.

ES dan heb je een volle zaal. Maar als

je met iemand ven Wereldscholon een
avond geeft over een ontwikkelings-
land. dan heb je hoop en al vijftien
gernteresseerden.
Mear voor ons blij
verder te gaan. 0
ter.slottedoor het doornemen van do-
kumentatie en kritiek op proj
nauw in kontakt te blijven
probllllTll!ltie~.waarvoor we on
esseren. Van de landbouwfaKul
moeten w' zoiets alleszins niet ver-
wachten.

VETO: wol'don el' ,dan geen stappen ge-
zet om dit beleid van en in d,

fakulteit te wijzigen?
LIWP: Ooit el van medebeheer ne-

hoord? Hahaha I
Het is wel zo dat de prof die nu d
richting 'tropen' onder zijn leidin
heeft. reeds enkele keren over ABOS
is Komen praten. Hij is ooit een
door ABOS benoemd geweest. 0
staat erg ~ritisch, maar hij
naar buiten het beleid van de
teit niet veranderen. Oe fakul
is erop gericht steeds met de offi-
ciAle instanties mee te werken. Er
zitten mensen van de fekultoit in d
benoemingskomm1ssie van ABOS. Als er
vanuit ABOS iets moet gedaan worden.
dan W',r' lat naar de fakulteit dool"
gespe' ld.

~~ -'1
:t~.:.tI, :Ï': '.:
''!'.f I'

li~: .. j~j,L !IJI
~ ..... .,;..... .-......

':If ·...t:'L_ '.
.~ .....-.,_ ....., - - ' .'"

'. -..~. - .\
~.,

,. .a.... .•

VETO: Als 01' dan toch Boveel stu
ten Landbouw als motivatie op-

geven milieuprob~ en voedaelpro-
blemat.ick, 1Jaa1'OIII hebben jullie dan
zoveel moeilijkheden om hen te b
kB1l?

LIPW: Voor de eers
nt is er een zeke~

vrel • B,vendien vraagt een
grl .nzet en mogen we 00
diebulas~ing niet vergeten. Vele etu
denten stellen zich tevreden met d
enkele tropiSChe gerichte vekken di
ze in de laatste jaren

VETO: Wat uil do lJC1'kgroep V(!ran~-
lJOords Landbouu bereiken?

V.L. :

van studenten en proffen.
beurt voornamelijk door hot publico-
ren van ertikels in Floreat.
Binnen de landbouw stellen z.icheen
hole reeks problemen zowel ven eko·
logische als ven sociale eerd, W,
vermelden o.a. de schaalvergrot1n6•
de onttrekking van de gronden een d
landbouw en de industr'e u.e de lan
bouw dreigt stuk te ma~ n. lol, trach-
en de studenten te do n _ en da
de toekomst van de Belg~5l;he land-
bouw niet zo rooskleuri
Dit jaar werken we rond mestover-
schotten. Dit betekent dat we d
tgchn1seho mogê11jkheden oozoe~cn
om dit probIe
stellen on
gekomen zi n.
ijdel1jr b

wtrukt,ur.

unnen v
seminari

vVLvolq: J:.7
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VETO: Wa.arom de OVBl'schaksling van
biologische naar vBrantlJooroB

l.andbouzJ?

V.L.: Vorig jaar hadden we het in-
derdadd nog over biologische

landbouw. Maar we ondervonden dat er
heel wat studenten en pr- ,ffen nega-
tief tegenover stonden. Ook onze per
soonlijke mening was dat biologische
landbouw op kleine uchaal best haal-
baar is. mear geen oplossing biedt
op wereldVlak. Vorig jaar moesten we
bij de pro" ·'en niet komen aankloppeIl
nu zijn er enkelen die aandacht heb-
ben voor ons werk.

VETO: ~e maakt deBl uit van de
IJ8l'KgroBp?

V.L.: Er zijn acht vaste medewerkers
van Landbouw. plus een afge-

stuoeerde en een ekonomist die de
lendbouwvakken in de ekonomische
richting volgt.

VETO: Hebben julliB BBn dofinitiB
voor het: IJOOro 'verantlJOoro'?

