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Leuven, Gltote Aula, J oll.tcbe.'L 1979 Ivan onze koJVtupondentl.
VOOltluie ('lt nog aan .tJ.oij6d.de: medebehee.JI. betekent dlLh niet dat je 06-
6iCÁ.C!.elwoJtdt uL4JenocUgd op de afuulemUche z..i.tting bij de opening van
liet aJuulem<.ejaalt. VOOItVeto-Jte~ iA b.ij d.ü. gelegeJlheid geen
pl.a.tl.U op de pe.lt.6tJtibwte. Zij wo.wen geacht genoeg jollll.lUl.U.t.üeke 6.t.tU.1t
te be.U.tten om uch met de ee.lt.6te 6tudenten naait binnen te We.Jtken en
uch manu militare een plek b.ir.nen het hal.6JtOnd te veJtzekeiten. Ue66t
unt .in de "koeLte" beneden, Imnt boven vallen de 6tudenten al..6 vUegen.
PI'. ll.edakü.e hee6.t wtattiem bulote.n uil pJtOtut de volgende Ujn blanco
e latVI.

Ondelt On4 gezegd en ge~en, cUe 6peech «w vvufomd ptLtvuuJli..6Ü4ch.
Zo bv. waalt Ve Somelt het had ove.JI.de Nnegatieve reaktie vanwege de stu-
denten- tegen de Jtek.toJten, "te verklaren door een voor hun leeftijd ka-
rakteristiek absolutisme". En luUvutc~, zei hij ciaaJL niet dat de 6W-
denten een 6hcht vooltbee1d hadden aan 'het dagelijks spektakel van
drukkingsgroepen allerhande, die hun wil proberen door te drijven tegen
de meerderheid"? Het gevaalt, zo 6te1de hij, Ug.t "in hun impl iciete o-
vertuiging dat zij weten wat goed is voor de maatschappij en dat dit e-
ventueel tegen de meerderheid in moet worden doorgedrukt". Op cUe man..ieJt

en "bepaalde studenten-aktivisten" dr.W1el.ijk "rijp" vooJt "totalitair
denken".
WaaJtOVeit Ml6.t cUe man het? 8edoel..t hij 601716dat de 6wdenten uch vaku-
urn moeten laten veJtpClkken, met op het etiket: "StudeJlt. 8elUlJteJl bij la-
ge tempeJr.a.tuwt en buclu.t.tU.n tegen het ti.c.h:t. Goed 6tu.Uen na gebJw,i.k"f
Helemd4l goll.Ü.g u:vul het ll.WVI. hij de 6tudenten adviAevule uch Ueve.JI.
buig te houdeJl met de akute p.'LOblemen cUe. .in de publieke bel.ang6.te.lli.ng
6.taan: de 300.000 u,'e.JI.klczen, de 006tblokcLi.6û.deJtten, llet vluchteUngen-
p.tobhem, de ayatoUah' 6, de. on.óuikkeUng6landen 06, en dit laa.t6te zal
wel. een ve.lt.6p.'Le~ ujn geu.UÄ.t, "de eksp lc+tat te van de bevolking door
despoten in Afrika '. VaM.iw aan doen, jongeJl6, 06 tenmin6te je "be-
kOll1llemisen verontwaardiging ••. uiten", dat Is je u.tVte.Ve Jtedaküe
hee6t dat Jtij.tje .:tlI.'et'matll a6ge.lopen, maalt het ondCJU.Ui.j6aan de unive.lt.6i-
.tei.t 6chijnt niet tot de bel.angt~kende pltobl~n te behoJten IlWVlOVeJt de
6.tudeJlteJl hwt Ve.Jl.Ontllna.ll.cUging mogen uiten. En aangezien de openW!lMede
van de lI.ek.toJt, a6gaande op haalt toon, duidel.ijk tot het OndVUuij6 aan de
WUVe.lt.6Uei.t behooJt.t, voe.U de ll.edaküe zich zedel.ijk veJt.pUc.llt de Velt-
delte. koJVtupondenUe cUenaangaande te 6c.1VUlppen. N~!

!:Jat de toup.'Ul.Clk van dit. K. lIe.J1.~ - WP-veJt.tege.ntOOoJt.d.i.ge.JI.- betll.e~,
daalt hebben tee. alle 6ympa..tki.e VOO,'L.At../; we het goed UeJl iA die gel.ijk-
6c.hakeUng van het 6ta.tuu.t van de v44.tbenoe.mde 446iAten.ten met dat van
de. plt06u60.'Len zoiw al..6 de geUjk6c.hakel.ing van het NUHOmet de. wtie6:
het mag, al..6 het kan binnen het bu.taande budget. Met zoiw voelen u,oe,
mee. llocltten we ec.h.teJt vt'llkevul ujn, dan 6taa.t de lt.UbII..iek "het vUegend
6cheeJtmu" w.i.jd open VOM ee.n Jtechtze.tüng.
Zel.6 hadden we UeveJt een student vooJtaan gezien, maalt de Itede van 11.
FJtanc.q, IvWtgltaadvJtijgutd.de, «w on.tegeJl4pJtekeUjk p.U.û.g weJr.k. Ujn
VOOJt4.te.f om de veJtbete.Jting van het 6.tud.ü.6inande.Jting66tWel. v.ia een
"afuull!1I:Uche. bel.a4Ung" te laten betalen dOM de geplLi.viUgeeJtde bezit-
teJt6 van een unive.lt.6.i.ta.i1t. cLi.plorr.a moet eJtn4tig woJtden genomen. Het hee6.t
iw van het Jtel.a.tiveJtende en JteaU6Ü4che ~1t1M Ve SomeJt zo vt'AtJ.c,ij-
el.d in ~jn ~en hee6.t gezoc.lt.t.

VETO-FOUTEN

Het gaat eerder om lezersfouten.
Een aantal mensen die Veto thuis
willen hebben, hebben hun adresfor-
muliertje onjuist of onvolledig
ingevuld.

Hope1 ijk krijgen die dit nunmer el-
ders in handen en geven het juiste
adres door, want anders kunnen ze
nog hêê1 lang wachten tot er een
ntJr.1llerin hun brievenbus valt.

Jos Mergeay
's Meiersstraat 5,
3000 Leuven
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OJEKTONDERW:IJS': WIJS
PlI.ojek.tondCJU.Ui.j6 butaat. liet kan, en unt m.i.66duen niet aigemten iA getCeteJl,
het kan zel.66 aan de KULeuven. Sede.ll..t 1973-7974 wtAk.t de a6de.ling Sociale Pe~
dagog.iek KULeuven met pJtOjek.tondeJllÇ(,j6. VoUe vij 6 jaalt dUh. Een gelegeJlheid
ommet een a6gutude.eJufe te gaan pJtaten. StumUJ Vienne 6chwte de 6ilo606.iem ac.lt.teJt het pJtOjek.tondCJU.Ui.j6 ilteek.t.
TeJt vvulr.W1el.ijking: p.'LOjek.tondCJU.Ui.j6iA een VOII.m van leJten WIlJl.Itb.i.j~n gJtOep
eJl4en zel.6 een bepaa.l.d thema. I"pJtOjekt" I uUd.(.epvl. Ma4It zoal..6 je hieJtOltde.JI.
kan lezen iA het mee.JI..
VI'. a6del.ing Soda.le Pedagogiek le.i..tU. voolU1ameUjk ma.a.t.t.c.happeUjke voJtm.i.ng6-
tet'llke.1t.6 op.

DERWIJS: NOOIT NEUTRAAL
Projektonderwijs (1) vertrekt van de
vaststelling dat onderwijs op hon-
derden manieren met de maatschappij
verbonden is. Ons onderwijs staat
niet op zichzelf. Het enorme over-
wicht van de zuiver inte11ektuele
"vorming" bv. is een rechtstreeks
gevolg van een door de technologie
gedomineerde samenleving.
u kan je tegenover die maatschappi~

die je onderwijs domineert, èen hou-
ding aannemen in de zin van: Mnou,
zo slecht hebben we het nier nog
nietN, en dan ga je in feite de waar
den die de maatschappij kleuren, o-
vernemen in je onderwijs.
Maar je kan ook kritisch gaan staan.
Je kan je bv. afvragen of de over-
dreven nadruk op de produktiviteit

le;rel'\t"Van de bejaarder,
(en van de jeugd) tot gevolg heeft,
of je kan bekommerd Zijn om het ef-
fekt van dezelfde produktiviteit op
het leefmilieu. Enzovoort.,. In fei-
te maak je in je onderwijs altijd
een keuze. P.O. wil er uitdrukkelijk
naar streven de mensen te emancipe-
en, te bevrijden van de banden die

hun ontp 100 nng renrnen, hen terug
schepper te maken van hun eigen han-
delen.
Als ondCJU.Ui.j6richt het zich op het
blootleggen en verklaren van de on-
derdrukkende faktoren in de samenle-
ving. Haar het blijft niet bij teo-
rie. De vaststelling dat er een on-
verbrekelijke band bestaan - en moet
bestaan - tussen onderwijs en samen-
leving, en de keuze om emanciperend
te zijn maakt dat de projekten al-
tijd tot doel hebben ergens een wer-
kelijke verandering - hoe beperkt
ook - te bewerkstelligen. De projek-
ten worden vanuit die optiek gekozen
In de praktijk van Sociale Pedago-
giek betekent dit dat zij vaak wor-
den voorgesteld door, en uitgewerkt
et de hulp van, organisaties die

aan vormingswerk doen [Infodok, Oi-
onde, KAV, Elcker-Ik, enz .... ).

Dit heeft dan logischerwijze iMpli-
katies op gebied van ondell.zoek. Het
gaat hier niet langer meer om "waar-
denvrij" maar om geëngageerd onder-
zoek in dienst van het welzijn van
de mens.

LEREN IS EIGENLUK LEVEN

P.O. vertrekt niet alleen van een i-
dee over de relat ie mens-onderwij s-
maatschappij, maar ook vanuit een
andere kijk op het leren. Leren
heeft iets te maken met je tota1
persoon. Leren is eigenlijk leven,
of zoals Oecroly het zegt, je moet
"leren op te leven door te leven".
Essentiëe1 in leren is dat het uit-
gaat van je persoonlijke vraag en
van je eigen motivatie. Je zal de
verstokte Alma-bezoeker. moeil ijk
kunnen bijbrengen hoe je goeie sto-
verij maakt, ma~r als je hetzelfde
uitlegt aan de ~ok van dienst op een
gemeenschapskot heb je veel kans dat

1 (1) Verder afgekort tot P.O.

hij het nooit meer vergeet. Leren
heeft dus weinig te maken met wat
daar nu maar al te vaak voor door-
gaat: het overdragen van zgn. onmis-
bare infonmatie. Dat laatste feno-
men noemen we "onderwijzen".
In P.O. leer je vanuit je eigen
"nood". Je trekt zelf op ontdekking,
weliswaar met de schrik van "kan ik
dat wel?", maar ook in de zekerheid
dat de verworven ervaring êcht van
jou zal zijn. En, zie vorige para-
graaf, je leren is op die manier
niet alleen op de praktijk gebaJ
het is er ook op geJticht; je wêrkt
verdraaid aan iets, je voelt dat je
iets doet dat een betekenis heeft
die wat ruiMer is dan je diploma.
Er blijven konkrete resultaten van
over.
En daarbij ~:omt 11O!j dat P.O.
werk is. Dat SChept altijd w
nodige problemen, maar het maa
mogelijk te leren in een
tie met de opvattingen v
en het geeft het specia
men voor de "goeie zaau"
Solidariteit ja, komp
dankt.

JU-EN MET JE PROF

Een vorm van leren die uitgaat van
de hierboven geschetste filosofie
vraagt een eigen soort organisatie •
Op dit punt reageer je met P.O. te-
gen de "onderwijs"methode waarbij
deskundigen ("professoren") eigen-
machtig bepalen wat, wanneer en ho
geleerd zal worden. Met P.O. verzet
je je principieel tegen het "onder-
wijs" dat voorbij !Jaat aan de mense-
lijke eigenheid van de student. Je
wil komen tot een mens-mens verhou-
ding door en binnen een zekere maat-
schappijbetrokkenheid.
In de lijn daarvan is binnen Social
Pedagogiek een interne demokratise-
ring doorgevoerd. De beslissingen
aangaande de organisatie van het le-
ren worden er in gemeenschappelijk
overleg genomen. Daarvoor bestaat
een algemene vergadering (staf en
projektgroepen) en een dagelijks be-
stuur (1 afgevaardigde per projekt-
groep en 2, 3 stafleden).

Het is merkwaardig dat het P.O. in
Sociale Pedagogiek tot stand gekomen
is nadat de studenten zich in groei-
ende mate waren gaan realiseren dat
de doceermethode zich tot maatschap-

veJtvolg: p.2



veAvclg van p.1

pelijk vormingswerk verhoudt als wa-
ter tot frieten. Wellicht mag je
daaruit besluiten dat je je leren
maar gaat in vraag stellen als je
weet waarvoor je leert. En precies
dat wordt aan deze universiteit nog
al eens vaag gehouden.

B.N.L.

Voor inlichtingen over projektonder-
wijs kan je terecht bij de Appêl 80-
Werkgroep Onderwijs (korrespondenti~
adres: Luk Balthussen, Hechelse-
straat 102, Leuven) en wellicht ook
op de afdeling Sociale Pedagogiek
(Vesaliusstraat 2).

delactls
hom"'uBque·
Tijdens de ~amenb en in het begin
van de vak~e was het opvallend
hoeveel studenten van beider kunne
met gebJtDken aIUIIenen benen rond Iie-
pen. * Wij vreesden al dat ze toege-
takeld waren door een ~6 op een
eksamen. * Maar in het interview

t de studentenpermanentie van GeA-
ma4n4e in dit nummer wordt ontkend
dat er "IIIooitden"gebeuren. * En dat
moet wel zo zijn, want na de vakan-
tie - of de ~ede zit? - blijken dE
plaa4teA en de kAukken nog altijd
goed in de maAkt te liggen.

*Als er nog gtJreen4chap6huizeA.6 nog
aan 't zoeken zijn naar een naam
voor hun kot, willen we hier wel een
paar ~uggutiu aan de hand doen. *
Geplukt uit het rijke adAu~enbe-
4tand van het Vetopubliek. Enkele
namen zijn gepa.ten.teeAd (pat.); let
dus op. * De ko11ektie gaat van ~'oe~
4el: Hel Ei, de Soep (pat.), over
di~\en: Ve Pou (pat.) met variatie
Pe Kat tot overname van illustere

rbeeIden: La G.i.aconda, HU. KJtem-
,UJt' (eat.KUL),.* De. v.i.ruUnglLi.j~te
'--n -Wee"dîter'deze:'-JU4t" U4 voor

is gelegen in de JU4tU4 Lipsi-
t.

Si'" ~~: ste week van oktober 1S
Ve ~- wUVeA.6.i..tw veranderd.* In'. I ' van die week staat een
foto,~rbl .~ het onderschrift
aan De 'Sc.r ' ,~UB wordt toegeme-
ten. * En .1!$~' de foto niet goed
bekijkt, }ou"je nog zweren dat De
Somer veel weg heeft van prof. Van
Geer. van de VU ••• ? .. KUL??

*Jongen4! Gaat die student ~zend-
4nel op een zenuwótz..UtlUng af! * In
de eeA.6te ~~ek van het akademiejaar
kwam een vadeA de ~U44en voor
zijn ZOOit in de Acco halen. * Zoon-
lief kon zel6 niet langsgaan want
hij mout 4tudeAen.

*De pau4 - wat moet die een onhyg~ë-
~che mond hebben na al dat g~ond-
geku6 op z'n rondreis - laat ons
verder in onzekeAhUd. * Hij heeft
~naal Suenen4 laten weten dat
die nog rustig verder z'n 6u.n1z.tie
kan uitoefenen tot het einde van hët
jaar. * En met geen wooitd rept de
Heilige Vader over een opvolgeA. *
Ook v~ce-~ekto~ SeAvotte zal dus ook
nog enige tijd op hu.e kolen moeten
blijven zitten.

*

EEN ZAKDOEK EN EEN SCHOUDER
OM OP UIT TE HUILEN

VolLig akad~ejaM nam KJtlng~ het ~6 0111Ujden4 de wamenp~o-
den .ut elke 6aku.Uw 06 IvWtg een "~tuden.tenpeJUlWtenUe" op poten te zet-
ten. Mu. de a6~che "~0li..dtUA .in de ~amen4" weJLd h.i.eAVOO~p.\OmoUe gevovut
Bedoel.ótg 100.4 .in dlze 6aku.UW enkele (pa.4 a6gutudeeAde 06 .thu.i.6-) ~tuden-
ten te pl.a4.t4eJtop een c~ punt lUUlIt ~tuden.ten ",el ~~n 06 andeA wa-
men~bleem teAec.h.t konden aû eeA.6te opvang. liieAllleewdden men tegemoet
komen aan hU. wegvallen van dl!- CÜen4t Tele-OntJtaat di.e tot dan toe de ZIUUllt-
~te noden had gelenigd.
V.i..t ~pe,WrreJ'r..t l.uk.te-Ut de IvWtg GeIUIIaI\.Ül. Hoe het allemaal
V.i..t elz4peJLi.menttu.kte in de IzJWtg G~. Hoe hu allemaal ~tt z'n weJLk
g.ütg, 06 de ~tuden.ten eA b.ij geholpen en de ~66en eAIIleeVeAveeld l4tVlen,06
het de IIIOwe toont om dvr.gel.ijlz. .in.Ui..tttie6toch.in de andeAe lvL.Ut9envan
de gMnd te IzILijgen... vltagen CUUlItOpdil. pe/UllOJtentiehou.deA.6van GeIUIIaI\.Ülan,t-
wooitden.

STUDEHTEHPERMAHEHTlE

VETO: G.ótg het ~e6 0111een Te-
le-dieJ't4t, ge.o~gan.i.6ee.itddoo~

~tuden.ten, op te zetten u.i..t van GeA-
lIWlJ1.6 e, 06 100.4 het ee.itdeA een .idee
van de KJt.ótg~d?

GERM: Het idee ging uit van Germaan-
se. We wilden eigenlijk onder-

zoeken of een dienst als Tele-Ont-
haal goed werkte en nodig was. Hier-
voor dachten we een werking op te
zetten tussen de ombudsdienst van de
fakulteit en de dienst'Tele-Onthaal.
Toen echter het bericht binnenliep
dat de dienst Tele-Onthaal opgedoekt
werd, beseften we dat er iets funda-
mentelers dan we aanvankelijk ge-
pland hadden, in de plaats moest ko-
men. We hebben dat het idee van een
tele-eksamendienst binnen onze eigen
fakulteit uitgewerkt. Op 't Stuc be-
schouwde men onze dienst als opvang-
centrum voor gans humane wetenschap-
pen. Wijzelf hebben het nooit zo
ruim gesteld, voor ons was het iets
van en voor Germaanse.

