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EERSTEJAARS: NA DRIE WEKEN
N.i.et.tegVUlt4ande de .illzu van a.! onze Ivtachten en goede cuU., bVl.e.ikten
J.le.c.h.U .twee van de 79 uUgenoCÜ!Jde eeJl4tekanneJ14 de gltOte vVtgadVtZaal van
't Stuc om hun h4II.t eVUI u.U ze J..toJLten L, v. m. hun eeJl4.te .bldJw.kken alA J.tu·
dUIt. .te Leuven. Hu volgende mag dan .in 6eUe ook geen JtepJLt.6en.taUe6 6tu1z
genoemd IClOlldenvan tt'at u ~ lee6.t .in eeJl4te kan.
Vuatnie.ttem.i.n hebben onze twee melJ.jeuÛldenten enkele .tlJpVl.ende .uVUlWij-
zen en uvaJWtgen ltJlJlJt vOOJt gefvt.acht cUe .in.teJtuJ.ant .ujlt om .te notuen. ElI.
weItd uUg~aan van enkele 6undamen.tete vJtagen OVelt de eeJl4te u/eken .in Leu-
ven. /-Jog even opneJtken dat onze .twee geuten u.U Pedagogie en Landbouw komen.

'r....I'

edit()r-iaa
Oolz at J..taan de Ivtan.ten u dageUjlzJ. vol van, gaat u de taatJ..te u/eken
geen M~u.UU.ncüng op It.aIÜ..O06 TV vOO1l.bij zondu dat de kormwllw.tai.-
Jte tont ondelt de aa.nda.cht toolldt gebJu1cht, .toch bUj 6.t het een onbM1l.t-
lClOolldeVJUUIBhoeveel geAAme Ueden hun eten laten Izoud IClOlldenom .u.ch
.in de VOelt en Komen en 8Iw.6bel ze vVtcU.epen.
JamnVl. genoeg laten de vellJ1lLtloo01l.de.tijken van cU..t tand de andelte - en
zekeJt Met m.bldVl. dlLingende - pItOblemen .to.t een kookpunt komen. En de
v.'t.aag moet .teltecht gute.t..d IOOllden 06 het nalaten van aandacht VOOll.cUe
andVl.e zaken - een a.an.tat lLegVt.blgbptJJl.Ü.jen Izoppelen aan het kOlllllWUUL-
.tai.IL pItObtee.m hun velldelLe medewVtlWtg aan het tandbbu.t.uLtJt - op .tMmijn
VI. Met VOOILza.! zOIlgen dat z el6J. een 9eó edVtal.ib eelld België nog ze
JtegVl.en zat ujn - 06 VI. dan at Met .teveel gaten zijn gutagen cUe
moe..iUjk nog gecU.cht lumnen wellden.
OndVl. alle bevotlz.ingbtagen en -g.'!.oepen gltOeU de onll.t.l.l..ten on.tevJteden-
hWf - en n.<.e.t omdat het kolllllUU1U.tahLe pItObteem nog altijd Met .iJ. op-
getobt. MaM" aUe aandacht IClOIldt (gewUdf I ged..Ut.igeelld ltJlJlJt de 1zo1llllL-
nau.taL'te b.'l.andluuvufen en VeJ14ch.(.eten enkele, MU alt.(.j d onveJtdachte
gll.Oepju alb TAK en VMO, a.! hun lvullt op deze omb.tJteden punten.
Met. welk doel!'

[enne. .VVlhocJje ttCLtewt van de CRISP-btuCÜt. "L'eJ<.tJtélnt. dJw-Ue en 8p,-
ti4l.1Lw, lIIa4Iz.t h.iVtovu .in HUJIIO 2041 enlzele bede.nlz.ingen: het.i.6 h
n.iet u.Ugutotvl dat bepaalde otVl.lû.t.6.tolzeltb de v~g en bo.tû.ng
tubben bevotlz.ingbgll.Oepen .tot een hoogtepunt cuU.ten laten komen om een
dlI.cutibche .ingJteep .in het tandbbutuuJt .te p.'!.ovocVl.en; ook poUüeke
en ekonomu.che 1un..<..ta.iM.1 betangengll.Oepen zouden n.iIzJ. tegen de hVtJt.ie
hebben 06 ondVtlle.men, omdat b..ij optoJ.b.ing van het Izon6U1zt aaJlCÜ!J lûLt
peA600nUjke voolldete.n .in het gedltang zouden komen. .
(lJaaMm hee6t Veto het lt.(.e.lI.OvVl.f
iu om nog meeA oUe op hu VUUJt.te gooien, zoalb de VUJO-jongVl.en