Wat houdt het in?

V.L.: Oe inhoud van het woord is
voor ons niet uitgesproken. We

zijn er hot wel over eens dat het
een lendbouw is die rekening houdt

t het milieu. Oaarom willen we uit
de huidige landbouw halen wat ver-
keerd is. bv. het spuiten van pesti-
ciden. zodat w& ~ '~a OTT in het
grondwater krijgen. ~. willen een
middenl1j n trak~,en tussen biologi-
sche en de huid~~e landbouw.

VETO: De houding van de proffBn e,a.
v. biologische l~ is al-

lessins duidelijk; aij vinden het ~
slist gBen veranwooroe Landbouu,
Wat anwooroen jullie daar op?

.: Ze 'beweren' det biologische
.andbouw onverantwoord is maer

uuen het nooit echt onderzocht.
Persoonlijk denken wij dat we to
een kompromis moeten kunnen komen
tussen de biologische en huidige
lendbouw. Het zou positief zijn als
er ernstig onderzoek in die zin zou
unnen geleverd. worden. MlIar het is

1-'%0 dat de proffen gevcst1g-
...__ __ c- rdtan zijp_ op een bepaald vlak.

iemand kent bv. alles ven plenten-
ziekten of is bv. een speCialist in
bemesting. Hij ken dan nog moeilijk
omen zeggen dat het ook anders kan.

VETO: Zouden jullie Ben eindwerk in
die richting kunnen maken?

V.L.: In principe ken dat. mear dan
moet je wel weten dat je allElen

staet. Iemend die vorig jaar over
kompost werkte. werd ne de delibara-
tie door één van de prometoren bena-
derd. Oe man wou zich verontschuldi-
en omdat hij soms al te erg had te-

gengewerkt. Je kan in do l~bc 's over
kompost werken. mear jet zal je
nooit lukken je probleem in een lI'aat·
schappelijk kader te plaatöen. Oen
I<.elderen ze je.

VETO: RBdencNn jullie vanuit BBn b~
paalde maatschappelijke visie

bij het benaderen van de problemen?

V.L. : zoeken binnen het bestaande
systeem naar alternatieven

voor bepaalde probl~ln. Zo kijken
we bv. voor mestoverschotten welke
oplossingen er zijn. Wanneer je dan
morkt dat dit het gevolg ,is van be-
paalde strukturen. dan beland je au-
tometisch bij de meatschappij. Wa
durven wel een vraagteken hter die
bepaalde maatSChappij zetten. maar
we houden het in grote mate bij het
landbouwprobleem.

VETO: HBbbBn jullie kontakten I1!6t~
dere IJ8l'kgroBpBn in andere u-

nivel'siteitBn?

LIWPIVL: Wa hebben schriftelijke ko~
takten met de groep Landbouw

in Gent. Deze mensen vertrekken van
een vrij stevige filosofie. Ze ver-
trekl<.envan een merxistische meat-
schappij en redenaran van daar uit.
onktakten met andere werkgroopen

zijn er niet.

VETO: HOB aijn de kontakt,," met de1._· ?I'lrI-ng.

---SCHIEPEREN---
Regeringskommissaris ~cnlepers.
wiens taak het is de universitei
te kontroleren op haar werking met
gemeenschapsgelden. is op donderdag
25 januari binnengevallen op een ver
gadering van de FinanciAle Kontrole-
kommissie der Vrije Verenigingen.
Binnen dit orgaan wordt een vastge-
steld aantal gelden op basis van
kriteria verdeeld onder de Leuvense
studentenverenigingen die door de
A.S.R. erkend zijn.
Oat was ook op 25 januari het geval
met dit verschil dat het ging om de
verdeling van een overschot dat niet
op basis van de gewone regels uitge
deeld was kunnen worden.
Vandaar dat de vrije verenigingen
een éénrnalige overeenkomst moesten
bereiken over de besteding van de
resterende subsidies. Verschaidene
plannen waren naar voor geschoven:
hulp aangewondenverzorging in Liba-
non. steun aan de ZANU in RhodesiA
of gewoon verdeling onder de vereni-
gingen ter lekl.ing van sekretari-
aatsonkosten.
Schiepers is toen duidelijk komen
stellen dat voorstellen in de zin
van de twee eerste niet tot de be-
voegdheden van de FKK behoorden. om'
dat gemeenschapsgelden die aan der-
gelijke doeleinden besteed worden,
langs andere officiAle kanalen hun
weg moeten vinden.