VETO: Wie vC!.Jl.ZoJtgdede opvang: l4tVleJt
he.t vlLi.jlAJilligeA.6, leden ~'an

het pIU1u~dium 06 IIIeJ't4en die .ut de
KJt.ótg~ zaten?

GERH: Ons origineel idee was te wer-
ken met vrijwillioers, met me~

sen die tijd hadden. Maàr dra bleek
dat we best werkten met mensen die
door de studenten alom gekend waren.
Zo konden we het probleem van de on-
bekendheid en drempelvrees, waarmee
de vroegere Tele-Onthaaldienst voor~
durend te kampen had, opvangen. Te-
vens stonden we hiermee vrij dicht
bij de studenten, wat niet helemaal
kan gezegd worden van de ombuds-
dienst. We hebben drie ploegen op~e-
steld, in elke ploeg zat iemand die
door praktisch alle studenten gekend
was; dat waren de praesis en de twee
ex-praeses van Germaanse.

VETO: Van l4WlIteeAtot l4WlIteeAII.ttó de
peAmC1ltenUe van de ontJtaat-

dieJ't4t veAzeke.itd?

GERM: We waren aanwezig van maandag
tot en met vrijdag van 14 tot

18 uur en dit gedurende de hele eks~
menperiode. Omdat we nauw samenwerk-
ten met de ombudsdienst die de hele
voormiddag verzekerd was en in een
nabijgelegen lokaal gevestigd was,
konden de studenten altijd ergens
naartoe.

VETO: WaalLitt VeA.6c.hil.dejutUe op-
vang met die van de ombu.d6-

dien4t?

GERH: De ~budsdienst deed meer pra~
tisch werk. Wij hebben ons

nooit bekommerd met afspraken maken
met proffen of het uitstellen van e~
samens. Dat was onze taak niet. Kwa-

men er mensen met dergelijke vragen
bij ons, dan zonden we hen door naar
de ombudsdienst of verzamelden de
aanvragen en belden die door,
Bij ons kwamen vooral mensen met ek-
samenproblemen op het ogenblik dat
ze eksamen moesten afleggen, of men-
sen die het eventueel uitstellen van
een eksamen wensten te bepraten. De
aanvragen die we naar de ombuds-
dienst doorzonden waren positief in
die zin dat ze met de betrokken stu-
dent reeds duidelijk uitgepraat wa-
ren.

VETO: Hoeveel ~tu.deJ'r..ten hebben ge-
b-'l.Llik gemaakt van de on.th.a.at-

di.en4t?

GERH: Een 50 a 6D-tal mensen hebben
tijdens de eerste zittijd om

raad gevraagd. We kregen lichte pro-
blemen, zoals studenten die een blad
van een kursus misten, en zware pro-
blemen te verwerken zoals mensen die
het echt niet ~eer zagen zitten, die
niet meer konden slapen, die wilden
opgeven of niet meer naar het eksa-
men durfden.

VETO: Wdlze l4tVlende meut ~'ooûomen
de ~ble.men bij de 4tudenten

die om ~ vMegen?

GERM: Vooreerst kwamen vragen als
"hoe moet je zo'n vak blokker1?'

en "ik aeraak er niet aan uit en het
zal niks worden" steeds teruo. Ander-
zijds informeerde men naar hêt eksa-
mensysteem met vragen als "heb ik er
voordeel bij een nul te vragen of
door te werken?", "hoe zit het met
mogelijke vrijstellingen voor sep-
tember, voor een bisjaar?".

VETO: Op welke wijze weAdm de ~tu-
den.tm IIIet~ble.men doo~ jut-

üe opgevangm? Volgden jutUe een
bepa.a.tdemethode?

GERH: Gewoonlijk lieten we ze uit-
praten tot ze rustig werden.

Daar is al heel wat mee opgelost.

---- KRUISWOORD --------------------------------

HORIZONTAAL

1. afgestudeerd humaniorastudent 2.
dom (z.rl.) - bejaarder 3. snijgedee}
te van mes - en andere 4. verering -
Latijns zijn - Nederland 5. omsloten
waterplassen - groep 6. meisjesnaam
- eng - Frankrijk 7. neo-klassiek -
meest voorkomende klinker in het Ne-
derlands - Spaans hoera 8. water-
kant - cel 9. sportbeoefenaar - bun-
deltje 10, Portugal - kinderen niet
toegelaten - ontsnappingsgaatje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4

5
6

7

8
9
10

VERTIKAAL
1. iedereen - akademisch personeel
2. fakulteitsgebouw van Landbouw 3.
want - ieder 4. ter plaatse met -
gelijk 5. gij - eenmaal - neem voed-
sel 6. steenblok - bromt 7. in uit-
voering - Socio-kulturele Aktiegroep
Leuven 8. en dergelijke - miserie
9. ontkenning - eveneens 10. over-
dracht

2

Ook gingen we de situatie waarin de
betrokken student verkeerde duide-
lijk bevragen. We vroegen hoeveel
vakken er als slecht, hoeveel er al
goed waren; wat er al gekend was van
vakken die nog moesten afgelegd wor-
den. Aan de hand van de antwoorden
konden we het mogelijk aantal vrij-
stellingen schatten. Op basis hier-
van gaven we de student de raad om
al dan niet verder te doen, of zich
op bepaalde vakken te koncentreren.
Vanuit de situatie van de probleem-
student trachtten we steeds voorstel·
len te doen die voor de persoon in
kwestie zo voordelig mogelijk uit-
vielen.

RESULTATEH
VETO: Hee6t de ontltaat- en opvang-

dien4t enig ~uu.Uaa.t opgele-
veAdf

GERM: "De student" keert niet vaak
terug om te zeggen: "dat heb

je nou 's goed gedaan". Wel menen we
te kunnen stellen dat een aanzienlijk
aantal van de mensen die langs geko-
men zijn geslaagd waren; 30 a 40~
tijdens de eerste zittijd en nog
heel wat tijdens de tweede zittijd,
Je kan natuurlijk nooit meten of de-
ze laatste groep meer of minder vrij-
stellingen zou gehad hebben zonder
onze dienst te raadplegen.

VETO: l~jn eA, ~ d.i..t -Ut.<.Uatie.6
van G~e bwe6t, konklu-

Ûe.4 te notellen naM. ande-'Le W.l1gen
toef

GERH: In andere kringen - ook Land-
bouw en vrijgestelden van 't

Stuc hebben iets dergelijks georga-
niseerd - is het minder goed of hele-
maal niet gelopen. Het was ook niet
gepropageerd in de andere kringen.
Voor ons is de beste vingerwijzing
in die richting dat we het dit aka-
demiejaar opnieuw zullen opzet~en.
Het was een sukses. Voor de andere
kringen loont het misschien de moei-
te om het ook eens te proberen.
Als je met vrijwilligers werkt, moet
je deze mensen ook grondig voorlich-
ten over het eksamenreglement zoals
het geschreven staat en zoals het
toegepast wordt. Deze voorbereiding
viel bij ons weg aangezien de mede-
werkers het reglement reeds van bin-
nen en van buiten kenden door hun
werking in de kring. ~~ar zelfs als
men hierover helemaal niets weet is
een shouder om op uit te huilen en
een hoop zakdoeken beter dan niets.

VETO: Hoe veJtklaJr.eJtju.Uie dat de op-
vang voo~ de kAinge.n van po4i-

Ueve we..ten4ch.a.ppcn, cüe geoJtgani-
4e.eAd u.'e)tddOM vujgutelden van 't
Stuc, rrW.tu.kt ~?

GERH: De voornaamste oorzaak ligt in
het feit dat deze opvangdienst

en de mensen die er de permanentie
verzekerden voor de studenten even
wereldvreemd waren als de dienst Te-
Ie-Onthaal. Bovendien was dit een
gecentraliseerde dienst, gevestigd
in een bijgebouw van Alma 111. Tegen
een gecentraliseerde dienst pleit
dat niemand de geplogenheden van
meer dan drie fakulteiten kan kennen
Om suksesvol te zijn moet een derge-
lijke dienst gedecentraliseerd geor-
ganiseerd worden.
Wij daarentegen hebben dadelijk af-
gewezen een dergelijke centrale
dienst voor humane wetenschappen te

veAvolg: p.3



vVlvolg van p. 2

verzorgen. Onze opvangdienst was vol-
ledig op Germaanse gericht. We had-
den afspraken gemaakt met de ombuds-
dienst van Germaanse en haar ge-
vraagd tussenbeide te komen voor een
lokaal in de fakulteitsgebouwen. We
hebben met niemand anders samenge-
werkt. We zaten op een plaats waar
de student in moeilijkheden zo wie
zo moest langslopen. Op ons burootje
klopte het hart van de student.

VETO: Hebben jullie een aan.tal. 1vU-
.tie.k en VVl.ZatrteJ.d.ten aan u.en

van eelt a.an.ta.t pilo 66en, van het e.k-
~am('JlJlIj6tevn? Hoe woltden die dooJtge-
6pechi l1.IWl de IvWtg?

GERM: Met onze aktie is er niets
fundamentee 1s gebeurd. We 1 heb-

ben we de gerechtvaardigde illusie
dat er enkele mensen geholpen werden
en enkele hoeken afgerond. Het sys-
teem is niet veranderd, het blijft
even dom. Wel hebben we het drage-
lijker kunnen maken.
In het plan dat 't Stuc vooropstel-
de bij bespreking van het idee "op-
vang en begeleiden van studenten in
moeilijkheden" stond o.a. "mistoe-
standen optekenen", "aan de deuren
oaan staan van eksamenlokalen en aan
mensen die wenend buitenkomen vragen
wat er misgelopen is". Dit diende
dan teruggespeeld naar de fakulteit.
We hebben ons hier niet mee ingela-
ten. Vooreerst omdat er te weinig
mankracht was, maar ook omdat we een
dienst wensten op te zetten om stu-
denten te helpen en niet om proffen
zoveel mogelijk last te bezorgen. De
eksamenperiode is een zware periode
voor de student en de studentenwer-
king moet instaan voor zijn leden.
Wat we vaststellen is dat juist in
deze periode alle studentenwerking
ontbreekt. Dit euvel hebben we met
onze dienst trachten weg te werken.
We wilden eerst en vooral de student
in deze moeilijke periode bijstaan;
we wensten niet het proces te maken
van een systeem. Over het feit dat
we achteraf niet konden zeggen "dat
en dat is er misgelopen" hebben we
ons geen moment bekreund.

GERM: Het zit 'm vooral in het eksa-
mensysteem dat moet herdacht

worden en niet zozeer bij proffen
die hun boekje te buiten gaan. Als
het echt uit de hand zou gelopen
zijn bij bepaalde proffen dan zouden
we dit zeker vernomen hebben. Na ver·
loop van tijd zouden de stu~enten
het optreden van een prof ook als
eksamenprobleem gaan beschouwen. Ik
ben van mening dat onze manier van
werken zinvoller is dan aan de deu-
ren van eksamenlokalen te gaan sta~
Tevens dient het gezegd dat er tij-

dens de eksamens geen "moorden" ge-
beuren. De mensen die in problemen
geraken hebben die meestal op de
een of andere manier zelf veroor-
zaakt, wat niet betekent dat ze er
altijd schuld aan hebben. Vrij zel-
den is de prof de oorzaak, wel wordt
hij de zondebok van de student.
Trouwens niemand is komen klagen o-
ver het gedrag van een prof; gebeur-
de dit toch dan was bij nader in-
zien de klacht vrij dikwijls onge-
grond.

VETO: ~'a.6 Vl geen oveJtla.ppûlg ",et de
diC!ltJl.ten van TeLe-V.ient..t, die

~p.ij.t4 het 6e..U dJl,t het ge.koölLCÜ-
nee.lLd geheeL opgedoekt ~, .toch a6-
zonde.Alijk bleven weAken?

GERM: Aanvankelijk dachten we dat we
veel mensen zouden moeten door

sturen naar de diensten van Tele-
Onthaal en de ombudsdienst, maar het
tegenovergestelde bleek waar. Er
kwamen mensen met de klacht "ik ben
al vier keer bij de studentendokter
geweest en het is nog niets beter",
of "ik heb al veel pillen geslikt
en toch gaat het niet". Terloops
dient gezegd dat de studentendokters
erg veel en erg vlug pillen voor-
schrijven. Dat hebben ze trouwens
tijdens een voorbereidende verQade-
ring zelf toegegeven. De zwaarste
gevallen die bij ons kwamen aanklop-
pen stonden onder doktersbegeleiding
en namen slaappillen. Ik baseer me
hier op een viertal gevallen, wat ik
vrij veel vind voor een kring. Ik
zeg hier niet mee dat de dokters de
oorzaak zijn van het falen van die
mensen, wel dat ze erg vlug pillen
voorschrijven. Als er iemand binnen-
kwam waarvan ik dacht: "die man zit
lietlledische probl_n, laat ik hem
maar doorsturen naar de studenten-
dokter", dan kreeg ik in alle geval-
len als antwoord "daar kom ik net
van". Dit bewijst dat er meer nodig
is dan pillen dat wij met onze op-
vangdienst, waar men z'n hart kon
luchten, de bal niet misgeslagen heb-
ben.

EKSAMENSYSTEEM 7

VETO: 16 de eJuameMe.glvnenteJWtg
voldoende ~.tudent-geM.ch.t. 06

Ug.t het tot van de 6wde.n.t nog dik-
w.ijt6 .ot 'tallden van een at-dan-n.iet
6.tud ent - minded pILO I.?

hetvRe.end.cheer ...
~

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT

Met aandacht heb ik uw bijdrage ge-
lezen in het oktobernummer van Veto.
Mag ik in dat verband een paar pre-
ciseringen aanbrengen?
1. De pauselijke tekst geldt voor
kerkelijke instituten van pauselijk
recht, die doorgaans door de H. Sto~
werden opgericht en opleidingsinsti-
tuten zi~n voor de clerus; hij geldt
dus niet qua talis voor Leuven dat
een ander Juridisch statuut heeft.
2. Uw bevestiging dat de Univ. een
"heremiet" moet zijn, begrijp ik
niet, en ik zie eerlijk gezegd ook
niet goed in waar of hoe ik dat zou
geSChreven hebben.
3. Ernstiger bezwaar heb ik over uw
formulering van het probleem geloof
- wetenschap die u doet in negentien·
de-eeuwse termen, terwijl ik er een
andere dimensie had proberen aan te

geven. Waar gij spreekt over een te-
genstelling tussen dogma en gelovig-
heid (alsof die twee met elkaar in
conflikt moeten of kunnen komen),
heb ik gesproken van een conflikt
tussen de eisen van de liefde en de
eisen van het denken. Concreet bete-
kent dit: een prof. zou zijn socio-
politiek of sociocultureel engagement
dat op zijn geloof berust, belangrij-
ker kunnen vinden dan zijn weten-
schappelijk werk, of omgekeerd: om-
wille van dit laatste elk engagement
vermijden. Vindt gij ook niet dat
dit iets anders is dan "om zijn we-
tenSChappelijkheid vrij te stellen
zal hij religieuze dogma's moeten
ontkennen"?
Deze enkele bedenkingen als teken
van mijn appreciatie voor uw inspan-
ning om in Veto serieuze dingen te
plaatsen.

H. Servotte

VETO: Het eksamenreglement is een
reglement als een ander. Het

is noch student-, noch profgericht,
noch gelijk wat. Als je het regle-
ment van de KUL vergelijkt met dat
van andere universiteiten dan komt
het er goed uit; wat niet wil zeggen
dat het goed is.
Wat'zeker negatief is, zijn de voort·
durende veranderingen aan de inhoud
van het reglement. Het verandert elk
jaar zodat je op je tenen moet staan
om te weten wat nu eigenlijk het re-
glement is. In die zin is het zeker
niet studentgericht. Men schenkt er
niet het belang aan dat het heeft.
Maar wat wil je, de universiteit
blijft vanuit het oogpunt van het
rektoraat een onderzoeksinstelling
en geen onderwijsinstelling, terwijl
vanuit het oogpunt van de student
het tegengestelde geldt. De univer-
siteitsoverheid ziet het onderwijs
als middel om van de staat subsidies
los te weken voor onderzoek.
Of het lot van de student in de han-
den van de prof ligt, geloof ik niet
De zogenaamde sterke eksamenverhalen
zijn met de haren getrokken. Ik ge~
loof niet dat sommige proffen alles
in het werk stellen om mensen te la-
ten zakken en andere door te laten.
Ik gelOOf niet in veel geluk op het
eksamen. Je kent je stof of je kent
ze niet en dat zal het voornaamste
argument zijn om al dan niet te sla-
gen. Dat je soms met wat geluk kan
doorkomen betwijfelt niemand, maar
dat zijn de kleine kanten van het
systeem.
Het eksamenreglement is zeker niet
anti-student gericht. Wel kan je de
eksamens zelf in vraag stellen en
zeggen ·is dat het goede systeem?".
Als je de eksamens niet in vraag
stelt en zegt "er moeten eksamens
zijn", dan zijn we met dit reglement
niet zo slecht af. Of het eksamensys
teem een juist systeem is, durf ik
in vraag stellen. Of d{t eksamensys-
teem voldoet als systeem, zou ik
zeggen: ja, tamelijk.

VETO: Hebben j u.Ui.e eventueeL een a!
.tVlna.tie6 VOOItde ek6atrt~?

GERH: We hebben destijds een voorbe-
reidende vergadering gehouden

over het creditsystee. als alterna-
tief van het eksamensysteem. Maar
ook hierin schuilen vele gevaren.
Het kan beter, maar ook slechter
fungeren dan het het huidige systeen
Als het een verzwaring van het pro-
gramma zou meebrengen of OM de tien
weken een eksamen waarmee je elke
vorm van studentenwerking plat legt,
zou inhouden, dan valt het zeker
slechter uit dan wat we nu hebben.
Indien het ertoe leidt dat iedereen
meer op eigen tempo zou kunnen gaan
werken en indien er een grotere keu-
ze zou Zijn van vakken zodat de ba-
lastvakken zouden wegvallen, dat zou
het een positieve inwerking hebben.
De smet die kleeft op het huidige
systeem betreft niet zozeer de eksa-
mens, wel het selektiemechanisme dat
eraan gekoppeld is. Kandidatuurstu-
denten hebben veel meer eksamenpro-
blemen dan licentiestudenten. Bij
deze laatsten wordt immers niet meer
gelekteerd, maar wel gekontroleerd.
De eksamens worden dan ook niet zo
drukkend aangevoeld, alhoewel de
stof niet minder gemakkelijk is. Ie-
mand die in de kandidaturen zit
weet daarentegen: het is erop of er-
onder. Het selektieprincipe is de
door voor velen. Omwille van die se-
lektie worden in de kandidaturen
vakken onderwezen die moeilijk leren
stof die niet interessant is maar
wel het geheugen test. Het zijn die
vakken, niet de interessante vakken
die mensen problemen opleveren.