.in een pam6tetje OVVl. de ope.n.btgb.toUP.'I.tU1lz van de J.tuden.ten hU cuU.ten
laten u.(.ûch.(.jnen om VI. maaJl meteen aan ze Izoppelen dat de "~e."
A.S. R. -vlLijgutetdVUl.tal moet uUge.mut IClOllden.
Uu om de eAnbt..ige m~ltben en gll.Oepen cUe uch oolz aan deze un.ie6 ovVl.
het kOl1lllllllltULt VJUUlBbtulz bu.igen, de w.i.nd u.U de zeilen .te nemen. In
de vooll.b.ije jaaJlgangen hee6.t Veto hen .tILoUllJe.nb aan hu woolld ge.ta.:ten
IMbWf-VS8, AVO, KVHV).
[IIe cuU.te.n VI. aUeen maalt op w.ijzen dat het vMWelI.ken van de Omb.tJteden
6edVtal.ibVt.ing moet gebe.uJten mu vwul.tlOOolldelijlzhUcl4un, zondVl. bUn·
de e.moUe, met z.in vOOJt pItOpoJt.ü.u, lLelze.n.btg houdend mu een hete. bOU·
ate JteatUw bt met alb doel voo.'!. ogen: de Jtech.tvaa.ll.lÜ!le OptObM.ng
van de ~'U.tie.
VU Ilunnen I!,.'('. n.<.e.t .t:VtUgv.iMen .in de a.kti.e cUe VMQIt.(.u VOM enlzele
weken UlUde houden. (lJaaMm wUde hu uUgeJteke.nd .in Leuven komen beto-
gen VOM de KomVUle bchaol; dat zouden ze .toch buVl. aan de de.uJt van
de vVtan.tlOOollde.tijken .in BluLbbel doen (de Kome.naaJlb .uen cUt gltOepje
oolz UeVVl. niet .in hun ~.tJt.a..U.nl. En ~m mou.t het met hun FJtanb.tal.(.·
ge vlLienden van het FlI.Ont de la Jeunube in da..tzel6de Leuven a6bpJteken

een "b~" u.U .te hatenf EMUjke bedoelingen moeten lt.iVt.in velt ge·
zocht wo.'l.den. Ook at bnmer. enlzete VHO-eltb .toen u.U An..twVtpe.n aan in
Leuven, het gea.tVtteVl.de Leuv~n hee6t Vl.VOOll.gezoJtgd dat de geplande
akUv.u.ei.te.n Met konden olltptooid wellden.
Ve Leuveltbe btudentenbeweg.ing hee6t echt «,el andVl.e zaken aan hu
ho06d dan vOOJt on.tvane4tkomUee .te ,"oeten bpeten VOOILgltOepju cUe
nooU geleVl.d lcuU.tenl hebben.te tuibtuen ltJlJlJt andVl.e. ,"e.nineen en .te
ovVtteggen.

VETO: tr.'aaJtOmIlo", je pIledu naaJl de
unie6, en dan J.pt'.u6ielz ltJlJlJt

Leuvenf M.a.W. ('.wtJtOm heb je geen
andt'.ILe ondel!.lAJi.jbVOJtm06 .inbtett.btg
gekozen 06 heb je b..ijvoOJtbeetd MU
ltJlJlJt e.en job uUg ekelzen 06 .ie.tb dVl.-
geUjfuf

rJ\ST: De unief ligt gewoon in het
verlengde van mijn toekomst-

plannen, nl. ooit eens naar het bui·
tenland te emigreren. Ik zou hele-
maal niets anders hebben kunnen
doen. Ik heb dan ook naar een fakul-
teit uitgekeken die daarvoor een
goede opleiding geeft. en ik denk
wel dat landbouw die mogelijkheid
biedt.
(,.AST:Ik.had graag ooi t nog eens in

n norraal schoo]. gewerkt; i
heb zelf ook normaalschool gevolgd.
De pedagogische opleiding aan de u-
nief leek me daar de beste oplossing
voor. Waarom Leuven? Dat had ik al
lang op voorhand gepland, gewoonweg
omdat Leuven een typische studenten-
stad is met een aparte studenten-
sfeer die niet te vergelijken is met
die van Gent of Antwerpen.

VETO: Speelt de wVtlztoo~he.(.d een
JtoU Zo van: na het m.iddetbaa/l

OndVWJ.i.jb b.taan we zelzelt aan de dop,
dub p.'I.ObVl.eJlwe dat zolang mcgeUjk
u.U te J..tette.n en gaan 11.'('. b..ijgevolg
ltJlJlJt de un.ie 6?

GAST: Nee, maar na het M.O. heeft
men nog weinig in handen, men

heeft ook nog niet veel meegemaakt.
GAST: Ik hoop hier aan de unief heel

wat achtergrondinformatie mee
te pikken om zo mijn basis te ver-
ruimen. Hat die achtergrondinforma-
tie betreft was die in de no~al-
school toch niet veel zaaks.

VETO: Nat vonden je oudeltb van je
bUWb(.ng om ltJlJlJt de un.ie~ .t~

gaant

GAST: Het is slechts stilletjesaan
gekomen. !len praa t eerst wa t

met mensen die in de fakulteit zit-
ten, of toch iets van de zaak afwA-
ten zodat men wat meer te weten
komt over hetgeen men voor zich
heeft. Na goed wikken enwegen be-
slist men dan om unief te volgen.
Dit leverde helemaal geen problemen
op met mijn ouders.
GAST: De reaktie van mijn ouders

was vrij negatief omdat ik na
mijn opleiding in de normaalschool
een plaats aangeboden kreeg in het
onderwijs en dit voor een heel jaar.
Ik wilde echter de unief doen.
Vanwege mijn ouders was die reaktie
te begrijpen, daar zij in mijn
plaats voor zekerheid wilden kiezen.
Indien ik nu niet slaag heb ik in-
derdaad niets meer. Uiteindelijk het
ik zelf de knoop doorgehakt en heb-
ben mijn ouders de toestemming ge-
geven.