Op zichzelf is de opvatting van
Schiepers een vrij rigoureuze inter-
pretatie van de geest van de wet:
werkelijke juridische grondslagen om
de bevoegdheden van da FKK af te ba-
kenen zijn er niet. Toch is tegen
deze opvatting wuinig in te brengen:
wie gelden van de g~enschap aan-
vaardt. moet er ook de spelregels
bij nemen. M.a.~ de gemeenschap
heeft niat de FKK opdracht gegeven
haar gelden voor ontwikkelingshulp
te verdelen. Wie dat legale kader
niet bijtreedt kan enkel proberen
hot van binnenuit te hervormen of er
buiten te treden. maar in dat laat-
ste geval kan men - indien men kons~
went blijft - ook de gemeenschaps-
gelden niet meer aanvaarden.
Schiepers heeft dus zeker niet een
ongeoorloofde bevoogdende inmenging
in-aangelegenheden van de ~~uvense
studentenbeweging gedaan. mear wel
zijn werk. met nome nagaan of de we~
ten ven dit land negeleefd werden.
Toch zijn bij dit hele geval heel
wat andere bedenkingen te maken.

Ten eerste is Schiepers praktisch

LIWP/VL: Deze zijn positief. We krij'
gen elk 1.000 fr. plus aen

budget om boeken aan te kopen. Dat
is niet altijd zo geweest.

VETO: Waarin VBl'schilt het leren
langs de IJ8l'kgroBp van hst l.-

1'8n binnen dB fakult.it?

LIWP/VL: Als je gelnteresseerd bent.
dan ga je je er ook meer voor

inzetten. Je geat niet naar een wer~
groep om er zoals in een les gewoon
te luisteren naar wat er gezegdwcrdt
Als er in een werkgroep iemend ieta
zegt. dan kan dat dadelijk bediskus-
siAerd worden. Er bestaan binnen de
fakulteit ook seminaries. maar daar-
voor ga je naar de bibliotheek. je
schrijft er iets af en voegt er enk&
Ie tabellen bij. In de werkgroep
moet je voortdurend vragen stellen.

M.C.
februari '79
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nooit op welke vergadering v. In .Itu-
denten den ook aanwezig gewe '6t. I~U
duikt hij plots op op een vr!J Inb',-
langrijke bijeenkomst en tikt oeze
organisatie meteen zwaar op de vin-
gers.
Men ken zich niet van de indruk ont-
doen dat hij hier een slachtoffert je
heeft willen zoeken om de schijn
hoog te houden dat h~l inderdaad
nuttig werk levert. Anders gezegd.
Schiepers heeft een ~ ,nkreet resul-
taatje in handen. dat bij gebrek aan
sukses op het front van de grote ka-
nonnen. als kompresje kan dienen
voor de bezuinigingskoorte van zijn
werkgever.
Oe financiAle eerlijkheid - of nat vi,
teit - van de F~K om niet met zwarte
kas. dubbele boekhouding en andere
truukjes te werken die van de meeste
penningmeesters in dit land een gil-
de van de betere goochelaars meken.
heeft hem dan ook die mogelijkheid
geboden.