3

VETO: Ple..U je dan .ot ze.kVle z.ot
Met. VOOIteen .ingang6wamen

dJl,t ZOCÛlJug 6 eLek.t.eelL.t dJl,t VOOItde
gutaagden ~aten .ot kancüda..twL1!J1 06
.ucen.tiu OMlCge.Ujk IWltdt?

GERH: Het ingangseksamen zoals het
nu loopt bij de burgerlijke in

genieus bijvoorbeeld geeft geen waar
borgen. Vijftig procent van de kan-
didaten worden uitgeselekteerd Maar
hiervan slagen in de eerste kandida-
tuur nOQ maar 30 a 40~, Daar waar
het ingàn~seksamen een slaagkwotum
zou moeten hebbpn van 70~ çeeft het
niet veel bet~~ resultaten dan in
fakulteiten waar er geen ingangsek-
samen is. Bovendien legt het een te
zware druk op het middelbaar onder-
wijs.

Wat wel positief zou kunnen zijn
lijkt me een ori~nteringssemester.
De cijfers van de kommissie studen-
tenbegeleiding betreffende de parti-
eels laten met een opvallend klein
foutenpercentage voorspellen wie
zal slagen en wie niet. Het is zo
dat iemand die op de parti~le eksa-
mens 30 of 40S haalt, geen kans
heeft op slagen. Terwijl iemand met
70S zeker slaagt. Wanneer men op
dergelijke basis studenten zou kun-
nen zeggen:dat zijn je kansen, maar
je kan alvast dat en dat vak volgen
zodat je - indien je niet slaagt -
kan overschakelen naar een andere
onderwijsrichting, dan zouden we
heel wat verder staan.
De vraag is of dit realiseerbaar is.

VETO: Studenten klagen eJtOVVl dJl,t
pIL06U601Len warrre.nt. a6nemtlt

met. vlLOegVle JtuuUa.tvt .ot de hand,
ook die van andVle vakken. Zou. daaJt-
aan ni.w ku.nnen ge.w.ijz.igd waMen?

GERM: Dat gebeurt maar je kan er wei·
nig of niets tegen doen. Wie

kan immers zeggen of het gebeurt of
niet? Iedereen heeft het recht bij
het afnemen van een eksamen je pun-
ten te noteren. Of een prof de pun-
ten voor zich legt, of hij kijkt er
maar even naar voor je binnenkwam,
maakt niet veel uit. De resultaten
van proffen die er rekening mee hou-
den verschillen gewoonlijk niet veel
van proffen die zich niet bewust
zijn van het feit dat ze er rekening
mee houden. Volgens mij houdt elke
prof er rekening mee. Als je in eer-
ste en tweede kan goed gepresteerd
hebt, is er in de licenties zeker
de verwachting dat je het weer goed
doet. Deze verwachting zal voor de
prof het eksamenresultaat belnvloe-
den.

Het proble~ is dat je niet door
een komputer ge~ksamineerd wordt. In
Germaanse eksperimenteert men hier
mee. De resultaten zullen dan wel
objektiever zijn wat je prestatie
betreft, maar of ze objektief je
kennis weergeven betwijfel ik. Een
komputer kan immers nooit je inzicht
peilen. Dus iemand met een goed glo-
baal inzicht in z'n stof kan niet
gekwoteerd worden door een komputer.
Ik weet ook niet of er iets moet ge-
beuren om je eksamen objektiever te
beoordelen. Waartoe men de proffen
echter wel zou moeten verplichten is
het op fiche zetten van het verloop
van het eksamen zonder evenwel je
punten erbij te noteren. Als je dan
een 8 of 9 haalt, terwijl je een 13
had verwacht, kan je met de gegevens
die de prof opgeschreven heeft je
antwoord konstrueren en zo weten
waar je fout liep. Dan kan de prof
ook z'n punten verantwoorden.

(okt. '79)
M.C.

111 een volgende b.ijdJr.age waten WC!.
enkeLe "'e.nt.en, die kontakt. hebben
opgeno",en met de 6.tude.n.tenpe.ltJlWlen-
.tie van GC!./UIW1.Û1, hu.n .ûtdJtu.kken la-
.ten ve.JUoooMen.



INONZEFAKULTEIT
Een voorbeeld van kursusdienst: WlNA
geeft, in konkurrentie met een luks~
kursus van de prof zelf verschenen
bij Wouters, een kursus uit van 170
bladzijden voor zegge en schrijve
60 (zestig) frankskes, dus 35 cen-
tiemen per blad. Wat Wouters denkt
aan te vangen met zijn versie is
nog niet duidelijk.
En de eerstejaarswerkers van WINA
zijn ook weer kreatief bezig. De
doop werd alvast omgedoopt in een
"schachtenfeest", want "een doop is
een feest voor eerste kan, en geen
koncentratiekamp waar wordt gespoten
met mercurochrome of gegooid met
konfituur en verf". SOII'I11igeandere
kringen kunnen hier zeker nog wat
van opsteken.

POLITIKA is een kring met een lange
en roemvolle traditie, zo openen de
pol-en-sokkers hun eerste kringblad-
nummer van dit jaar. We hopen dat de
traditie niet het enige vendel op de
kale mast wordt.
Denkelijk niet, want prompt is de
ring al begonnen met de Werkgroep

Onderwijs nieuw leven in te blazen.
Dit orgaan maakt statutair deel uit
van de kring. Nog zo'n apartje waar
andere kringen niet aan dachten.
Oe Werkgroep Onderwijs gaat de rol
opnemen van een fakultaire SVB-kern.
Politika steunt de uitbouw van een
politieke studentenvakbond SVB, \~aal'
ln alle progressieve studenten zich
kunnen verenigen.
De Ilerkgroep kan echter niet in ei-
gen lokalen ver~aderen. Het nieuwe
kringhuis in de Consciencestraat

et zich noodzakelijk beperken tot
een kafaat op het gelijkvloers. Hant
als er meer dan vijf personen samen-
scholen op een hogere verdieping,
dreigen ze stante pede door het pla-
fond \leer naar beneden te komen.

Uit goede bron lekte volgende rele-
vante gegevens uit over de delibera-
t1ekriteria op 't SPORTKOT.
Het ging er zonder veel omhaal van
woorden aan toe.
Oe som van de punten die een tweede-
zitter tekort had om de helft van de
ounten te behalen gaf de doorslag.
Je mocht er in totaal 4 punten onder
blijven, bv. twee 9's en O~n 8, om
zonder deliberatie door te komen.
~t vijf punten tekort kon de dis-
kussie geopend worden, met meer dan
vijf punten te ~inig viel het mes
onverbiddellijk, ook als je meer dan
60~ had eventueel.

Het BIOS-blad gaat op de groene toer
met een uitvoerige bijdrage over de
rol van het bos en reklame voor 1
week sneciale aandacht voor Waters
en Bossen. liet geheel wordt afgeslo-
ten met een dramatische oproep voor
een autovrije zondag. Jammer genoeg
zochten we tever~eefs naar enige op-

rkingen over ruiMtelijke ordening,
openbaar vervoer en duidelijke be-
leidsalternatieven voorwaarts. Mis-
schien in een volgend nummer?
Het biolo~isch blad publiceert ook
noo referendumresultaten over de ak-
tië tegen de 10.000 die aanvankelijk
van 85,6~ der studenten de steun ge-
noot.
Een prima blad overiQens, een krino
~et mooelijkheden, zonder reklame en
met 26:000 fr gefikseerd op de bank
en 5.000 in de hand. Alle eerste
kanners geven er een pasfotootje af,
niet voor' politieke fichering maar
voor vlotte kennisnaking.

De PSYCHOLOGISCHE KRING zoekt ZlJn
vaarwaters tussen Pieter Bas en Bra~
Een gezonde dosis ontspanning en
geen terugdeinzen voor een sociaal
en politiek standpunt zijn de polen
waartussen elk psychologiestudent
aan zijn trekken moet kunnen komen.
Het hoofdaksent zal echter te vinden
zijn bij de studentenbelangen intra-
en ekstrafakultair.
Op de "dekanale bladzijde" nodigt De
Cock (zen maar Gaston) de eerste-
jaars uit ~ de studentenvertegen-
woordioers te leren kennen: "leer ze
kennen'en laat u kennen". Een juiste
stelling die een knap stukje demago-
die r:IOetinleiden : "Geef hen de
macht om zich te laten beTnvloeden
en zich een eigen mening te vormen,

zorgt. In deze uitgave "informatie
op uw nivo" met klare analyses van
het schijnmedebeheer en een reële
bezorgdheid over de strukturen van
de studentenbeweging.

EEN DRUPPEL TE VEEL VOOR MODERNE GESCHIEDENIS
Eerste kandidatuur Moderne Geschie-
denis wordt door het monitoraat op
een nieuwbakken eksamen (sorry: en-
kête) Frans vergast.
De taalkennis van de eerstekanners
wordt getest aan de hand van enkele
artikels uit een Franse krant (Le
Monde, d.W.Z. zeer moeilijk Frans).
Deze artikels moeten gedeeltelijk
vertaald, gedeeltelijk geinterpre-
teerd worden, zonder hulp van een
woordenboek.
Volgens het verslag van de onder-
wijskOll'l11issieworden de "te middel-
matige en de zwakke" studenten ten
sterkste aangemaand de lessen te
gaan volgen aan het Centrum voor
Levende Talen. Deze enkête zal dan
gebruikt worden om in volgende ja-
ren Frans als verplicht vak in te
voeren (terloops kan hier worden
aangestipt dat in Pol & Soc, waar
deze proef reeds is ingevoerd, maar
20 studenten op 200 slagen).
Geschiedenis dient hierbij ook als
proef; binnen enkele jaren zou de
enkête Frans uitgebreid worden tot
heel W & L.
De moeilijkheidsgraad van de proef,
alsook de normen van de beoordeling
(wat is "zwak" of "te middelmatig"?)
liggen absoluut niet vast en zijn
dus ook niet kontroleerbaar. Over
de anonimiteit van deze proeven,
die door het monitoraat zouden ge-
waarborgd worden, bezitten we hele-
maal geen zekerheid. Uit ervaring
weten we immers dat bv. de eksamen-
resultaten van heel eerste zit voor
elke prof ter beschikking stond.
Gezien de historici vaak in kontakt
komen met vreemde talen, lijkt zo'n
eksamen interessant, maar de onder-
vinding toont aan dat we door onze

gebaseerd op valide en betrouwbare
informatie. Op die wijze zijn zij
het best voorbereid om u te vertege~
woordigen en om tot een constructie-
ve samenwerking te komen tussen stu-
denten en professoren".
Een gewaarschuwd man is er twee
waard, denken de psychologen, van-
daar deze opmerking: "Prof Callens
praat geen chinees; dat is neurofy-
siolooisch jargon net een westvlaams
accent en in vierde versnellino.
Da 's even wennen." -
En Kultuurraad is voor hen: alles
wat KUL en TUUR is.

Volksdans, kaas en wijn, barbecue:
C~RPE DIEM.

En een koHperatieve drankslijterij:
FAR~~-BIOS.
De middenstand heeft het lastig, me-
neer. Ook onder de kringen.

GERt1AMSE aeeft in haar eerste nUM-
mer een heldere uitleg over het mon}
toraat weer en zorgt voor een les-
rooster en een programma-overzicht
voor eerstejaars. Een eerstejaars
Met ervaring (bis?) presenteert een
amoureus open-deurtje. Het ijs is
gebroken en de pennevruchten van de
vieze-praesis en de sportverantwoor-
delijke gaan erin als klokspijs.
Hoogtepunt van het blad: een inter-
view met de kultuurploeg van GenMaa~
se, die een autonome produktie ver-

WEEKENDS

Om elkaar wat beter te leren kennen
en om na te gaan waar de verantwoor-
delijkheid en de werkino van de
raad ligoen, organiseren Sociale
Raad en Kultuurraad (onafhankelijk
van elkaar maar met dezelfde inten-
tie) elk een weekend voor de respek-
tievelijke kringafgevaardigden.
Sociale Raad trekt erop uit op 27 en
28 oktober naar Vorselaar; Kultuur-
raad vertrek een avond vroeger, dus
op 26 oktober, naar Wakkerzeel tot
28 oktober.
De sociaal- en kultuurafgevaardigden
van de kringen houden dus deze be-
langrijke data vrij!

L- .......4

werken (vita, seminaries, thesis)
heel vlug de nodige taalkennis, al-
tijd een specifiek jargon, verwerven
Een verplicht vak Frans zal toch ge-
brost worden, juist zoals dit nu ge-
beurt bij Middelnederlands en -fran~
Uiteindelijk zal het dan ook enkele
dagen voor het eksamen op kot worden
geblokt, zodat men enkel wat gramma-
tikale konstrukties bijleert. Ook

n~
.. 't: ''Iq,. IJ
. .it ~·..tllc".

zou de leerstof Frans wegen~ de gro-
te nivoverschillen onder de studen-
ten zelf ofwel op een te hoog of op
een te laag peil staan. Oe studenten
zijn zelf wel wijs genoeg om op ei-
gen initiatief hun zwakke of middel-
matige kennis bij te schaven. Boven-
dien zijn er veel vakken die even
noodzakelijk kunnen zijn in onze op-
leiding (denken we bv. aan geschie-
denis van Egypte, Klein-Azië, Oost-
Europa, Kunstgeschiedenis van de he-
dendaagse tijd, Nederlands vanwege
de vele fouten in de oefeningen,
hulpwetenschappen ...).

Dit toont aan dat het "interessant
zijn" van een vak helemaal geen kri-
terium is om het in te voeren.
Deze bijscholing in Frans (later En-
gels en Duits?), die waarschijnlijk
omgezet wordt in een verplicht vak,
zal leiden tot weer een studieverzwa-
ring (dit laatste geldt trouwens ook
voor de aanbevolen lessen aan het
Centrum).
Sinds een paar jaar merken we dat de
moeilijkheidsgraad van Geschiedenis
steeds stijgt. Voorbeelden zijn er
genoeg: elk jaar stijgt het aantal
bladzijden (Aardrijkskunde van 50
naar 200, aan de kursus Nieuwe Tijd
worden er 40 blz. toegevoegd); de
lektuurproeven, die 4 jaar geleden
nog niet bestonden, worden uitge-
breidt; de proffen eksamineren stren-
ger.
Een (beoogd?) gevolg hiervan is de
dalende tendens van de slaagpercenta-
ges. We vragen ons af of deze nega-
tieve trend zich zo erg moet doorzet-
ten gezien het aantal eerste kanners
dit jaar verminderde met 3~.
Als alternatieven stellen we voor:
het monitoraat kan inlichtingen ver-
strekken over de kursussen van het
Instituut en Centrum voor Levende Ta-
len (en de beslissing tot het volgen
ervan vrij laten);
het monitoraat kan de lektuurproeven
beter begeleiden.
Het is enorm belangrijk dat alle stu-
denten en hun vertegenwoordigers re-
ageren tegen elke vorm van studie-
verzwarino!

de studentenvertegen-
woordigers in de Per-
Manente Onderwijskom-
missie Moderne Geschi~
denis

Wat leest de
student die zijn
informatie niet
alleen uit
pamfletten haalt?

Wat leest een student naast z'n kursussen en de ideologische
geschriften van een of andere Grote Voorzitter?

Een krant büvoorbecld IMaar het moet dan wel een heel goeie zijn,
Bijeengeschreven door redakteurs die weten hoe een volbloedartikel uit
een tikmachine moet ratelen. Die voldoende kontakten hebben - hun
betrouwbare bronnen - om een objektief relaas te geven van wat er
gebeurt. VETO

zorgt in samenwerking met Vlaamse
toneelgezelschappen. Kijk in de dag-
klapper. .
Afgerond met reklame voor twee prlv~-
tlrma's en êên koHperatief houdt de
kring de financi~le kerk in het mid-
den.

Het volgende betreft de studenten in
de RECHTEN: V.R.G. en komt regel-
recht uit de Akademische Raad. Een
bijzonder staaltje van onderwijs-
plannina.
In een brief aan De Somer merkt de-
kaan Dillemans ero~ dat er aan de
andere Vlaamse universiteiten pro-
portioneel meer onderscheidingen en
grote onderscheidingen toegekend
worden dan. aan de KUL. f~et de vraag
of er geen mouw aan qepast kan wor-
den wat de KUL betreft. De bijge-
voegde cijfers geven de dekaan ge-
lijk. Vraag blijft echter Óf en zo-
ja, wêlke mouw er aangepast moet
worden.

En de GISTploeg binnen VTK zorgt nu
voor een gazet. Haar 30~ groot stem-
menaandeel heeft haar een zetel in
de fakulteitsraad en een aantal pagi·
na's in het VTK-blad "Kantare" be-

We komen met rasse schreden terug op
onze uitspraak in vorig nummer dat
prof. Persoons een "kei in musicolo-
gie" zou zijn. t~t z 'n drieën kwamen
USICOLOGEN de redaktie binnenstor-

men om dit aan te vechten. Zelfs on-
ze klassifikatie zou niêt van toe-
passing zijn op de prof; hoogstens
kan hij betiteld worden als een kei
in de "geschiedenis" van de muziek.
Tot deze vaststelling kwamen de drie
nadat ze met verontwaardiging hadden
gemerkt dat prof. Denis ook nog al-
tijd les geeft. Die zou dringend aan
pensionering toe zijn. Hij \'/erd vöör
enkelejaren reeds uit de licenties
musicologie newerkt omdat hij onbe-
kwaam bleek. naar in eers te kan is
hij nog altijd present, dit tot
groeiende ergernis van de lesvolger~
Maar die blijken nog iets te groen
om hiertegenin te ~aan. Kunnen de
ouderejaars hun jongere kollega's
niet even ter hulp komen?