'.rl' .It nk .. II ....1

1

Voor degenen die toevalligerwijze
nO pas kennis maken met Veto wil-
len we nog eens zeggen dat dit ~ad
1. samengesteld wordt door ieder-

een die aan een publikatie voor
de Leuvense studenten wil meewer-
ken
2. dat het veertiendaags verschijnt

met afwisselend toegevoegd de
"Stuc-voor-StucN-krant (aktivitei-
ten van Kultuurraad) en "Sport-un-
iefje" {de informatie van de Sport·
raad.

Je kan het meepikken in sommige
leslokalen (waar een medestudent
het verspreid) of in drukbezochte
gebouwen. Je kan het ook thuis la-
ten bezorgen door je naam en adres
+ 20 fr verzendingskosten door te
geven aan het redaktie-adres (zie
bladhoofd).

VETO: Hoe.iJ. het kon.takt tubben d,
meltben tàlaItmU je op kot zUf

.....

IL

STIJFSEL JR.
p."

CJ\ST: Op ons kot is er eigenlijk
niet zoveel kontakt; er zit

trouwens niemand anders van pedago-
gie. Af en toe zegt men wel eens
goeiedag, dat is nonmaal. Ik denk
echter dat deze kontakten niet zo
belangrijk. zijn of dat men toch niet
oet overdrijven. Trouwens, overdag

gaat men naar de les en als men
thuis-komt en men moet tegen ander
beginnen praten die er ook op kot
zitten, dan zal er ook niet veel ge-
studeerd worden.

(,.AST:Op Home Johannes XXIII gaat
dat op het ogenblik vrij goed.

In het begin verloopt alles natuur-
lijk vrij stroef, maar we hebben al
vlug een homogene groep van 11 men-
sen gevormd die gemeenschappelijk d

open regelen e- sa.!lleneten. enz.
Hen zou het eigenlijk kunnen verge-
lijken met een ge~eenschapshuis: er
staat il111lersniemand boven je om te
zeggen: dat moet je doen en dat ~g
niet nfet doen. En, we leven ook sa-
men •.

VETO: Je zou .toch gJUUIBop een ge-
VUlc.h.apbhu.ib gaan, (Malt hu

u.tat gemengd Is, ('Jat zouden je
oudeltb daa»: dan van zeggvlf

GAST: Ik denk niet dat zij er be-
zwaar tegen zouden hebben;

ook dit jaar mocht ik kiezen, maar
voor een eerstejaarsstudent werd
het afgeraden.
GAST: Het hangt inderdaad veel af

van het jaar waari n men zit
en van wie er allemaal samen in dat
gemeenschapshuis zou wonen, maar
fundamentele bezwaren zouden mijn
ouders er niet tegen hebben.

VETO: Een heet andeJte vJUUlB: hoe
uw de opvang .in het [aan. 0

In de 6akuUeU en lûLt vond je eIt-
vanf

r.AST: In Pedagogie was er de tradi-
tionele rondleiding in Leuven;

da t was vrij amusant én nuttig. Ver·
der waren er enkele bijeenkomsten
om elkaar een beetje beter te leren
kennen.
GAST: Ook in Landbouw werd er een

rondleiding gehouden en een
wandeltocht naar de Zoete Haters.

VVl.volg: p.2



\!Vlvolg van p. ,

Er werd ook wat informatie gegeven
over de kring en over de lessen
zelf.

VETO: Hoe 6.laat het na dM.e wd:en
",et de kon.takten .bI de jaJten?

GAST: Dat is stilletjesaan gekomen.
Toen ik naar leuven kwam ken-

de ik niemand van landbouw. Maar
reeds de tweede dag herkende ik ie-
mand die ik ooit 's ontmoet had in
het P.M.S .. Die kende dan ook weer
iemand en zo is dat verder blijven
groeien tot nu. We vormen op dit o-
genblik een groep van twaalf; we
naan samen eten, samen uit, enz.
GAST: Pedagogie is een zeer grote

fakulteit zodat het vrij moei-
lijk is om kontakten te leggen of
een vaste groep te vormen. De groep-
jes zijn dan ook erg veranderlijk;
soms naan we dan samen eten. tIaar ik
kook nogal dikwijls zelf op kot zo-
dat ook die mogelijkheid wegvalt.
Er is wel een nroep gevorMd langs
de Universitaire Parochie, saMen
met enkele bissers, maar dat was al
lang op voorhand uitgekiend.