Een tweede bedenking die gemaakt
moet worden gaat over de vrij ver-
dachte omstandigheden waarin ,chie-
pers zijn rol heeft geape, ld.
Dat hij door zijn veto te 6t,,11, In t&
gen twee voorstellen. onr ..."ht ..treeks
de weg effent voor do aanvaard in
van het derde. werkt alleen mear k~
prOMitterond voor hen die dat plan
voor de verdeling van het subsidie-
overschot g~ormuleerd hebben.
Besluiten dat SChiepers door één van
de verenigingen verwittigd is gewor-
den en - bewust of onbewust - haar
voorstel een ruggesteuntje heeft bo-
zorgd. kunnen we niet. bij gebrek
aan bewijzen. Mocht dit wel het ge-
val zijn. dan moet dit alleszins in
alle toonaarden aangeklaegd worden:
met zet er uen jarenlange ontvoog-
dingsstrijd ven de studenten mee op
helling. wanneer men opnieuw van
'het gezag' gebruik gaat maken om
knopen door te hakken. Zelfs een één
malig beroep daarop kan een volgend
maal leiden tot een tegenzet van een
andere partij. die dan kan terugval-
len op dit precedent. Op een derge-
lijke wijze haalt ~n opnieuw wolven
in huis. waarvan men dacht dat ze
definitief aan de deur gezet waren.

Een derde bedenking betreft uiteind~
lijk de rol van Schiepers. of de re-
geringskommissaris. in hot algemeen.
Oit land stoelt nu al zestig jaar op
een kompromispolitiek van ideologie-
en die op zichzelf niet noodzakelijk
slecht hoeft te zijn. mear wel te-
vens geleid heeft tot een massaal
verdelen van de koek tussen de I'IBchte
blokken. tot in het absurde toe.
Die politiek. die ook de gekleurde
benoeming van de pismedem in het
Centraal Station van Brussel omvat.
heeft geleid tot de opbouw van twee
tot drie aparte staatsepparaten.
waarvan de moegetergde schatkist nog
nauwelijks de financiAle lasten kan
dragen. Vooral op het onderwijsvlak
is na twee Schoolstrijden deze ver-
zuiling uiterst konsekwent doorge-
voerd. zeker in het hoger onderwijs.
Om de lieve verzuilde vredo zijn de
universiteiten dan ook verpliCht me-
kaar te verstaan. hoezeer ze het ook
liever anders zouden willen zien.
Binnen deze beperkte bewegingsvrij-
heid speelt zich echter nog een spel
van geven en nemen af. waarin elke
zuil probeert zoveel mogelijk voor
zich te winnen. tegen de ontvla~bare
grens van een nieuwe Schc lstrijd
aan. maar nooit erover.
In die zin situeert zi, h s positie
van de regeringskommiuuaris. Hij is

4r er niet om moe te helpen de begro-

delactls @
hominlbusqu.·

Het aktiekomitee tegen de 10.000 hed
haar hoofdkwartier in 't IESPO-lo-
kaal nog mear net opgeheven. of de
volgende dag stonder er al pingpong-
taf81.s. + Het wordt het eks~usi
ontspann-:ngslokaal voor AP 8n lIP van
Ekonomie. + Vorig jaar vroeg de ASR
aan de uni8! om het reeds lang ~eeg-
staande lokaal voor studentenaktivi-
teiten aan te wenden. + Geantwoord
werd dat "het lokaal voorbehouden
wordt voor akademische aktiviteiten
en dus niet op definiteve wijze een
de sociale sektor kan toegewezen
worden." + Proffen en assistenten
zijn nu druk uotenschappelijk uCl'k
aan 't leveren over het rendement
van de arbeidsprestatie na een potje
tafeltennis.

Oe studentenf~Zklol'e gaat blijkbaar
de vergcethoek in. + Studenten die
er toch nog over willen meepraten.
mear niet op de hoogte zijn van ge-
plogenheden en taalgeb~~ik van een
cantus bv .• verbasteren dan wel eens
de klassieke aanroeptitel 'cammili-
tones' tot 'camillo tol'rcs'. + Wear
een engagement al toe kan leiden ..•