OOGJES OPEN EN SNAVELTJE OOK

In de agenda van vorig nummer ston-
den een aantal plaatsen waar kursus-
sen van Kultuurraad doorgaan ver-
keerd afgedrukt.
Voor de duidelijkheid:
kursus toneel (begint 15 oktober):
in Alma 1
kursus lichamelijke skpressie (be-
gint 16 oktober): in Sedes
kursus salondansen (start eveneens
16 oktober): in het Meisjescentrum
kursus drama en beweging (start op
17 oktober): in Meisjescentrum
kursus ballet (begint 18 oktober):
in Meisjescentrum
en de kursus spelen met muziek (ook
op 18 oktober): in een seminarie-
lokaal in de kelder van Auditorium
Vesalius

Kultuurraad

DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN··AlLERLEI-OR&ANI~
SATlES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V8RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN ••• ) OP TE NEMEN. INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN. DE BUIJENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (ult.rit. datUlIlvoor koplj: zie l .. ht. pe,ll111v.to)

KT·' V I T J PS
,

AKTIE - BENEFIETFUIF

Ter ondersteuning van de aktie rond
de demokratisering en tegen de 10000
wordt er op dinsdag 23 oktober om
21u in de Thierbrau een benefietfuii
Want je zou er van verwonderd staan
hoeveel een aktie aan financies no-
I dig heeft. Dus wordt er beleefd een
Jinkomprijs van 39 fr gevraagd. .IAllen daarheen dus en hopelijk hou
je er genoeg energie aan over om ook
aan de andere aktivititeiten van de
aktie deel te nemen.

Aktiekomitee tegen de
10.000 en voor demokra-
tisering van onderwijs

ZELFHULPGROEPEN: LARYNGECTO-
MIE
Als je het woord na de dubbele punt
langzaam spelt, zal je er wel in sla-
gen het uit te spreken. Maar er zijn
ook mensen die dat niét kunnen. Ui-
teraard mensen die zonder spraakver-
mogen geboren zijn, maar ook zij die
via een heelkundige ingreep - of
moeten we zeggen: misgreep? - hun
stem kwijt gespeeld zijn. Want la-
ryngectomie-patiënten zijn mensen
die een stembandoperatie hebben on-
dergaan en daarbij hun stem verloren
Over de "vereniging voor laryngecto-
miepatiënten" gaat de tweede avond
in de reeks "Zelfhulpgroepen" van
Elcker-Ik (zie "Aktivitips" Veto,
jg. 6 nr. 1). Hoe deze mensen el-
kaar bijstaan, kan je op 31 oktober
te weten komen in de volkshogeschool

Elcker-Ik
Blijde Inkomststr.115
leuven
016/23.96.92

OM GRIEP TE VOORKOMEN, SLECHTS
ËËN ERNSTIG MIDDEL: VACCINATIE

We hadden je gewaarschuwd, en hier
is het dan.

Zoals elk jaar biedt het Medisch
Centrum voor Studenten de mogelijk-
heid aan om zich te laten vaccine-
ren tegen griep.
Er wordt gevaccineerd op 23, 24, 25
en 26 oktober e.k. van 12 tot 13u
en van 18 tot 19u.
De inschrijvingsformulieren worden
verspreid langs de jaarverantwoor-
delijken. Ook kunnen deze formulie-
ren op het Centrum zelf afgehaald
worden. Voor een goede organisatie
van deze vaccinatie moeten de in-
schrijvingsformulieren ten laatste
op 17 oktober 1979 op het Centrum
binnengebracht worden.

Verdere informatie kan telefonisch
bekomen worden op het nummer:
23.51.88, Studentenvoorzieningen,
vragen naar het Medisch Centrum.
Adres: Bogaardenstraat 1 leuven.

FILMFORUM HEVER~EE: "PHANTOM
OF THE PARADISE'

Is reeds de tweede film in de reeks
van het Filmforum Heverlee, die dit
jaar volledig in handen is van de
Heverlese kringen.
"Phantom of the Paradise" is één van
de suksesrijke prenten van Brian De
Palma (ook nog o.a. "Obsessions",
"Fury"). De "Phantom" is een pop-
zanger die door z'n manager op vre-
selijke wijze wordt gehandicapt en
die op zijn beurt op een verschrik-
kelijke manier zal wraak nemen.
De Palma schuwt in zijn films het
gebruik van ketchup niet, dus zorg
dat je met regenjas, laarzen en pa-
raplu het Auditorium K op de campus
Arenberg 111 tegen 21u binnentrekt.
De film gaat door op dinsdag 23 ok-
tober. Met uitzondering van de va-
kanties uiteraard gaat het Filmfo-
rum Heverlee om de veertien dagen
op dinsdag door.

Filmforum Heverlee
p/a V.T.K.
Tervuursevest 103/5.0
Heverlee

FILM: FIESTAC '77
Deze dokumentaire geeft een indruk
van het internationale dansfestival
van de Afrikaanse volkeren die nauwe
kulturele banden hebben met elkaar.
Dit festival ging door in Nigeria,
en was, wegens zijn ambitieusheid,
veel bekommendarieerd.
Deze film wordt op 30 oktober ver-
toond in Auditorium Vesalius om 20u
door het Hul p- en Vriendschapscomitee
België-Ethiopië en de Nigeriaanse
Studentenorganisatie in leuven met
het doel fondsen te verzamelen ter
ondersteuning van de politieke gevan-
genen in Ethiopië.
Gedetailleerde informatie kan je
rond die tijd terugvinden in pamflet-
ten.

HVCBE
p/a Abiy Hailu
Van Evenstraat 2d
leuven



eerste les kursus salondansen
(org. Kultuurraad)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Polek

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering AIB-Leuven

'T STUC, ANI~~TIEZAAL, 20.30u
hedendaagse muziek: werk van O.
Messiaen door Cl. Coppens
inkom: 100/70 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
okt)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Filmcircuit -
zie St-v-St okt)

AU1A II, 20.30u
optreden van Elly & Rikkert Zuid-

derveld
inkom: 95
(org. stichting Maranatha)

CINE LOVANIm1
film: "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSHH - zie vorige Aktiviti~)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Filmcircuit)

woehsda9 ~~ t)kt.
'T STUC, VERGADERZAAL, 16u
werkvèrgadering: kontaktdag afge-
studeerden
(org. Alumni Leuven - zie vorige
Aktivitips)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 16 &4

film & voordracht over Rode Kruis
inkom: gratis
(org. Rode Kruis Leuven)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.LVROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
eerste les kursus fotografie ini-
tiatie
(org. Kultuurraad)

donderdo9 1~ okt.
KONINKLIJK ATHENEUM (Naamsestr. 69)
20u

eerste les kursus Esperanto
deelname: gratis
(org. Leuvense vereniging Esperan-
to)

'T STUC, ATELIERS, 20u
krea-atelier klei en bewegingseks-
pressie
deelname 72/60 (steunkaarten)
(org. Kultuurraad)

AUDITORIUM VESALIUS, SEMINARIELOKAAL
20u

eerste les kursus: spelen met mu-
ziek
(org. Kultuurraad)

MEISJESCENTRUr1, 20u
eerste les kursus ballet
(org. Kultuurraad)

AUDITORIUM VESALIUS
film: "Triumph des Wi11ens"
inkom: ?
(org. Masereelfonds & La Cecilia)

OE VP.LK, 20u
debat: de zaak Graindorge; m.m.v.
prof. Van Outrive (kriminoloog),
Mark Rummens (Marxistisch Juri-
disch Tijdschrift), André Oe Beck-
er (Liga voor de Rechten van de
Mens)
inkom: gratis
(org. Stichting L. Lesoil)

'TS TUC, Af'!Jt.1ATIEZAAL, 20.30u
toneel: "Mijn lied is strijd, is
smart, is geluk" door Staatsteater
Weimar
inkom: 120/80 (leden)
(org. Kultuurraad & Germania - zie
St-v-St okt)

AUDITROIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

_ u
film in het festival "het andere
Amerika": "The night of the living
dead" van G.A. Romero
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

dinsdag 13 okt.
'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Polek

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film in het festival "het andere
Ameri ka": "Union Ma ids " van J. Rei-
chert en J. Klein
inkom: 40/30 (leden)
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

ELCKER-IK, 20u
tweede deel van kursus "zwanger-
schap en geboorte"
deelname via inschrijving
(org. Elcker-Ik - zie vorige Akti-
vitips)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: Het Rozekruis,
een tijdsverbonden verschijnsel
inkom: gratis
(org. Rozekruisergenootschap, Lin-
delei 9 Gent)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Wetswinkel

AUDITORIUM K (campus Arenberg 111),
21u

filmforum Heverlee: "Phantom of
the Paradise"
inkom: ?
(org. Heverlese kringen - zie om-
mekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 21.30u
film in het festival "het andere
Ameri ka": "t·1i1estones" van R. Kra-
mer en J. Douglas
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

Woen sdog 2.4 Dkt.
ELCKER-IK, 17.30u

repetitie Rood Koor
O.L.VROU\JKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

O.L.VROUWKERK, 11.15u
viering
(org. UP)

maandag 29 OJtt.
LOKAAL AG-2 (Minderbroedersstr.13),
20u

werkvergadering Werkgroep Gezond-
heidszorg
(zie elders in Veto)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Nog meer Kerncentrales"
inkom: 50/40
(org. Alt. Filmcircuit i.s.m.
Werkgroep Zachte Technologie - zie
St-v-St okt)

di n.5d49 3D l»)2t.
AUDITORIUM VESALIUS, 20u

film: "Fiestac '77
inkom: ?
(org. HVCBE & Nigeriaanse studen-
tenvereniging in Leuven - zie om-
mekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
pop met Oe Kreuners en Chester A-
venue
inkom: 100/70 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
okt)

woensda!] 31 Dl!t.
ELCKER-IK, 17.30u

repetitie Rood Koor
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

ELCKER-IK, 20u
derde deel van de reeks "zwanger-
schap en bevalling": pijnloze be-
valling
inkom via inschrijving
(org. Elcker-Ik - zie vorige Akti-
vitips)

ELCKER-IK, 20u
reeks: "Zelfhulpgroepen" m.m.v.
vereniging voor Laryngectomiepa-
tiënten
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheidsraad &
Elcker-Ik - zie ommekant)

l>~~" Vt,to js-', nr..l



tnaond09 1~ okt.
IT STUC, ZEEFDRUKATELIER, 20u
eerste les van kursus zeefdruk
(org. Kultuurraad)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
eerste les van kursus gitaar
(org. Kultuurraad)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
eerste 1es van kursus "vergader-
techniek, groep A"
(org. Kultuurraad)

ALMA I, 20u
eerste samenkomst van kursus to-
neel
(org. Kultuurraad)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u30
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Filmcircuit -
zie St-v-St okt)

IT STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
Boliviaanse folk met Los Rupay
inkom: 100
(org. l~AIA)

LOKAAL AG-2 (Minderbroedersstr 13)
20.30u

werkvergadering Werkgroep Gezond-
heidszorg
(zie elders in Veto)

CINE LOVANIUM, 22.15u
film "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivi-
tips)"it1sda9 16 okt.

VLAAMSE KRUIS (Parijsstr. 36), 19.30
eerste les kursus EHBO
(inl. & org. Vlaamse Kruis)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
eerste les van kursus fotografie
gevorderden
(org. Kultuurraad)

IT STUC, FILMATELIER, 20u
eerste les kursus filmmontage
(org. Kultuurraad)

SEDES, 20u
eerste les kursus lichamelijke
ekspressie
(org. Kultuurraad)

MEISJESCENTRUM, 20u
eerste les kursus drama en bewe-
ging
(org. Kultuurraad)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
algemene vergadering Kultuurraad

IT STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
folkavond met Nam Giao
inkom: 50 fr
(org. AIB i.s.m. Van Tien - zie
vorige Aktivitips)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
voordracht: Palestina - Lybië -
Vietnam
inkom: gratis
(org. Uno Gele Kruis - zie vorige
Aktivitips)

ELCKER-IK, 20u
eerste van reeks "Ze l fhul pçroepen",
m.m.v. "Mensen ondermensen"
inkom: 50 fr
(org. Leuvense Gezondheidsraad &
E1cker-Ik - zie vorige Aktivitips)

ZAAL DER HALLEN, 20u
anarchistenfuif
inkom: ?
(org. La Cecilia)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

CINE LOVANIUM
film: "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips)

KLEINE AULA, 20.30u
voordracht: "separatisme: een op-
lossing voor Be1gië" door Jan Ver-
roken (CVP)
inkom: gratis
(org. CVP-Jo-studentenp10eg KUL)

CINE LOVANIUM, 22.15u
film: "Die Konsequenz"
inkom: 80
(org. LSWH - zie vorige Aktivitips)

vrijdag 19 okt.
AUDITROIUM VESALIUS, 20.30u

film: "Van wie is de wereld - de
tent"
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Filmcircuit -
zie St-v-St okt)

2.attrdag 10 Dkt
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

zondag 21 Dkt.
GOTISCHE ZAAL STADHUIS, 11u

zondagmiddagkoncert met Pau1 Rans
en Lieven Misschaert: Vlaamse lie-
deren en muziek uit de Renaissance
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

O.L.VROUWKERK, 11.15u
viering
(org. UP)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Spook te koop" door
It Aj uintje (Aa1st)
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

moa ncl09 11 l)h~.
LOKAAL AG-2 (Minderbroedersstr. 13),
20u

werkvergadering Werkgroep Gezond-
heidsz9rg
(zie elders in Veto)

AUDITROIUM VESALIUS, 20u
film in het festival "het andere
Amerika": "Shock Corridor" van S.
Fuller
inkom: 50/40 (leden) .
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

IT STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
toneel: "De kleine Eva uit de
Kromme Bij1straat 11 van L.P. Boon
door gezelschap Yvonne Lex
inkom: ?
(org. Gennania)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Kristenen voor Socia-
1isme

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering AIB-Leuven

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film in het festival "het andere
Amerika": "Heat" van P. Morressey
en A. Harhol
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
voordracht: "autonomen in Ita1ië"
door Bella Ita1ia-Utrecht
inkom: gratis
(org. La Cecilia, anarchistisch
kollektief)

AUDITORIUM VESALIUS, 22.30u
film in het festival "het andere
Amerika": "The killing of a Chine-
se bookie" van J. Cassavetes
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alt. Filmcircuit - zie St-v-
St okt)

vrijdag 26 Dkt.
IT STUC, AN Ir1ATIEZAAL, 20u
filmavond over speleologie
inkom: 50
(org. Spe1eo-KUL)

LOKAAL LSl'JH('1-Theres iastr. 20)21.20u
open-deur-avond Met gratis vat
voor sympatisanten
inkom: gratis
(org. LSWH - zie vorige Veto)

zate.rdag 21 Dl2t.
IT STUC, 10u
Opvoedersdag: "kindgericht: zoniet
waarom we1?"
inkom:gratis
(org. Werkgroep Bijzondere Jeugd-
zorg - zie ommekant)

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)



OPVOEDERSDAG: KINDGERICHT:
ZONIET, WAAROM WEL?

Deze dag wordt georganiseerd door
de Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg.
Deze aktie- en drukkingsgroep is
ontstaan vanuit het konflikt in
"Vrij en Vrolijk" en poogt zowel
langs basiswerking met opvoed(st)ers
als langs aktiegericht samenwerken
met alternatieve en preventieve ini-
tiatieven te komen tot een grondige
verandering op het terrein van de
bijzondere jeugdzorg (zijnde de
jeugdbescherming en het instellings-
wezen) en de samenleving in haar ge-
heel.

werken in de instelling en de situ-
ering hiervan in de globale samenle-
ving".
Naast de verschillende stands in de
bar, zijn er verschillende aktivi-
teiten gepland, zoals: diareeks van
WBJ vanuit een kritische kijk op de
sektor; forumteater over "opvoedster
zijn" onder begeleiding van het Tro-
jaanse Paard; straattoneel over han-
delingsbekwaamheid van jongeren; fo-
rumgesprek over "kindgericht werken"
met Frans Swartelee.

De opvoed(st)ers in Leuven zijn
sinds geruime tijd bezig rond de
problematiek van"kindgericht werken"
in de instellingen. In regelmatige
bijeenkomsten worden allerlei vragen
beantwoord zoals:
-konkrete opvulling van de term
"kindgericht"

-remmingen en stimulansen om kindge-
richt te werken in de houding van
het opvoedend personeel

-weerstanden om kindgericht werken
vanuit de insteeling op vlak van de
waarden en normen en beslissings-
struktuur: de overgrote meerderheid
van de instellingen worden gepatro-
neerd door Caritas Catholica met
alle gevolgen vandien voor het ge-
drag dat men van de jongere ver-
wacht, de reglementen die er opge-
legd worden ...; in de meeste inst~·
lingen worden alle beslissingen ge-
nomen door de direktie met al of
niet advies van de deskundigen
(zijnde de -ogen en -peuten) zonder
ook de minste inspraak van de op-
voed(st)ers, om nog maar te zwijgen
van de jongeren zelf

-remmingen om kindgericht werken
die zich reeds bevinden in de kri-
teria van het opnamebeleid van de
instellingen. Deze worden bepaald
door de direkties, de subsidiëren-
de overheid (Justitie of Volksge-
zondheid) en de plaatselijke in-
stanties (jeugdrechter, OC~~, ou-
ders ....).