VETO: (·,at z.i.jn je. eeJt6.le.indlwkhen
ovVl de .üt60JUlllLtiedie Vl aan

de wt.ie6gegeven woJr.dt, voolWl. dan
wat be.tJr.e6t de vo~, de hoeveelhe.id,
de 6Jr.ehwen.tie.?

GAST: Het is wel nuttig dan men pam-
fletten krijgt, brochures en

dergelijke, maar de moeilijkheid be-
staat erin dat men moet kiezen tus-
sen bepaalde aktiviteiten en dat
zijn er heel veel. Het is onmogelijk
om elke avond ergens naartoe te
gaan; uiteindelijk kom ik toch om
landbouw te studeren.
GAST: Het is ook wel plezierig dat

men zelf kan ~eewerken en mee-
doen aan bepaalde aktiviteiten,
maar er mag natuurlijk niet tê veel
tijd in kruipen.

VETO: Hoe eJr.vaaJtje de oVeJr.gang van
het ~1.o. naaJr. de unie 6? Tl.die

zo blf.UlLl>kalt. 601116 t~'el. een.t.beL~'Il.eJld
woJr.dt?

r.AST:Nee, dat niet precies. ~~aar in
onze vroegere school was er

wel meer re~le medezeggingschap.
iet zozeer wat betreft de stof,

want de leraars moesten zich toch
aan een opgelegd schema houden. tIaar
vele andere dingen werden samen be-
slist, nl. met de direktrice, de
leerkrachten en enkele leerlingen.
Het is ook zo dat aan de unief de
groep zodanig groot is dat er onver-
mijdelijk een breuk bestaat tussen
de prof en de studenten. Op een ge-
wone school is alles veel direkter
en kleinschaliger, terwijl men aan
de unief dikwijls allemaal als indi-
vidu, volledig teruggetrokken naar
de les gaat, 's avonds thuiskomt en
weer alleen is om te studeren.

VETO: En I(~ de mMeJr. van lugevvI
be.tJr.e6t?

GAST: Die verschilt natuurlijk ook
een pak, maar ik vind die ma-

KRUISWOORD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTAAL

1. slijmerige onzin - vlaamse fiets
2. opus - koppel - uitdrukking van
verwondering 3. Nederland - hollands
verstand - vierde laatste letter 4.
kistje - Spaanse parel 5. en derge-
lijke - kip - eventueel 6. bedrag
dat pati~nt uit eigen zak moet beta-
len - lange e 7. beneden - Groot-
Brittani~ 8. trommelgeluid 9. voeg-
woord - Frans wederkerig voornaaM-
woord derde persoon - knook 10. po-
pulair Belgisch gezelschapsspel - H~
tenschappelijk Personeel

nier veel plezanter. Ik kan beter
volgen en zo. Het is zo dat ik pro-
jektonderwijs heb gehad: werken in
groepjes bijvoorbeeld. Als je dan
in een groep zat waar mensen bij
waren waarmee je niet over de baan
kon, dan botste dit erg en kwamen
er helemaal geen positieve resulta-
ten op tafel. Daartegenover, aan de
unief weet je met zkerheid dat je
degelijk onderwezen wordt, je hebt
een kursus, een vertrekpunt.
r.AST: Het is wel moeilijk on vranen

te stellen aan de prof; mis-
schien gebeurt dit wel in de tweede
kan, maar bij ons toch niet in 't
jaar.

VETO: Hoe ujn je eeJt6te .ütdJwkhen
oveJr.de pit066vl?

GAST: Voor zover ik daar al iets
over kan zeggen is de afstand

tussen de proffen en de studenten
vrij groot.
GAST: Er zijn profs die vrij dege-

lijk les geven en die zich
volledig inzetten; anderen niet.

VETO: /(eJr.k je bij de 6.tudeit.ten iw
op van hwt 60ci.al.e a6holll6t.

Hoe denk jij ovVl dat "kla.t.t.eveJr.-
6c.kil."?

GAST: Ik heb dat nog niet zo dade-
lijk aangevoeld, maar dat is

misschien zo oMdat Men zich meestal
aangetrokken voelt tot de mensen
met dezelfde idee~n, dezelfde leef-
gewoonten en zo. :Ien vertoeft ook
meestal in dezelfde groep, Meestal
onbewust, maar het gebeurt.
In ieder geval zitter er op Home
Johannes XXIII en ook op het Paus-
kollene vele studenten, afkOMstig
uit de "arbeidersklasse".

VETO: T.v.m. de vooJr.tdUAendeuit-
bJr.e.i.di.ng va.n de kUAt. u.t.6 en heb·

ben we de i..ndJwk dat vele men.t.en
alt. het tMJle OVVlva.Uen woJr.den doo«
de gJr.otehoeveelheden en dat het
voOJr.eeJt6teka.nneJt6 mo e.il.i.jk i..t. om
hi..eJtteg en te JLeag eJr.en .

r~ST: Da's eigenlijk nonmaal: men
gaat van het middelbaar over

naar de unief; die kloof is zeer
groot. Het is ook erg moeilijk om
je te engageren als je alleen info~
matie "van horen zeggen" hebt. Nor-
maal moet je dat alles zelf ervaren
en je moet voldoende achtergrondin-
formatie hebben, die er volgens mij
te weinig is. Je moet ergens objek-
tief kunnen blijven, zodanig dat je
op grond van die objektieve gege-
vens zelf kunt beslissen of je je
engageert of niet.
GAST: Je weet ook niet hoe je die

dikke kursussen moet verwer-
ken in 't begin; je hebt dat nog
nooit geblokt en je kunt niet op
voorhand weten wat erin staat.