Terwij 1 uittredend staatssskretaris.
tevens prof op de betaalrol. van de
KULeuven. MaP1( Eyskens per week een
halfuurtje boachil<.baar is voor eon
heel pak (thesis)studanten Ekonomie.
neemt hij wel mcel' tijd voor zijn
CVP-sociaal dienstbetoon. zoals det
heet. + Per weok installeert Eyskens
zich op het sekretariaat ven de CVP-
Jongcren 1n de Parijsstraat ven 14
tot 2OU. + Een goede raed voor the-
sisstudenten: sta in 't vervolg niet
meer file te vormen in het HandeZo-
kot. maar loop eens langs in de Pa-
rijsstraat. + Een zeer ontspannen
CVP~taris zal zich misschien
wol even verslikken in zijn sigaar.
als hij in plaats ven een sociaal.
een thcsisproble8m voorgeschoteld
rijgt. + Niet aantrekken. + Voor

hot CVP-rckrutel'ingsbabbeltj
ren voldoende een bod ka
Dekcnatraathalf'uurt3e.

l'en

Het eksporiment van de illegale ra-
dioaendel' Radio LLN vindt navolging
een de RUG. + Radio-Aktief. + Oe
Gentse politi8kommissaris lcat d
bool maer betijen zo leng hij g
opdracht krijgt om in te grijpen. +
Waarschijnlijk uit vrees voor over-
uren. want do studonten hebben hun
apparatuur
ondergebre
gen over d

ether.

Deze uni~ lijkt wel in het jaar van
d8 Pblen te staen. + Tijdens de af
lopen zomcrvekatie waS er een FboZs
kool' ., u.tnodiging van het LUK in
t.eu en. + We krellen een Pools e
doct Ir. .A.F. organiseerde een Fbo
88 fiU'{I,)fJ.ken in 't Stuc is de veen
tigheid ven het Plcstisch Toneel uit
Iubl/in (Palen) langzaam aan "t weg-
vloeien. + En nu besluiten de stu-
denten van het Centrum Voor C
katieuetenschappcn (Pol & Soc)
studiereis naar Po~en te ondernemen.
+ Maar daarvoor is gold nodig uiter"
aerd. + Vandaar dat we deze meand
ook overspoeld worden door ellerlei
filmvoorstellingen. o.m. dus van d
jongens van 't CeCoWe. + Als do Po-
Zen 1n '80 ook wat aandacht ean
Vlaan. :el''''"willen bes teden. zitten
we gll.d.

ting terug in evenwicht t
Dat argument wordt enkol
om hem als spion ven d
de andere af te sturen
- in hot spol ven geven en nemen -
eon tikkeltje lestiger te maken (om-
gekeerd zeI minister Michel ook wel
niet zijn liefste mannetje naar d
•• B. cestuurd hebben).

vvr.volg: p.8



INONZEFAKULTEIT 000000" bewijzen det het sc~rijver
o-
r-f!.ISTE PLAAT
n
ttJ

n.
PIPPI LANGKOUS VEROVERT DE WERELD d

De stem ven Lovich pest door haor
hikkend kerekter. op het ren
hot doorschieten af. goed in

deze omgeving. Het timbre is trou-
wens ven dezelfde familie els det
ven Petti Sm1ths ste
niet dezolfde gedrov
Het gcheel wordt den
een opname-techniek en
leur die nogel eens doet den~cn aen

de Pink Floyd van "Arnold lane" en
·Seo Emily Pley·, toon Berret er nog
was.
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verschijnt op 3 epril

redllktievergadering: maandag 12 maart
om 14.15u op 't Stuc

artikels voor dit nummer moeten bin-
nen zijn op het redaktie-edres ('t
Stuc) uiterlijk op vriJdev. 16 meart
om 18.30u

nKond1g1ngen en toelichtingon 0
el\tiv1te1ten tussen 4 april en 2
mei moeten op het redektieadres zijn
uitorlijk op dinsdag 10 opril om
18.3Du

verschijnt op 13 maert

nkondigingen en toelichtingen op
tiv1teiten tussen 14 maert en 4

pril moeten op het rCdllkt1o-odres
('t Stuc) binnen zijn. uiterlijk op
vrijden 2 maart.om 18.30u

REDAKTIE EN MEDEWERKtRS

Jen Cocie. Merk Coolens. An Dew1t.
Rolf Folter. Herman francq. Marcel
Mee~s. Jen Ryckeert. Dani~l Ven Eyn-
do. Bruno Ven Gosse. Jan Verbencko
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