Deze dag is bedoeld voor alle opvoed-
(st)ers in de instellingen van volk~
gezondheid en justitie van Vlaams-
Brabant. Het is een poging om samen
met mensen die het dichtst bij de
jongeren staan in de instelling ver-
der door te bomen over "kindgericht

Dit alles loopt van 10 tot 18u in
de verschillende zalen van 't Stuc
op zaterdag 27 oktober a.s.
Allen welkom. -

Werkgroep Bijzondere Jeug~
zorg
p/a Elcker-Ik
(adres: zie elders)

GEVONDEN: SPORTA STUDENTENWER-
KING

Sinds Sporta Studentenwerking haar
deuren sloot in de Sportazaaltje in
de Vlamingenstraat (bekend fuifzaal-
tje) was het raden naar het kontakt-
adres van deze vereniging.
Maar SSW is er weer! En het nodigt
iedereen die iets voelt voor ijs-
schaatsen uit om mee te gaan naar
Brussel (of Heist o/d Berg) voor een
rondje op 17 oktober (wordt wegens
sukses herhaald op 21 november en
12 december). Voor 120 fr krijg je
vervoer, huur schaatsen en inkom.
Vertrek om 19.15u aan de Kuithoek en
om 19.30u aan de Sint-Michielskerk
(Naamsestraat).
En verander alvast het adres in het
"vademekum" van Kringraad/A.S.R. op
p. 91:

Sporta Studentenwerking
Standonckstraat 11
Leuven

IK ZAG CECILIA KOMEN

In de afgelopen drie jaar heeft SKAL
(Socio-Kulturele Aktiegroep Leuven)
heel wat bekendheid verworven in Le~
ven, meestal via de organisatie van
rockkoncerten. Wat misschien minder
naar buiten kwam waren de werkgroe-
pen van SKAL, geschoeid op anarchis-
tische leest. Hoe het dit jaar met
SKAL zal gaan valt een beetje af te
wachten want de initiatiefnemer
heeft de organisatie aan een volgen-
de generatie overdragen.
Maar Luk blijft aktief en is nu te-
rug te vinden in liLaCecilia - anar-
chistisch kollektief". voor zover we
weten iets nieuws, want we hebben Ce
cilia vroeger nog niet ontmoet.
Het kollektief gaat er anders al wel
serieus tegen aan deze maand. Met
een kennismakingsvergadering (is
voorbij), een fuif (17 oktober), een
film ("Triumph des Willens" van Leni
Riefenstahl) met aansluitend een
voordracht over "fascistenpropagan-
da" door Luc Kongs (18 oktober); ten
slotte op 25 oktober nog een voor-
dracht over: autonomen in Italië
door Bella Italia-Utrecht.
En de eerste publikatip die beschik-
baar is, is getiteld: ~7 redenen om
je anarchist te noemen".
Kontakt kan opgenomen worden met:

La Cecilia
Anarchistisch Kol-
lektief

p/a L. Vanheerentals
Lakenweverstr. 6
3000 Leuven

PRIJZEN, VERVOLMAKINGSBEURZEN
EN NOG VEEL MEER" I

worden de laatste maanden ten huize
van het A.S.R.-sekretariaat afgele-
verd, afkomstig van het rektoraat.
Het betreft hier voorwaarden en re-
glementen tot het verkrijgen van
beurzen voor buitenland, tot weten-
schappelijke prijzen, tot zelfs een
wedstrijd voor het ontwerpen van een
embleem voor een internationaal stu-
diecentrum.
Mensen die hieraan geïnteresseerd
zijn, kunnen die papieren komen in-
kijken op 't Stuc.
Maar mischien beter is het je recht-
streeks te wenden tot de Dienst voor
Studie-Advies (vooralsnog Muntstr.
21, vanaf november Naamsestraat 63)
die over deze zaken heel wat beter
zijn ingelicht.
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REPRESSIE,ZONDER MAAT OF EINDE
HET MASSALE STUDENTENPROTEST VORIG AKA-
DEMIEJAAR TEGEN HET VERHOOGDE INSCHRIJ-
VINGSGELD EN TEGEN ANDERE ANTI-SOCIALE
MAATREGELEN UIT DE KRISISWET BRACHT DE
OVERHEID DUIDELIJK IN VERWARRING,
VOLGENS HET OPGESTELDE SCENARIO DIENDE
DE REGERING TE VALLEN OVER DE KOMMUNAU-
TAIRE PROBLEMEN EN NIET OVER DE SOCIO-
EKONOMISCHE, MEN KENDE DAN OOK MAAR ËËN
ANTWOORD, DE "ORDEHANDHAVERS" DIENDEN
HET PROTEST RAD IKAAL NEER TE KNUPPELEN.,
HET OPTREDEN VAN RIJKSWACHT- EN POLITIE-
DIENSTEN WERD MET DE DAG BRUTALER,
TOEGELATEN BETOGINGEN WERDEN "PREVEN-
TIEF" UITEENGEDREVEN, ZOWEL IN LEUVEN

NAAR EEN ccLOI-CASSEUR.. OP Z'N BELGISCH

In België geldt het rechtsprincipe dat men nooit
kan vervolgd worden of verantwoordelijk gesteld
worden voor feiten die men niet gepleegd heeft
of waarvan er althans geen bewijzen z.ijn. Dit
is een essentieel demokratisch recht.
De meest reaktionairen onder onze bewindvoerders
hadden het nochtans liever anders gezien. Zoals
in Duitsland of in Frankrijk. Na de studentenre-
volte van '68 heeft De Gaulle een

.,

ALS IN GENT REED EEN KOMBI OP EEN BETO-
GING IN WAARDOOR VERSCHILLENDE GEWONDEN
VIELEN, BIJ DE BEZETTING VAN HET GENTSE
REKTORAAT WERDEN LEERLINGEN VAN DE POLI-
TIESCHOOL INGEZET OM HUN PRAKTIKUM TE
VOLGEN, DE STAD KREEG HET UITZICHT VAN
EEN BEZETTE VESTING, DOOR DE STUDENTEN-
WIJKEN WERD PERMANENT GEPATROUILLEERD
DOOR POLITIE EN B,O,BI GROEPJES VAN MEER
DAN VIJF PERSONEN WERDEN UITEENGESLAGEN,
REKTOR DE SOMER GAF DE ANTI-GANGBRIGADE
OPDRACHT OM DE HALLEN TE ONTRUIMEN, MEE~
DERE MALEN DRONG DE RIJKSWACHT DE UNIVE~
SITAIRE CAMPUS ('T STUC) BINNEN, ZONDER
TOELATING VAN DE AKADEMISCHE OVERHEID,

VRIJSPRAAK VOOR ALLE STUDENTEN

De laatste maanden worden er bij het Leuvense
gerecht uitzonderlijke nummertjes van manipula-
tie en werklust vertoond.
Op vrijdag 26 augustus werden twee mensen van
het NUHO door de politierechtbank veroordeeld
tot het betalen van een boete in verband met het
afscheuren van verkiezingsaffiches.
VrijdaQ 14 seotember moe



seu
aan een betoging, optocht of aktie dee1ne~t
verantwoodelijke kan gesteld worden voor alle
feiten die zich in het kader ervan voordoen. Een
flagrante aanfluiting van de rechtszekerheid!(1)
De burgerij kan het zich veroorloven dat kriti-
sche minderheden geïsoleerde problemen bediskus-
siëren. Zij tijn bereid elke diskussie toe te
staan, tenminste elke diskussie ~ie teoretisch
blijft.
Wordt haar politiek echter globaal bekritiseerd
en bestreden, dan legt ze haar demokratische
dekmantel af en toont haar ware repressieve
aard. Dat ze om haar belangen veilig te stellen,
beroep moet doen op een buitenlands strafrecht,
is daarbij van geen tel. Officiële praktijken
legaliseren zich immers automatisch.
De studentenakties vorig akademiejaar vormden
voor de politionele diensten blijkbaar de aan-
leiding om de "loi anti-casseur" in een Belgisch
kleedje te steken.
1. Tijdens de mars op Brussel vermaande de

rijkswachtkolonel iemand van de Leuvense or-
de dienst: "De mars moet ordentelijk verlo-
pen, anders zul je persoonlijk de gevolgen
dragen." "Waarom???" "Omdat je een witte
band om je arm hebt."!

2. In de toelatingsbrieven van de gemeentebestu-
ren van o.a. Schaarbeek en Vorst werd onom-
wonden gesteld dat één persoon van het cen-
traal aktiekom1tee van de V.U.B. alle schade
zou betalen die eventueel door betogers zou
worden aangebracht, o.a. bij gebruik van wat
genoemd wordt "pyrotechnische middelen".

(1) lastig, jaargang 1, nummer 1

.bijgevoegd_tifj Veto~ jg. 6 nr. 2

.
allen te verschijnen voor de korrektionele recht
bank, en wel op de tweede kerstdag. Elf onder
hen worden beschuldigd van spoorbezetting waar-
door enkele treinen vertraging opliepen. Twee
dienen er te verschijnen omdat ze zich in de
buurt van het justitiepaleis bevonden op het o-
genblik dat enkele ruiten waren gesneuveld. Vijf
anderen moeten op 2 november voorkomen. Drie
van hen worden ervan beschuldigd enkele RTT-wa-
gens beschadigd te hebben op het moment dat de-
ze inreden op een groep sympathisanten die hun
steun kwamen betuigen aan de bezetters van het
rektoraat. Eén wordt het losmaken van friese
ruiters van een overvalwagen ten laste gelegd,
een een laatste wordt beschuldigd van het op-
zettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.

Een adekwate repressiepolitiek om akties, beto-
gingen of stakingen de kop in te drukken kan men
zich moeilijk indenken. Willekeurig worden een
aantal individuen opgepakt. Door verklaringen
van rijkswachters en geheimzinnige foto's uit
rijkswachtarchieven wordt er een aanklacht te-
gen hen opgesteld. Zij dienen immers te worden
gestraft om de gehele studentenbeweging te inti-
mideren en af te schrikken van verdere strijd
tegen de anti-sociale regeringspolitiek.

het aktiekomitee
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SPORTRAAD
!!~~!~!_~~~!~~~!!~

a)Sekretariaat: _,di,vo,do,vr van 1'+tot 18 uur.

b)Uitleendienst van III&teriaal: zelfde uren als het

sekretariaat en de sportraad zorgt voor het onder·

houd van alle materiaal(tenzij het ontbrekende,dat

lDOetdan terugbetaald vorden).

c)Qm de veertien dagen is er een bijeenkomst van de

sportraad tenzij bij uitzonderlijke vermelding.

d)Organillatie van :
kompetitie:baaket,hand-,voet-,volleybal,tafel-

tennis •
beker: zelfde sporttakken als hierboven

tornooien: tafeltennis en andere nog af te spre-

ken aktiviteiten.

l11&118&Bportda~en:studentenlll&rathon, nieuwe spor-

ten(frisbee,scoop,indiaca enz.)

2.Public Relations.

a)Vertegenwoordigingen:

- Gemengd Ko.itee

- B.U.S •••

- A.S.R.
- Sportuniefje.

b)Studentenpers en plaatselijke pers.

2!~~~~!~~~~_~!~_~!~_~~!~~

Samenwerking me! de ASR,met de andere raden, vnl.

op het vlak van sportmanifestaties ,naargelang het

aktiepunt in verband staat met andere akties.

'+.Thelll&-akties.

a)Bouwpolitiek.

Dit omvangrijk aspect omvat onder andere:

- studie van de akkomodaties aan onze unief in ver-

gelijking met andere uniefs

- bouw zwembad:noden en voorzieningen,belangen van

studentenaport behartigen

- teter onderhoud van de buitenterreinen

- zoeken naar andere mogelijkheden : terreinen met

verlichting.

b)Verhouding I.L.O.-Studentensport.

De afspraak bij de bouw van het sportcomplex

- v66r 13 uur : onderwijs

- vanaf 13 uur : studentensport.

Situatieschets:

vorig jaar heeft het I.L.O. voor de duur van 1 jaar

2/3 van de zaal gevraagd en gekregen tussen 13 en 16

uur op lII&,di,do,vr.Zelfsnu de U.C.L. weg is heeft

het I.L.O. nog steeds de zaal ter beschikking tot 16

uur op voorvernoellldedagen.Dit alles was nodig wegens

het toenemend aantal studenten lichamelijke opleiding

en tellleerdaar er sinds een viertal jaren meisjes-

studenten zijn toegelaten aan het I.L.O.

Vroeger bestond er nochthans een kompensatie voor de

urenbezettig van de sporthal door het I.L.O. en deze

was dat de sportinatallaties geopend bleven tot 2'+u.

op di,wo,endo.Laatst vernoemde regeling is onder-

tussen reeds vervallen en er is niets in de plaats

gekomen.

Probleem:

toezicht houden dat deze afspraken nageleefd worden;

toezicht houden dat de verdeling van de vrijblijven-

de velden op een eerlijke en serieuze manier door-

gaat.Tevens ervoor zorgen dat het I.L.O. niet meer

uren van de sporthal gaat nemen dan ze nu al hebben

en dit vooral tijdens de volgende jaren,wanneer men

met de bouw van de nieuwe sporthal gaat beginnen.

c)Sportraad en K.U.L.-aport.

het U.C.L.O.S. ontvangt zijn inkomsten van:

-K.U.L. voor uitbetaling van de monitoren

z: 2 ariljoen

-B.L.O.S.O.

-gelden van de sportkaarten,

door het wegvallen van de sportverantwoordelijke

van de U.C.L. Hr. Renard zouden zich bepaalde

structuurveranderingen hebben kunnen voordoen.

Deze zijn echter niet doorgegaan en een reor-

ganisatie van de sport die enkele jaren terug

mogelijk bleek,heeft zich niet opgedrongen.

WAAR HET OH GAAT •••••••••••• OF LOOPT •••••••••••

In de ..rste plaats 011 het D~ - MEEDOEN.

Uit sportiviteit en voor de gezondheid eventjes

..edoen _t al die andere lIOedigen.Eena.eventjes

uittesten hoever we staan met onze slappe studen-

ten-vilslcracht en _t onze luie k••• van die stoel

of barkruk te ko..n.Ook eeu eventjes '+2 km. vanuit

Leuven lopen of stappen of voor ..er serreplant jes

20 km. vanuit Mechelen lopen of stappen.Niet direct

OIDals eerste over de eind_et te flitsen.Neen ,

gewoon even proberen 011 het vol te .aken,simpel-

weg ..edoen en aankomen.

Alleen ..ar om de overtuiging te hebben en de vol

doentns te smaken dat je het aankan net zoals

iedereen. Wij zetten het dan netjes op een certi-

ficaat dat je boven je bed kan hangen op je kot

terwijl je aan het bekomen bent van je blijnen,

blaren en andere kwetsuren.Je kan het later zelfs

nog tonen aan je kleinkinderen lII&&r laat daar

je voeten dan niet-meer zien (of ze'lopen weg

tot in Antwerpen.)

.,,1" .0 'I,"-" ..._- ~.

_AlW -..n.

Nu effe serieus: Twijfel niet tussen meedoen of

niet ..edoen,denk of filosofeer er niet over,

kOIl gewoon op vrijdag 9 NOVEMBER 1979 naar het

vertrek boven aan de Keizersberg.Toon je zel!

eens tot wat je in staat bent,het valt echt wel

..e en de voldoening zal des te groter zijn.

JE EIGEN GiZONDREID ZAL ER IN EU( GEVAL MEE

GEDImD ?LJN(over je voeten spreken we niet).

Nog even dit:

9 NOVD!BER 1979 : TWAALfDE HARAmON

J..EUVE1f - ANTWERPEN.
.~SS,CROSS,CROSS,CROSS,CROSS,CROSS,CROSS,CROSS,CRL

De cro8llp1oegen(Heren en Dames)van de K.U.Leuven zijn

uitgenodigd 011 op 18 december 1979 te Hainz deel te

nemen aan de jaarlijkse ontmoeting

HAINZ - ZURICH - LEUVEN.

Di t alles in het veldlopen nAtuurlijk.De twee vorige

ontmoetingen werden georganiseerd beurtelings door

Zurich en Leuven.Mainz zal nu voor de eerste maal

de organisatie op zich nemen.Hainz zou de datum com-

bineren met de Duitse universitaire crosskampioen-

schappen op zaterdag 15/12.Op die manier zouden onze

beste a~leten een bijzondere dubbelslag slaan :

deelnemen aan de Duitse kampioenschappen en gastvrij-

heid genieten in ~~z 011 daar eventueel onze twee

vorige overwinningen te bevestigen.

Einde oktober wordt een eerste selektiecross inge-

richt en in nove.ber en december zullen ook wel

de eerste interuniversitaire crossen vorden betvist.

Ollroep dus aan alle belangstellen::atellendenllllll

Loop door en zeg het verder.Onder voorbehoud:2'+/10.

voetbalploeg die om de veertien dagen een

III&tchkevoetbal vil spelen natuurlijk, tegen

H.P.I. Priorij. Ter Bank.Het is een ploeg

van mentaal gehandicapten van z: 18 jaar.

Deze menaen zouden het erg op prijs stellen

mocht er een voetbalploeg komen opdagen.

Hen speelt woensdagnamiddag van 1'+-16 uur.

Laten vinnen is toegelaten.Zelf winnen lII&g

maar niet te dikwijls.

Contact opnemen met JAPPI SWINGS

Tervuursesteenweg 295,

3030 Heverlee.

Vertrek: Leuven: stappers : 16.00 uur

lopers : 18.00 uur

Mechelen : stappers 19.00 uur

lopers ,20.00 uur.

Heer hierover op de affiches die zullen gaan

geaaakt vorden,en het brochuurtje dat je wel ter

beschikking zal gesteld vorden langs de één of

andere weg.

E N N.I 5 1-0 RNO 0 I ,.
Naar de traditie van jaren wordt er net zoals voor-

heen een tennistornooi voor studenten op touw gezet.

Wegens de grote toeloop tijdens de vorige jaren zal

het tornooi dit jaar beperkt blijven tot de geklas-

seerde spelers. Alleen je sport(tennis)kaart is wel

verplicht.lnschrijven voor het tornooi gebeurt op

het sportsekretariaat van 9 tot 18 daags.

Tornooi: 0 OKTOBER 1979.



interuniversitair?
~!~~_!~_!~~~~_~~_!2!~_:_!272!
In '1978 - 1979 vu de K.U.Leuven :

~~j-~!_~!~~~!1 ste in atletiek,badminton,gymnastiek

hockey,judo,tennis,veldlopen,voetbal

handbal,volley,vielrennen,zvemmen.

2 de in basket,rugby,waterpolo

3 de in roeien,schermen,tafeltennis.

,BU de dames: 1 t . tl t' k b-......-t '---dbal__~__________ s e 1n a e 1e , aumLU on,lww ,

veldlopen, volley, zwemmen.

2 de in basket,gymnastiek.

3 de in roeien,schermen,tafeltennis en

tennis.

In de gellengde sport takken WIlB K.U.Leuven:

3 de in korfiJal

5 de in paardrijden

2 de in zeilen.

De alge.ne eindstand(oamisportrangachikking) werd

door K.U.Leuven gewonnen voor U.L.B.,U.C.L.,V.U.B.,

Liège,Univ. Antwerpen enz ••••

'9'9 - '9"~!_~!!~~!!~~!!~~_~~!~!~=~EE!~_!272_:_!2~!
Op het Centraal Comité van de Belgische Universitaire

Sportfederatie werd de formule van de kampioenschap-

pen 1979-1980 reeds vastgesteld.Besloten werd de

vorig jaar voor het eerst georganiseerde Bekercom-

peti tie af te schatfen.De kampioenschappen zouden

dit jaar voor de ploegsporten weer in poules van 4 of

5 worden betwist met een kampioen,een daler in

poule 1 en een stijger in poule 2.

De ontmoetingen tUSHn ploegen van een zelfde poule

zouden wel telkens _t heen- en terugwedstrijd wor-

den ~~ld.

De kalenderkollllllissiekomt op dinadag 16 oktober

sUlen voor de lottrekking en om de data van de

wedstrijden te bepalen.De heenwedstrijden worden

v66r Nieuwjaar afgewerkt,de terugwedstrijden in

februari en maart.

Eerste kompetitieweek:de week van 5 tot 10 novem-

ber.