VETO: tJat doet een n.i..e.uwkoIllVl 'I. a-
vondt. zoa.l?

GAST: Hel ...

VETO: Uitgaan? Blokken??

GAST:

a het gUpiteh weJtd de .idee geop-
pud dat het nu.ttig zou. z.i.jn na te
g~ .üt hoeveJtMe de zi..en.t.w.i.jze0-
VVl de bupitOken za.ken veJr.a.ndeJld
zijn na een aanta.l Illaanden. VaaJtOIll
w.i.l Veto na veJr.loop van tijd (enke-
le maanden) op cüt ondVllA'Vlp teJLu.g-
kOlllen, maaJr. dan - hopelijk toch -
",et meeJr.da.n tu.'Il.emen.t.en die JtCnd
de ta~el w.i.Uen kOlllen z.i.tten.

b.b., a.d.w., b.s., d.v.
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RAADVOOR STUDENTEN-
VOORZ· .....•....·~·

WEGENS SUKSES HERHAALD

Eind 1971 werd door de KUleuven een
"Raad voor Studentenvoorzieningen"
(RvS) opgeriCht (1) die belast is
met de koördinatie en ontwikkeling
van de sociale en kulturele (7)(2)
werking ten voordele van de studen-
ten van deze unief. Deze raad is
bevoegd voor het bepalen van het be-
leid in de sektor Studentenvoorzie-
ningen, m.n. de universitaire res-
taurants, de universitaire residen-
ties en huisvestingsdiensten, de Me-
dische, sociale en ori~nteringsdien-
sten.
Zo staat het in haar statuten.
Daar er naast de 5 vertegenwoordi-
gers van de akademische overheid
(met als vast lid de vice-rektor,
prof Servotte) en de 5 gekoöpteerde
leden van het personeel van de sek-
tor Studentenvoorzieningen, er ook
nog 5 vertegenwoordigers van de stu-
denten uitgenodigd worden, is deze
raad dus het hoogste medebeheersor-
gaan van de Sociale Sektor KUleuven.

Elke_laatste vrijdagnamiddag van de
maand is het vergaderen geblazen.
Op 28 septeMber was het dus weer zo-
ver.

VERSLAG

Zoals elke vernadering die zich res-
pekteert, past, werd begonnen'met
het doornemen van het verslag van d€
vorige vergadering, nl. die van 1
juni.
Tijdens deze laatste vergadering
werden de personeelsleden gekoöp-
teerd, i.e. de professoren- en stu-
dentenfraktie kozen de 5 afgevaar-
digden van het personeel, die sta-
tutair op deze raad aanwezig zijn
om hun kennis van zaken. .
De personeelsfraktie uitte haar be-
zwaren tegen deze procedure van ko-
optatie. De aanwezige personeelsle-
den vragen zich nu af of ze alzo
hun persoonlijke mening of het
standpunt van hun basis moeten ver-
kondigen. De personeelsfraktie zal
voor de volgende vergadering van de
RvS een nota hieromtrent samenstel-
len.

THOMUS MORUS
Er werd gevraand naar de evolutie
van het konf1 ikt "Thomas llorus".
'en herinnert zich wel dat tegen
het einde van vorig akademiejaar 2
studenten een eerder politiek ont-

op de a
dentanvoorzieningan kwemcn
voorel de huisvostingspro-
blemen ter spreke.

(1) althans in de huidige vorm;
daarvoor bestond al een derge-

lijk orgaan, want waarom zou Stude~
tenvoorzieningen in 1979 haar tien-
jarig bestaan vieren?
(2) In zijn speech ter ere van de

opening van 't Stuc in 1977
sloeg vice-rektor Servotte zich in
naam van de RvS op de borst dat de
Raad tot dan toe te weinig aandacht
had voor de kulturele sektor. Afge-
zien van de subsidies die de Raad
via de A.S.R. geeft, draait de hele
kulturele sektor aan deze unief n09
altijd volledig op studenteninitia~
tief.

VERTIKAAL

1. ontbrekend - kot 2. langgerokken
single - lofzangen - Muzieknoot, ook
zeepmerk 3. zornen - begin 4. hel-
dendicht - aard- 5. snel - over-
gangsseizoen 6. oproep - sprookjes-
figuur 7. kameraad - Spanje 8. daar
- Franstaline Brusselse universiteit
9. lager onderwijs - onkundige - on-
ze wensen 10. Engelse stroming - Ad-
ministratief-Technisch Personeel

2

slag moesten verwerken, daar ze af-
fiches van r,IST (r,e~ngageerde Inge-
nieursstudenten) aan het raam van
hun kot in het hOMe hadden gehangen.
Het kontrakt van deze privê-residen-
tie (want niet van de unief) werd
hierop aangepast.
Het is èchter zeer waarschijnlijk
dat de direkteur, die als gevolg van
het konflikt ontslag nam, terun in
dienst zal genomen worden, daar "hi·
toch over veel technische kwalitei-
ten beschikt, Maar spijtig genoeg
op menselijk vlak veel te wensen
overlaat" (citaat).
Dekaan De Meester benadrukte ten-
slotte dat we moeten uitkijken dat
zulks niet meer voorvalt en indien
wel, dat de provê-residentie dan ge-
schrapt wordt uit de universitaire
lijsten.