24 UREN IOOPM".RATHON ,V/l1f HET V.T.K.

Naar jaarlijkse traditLe organiseert V.T.K.-Sport

ook dit jaar weer de magistrale 24 uren en dit reeds

voor de achtste maal.De organisatie blijft volledig

bij V.T.K. maar de hulp van andere kringen wordt

graag aanvaard. Waar de 24 uren vroeger plaats hadden

tijdens de barbara-festiviteiten(2de week van decelD-

ber),werden deze verplaatstnaar eind oktober en dit

om het koude weer te verNijden(o.a. het aanvriezen

'fan het bier te vermijden).

We DO~en wel zeggen dat deze 24 uren dit jaar

volledig uit de kinderschoenen is gegroeid met nu

reeds de deelnellli.ngvan 12 kringen(Chellli.ca,Klio,

.Romanica,Bios,Hedica, Hercator,Wina,Theologie,Poli-

tika,LL~dbouw,Pedak,V.T.K.)en de mogelijke deelne-

ming van 3 andere fakulteiten wordt verwacht.Tevens

werd er gezorgd voor een permanente discobar die de

24 uren zal rond lIIlken.

Het is de bedoeling dat de eerste uren volgemaakt

worden door professoren,assistenten,praesidiumleden

en de.eerste ronde door de dekaan van elke fakulteit.

Dit is natuurlijk niet verplicht.

En nu eigenlijk de belangri;lkste mededeling waar-

mee dit artikel zou moeten beeonnen zijn:

~_~~_~~_~_~~~!:_~E_~~~~~·~_~~_~J;!~~!!:_!272_
tot woensdag 24 oktober van 19 tot 19 uur.
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Van 2 tot 13 september hadden te Mexico City de TIEN-

DE Universitaire Wereldspelen plaats.

Een tachtigtal landen uit de 5 kontinenten namen aan

deze Universiade deel.Heer dan 4000 studenten en

gevaardisden varen verzaaeld in de Villa Univereiada

Ook Belgil was aanwezig met een delegatie van een

5O-tal studenten uit de verechillende Belgische

Universitaire Instellingen.Ze namen deel aan baaket

(heren)volleybal(heren),atletiek,grmnaatiek,scherlllen

tennis en zwemmen.Belgil nam niet deel aan kunst-

duiken,waterpolo en voetbal. In de maand september

was het niet mogelijk om een degelijk studenten-

voetbalteam samen te brengen vermits de Belgische

kampioenschappen reeds bezig waren en voor alle

overige selekties moest rekening gehouden met die

ongelukkige tweede zittijd.

In basket behaalde Belgil in haar poule de overvin-

ning tegen Togo(117-}4) en Angola(89-45)en won

zelfs zeer verrassend en schitterend van Brazilil

(69-63) .Belgil kwam aldus in de eindpoules voor de

eerste tot de achtste plaats.Het werden telkens

nederlagen tegen Cuba(80-65) ,Hexico(87-80) ,

West Duitsl&nd(85-71) en Canada(87-80)maar onze

basketters speelden telkens een flinke partij en

bewezen dat hun achtste plaats op 32 deelnemers

geen toeval was.

In volleybal viel Be~1 in een slechte reeks

(bij de sterken)tegen Italil waar nieta tegen

set hard gevochten werd maar toch verloren werd met

3-0(15/9 15/12 18/16)en teo"8nTogo werd gemakkelijk

gewonnen liet3-0.

In de strijd voor der 13 de plaats won Belgil al

zijn wedstrijden tegen Nicara~a(3-o),Libanon(3-1)

Nieuw-Zeeland(3-O)en Arabil(3-O).

In gymnastiek was Belgi' het enige West-Europese

land dat zich met een ploeg van 3 turnate.s kon of

durfde inschrijven.Individueel lieten zij zelfs

enkele Japanaa alsook ~rikaanse ·deelneelll8ters

achter zich,maar als ploeg was tegen Roemenen,

Russen,Amerikanen en Chinezen niet op te tornen.

In scherlllenwerd de Belg Cocriamont 18 de op 76

deelnemers in floret.

kord op 100 m. vrije slag 54"14 en werd hiermede

13de.Neyrinck werd 19de liet54"69,Crabbé werd
De resultaten van onze vertegenwoordigers varen niet 4de in finale 4 maal 100m. wisselslag en achtste
slecht.
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In zve_n verbeterde Olbrecht het Be~sch re-

in 200m.

In atletiek verbeterde Pira het Belgi.sch Rekord

op 1001II. horden(13"50).

In tennis heren botsten de Belgen op de Russische

"STUD~' die voor hun land de Davis-cup spelen.

Zij werden slechts met 6-3 en 6-4 uitgeschakeld.

KortolD:we mogen tevreden zijn over onze Belgische

deelnellers en we mogen er vooral fier op zijn dat

onze vertegenwoordigers nog" echte universitairen'

landenzijn wat niet van alle of nog maar weinige

lietde ha.nd op het hart kan gezesd worden.
te be-

o De Leuvense vertegenwoordigers waren:
ginnen was (verlies "3-0"), tegen Iarall waar in elke

Delegatieleider : G.Deleu

Kinesist !D.Van Gool

Basket : J.Boutmans(trainer),P.Cordie,

B.Discart,S.Souverijns.

Gymnastiek : J.Gantois(trainer),Sabine Croes

Marleen Van Esser.

Atletiek : E.Vanden Eynde(trainer);

P.Daenens.

Tennis : A.Bossuyt.

Zwemmen : D.Daly(trainer),J.Neyrinck.

Volley : J.Vleminckx(trainer),J.De Brandt

P.Debacker,P.Hartena,J.Merckx,

C.Platteau,J.Schreurs, en

J.Vanderheyden(de lan~en).



WERKGROEP GEZONDHEIDSZORG WORDT EEN FINANCIELE GESTE VAN DE ARTSEN EEN FINANCIELE ADERLA-
TING VOOR DE ZIEKE?

Si.ndJ. de. voJUll.Ótg van de. fw.i.d.i.ge. Jte.geMitg he.e.6-t de. poüti.e.ke. weAeld e.Jt de.
mond vol van d4t e.Jt .in de. hVL6t van 1979 (lUL al. vVL6choven na.aJI. de. wûtte.Jt)
e.en globaal I.oUaal akkooJtd zou komen. Ook het I.twe.l van de. I.oc.i.o.t.e. ze.ke.Jt-
ht.i.d zou aange.pakt woJtden e.n ulige.zu.ive.Jtd, ge.U..en z.i.jn de.6-idt.

VASTSTELLINGEN

ontstaan in 1944 behelst het Rijks-
instituut,voor Maatschappelijke Ze-
kerheid (RMZ) 5 disciplines: werk-
loosheidsvergoeding, pensioenen,
jaarlijkse vakantie, gezinsbijslagen
en ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring (ZIV). De kas van het RtlZwordt
gespekt door bijdragen van de werk-
nemer, de werkgever en een kleine
bijdrage van de staat (belastings-
gelden).
In de volgende lijnen spreken we
bijna alleen over de ZIV.

In juli '79 stelde Claes in een in-
terview met "De Morgen" dat ook van
de artsen een loonmatiging (een
"geste") verwacht werd. Hij vroeg
zich daarbij ook af of een forfai-
taire geneeskunde geen heil zou bie-
den (forfaitaire geneeskunde: uit-
oefening van het beroep in loonver-
band, 1n tegenstelling tot de art-
sen die nu rechtstreeks door de pa-
tiënt betaald wordt - dus per pres-
tatie - wordt achteraf terugbetaald
door het ZIV).
De sindikale artsenkamer van Dr.
Wynen reageerde hier zeer negatief
tegenover en beloofde een hete
herfst.
Minister Califice liet niets van
zich horen. Zijn ministerie van So-

rekenen (van de research gaat er een
heel klein beetje naar werkzame pro-
dukten. maar zeer veel gaat naar re-
klametechnieken en verpakking) wor-
den niet aangepakt.
Wanneer er plannen zijn voor bespa-

sektor, het onheil van de "per-pres-
tatie-betaalde" geneeskunde, de far-
maceutische sektor •...
Grote akties werden ondernomen tegen
de verlenging van de studies in ge-
neeskunde met 2 jaar. tegen een-meer-verantwoorde geneesmiddelen-

en voorschriftgedrag (zowel bewust
qua nut, als qua prijs - dure en
goedkope geneesmiddelen met identiek
dezelfde werking'. maar voor de dure
wordt veel meer reklame gemaakt),
-een uitbouw van de technische pres-
taties naargelang de behoefte, maar

geen wildgroei •
-sanering van het ziekenhuiswezen,
eenglobaal jaarbudget i.p.v. beta-
ling per prestatie en per ligdag.
Door dit laatste is men geneigd.
voor de lieve centjes, de patiënten
te laten liggen in een ziekenhuis en
maar wat technische onderzoeken meer
te doen "voor de zekerheid" en met
de zekerheid dat ze opbrengen,
-numeriek evenwicht herstellen tus-
sen de eerste-, tweede- en derde-

lijns-artsen (eerstelijns: huisart-
sen, zijn nu in de minderheid t.O.V.
de tweede- en derdelijns: specialis-
ten).
Als laatste stelde minister Califice
zijn "ma~et-plan" voor. Het behels· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de reorganisaties in de totale soci-
ale sektor. Zijn plannen voor de ZIV:
11 miljard besparen door:
-de terugbetaling van sommige ge-
neeskundige zorgen moet drastisch
herzien worden, meer bepaald op het
vlak van radiologie en klinische bi-
ologie,
-het remgeld wordt verhoogd (zie

•• 20 ptGeenl owrbodlg. Ingr.pen •••

ciale Voorzorg moest nochtans voor-
stellen doen.
Minister Spitaels liet in augustus
'79 enkele proefballontjes op waar-
onder:
-persoonlijk gezondheidsboekje, waar
alle labo-onderzoeken, technische

onderzoeken e.d. zouden instaan, dit
om dubbel onderzoek te vermijden,
-beperking van het aantal artsen.
-het inkomen van de gepensioneerden,
wezen, invaliden en weduwen (WIGW'~
zou strenger gekontroleerd worden
vooraleer toegelaten te worden tot
de kosteloze geneeskunde.
-sanering van de kontrole-procedure
(o.a. werkonbekwaamheid) door die

tak uitsluitend aan het RIZIV toe te
vertrouwen. in plaats van aan artsen
van de ziekenfondsen.
Dr. Wynen reageert weerom zeer nega-
tief, tenzij op de beperking van de
WIGW's.
Ondertussen heeft het patronaat, in
zijn algemene aanval ter voorberei-
ding van het sociaal-ekonomisch top-
overleg, ook enkele maatregelen uit-
gedokterd. waaronder voor de gezond-
heidszorg vooral opmerkelijk: per-
soonlijke bijdrage van de patiënt
zou verhoogd worden (verhoging van
remgeld. verlaging van de aan de pa-
tiënt terugbetaalde som; voor de
arts blijft het hetzelfde, echter
de werknemers- maar ook de werkge-
versbijdrage voor de RMZ vermindert,
maar de werknemer moet wel meer be-
talen als hij ziek ~lOrdt).
Het Algemeen artsensindikaar van dr.
De Brabanter stelt in het begin van
september '79 dat het onverantwoord
is dat de patiënt meer betaalt voor
ziek-zijn. De Brabanter opteert voor
volgende maatregelen:
-duidelijk inzicht in de kostenstru~
tuur van de eerstelijns- en specia-

1istische geneeskunde (wat is het nu
eigenlijk dat de gezondheidszorg zo
duur maakt),

voorstellen van de patroons). De
geneesmiddelen moeten volgens een
percentage terugbetaald worden en
niet meer zoals nu: alles terugbe-
taald behalve een kleine (vaste)
som,
-het aantal ziekenhuizen en bedden
moet worden aangepast aan de werke-
lijke behoeften en de persoonlijke
tussenkomst verhoogd,
-een te groot aantal zorgenverstrek-
kers jaagt de ziekteverzekering op

kosten en de overheid moet dus het
aantal dokters gaan beperken,
-nieuwe belastingen (tabak •... ),
een lening, verplichte ongevdllen-

verzekering zouden voor meer-inkom-
sten zorgen.
Het plan Califice is het meest offi-
ciële dokument dat besproken wordt
op het sociaal-ekonomisch topover-
leg.

BEDENKINGEN
Een aantal bedenkingen - een bespre-
king zou ons hier te ver voeren -
zijn hier op hun plaats.
Ziek zijn zal veel duurder uitkomen
voor het individu.
Er worden een aantal besparingen
doorgevoerd, zuiver om een mooie af-
rekening te krijgen, zonder op de
behoefte van de bevolking (die eerst
nog onderzocht zou moeten worden),
zonder op de kwaliteit van de ge-
neeskunde in te gaan. De enkele goe-
de voorstellen (gezondheidsboekje,
jaarbudget voor de ziekenhuizen •...)
zijn in het plan Califice niet te-
rug te vinden.
Wanneer er plannen zijn voor bespa-
ringen in de farmaceutische sektor
is dit een zuivere besparing op de
terugbetaling (dus de patiënt be-
taalt meer). De firma's, die zeer
goedkope produkten duur verkopen.
er reklame- en researchonkosten bij- 15

OUWE GETROUWEN ...

ringen op de ere-lonen van de art-
sen draaien de patiënten hiervoor
op (vermindering van de tussenkomst
van de ZIV met verhoging van het
remgeld) .
En de patiënt moet maar onmondig
blijven. Inderdaad is zijn inspraak,
waarvoor officieus de ziekenfondsen
instaan. herleid tot niets en zal
blijkbaar niets blijven. Maar de
kleine drukkingsgroepen - toch al
sociaal sterk bevoordeelden. zoals
artsen - halen het gewoonlijk. De
ziekenfondsen durven zelfs meeheulen
met deze groepen, die gewoonlijk uit
eigenbelang optreden.

HOE VERDER?
We zitten met een ontwricht sociaal
topoverleg, waar naast enkele inter-
essante voorstellen, een achteruit-
gang van de sociale zekerheid voor-
bereid wordt. We zijn dan nog niet
ingegaan op de andere stelsels (
werkloosheid, pensioen. gezinsbij-
slag. jaarlijkse vakantie) waar ook
wel in gesneden zal worden.
Sinds jaren houden de studenten ge-
neeskunde zich met deze problematiek
bezig. Vroeger reeds werden er vele
voorstellen gedaan, samen met de
studenten geneeskunde van de andere
Belgische fakulteiten. die allemaal
in de richting gingen, uitgedrukt
door de slogan: "geen duurdere maar
betere geneeskunde".
Ook werden enkele malen lessencykli
ingericht over diverse onderwerpen:
struktuur en werking van de sociale

dreigende vestigingswet en numerus
clausus. De laatste drie jaar werd
vooral werk gemaakt van een herori-
entatie van de medische opleiding ...
Ook dit jaar zijn we gestart met
een werkgroep Gezondheidszorg. Er
werden enkele probleemgebieden af-
gelijnd die bestudeerd zullen wor-
den:
1. forfaitaire geneeskunde en ande-

betalingsmodaliteiten' versus de
huidige per-prestatie-betaalde ge-
neeskunde;
2. de ziekenhuizen: onkosten. wer-

king, spreiding, echellonering;
3. de ziekenfondsen: struktuur, on-

kosten. als "vertegenwoordigers"
van de patiënt;
4. gratis geneeskunde - leidt dit,

zoals patroons en artsen zeggen,
tot overkonsumptie?
5. organisatie en beslissingsmacht

binnen de sociale zekerheid;
6. vestigingswet, numerus clausus,

herwaardering van de huisartsen-
opleiding.
Het ihteressantste zou natuurlijk
een multidisciplinaire werkgroep
zijn (verpleging. sociale werkers,
psychologie en mensen uit andere
richtingen die er zich aan interes-
seren) .
De vergaderingen van de werkgroep
gaan elke maandagavond om 20.30u
door in auditorium AG-2 of AG-4 in
de Minderbroedersstraat 13 en staan
open.

D.V.

APPÈL 'so EN DE VERHOUDING TOT O,V,V ,5,

In vorig nummer werd de bedoeling
van Appêl 'SO uitqelegd.
Bij de installatie van de nationale
werkkommissies was een vrij gevari-
eerd publiek aanwezig. Niet enkel
aanhangers van het komitee voor een
Overkoepelende Vereniging van Vlaam-
se Studenten (O.V.V.S.), maar aller-
hande studenten uit kringbesturen,
aktiekoMitees en ledenor9anisaties
waren present.
Zoals overigens in de regio's bleek
er nogal wat onduidelijkheid te be-
staan over de verhouding Appèl 'SO
en het k~itee O.V.V.S. die aan Ap-
pèl 'SO en het komitee O.V.V.S. Ie-
dereen die aan Appèl '80 wil neewer-
ken stelt terecht deze vraag.
Het K~itee voor een O.V.V.S. is de
initiatiefnemer van Appèl '80. Appèl
'SO wordt niet door het komitee O.V.
V.S. geor9aniseerd; dat zou de bedo~
ling van de kampanje overbodi9 ver~
gen. Het initiatief heeft als doel
het o~lossen van êên konkreet pro-
bleeM: de informatiedoorstroming en
-verspreiding bpvorderen om een meer
eensgezind bel~lj in de studentenbe-
weging te stimuleren.
Elk individue dat hiertoe z'n steen-

tje wil bijdragen is welkom. Het
staat elke vereniging. kring of org~
nisatie vrij z'n leden daartoe aan
te moedigen. Je moet niet akkoord
zijn met de voorstellen van het kom~
tee O.V.V.S. over een overkoepelende
organisatie om mee te kunnen werken
aan Appèl '80. Ue JIlenendat pluralis-
me op dit punt minder moeite zou mo-
gen vergen dan het nu soms doet.
Dit betekent niet dat het komitee O.
V.V.S. zijn ideeën over een oeverko~
pelende or9anisatie zou laten varen
of minder propageren. Teksten daar-
over blijven ter beschikkin9.
Wat stellen we konkreet voor?
1. He zouden het epprec iëren dat de

naam van je kring. organisatie ...
onderaan op de Appèl ISO-affiche zou
staan. lIet kan een uitdrukking zijn
voor de geest van eensgezindheid
waarin het projekt loopt.
2. Als je dat doet kan je ook een

stand verzorgen op de infobeurs
van 14 november (doorgeven v66r 25
oktober (H. Francq, p/a Van Evenstr.
2d 3000 leuven, 016/22.44.3S)
3. Aktieve, o.m. financiële steun is

steeds welkom (PCR 230-0018809-11
van J. Verlinden. Tervuursevest 103
blok 5/006 met vermelding "Appèl '80',

Appèl ISO



de lacl,a hot, lWIbuaque.