BURO
Ter goedkeuring werd vervolgens het
verslag van het buro RvS voorgelegd.
Er werd geTnterpelleerd omtrent dè
fikse verhoging van de huurprijzen
voor post-graduate studenten in Ca-
millo Torres.
Er werden o.a. volgende vragen ge-
steld:
- is het nog verantwoord zwaar ge-

subsidi~erde post-graduate studen-
ten toe te laten in een gesubsidi-
eerde (sociale) residentie?

veJr.volg:p.3
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- is deze stijging met meer dan 60~
wel in overeenstemming met de
huurwet?

Na diskussie werd besloten dit voor-
lopig zo te laten en te onderzoeken
waarom er geen (gehuwde) studenten
meer naar deze studio's en apparte-
menten afkomen, zodat ze vrijkomen
voor post-graduate studenten.
Het buro heeft ook een bedrag van
1,55 miljoen frank uitgetrokken voor
het installeren van een telefoonin
stallatie in de studentenwoonwijk P-,-
renberg in Heverlee. Zo wordt op el-
ke verdieping van de woonblokken een
telefoon voorzien.
Naast enkele technische vragen wordt
in stilte gehoopt dat de kostprijs-
ramingen niet te laag uitvallen.

SOCIAAL?

In een volgende nota wordt de Raad
ingelicht omtrent de werkzaaMheden
van de kommissie Sociale Sektoren,
de door minister Ramaekers opgerich-
te werkgroep waaraan reeds een arti-
kel werd gewijd in Veto 1.
Het grote knelpunt blijkt ginder het
geven van socio-kulturele toelagen
aan de studentenverenigingen en het
.financieren van vrijgestelden ...
Heel wat studenten vrezen dan ook
dat bij bezuinigingen op de sociale
subsidies vooral de sportieve en
kulturele infrastruktuur getroffen
zal worden.
Ook wordt op die kommissie getwij-
feld aan het noodzakelijk aanwezig
zijn van studentenartsen en psycho-
therapeuten in de schoot van de So-
ciale Sektoren.
Waar gaat dit naartoe?!

ALMA
Na even het begrotingsontwerp 1980,
welk het werkingsoverschot op 12
miljoen raaMt (dus nog geen al te
grote zorgen), doorgenomen te hebben
moesten we het aktiviteitenverslag
1978 van Alma verteren (78 blz. vol
cijfers). Algemeen kan afgeleid wor-
den dat 1978 een jaar was met een
uitzonderlijk gunstig resultaat t.~.
v. de begroting. Zoals we verleden
jaar reeds opmerkten, is dit hoofd-
zakelijk veroorzaakt door de over-
schatting van de kosten en de onder-
schatting van de oMZet. Goed zo!

NOG EEN HUURSCHANDAAL
In een nota van Sociale Raad wordt

- gefnterpell eerd i.v.m. de verander-
de huurkontrakten van de universita}
re residenties (ondertekend door
2000 studenten). Begin juni '79
stelden we vast dat er enkele wijzi-
gingen aangebracht waren in deze
huurkontrakten.
He"gaat hier vooral om art. 6 waar-
i~ staat dat "de verhuurder de huur-
overeenkomst onmiddellijk kan ver-
breken bij ernstige overtredingen
van de huurovereenk&mst en/of de
bijzondere voorschriften door de
huurder". •
Gelet op de rechten van de huurder
kan een huurkontrakt enkel verbroken
worden met inachtneming van een voop
opzeg, en dit dan nog enkel bij ovep
tredingen van de huurovereenkomst
zel f.
Een personeelslid van Juridisch Ad-
vies begon direkt de zaak uit te
leggen. Art. 6, zoals hierboven ge-
citeerd, blijkt velkonen on~/ettig
en tegen de Openbare Orde te zijn.
De mensen van de Huisvestingsdienst,
die verbouwereerd waren toen ze ge-
informeerd werden door onze nota,
namen direkt kontakt op met de direk·
tie van Camillo Torres, vanwaar het
initiatief voor deze fOrMUlering van
art. 6 uitging.
Er werd een onmiddellijke intrekking
van dit artikel ge~ist. Ook de RvS
staat unaniem achter de schrapping
van dit gewraakte artikel.
Ook weren er nog bezwaren tegen een
deel van art. 9, waarin sprake is
van "bijzondere voorschriften van de
residentie". Daarom zal ook art. 9
zo snel mogelijk aangepast worden.
Tijdens Git akademiejaar zal er een
kommissie opgericht worden, die zal
pogen te komen tot een algemeen, u-
niek en uniform huurkontrakt voor de
hele unief. Beter laat dan nooit!
Of niet soms?
Na een goeie 3 uur vergaderen zat
het er weer op. Na negen ver9aderin-
gen van qvS zit het er trouwens ook
voor mij op. 1 jaartje medebeheer,
daar leer je echter veel bij!