In het Va.tüuuul heeft men er anders
wel een Iwtdje. van «.'egom leJ1Wld
aan het p.-tate.n te krijgen. * Zo
slaagde Radio Vatikaan erin een e.k4-
klu.6ü6 radic,-interview af te nemen
van Kwtu.6 zelf en zijn .14. *S,u.-
w.i.6me. of een ultieme poging om de
ergste a.thei.6ten te bekellen1

*Pleitten de velle.nigde.~e.kto~en in
vermeld Knack-artikel voor een g~te.-
gicnali4eeJr.de. universitaire struk-
tuur, dan maakte rektor Ve.SchutteIl
- zonder twijfel van de VU8 - enkele
dagen later hiertegenover enig voo~-
be.houd. * Hij wil wel naar een regi-
nalisering, maar voo~6 wil hij een
pact om elke universitaire eigenheid
en evenwaardigheid te garanderen. *
\Iehebben al een I>choolpak..t. * Het
WiUeJlII>6cncU wi 1 een soort .i..de.olo-
gi6ch pakt ... 4 Leve het Vellpakt
België!

*Na lang be,'l.t1a.d is mni6 teil Ramae.k e.M
eindelijk tot het besluit gekomen
dat de demo~eJt.Ótg van het on-
d~jl> tot nu toe ge.6aatd heeft .•
Volgens hem ligt dat aan de IIIe.ntali-
teil bij de opvoeders .• Nu hopen we
maar dat Ramaekers hieruit niet kon-
k1udeerd dat er maal helemaal ko"~6
moet gemaakt worden met de demolz.ta-
ti.6eJt.i.ngl>gedl1chte.. * Het p!linc.<.pe.
faalt niet, maar wel de IIWUeJl waar-
op dat principe moet gerealiseerd
worden .• Zo1ang als de.::e.regeri ng
(nog) bestaat, moet Ramaekers in 't
oog gehouden worden. En als er ov~t
een maand een IVtdelle.is, moet de
nieuwe onderwijsminister in de mot
gehouden worden. * Want 8SP, PVV of
CVP: het ve,tI>chil.in kle.wt heeft de
laatste vijf jaar nog geen (positief)
verschi 1 in ondelw).(.jl>be,le,i.d meege-
bracht.

*a Radio CowWu} , die het houdt bij
dit soort muziek, bestaat er sinds
een week ook een andere Leuvense ze~
der. Radio Sc.oJLp.i.o. * Het is rLietde
tudenten~e.ndeJr. die eind vorig aka-
demièjaar"werd aangekondigd. * Maar
«.~ heeft Radio Scorpio de bedoeling
om de I>tudenten in grote mate te la-
ten dee.lnemeJlen me~'Vtken aan de
prograrrrna'S. * Dat hoor je nog wel.
op FM 101.

*Over de manier waarop de Akadem.i.l>che.
R.a.a.d elk jaar de eIledokto~en toe-
kent is het ltuLt6te.1AXJ0.'td nog niet
gevallen. * Dit jaar I>cJUUeJr.de De
Sorner en zijn Raad weer eens door
een ronduit prachtig IIIClIIWVeJr..* Men
wou. in het kader van een reeks 1e-
zin!:en over "geloof en politiek".
ook Helmut Schmidt naar Leuven hale~* ~'aar ja, een belangrij k man als
Schmidt haal je niet voor ~~n le.zing
naar België. * Geen paniek echter.* ~leteen eJledoktolt.Cl.ll.t va1t de heer
Schmidt wel lijmen. en dUl> kan de l~
zino er ook meteen mee door .• En
zeggen dat de 6.tuáe.n.tenal ~e jaaA
vrcchteloos lllich als eredoktor p~
beren voor te dragen.

*Overigens zal een lUtdeJleredoktoraat
ook veel I>t06 doen opwaaien. * Toe-
ge.pal>te Wetenl>cMppen achtte het
aangewezen ~6. RI1I>IIIUI>I>en , dl eks-
pert op het gebied van de veiligheid
(1) van kernenergie, voor te dragen.* En dat werd vlot door de hooe he-
ren van de Akademische Raad aánvaard* De 1T.ilieu.jonge.nl> kunnen alvast de
IIIe.nI>eJl.~che,tpell.

*Zelfs al komt het van de v~e.
Le.UVe.llhl?4pe.c.i.aJ.ÄAt, ~06. He.nd!t.ikx
(Gazet van A'pen). dan wil dat nog
niet persë zeggen dat t n onderzoeks-
resultaten als zoete. b~oodje,h bij de
6.tude.n.tenzullen binnen gaan. * Want
tot welke vaststelling komt de ver-
maarde professor? * Dat het plte,h,ta-
t.(.e.v~gv~ opmerkelijk ve.Akleind
wordt door een one.ve.nwichtige.voe-
cWtg. * Kom dus niet kta.gen als je
het hele jaar op 6~ete.n en biell ge-
1eefd hebt en dan 6le,ht op je e.k4a-
VI4. * Je bent g~chuu.'d.!

* **

LERAAR OF BARRABAS?(ALLEN) BARRABAS!
Ve.agg~e.gaUe. i4 de.opl.U.cWtg die.VOeM naM het cLi.ptcmo. van "ge.agg~ege.eJr.de."
e.1Idie.Uce.n.t.i.l1.tende toegang vellle.e.n.t.tot de. 6wtk..tie.van lelllUZJl in het hogeJr.
l>ekundaiA ondelUAJ.i.j4.
Ve.oplei.tLi.ng ::1: liet diploma. wo.lt.den geJle.gelddoo~ de. 50- jOAll.oude.we..t van 21
me.(.1929, die.de.bl14i4 vollm.t van de.hu.i.dige. aggugaUe.po'lgItllmlll1' 4. Ve.ze.0111-
vILtten PMe.6ondeJlvUtd~jke. Opvoedkunde (2 4eme,htellWlen), Ge,hch.i.e.de.ni6 van de.
opvoedkunde. (2 4eme,htellWlen), Algemene. Me.thode.nle.eIl(2 l>emutellWlen), 8.i.jzon-
de,u Me.thode.nle.eIl(I 6eme,htelWWl.) en e.enonbe.pa.a1.d aantal didak.tibche. oe.6e.-
ningen g~ende. Un jOAll.. Ve. e.k4ami.n.andUl>moet .twee.opVtb~e. ukanre.nl>lu6e.n
ge.ven.

Rond de konceptie van deze program-
ma's kan je een aantal vragen stel-
len. Zo bijvoorbeeld gaat de wet er-
van uit dat de licentiaatsopleiding
en de aggregatie best gescheiden
kunnen worden gehouden. De wet voor-
ziet imMers een aparte opleiding en
een apart diploma. Daarnaast schijnt
het wettelijk vastgelegd programma
zich te beperken tot de vak-didakti-
sche techniek en zijn grondslagen.
Op die twee zaken willen we even
ingaan.
De idee van de gescheiden opleidin-
gen stelt in feite dat de licenti-
aatsopleiding het einddoel is en dat
men haar verder kan gebruiken, via
een bijkomende opleiding, als basis
voor een onderwijsloopbaan. Om die
idee op haar waarde te toetsen kun-
nen we ons vooreerst afvragen of de
licentiaatsopleiding inderdaad voor
de meeste studenten het einddoel is.
Een blik in de statistieken.

AFGESTUDEERDEN: 30 / LERAREN

Daaruit blijkt dat voor een aantal
richtingen een belangrijk percentage
jong-afgestudeerden het onderwijs
ingaan (1):
God4diVl4twe.te.nl> chI1ppe.n (" ove rgrote
meerderhef d"}, 1<ltu.4.<.e.kFilologie.
(+901), RO,"I1M4e.Filologie. (+90'),
Ge/UI'ICUl1I.6e. Fil.ologie. (90~), Uc.luvne.-
Ujke. Opvoe.ding (90%), Aalu:W..jlulwJl-
de. (8~), Wi6kunde. (75S;),Guch.i.ede-
rUI> (7ot).
Voor het jaar 19BO (raming) zullen
de bovengenoemde richtingen samen
ongeveer 1.870 afgestudeerden afle-
veren, waarvan er naar schatting
1.576 zullen tewerk gesteld kunnen
worden in het onderwijs. d.i. 84%.
(In totaal komt jaarlijks ongeveer
30S van de universitaire nieuw-afge-
studeerden in het onderwijS terecht),
In de hierboven genoemde richtingen
is het diploma van licentiaat voor
het overgrote deel van de studenten
duidelijk niet het einddoel. Dus
moeten we ons, gezien het belang dat
aan de licentiaatsopleiding wordt
gehecht, in een tweede fase afvragen
of die opleiding daar dan in funktie
staat van de lerarenopleiding.

GEBREK AAN EKSPICIETE
DOElSTELLINGEN

Dat schept problemen, want hoewel
iedereen wêét dat zulks over het a1-
ge~een niet het geval is, is het erg
moeilijk om dat ergens zwart op wit
bevestigd te vinden. Nemen we als
voorbeeld de richting Germaanse Fi-
lologie.
Voor zover ons bekend, bestaat er
geen dokument waarin de doelstellin-
gen en de interne samer.hang van het
kurrikulum Germaanse Filologie wor-
den verduidelijkt. Zo'n toestand is
niet alleen onaanvaardbaar, hij laat
ook vermoeden dat die doelgericht-
heid en die samenhang er helemaal
niet z.ijn. In de syllabus 197B-1979
voor de licentie Germaanse Filologie
staan drie regels over de doelstel-
lingen van het progral'l1la:"Een van
de.VOO~a.ttIMte. dowte,llinge.n van
het p!t09~ Ge/UI'ICUl1I.6e. Filolog.ie. i4
de.4.tude.n.t 9M ndig .in te.lAl(.jden in
de.4.tudie. van de. l.i.ng u.i.h.ti.ek en de.
UtellJJ..tw.JJr. van .twee. Ge/UI'ICUl1I.6e. .talen,
vlLij te. kiezen u.U NedeJr.land4, En-
gw en fJu.Ub."
Het een handigheidje worden de doel-
stellingen a.h.w. "voorlopig" be-
perkt tot de "grondige studie van ..IJ,

In feite wordt abstraktie gemaakt
van elke funktionaliteit van de op-
leiding en worden de wetenschap en
de studie .in 4e. als het hoogste goed
voorgesteld.

VERKEERDE KONCEPTIE
Als de unlversitaire overheid haar
doelstellingen niet eksp1iciteert,
dan kunnen wij die. post factum, mi~
schien afleiden.
Wat dan opvalt binnen Germaanse Fi1~ ti

10gie is de hoge graad van speciali-
satie en versnippering in de licen-
ties. Het is bv. mogelijk om zich
in de licenties tot één taal te be-
perken. Daarnaast is het merkwaardig
hoe weinig "a1gemeen-vonnende" vak-
ken de opleiding in haar geheel en
de licenties in het bijzonder ~vat.
Stellen we daartegenover de taken
van een leraar talen. Zijn beroep
vereist een relatief lage speciali-
satiegraag en tegelijk een relatief
diepgaande algemene vorming. De op-
leiding in de Germaanse Filologie
beantwoordt daar niet aan.
Eén van de veronderstelde taken van
een leraar is bv. de sociale opvoe-
ding van de leerlingen (o.m. waar-
denoriëntatie). Haar, zoals Valeer
Creyf (2) stelt: "Wilt ve.el.a.lon.t-
b~e.ekt, ~n bij olldelUAJ.i.j4me.nl>en~n
bij le.eIll.i.ngen, i4 e.e.nveJW1..twoo~de.
en Mlme.nJU11Igende.men4 - en lfItliI.Ûl clU1p-
µ,i.jvi6.ie. C4W1ILÛt de.b~pM~e.n ~oble.-
ma.tie.k zinvol kan gekadeJr.d IAXJJtden
en die. ook bwikbOAll. bUj 6t VOM
rLie.ulI.'ezake.n" (p.42).
Het programma Germaanse Filologie,
om bij ons voorbeeld te blijven, om-
vat geen serieuze aanzet in die
richting. Waarschijnlijk kan die
vaststelling uitgebreid worden tot
de andere filologische richtingen
en in het algemeen tot het grootste
deel van de richtingen die leraren
opleiden.
Doordat de aggregatie-opleiding zich
vrijwel tot de vak-didaktische tech-
niek en zijn grondslagen beperkt,
worden dergelijke defekten nog eens
ekstra benadrukt. (De inefficiëntie
van de aggregatie-opleiding in Be1-
gil! is trouwens een hoofdstuk apart.)

leidt, dan heeft zij de plicht die
vorming ah. l~'lenvoJUll.ing zo goed
mogelijk te organiseren. Haar weige-
ring om dat te doen dateert al van
1890. In dat jaar schafte de staat
zijn "écoles normales supérieures"
te Gent en te Luik af en gaf de uni-
versiteit de opdracht leraren op te
leiden voor het hoger middelbaar on-
derwijs (wet van 10 april 1890). De
universiteit ontving daarvoor op pa-
p.(.eJr. geen bijkomende subsidies, maar
.in 6e,.(..te.wel, omdat nu de studenten
van de "écoles norma1es supérieures"
naar de universiteit afvloeiden. Nog
altijd is het zo dat aan de KULeuven
de professoren voor hun leeropdracht
binnen de aggregatie niet worden be-
zoldigd. Zij worden betaald via het
departement waaraan ze zijn verbon-
den. Op dit punt steekt de universi-
teit zich weg achter het ekskuus dat
de staat de aggregatie niet subsidi-
eert. Zoals het zich laat indenken,
en zoals prof. R. De Keyser in het
aggregatiedebat van 22 februari '79
toegaf, gaat de aandacht van de be-
trokken professoren in die omstandig·
heden niet onverdeeld naar de aggre-
gatie. Bij hen bestaat de indruk
dat vakdidaktisch werk minder wordt
gewaardeerd dan ·strikt wetenschap-
pelijke" arbeid. Voor deze toestand
is de universiteit zelf verantwoor-
delijk, niet de staat. De universi-
teit wordt gesubsidiëerd om een we-
tenSChappelijke lerarenvorming te
verstrekken. Zij besteedt dat geld
echter aan de huidige licentiaats-
opleiding en slechts in he.el beperk-
te mate aan de aggregatie.

DE STUDENT IS DE KLOS
De wet van 21 mei 1929 heeft de ag-
gregatie-miskleun gelegi\liseerd door
het kreëren van een apart diploma.
Deze wet is dringend aan vervanging
toe.
Op dit moment ligt een wetsvoorstel
ter diskussie. Het gaat echter voort
op de weg van de gescheiden oplei-
ding en dicht dus eigenlijk de gaten
waar een volledig nieuw koncept no-
dig is.

SCHANDALIGE TOESTAND

,V,et viJld•• an .. n .KOnd. boven h., •• "Jdreeofd,_ J. benl op d. I.ful1"'.g, m.,1'.'"

De universiteit leidt in een aantal
richtingen vrijwel uitsluitend lera-
ren op, maar haar programma's zijn
daarvoor relatief ongeschikt: dat
is de eenvoudige konklusie waartoe
iedereen die de zaak bestudeert moet
komen.
Vaak wordt deze schandalige toestand
verdedigd met de valse tegenstelling
(enge.)beJlO~opt.uding Ve.MUI> alge-
mene.-vo~-me..t-~e.-(ptaath~ng6-)
mogwjkhe.de.n.
Deze tegenstelling weerspiegelt de
vooroordelen die we terugvinden in
bv. de lage sociale waardering voor
het "praktisch" onderwijs (technisch
en beroeps) en voor het leraarschap
zelf. In de filologische richtingen
alvast kan een dergelijk argument
onmogelijk worden gp.handhaafd.
Immers, 1. het is niet zo dat de
huidige opleiding aldaar een "ruime
vormi ng" zou meegeven. Integendee 1 ,
zoals al eerder gesteld is de huidi-
ge opleiding in vele opzichten speci·
alistisch.
2. Bovendien gaat het om een valse
tegenstelling. omdat de algemene vo~
ming op de beroepsopleiding kan wor-
den geënt en moet worden geënt. De
bovengenoemde tegenstelling veron-
derstelt ook dat het hier om een ve~
enging zou gaan. daar waar het even
goed een verrijking zou kunnen bete-
kenen.
3. Tenslotte, wanneer blijkt dat de
universiteit de. 611C.to 90S leraren o~

De nieuwe wet zou de volgende teo-
retische vakken verplicht maken:
pedagogische psychologie (leerpsy-
chologie, ontwikkelingspsychologie),
historische en vergelijkende peda-
gogiek (met inbegrip van onderwijs-
organisatie en -wetgeving), onder-
wijssociologie, algemene en bijzon-
dere didaktiek, een onderwijsbetrok-
ken keuzevak.
Wat de praktijk betreft: tien semi-
naries voor didaktische observatie
en analyse van typelessen, tien di-
daktisch begeleide oefenlessen, één
week stage onder leiding van een
mentor.
Konkreet komt dit alles neer op een
onnodige. programmaverzwaring, die
mogelijk de aanzet is tot een stu-
dieverlenging. Dat gevaar is reëel,
en als nog geen reden gevonden is
voor de traditionele novemberstaking
dan kan hier eens aan gedacht wor-
den.
Het is overduidelijk dat het nieuwe
wetsvoorstel een gemakkelijkheidsop-
lossing is die de problemen om de
studenten afwentelt door het opleg-

veJr.volg: p.l

(1) A. Bonte, "Studeren aan de uni-
versiteit ... en dan?", Brugge,

Orion. 1977, 165 blz.

(2) "Arbeiders en onderwijs", 47°
Vlaamse Sociale week - 1977, Ze-

1e. D.A.P. Reinaert Uitgaven. 1978,
231 blz.
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gen van bijkomende kursussen. Daar-
mee voorkomt men dan een - pijnlijke
- sanering van de licentiaatsoplei-
ding in de richtingen die een groot
percentage leraren opleiden.

B.N.L.

De aggregatiepoblematiek wordt be-
studeerd door een Werkgroep Aggrega-
tie W & L, waarmee geïnteresseerden,
ook van andere fakulteiten, kontakt
kunnen opnemen. Korrespondentie-a-
dres: Luk De Groote, Hechelsestraat
100 Leuven.