d.V.

ccMET GROTE TEGENZIN ... " -----
HU zal. wel. Izl.a.óÛ.ek u.jn dJLt de peJL6veJL6taggeveJL6 op de akadem.iAche z.U.tótg
.telt gel.egenhUd van de ope.n.ótg van een akademiejaaIL langzaam .indo"",el.w na-
dJLt de che6 van de wU.VeJL6'ue.ä z ' n woolldje gezegd hee6.t - ze U.t.ten dan al.
aan de .ll.ec.epUe .te denken, CÛ1aIlb.i.jgeholpen doolt de mu.u.kal.e omWeJL.i.ng van
de ptec.h.ü.ghud. Zo gebe.ulLt há dan ook dJLt de .toup.'UU1k van hU ~I.P. hu.in
veJL6tagen al. má heel. u.n.t mindelt Itegel.6 moá ~.te1.ten, .teJWJijl de ~.tuden.ten-
~pe.e.c.h hu ene. OOit .in en há andelte. u.U!Jaa.t, WOAJlb.i.jdan a6 en .toe. e.en opval.·
lend wooltd bUj 6.t naz.i.ndeltw, mu ~ Ituu.Uaa.t e.en ~!ftIop6.u. cUe. me.u.ta.l.
kan.t noch lItll Jtaak.t. Zel.6~ hu wU.v~~btad "Akadem.iAche. Ti.jcLi.ngen"
mao.kt MVtOp ge.en u.UzondeJL.i.ng. VanCÛ1alldJLt we Melt - .in u.ägu.te1.d .ll.el.ai.6 -
de. ~.tuden.ten.toûplttl.t1k i.n.tegltaal. a6dJwkken, zodJLt de. kon.te~.t van ~pItIlken
dLUde.Ujk wolldt ge.mao.kt.

MISKENDE MEERDERHEID

Het grote tegenzin richten we van-
daag het woord tot eén groot deel
van het hier aanwezige publiek.
Studenten hebben, ondanks een zeer
beperkte inspraak, niet aan macht
gewonnen. Het beleid over hun ei-
gen situatie wordt boven hun hoof-
den !)evoerd.
De akties rond de studieduurver-
lenging in Pedagogie laten hiero-
ver weinig twijfel bestaan. Als
het schijnmedebeheer aktief in
vraag wordt gesteld, gaat zelfs
een prof in de bedrijfspsychologie,
een meester in overlegmanagement
dus, zijn boekje te buiten en eist
sankties te!)en aktieve individuen.
l-laaroMals mi skende meerderhei d
dan toch het woord nemen? Zeker
niet om het grapje volledig te ma-
ken.

STEUN?
~e scheren echter niet iedereen o-
ver dezelfde kam en willen ons
meer in het bijzonder richten tot
de minderheid onder u, die het nog
voor meer wil onnemen dan voor
zijn rustpensioen.
Want dat was toch het laatste wat
uwe gemoederen kon beroeren.
U hebt ons no!) aangeschreven als
de natuurlijke verdedigers van de
universitaire belangen, via uw or-
ganisatie VVP, de Vereniging van
Vlaamse Professoren. He waren toen
door eksanens uit!)eschakeld en u
zag zich verplicht enkel op eigen
krachten te rekenen en een delibe-
ratieschorsing te vorderen! Univer·
sitaire belangen zijn een ons onbe·
kend begrip.
Toen 6nze belangen door dezelfde
anti-krisiswet in het gedrang kwa-
Men en de verhoging van het in-
schrijvingsgeld het ongenoegen
deed groeien, hebben zowel de aka-
demische raad als de VLIR zich te-
gen de verhoging uitgesproken. De
deMOkratisering kwam erdoor in het
gevaar en de socta le-ee lekt+e zou
verscherpen.
let de VVP zijn kontakten !)eweest
om gemeenschappelijke akties te
plannen, die bij voorkeur deftig
en vreedzaaM zouden verlopen. we
hebben beleefd een opening gelaten.
Nooit hebben we geloofd dat u het
echt voor de denokratisering zou
opnemen, maar wat politieke rugge-
steun tegen de 10.000-maatre~elen
kon onder grondig voorbehoud'geen
h/aad. Zo werd dat toen bekeken.
Naarmate het jaar vorderde en de
aktie Meer VOrM en inhoud kreeg
werd klaarder en klaarder dat het
de VVP enkel OM de pensioenen te
doen was en dat de akademische o-
verheden geen enkele effketieve
stap hebben gedaan om het gewraak-
te Koningklijk Besluit naast zich
te le9!Jen.
Burgerlijke ongehoorzaamheid kon
niet door de beugel. U vreeste fi-
nanciële sankties.
De zor!) 0I'l deelname van lagere so-
ciale klassen aan het hoger onder-
wijs snolt als sneeuw voor de zon.
Deze zorg is voor de regering en
niet voor de universitaire bedrijf~
leiders bestemd. Zo wimpelde u de
zaak toch af. 21