EEN ARTIKEL, TEKENING, FOTO
VOOR VETO?
IN EEN OMSLAG, ADRESSEREN AAN
VETO EN ZONDER POSTZEGEL IN
EEN WITTE BRIEVENBUS IN EEN
NIVERSITAIR LOKAAL!
ZO SIMPEL IS DAT

VEEL BETALEN EN WEINIG LEREN
DOET DE STUDENT IN VREDE LEVEN

In dU: ongehooJtd vvr.ha.a1., een dItama-
wche 6chenenJ.tampeJl vot 6pamWtg
en 6elu, veJlneemt u hot ten teJl6tt-
jCUVLl; z.ijn debuut lItIl.I1kt Q4II de UIt(-
veJl6ileU, hoe hi.j at dadd-ijll. op
het JLevol.u.t.tontLÜle pad _ont6pQ.Q.II.t

OJL de 6to~,lfJten .te.
~OJf~-blile gtvangVÛ6 .te belan-

den, hoe hi.j a.tdo.aJr. U.jn neo -1IIClJIX.i.6-
wche '1"!JllO.iJLU en zet6mooJtd pleegt.
W.ieMet lu.i6tel!tn wil, ,"oet voeten.

Met mijn humanioradiploma in de lin-
ker- en mijn ma in de rechterhand
ben ik de universiteitshallen - 0,
tempel van grijze haren en geleerde
brillen - binnengetreden. We werden
gestuit door het zwaard van een
poortwachter die met een zwaai van
zijn vleugels ons naar het voorpor-
taal van het heiligdom verwees.

Met haar volle gewicht, vijfenzeven-
tig kilo, heeft ~a de kogelvrije
deuren opengeleund. We werden be-
sprongen - was het op mijn gezicht
te lezen dat ik een eerstejaars was?
- door p.enschare free lance handels-
reiziger~ die aan ons hun onruststo-
kende pamfletten, valse informatie-
brochuurtjes, wegwijzerkaartjes zon-
der straatnamen, evangelies van Hara
Christus tot Jezus Krishna, pep- en
voorbehoeds~iddelen trachtten kwijt
te raken. Met êên hand, de bezorgde
moederlijke hand, heeft ma hen afge-
wimpeld: "We komen om in te schrij-
ven!".
Nadat ik van een in blauw uniform
verpakte misses Cash een nummertje
en een stel formulieren had bekomen,

vruchteloos achter een styla had ge-
zocht, er êên ~/as gaan 1enen en te-
rugkeerde met een tegen woekerprijs
gekochte vulpen, hebben ma en ik de
geslachtslijst en de kinderziekten
van Nijn grootouders en pa alsook de
namen van de scholen die ik van bij
mijn geboorte doorlopen had, inge-
vuld.
Vervolgens werden we door de deur-
wachter in een andere zaal gesluisd,
het heilige der heiligen. Samen met
ma heb ik me er laten behandelen
door een feilloos raderwerk van han-
den en hoofden dat je voor 10.000
frank oplicht. Het hoofd dacht dat
wij "van den arme warenM maar met
gezwollen borsten heeft ma tien
briefjes van duizend neergeteld en
hem gevraagd of studeren echt niet
duurder was. Gezegend met een akade-
mische agenda en een bonnetje voor
een studiegids hebben we het heilig-
dom verlaten. De initiatieritus was
voltrokken. De klokken luidden want
hij die groot wou zijn was groot.
Zijn voorhuid was weggesneden en de
poort op de toekomst was geopend.

Dan begon de rondleiding door Leuven
met ma als een loopse straathond op
kop. Aan deuren werd gebeld en open-
gedaan. Trappen werden beklommen en
afgedaald. WC's werden gespoeld. Ma-
trassen gekeerd. Lavabo's gekeurd.
Vingers werden verbrand in te heet
water. Maar het was me allemaal te
klein, te eng, te benauwd, te kon-
servatief. Ma heeft de knoop doorge-
hakt en een appartementje gehuurd:
een slaapkamer met luchtkoeling, een
living met uitzicht op het Ladeuze-
plein, een keuken met elektrisch
fornuis en dampkap, een ~C ~et bloe-
metjes, een zitbad met automatische
sproeier en een kotmadam Met een
wandelstok. Deze laatste is grijs en
lief, nooit gehuwd en van een zede-
lijk feilloos peil. Ze heeft ma be-
loofd mij te behoeden voor alle ver-
derfelijke kwalen die de stad Leuven
eigen zijn: meisjesstudenten met te
diepe halsuitsnijdingen, die het op
mijn maagdelijkheid zouden kunnen
gemunt hebben; revolutionaire heet-
hoofden die me rode boekjes zouden
verkopen en tot baardgroei aanzetten
of drughandelaars die mij allerlei
narigheid in het zitvlak zouden kun-
nen spuiten.
"Het is nodig", zei ze, "want velen
zijn geroepen, maar weinigen uitver-
koren."

M.C.

RISkOLOOS ORGANISEREN
Een vierde van de stuacntcntijd zal IJCl besteed oorden aan hot afschuimen of
deelnemCTIaan TD's, f~il)en, muziokavtmdfM e .d, Een bloeiende bedrijvigheid
oor zaaluitbaters, die BI' uel Bens grove munt uit cillen slaan.

Maal' hoe urganieeor jo zoiets, zonder op de avond aclf of de dag BI' na 1)('01'

onprettige verrassingen te staa?1: stadtaksfM, Sabam, aksijnzen, afichss ... ?
In '!het Jougddienstertje", Leuvens stadsblad voor jongerenorganisaties, 1),,"-

den !Je een overzichtelijke opgave van al deze reglementen fM pl'oblemen. lIe
nemen di t dan ook mot dank over.

STADSTOElAnHG EH -TAKS

r v~unlBm81iJ~ om de "g~
nheidsbals en -danspartijen". a

ezegd. T-dansant. fuif. bal •••

a. De niot-permanente of niet-perio-
die~e danspartijen en bals worden

forfaitair belast, volgens het hier-
onder gemaa~te onderscheid:
danspartijen of bals waarvoor het en
treegold en de andere verplichte
vergoedingen. zonder re~ening te
houden met het bedrag van de 2cwone
~onsumptio:

1.
2.
3.

n en 60 fr niet te boven gaan:
n en 70 fr niet 'teboven gaan:
n on 8D fr niet te boven aaan:
n en'100 fr niet te boven allan:
en

forfaitaire belasting

3.000 fr
4.000 fr
5.000 fr
6.000 fr

10.000 fr

r dan

5.

b. indien hot entreegeld en de ande-
re verplichte vergoedingen, zon-

der reKening te houden met het be-
drag van de gewone ~onsumptie. geza-

lij~ niet meer dan 50 fr bedragen,
is man vrijgesteld van stadta~s. op
voorwaarde dat vooraf aangifte werd

daen bij het stadsbestuur.

SABAM
-een te vragen : .. : Ie manifesta-
tios waar muziek gedraaid wordt
(ven welke aard oOk) en/of bij to-
neelavonden.
-de aanvraag tot toelating dient be-
hoorlij~ ingevuld te worden en ten

minste tien dagen voor de manifesta-
tie opgestuurd te worden naar Sab
P. Lebrunstraat 35. 3000 Leuven.
Oe betaling van de voorziene rechten
moot gebouren na ontvangst van de re

ning (gewoonlij~ vOOr de manifes-
tin) •

-·ormul1eren en alle nuttige inlich-
ingen ken men be~omen op het ver-

melde Leuvense S6bamso~retariaat,
tel. 016/22.01.51.

AKSIJHZEH

-een te .rLb,,;. voor alle manifesta-
ties waar dran~ wordt geschonken.
-dit is niet nodig indien do a~tivi-

it doorgaat in een zael welke al
in orde is met het bestuur der dou-
ane en aksijnzen. Dit moet reenna-
vragen bij de zaeleigenaar of op het
antoor der a~sijnzen.
-voor je eel'stB aanvl'ailg als vel~i-
ging. ongeacht waar je aktiviteit
doorgaat, moot je eerst bij het
stadsbostuur een attest halen op een
formulier 240 I. Dit formulier moet
verotrekt w~rden door de politiedien
sten. Men ken dit in alle politie-
posten in Groot Leuven verkrijr.en.
Vraag het tijdig aan.
-voor alle aanvragen moot jo bij d
Kantoren van de douane on aksijnzen
en formulier 240 B invullen dat tor
plaatse te Koop is tegen de prijs
van 3 fr.
-bij je eerste aanvraag is het bost
zelf naar het ~antoor von douanen
en a~sijnzen te gaan. Daarna is het
voldoende een juist ingovuld formu-
lier op te sturen en dezelfde da
de storting' :0 doen.
-tarief: voor gelegenheidsuitbatin-
gen: 200 fr voor 24 uur,
de periodo van 24 uur vangt aan op
het door jezelf te bepalen uur en
moet dan ononderbroKen genomen wor-
den.
-adres: Douane en A~sijnzen. Vaart
3000 Louven, t~'. n16/22.17.78

AFFICHES
Een affict, .eel aan een aan
tal voorwaarden voldoen:
-de affiche moet ofwel op gekleurd
papier zijn, ofwel op wit papier
t geKleurde dru~. ofwol met teke-

ning, gedrukt worden. Zwarte dru~
op wit papier is immcr9 voorbehoude'
voor officiöle mededelingen.
-op de eff1ch.· .''letsteeds do drtJ~-
~er e%~~f de \".!rantwoordel1j~euit-
ver vermeld staan (voor juridischo

personen. vzw bv., is hot voldoend
naem en adres van de vereniginr.: en-

7

ders naem en a,:rusvan een natuur-
lijke persoon).
-de aangebr" :ht..'1s~ale zegel moet
vernietigd zijn.
-op het aanbrengen van de fiskale z~
gel bestaan nochtans uitzonderinge~
a. affichos voor jeugd- en ~ulture-

Ie manifestaties zijn vrij van
zegel, maar dit moet duidelij~ op
de affiche vermeld staan
b. indien op een affiche voor ver-

melde manifestaties publiciteit
voor~omt. is het zegelrecht wel
verschuldigd.

-aanpla~ken van de affiches mag en-
~el op de voorziene bordon en op

privé-eigendommen waarvoor men een
schriftelijke toelating bezit van de
eigenaar.

BRAtCWElllGHEID

Wanneer men el.:ndunsavund wil orga-
niseren. ~oet men altijd eerst na-
v~aag doen of de uitgekozen zaal vor
ledig in regel is met het reglement
op de brandbeveiliging. Indien dit
niet het geval is ~an men van het
stadsbestuur geon toelating bek ''''Iln
om eon danoovond te organiseren.
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Als we de krant openslaan of naar
de nieuwsberichten luisteren, merken
we dat de bewapeningswedloop nog
stedds verdergaat.
Er is de voorbije maanden heel wat
in het nieuws gekomen rond de pro-
blematiek van bewapening en ontwape-
ning. Denken we maar aan de moei-
lijkheden bij Salt 11, aan de trein
of karavaan van de ontwapening ..•
erder noteren we voor oktober (van
15 tot 17) het kollokwium over be-
apening door de assemblee van de
esteuropese Unie, dat in het Kon-

grespaleis te Brussel plaatsvindt.
Anderzijds wordt de ontwapening ek-
stra benadrukt van 20 tot 30 oktober

t o.a. een internationale konfe-
rentie voor ontwapening in Den Haan
(26-28 oktober).

iuc wenst zo'n
steentje bij te dragen tot wat w

t een groot woord "bewustmaking"
unnen noemen.

Het k~itee is in de eerste plaats
gericht tegen de Belgische wapenhan-
del.
Belgi~ staat op de zesde plaats in
de top-tien van de rijkste landen
ter wereld. :4aar het behoort 00
nog tot de tien grootste wapenleve-
ranciers aan de Derde Wereld.
Ons landje speelt een dubbele rol op
het gebied van de wapenhandel. Voor-
eerst is het berucht als doorvoer-
plaats (met o.a. Zeebrugge) voor wa-
pens die in het buitenland geprodu-
ceerd worden. Ten tweede is er ook
de Belgische wapenhandel, de uitvoer
van wapens en munitie die in Belgi-
sche bedrijven (FIi, PRB e.a.) ge-
maakt worden.

OPLOSSING KRUISWOORD
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Deze moordindustrie kent een hoge
bloei, terwijl andere industrietak-
ken met een krisis te kampen hebben.
Zoals reeds gezegd vindt de wapenin-
dustrie vooral haar afzetgebied in
ontwikkelingslanden, die het groot-
ste deel van hun kapitaal besteden
aan de aankoop van dure wapens.
Men mag zeggen dat op haast alle
slagvelden en in alle konflikten er
met Belgische wapens gestreden wordt
Deze wapens betekenen dood, vernie-
ling en onderdrukking van ontelbare

nsen. Een recent voorbeeld hiervan
is wel het konflikt in Nicaragua.
Kunnen of mogen we dan nog z~lijgen
over deze moordindustrie?
Sommigen denken nu wellicht: "wij
unnen er toch niets aan doen ...".
laar er kan heel wat gedaan worden!
Zo zien we dat reeds sinds jaren een
aantal aktiegroepcn - o.a. Pax Chri~
ti, lOT, NCOS, OCV - het protest te-
gen de wapenhandel tot êên van hun
aktiepunten hebben gemaakt.
In samenwerking met deze en nog an-
dere groepen wil het aktiekomitee de
Belgische wapenhandel aanklagen. Het
komitee ijvert daarom voor de goed-
keuring van een wet die een publieke
en parlementaire kontrole aan de
Belgische wapenhandel oplegt. De
wetsvoorstellen Glinne zijn daarvoor
een goed uitgangspunt.
Bovendien wordt er gestreefd naar de
oprichting van een offici~le kornmis-
die die de omschakelingsmogelijkhe-
den van de Belgische wapenhandel
ernstig onderzoekt.
Het nationaal sekretariaat is geves-
tigd in de Kcrkstraat 150, 2000 Ant-
werpen, 031/35.02.72.
laar ook hiel' in Leuven is er een
regionaal komitee. De werkzaamheden
in Leuven zijn gericht op het ver-
spreiden van informatie.
Het komitee beschikt over een info-
stand met literatuur, affiches, bad-
oes ..•• waarmee het in en buiten
Leuven rondtrekt. Ook ander materi-
aal zoals film. dia's en videomonta-
ge kunnen aangevraagd worden om een
informatieavond te organiseren.
Oe eerste maand zal er naar de pro-
testmars van Zeebrugge - Brugge toe
gewerkt worden. Deze mars gaat door
op zaterdag 17 november en hiervoor
wordt een speciale trein ingelegd.
Verdere informatie volgt nog wel.
Wat kan jij nu doen?
Het eerste wat je kan doen is je een
beetje informeren. Je kan onze pam-
fletten en affiches lezen; je kan
het zwartboek "Belgische wapens"
aanvragen (80fr) ..•
Wie meer informatie wil of gein ter-
esseerd is om mee te werken kan kon-
takt opnemen met

Ludo Dauwen
Vaartstraat 29
Leuven
016/23.36.57

rek.001-0882184-45
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REDAKTI E ErlMEDEWERKERS
bart bongaerts, mark coolens, an de
wit. herman.francq. bruno leijnse.
marcel meeus. jos mergeay, dani~l
van eynde, bruno van gasse, dirk van-
denbroucke

~ ~a

Omdat wij tot nu toe nog geen Vlaam-
se plaat besproken hebben en wij
geen derde Voer of Komen willen mee-

ken. hebben we onze zuurverdiende
centen dan maar gespendeerd aan het
"Etisch Reveil".
En we moeten toegeven dat onze sym-
pathie voor de Vlaamse zaak enige
graden gestegen is, want dit is ver-
re van slecht.
Op kant 1 heeft Raymond een aantal
liederen uitgesmeerd. die duidelijk
in een live-sfeer zijn tot stand ge-
komen en idem dito aan het vinyl
zijn toevertrouwd. Op een akkordeon-
deun wordt al dadelijk Aalst beju-
beld en hoewel natuurlijk Clifton
Chenier de beste op trekzak blijft,
Blaute trekt er ook niet naast ..De
opvolgers "Hijn Princes" en "Nonkel
Frans" zijn beide rechtlijnige pop-
deunen die goed in de groeven zit-
ten. Oe twee worden verbonden door
"Moeder". een pracht ig balI ede-ach-
tig lied dat wel erg cynisch VHG-
achtig eindigt. Aan deze kant komt
tot slot een eind (!?) met het mooie
"Jaloers". dat spijtig genoeg met wet
veel studio-effekten in de staart
geplaagd zit. Dus 30 sekonden voor
tijd afzetten en alles blijft in or-
de.
De andere kant is ambitieuser.
Slechts 3 lange songs sieren hier
het vinyl. "Brussels by night" is
een sfeerschepping van onze hoofd-
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VETO
VETO 3
verSChijnt op 30 oktober
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten voor de periOde 30 ok-
tober en 1~ november moeten uiter-
lijk op vrijdag 19 oktober om 18.30u
op de redaktie ('t Stuc) zijn

HOE GROEN IS HET WOUD IN OKTO-
BER?

stad in de late uurtjes en ho
wij daar nog nooit op die uren ge-
weest .zijn, kunnen we ons - het Leu-
vense nachtleven een weinig kennend
- toch wel inbeelden dat die sfeer
daar inderdaad hangt. De effekten
zitten ook hier wat erg in de staart
maar dat zal dan wel de kater moeten
voorste 11en.
Over "IJs" kunnen we kort zijn: ste-
vig gestruktureerd opent het nieuw
inzichten voor de Vlaamse pop.
Het meest prestigieuse werk staat
laatst, "Markies de SadeH, een lied
met verschillende bewegingen en rit-
meveranderingen. Maar jammer genoeg
wilde Raymond hier blijkbaar wat
veel bewijzen. want tussen prachtig
delen schieten wel enkele zware man-
kementen. En dat is spijtig. want
het onderwerp, schijnheiligheid, is
tekstueel goed aangepakt.
Al bij al een prima plaat, de beste
Van Het Groenewoud tot nu toe. maar
hij kan nog beter, dat bewijst hij
dagelijk in zijn optredens.
Gratis PS! De eerste persing bevat
een gratis single, waarvan de voor-
zijde "\lij zijn de centimeters"
1'41" amusante vulling is. Maar de
achterzijde. een live-versie van
"Middenstandsblues" is een pareltj
"Kamiel in BelgH!" was nog 5 maal
beter geworden indien dit lied de
zwakkere plekken aldaar had vervan-
gen en dat zegt wel genoeg. Wil je
het reveil dus aanschaffen, wees er
dan op tijd bij.

D.V.L

VETO 4
redaktie: maandag 22 oktober om
14.15u in 't Stuc
kontroleredaktie: vrijdag 26 oktober
om 14.15u in 't Stuc
artikels. lezersbrieven e.d. moeten
uiterlijk op vrijdag 26 oktober om
14u op de redaktie ('t Stuc) zijn
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten voor de periOde 13 - 28
november moeten uiterlijk binnen
zijn op de redaktie op maandag 31
oktober om 18.30u