Op dat ogenblik hebben studenten
voor wie de demokratisering een le-
vensbelangrijke zaak blijft, het
rektoraat bezet.
Een optreden van de anti-gangbriga-
de Diane was het enige antwoord.
Enkele maanden later kondigde u
zelf af dat niet-10.0oo-betalers
niet gedelibereerd zouden worden.
Het spreekt voor zich dat dergelij-
ke sankties de mensen zwaar ontmoe-
digen.
De bezetters kregen later van de
gerechtelijke overheid een probatie
voorgeschoteld; ze staan nu enkele
jaren onder toezicht.
Een vijf tiental studenten wordt op
dit ogenblik korrektioneel vervolgd
In verhouding tot de feiten zijn
dit zware maatregelen, die intimi-
datie van alle aktieve studenten
beogen.
lijnheer de rektor, mijnheer de
vice-rektor, uw verbale steun van
destijds klinkt nu leugenachtig.
U hebt de aktie Metterdaad tegenge-
werkt.
Zelfs al kan u de aktiemiddelen
niet altijd goedkeuren, u hebt er
ook alle begrip voor demokratische
rechten bij verloren.

DEMOKRATISCHE VRIJHEDEN
He kunnen begrijpen dat de jeugdige
onstuimigheid van sommige betogers
u onbezonnen overkomt; we kunnen
niet begrijpen dat u geen klacht
hebt neergelegd tegen het optreden
van de rijkswaCht op de campus.
Deze dienaars van de orde hebben
zich niet geschaaMd bij het uiteen-
slaan van rellen studenten te ach-
tervolgen tot op hun kamer.
We hebben u op de hoogte gesteld
van de feiten, naar u hebt zich
misprijzend uitgelaten voor onze
bezorgdheid. U onderschat de ge-
vaarlijke vrijpostigheid van het
politioneel apparaat.
In plaats van u te laten omgeven
door BOB-ers, in plaats van recep-
ties te plegen in aanwezigheid van
een minzaam nippende rijkswachtof-
ficier, zou u beter het laatste
werk van de heer Fijnaut, medewer-
ker aan deze universiteit, lezen,
Mijnheer De Somer.
Deze wetenschapper weer roet talrij-
ke voorbeelden en cijfers aan te
tonen dat het rijkswachtapparaat
doorheen de geschiedenis meer en
meer repressief is geworden, dat
dit apparaat niet neutraal is maar
de rechten verdedigd van de kleine
minderheid die het in onze kontrei-
en voor het zeg!)en heeft.

In deze dagen is het met de demo-
kratische vrijheden zeer erg ge-
steld. Het blijkt nu perfekt moge-
lijk burgers als schuldige te be-
handelen, als de proce~ure van in
beschuldigingstelling no!) nauwe-
lijks is aangevat. De heer r.rain-
dorge, progressief advokaat, is het
levende SymptoOM voor de staat van
ontbinding waarin de demokratische
rechten zich bevinden.

Dat de nachtige minderheid net be-
hulp van de Kerk ook een groot deel
van het politiek apparaat kontro-
leert is met verdienste aangetoond
door de redaktie van "De Nieuwe
Maand" in haar nurrmer over de CVP-
staat.
De twee voornoemde nublikaties to-
nen aan dat zelfs aan de KUL het a-
kademisch korps geen monoliet is.
Hoe lang nog echter?

• Eerlang verwachten we klare richt-
lijnen van de Curie, die een vorm
van deontologische kamer voor de
onderwijsfunkties aan haar hoge-
scholen bepleit.

GEEN ONVERDEELDE STEUN

Geachte heren professoren, heren
onderzoekers en assistenten, we we-
ten dat de huidige akademische o-
verheid uw onverdeelde steun niet
geniet.
~e weten dat vele voorlopig benoem-
de jonge krachten openstaan voor
bovenstaande bedenkingen. l'eweten
ook dat ze om den brode ZWijgen.
He weten ook dat van akademische
zijde geen enkele effektieve soli-
dariteit gekomen is tij~ens de ak-
ties van het voorbije jaar.
In de huidige OMstandigheden vinden
we de stilte in de vastbenoemde ra~
gen minder plausibel. DaarOM doen
we de moeite om hier het woord te
nemen.
Zwijgen als de machtigen in dit
land de meerderheid van de bevol-
king achteruitstellen is instemmen.
De sanering van de sociale zeker-
heid op de rug van de minsten, de
verhoging van het rengeld" de forse
prijsstijging van het openbaar ver-
voer, de belasting van de vervan-
gingsinkOMens en de jacht op de
werklozen staan in zeer schrille t~
genstelling met de tewerkstellings-
premies uit het plan Dewulf en de
vrijstelling van de belasting op
smeergelden, zoals er onlangs een-
tje uitlekte voor enkele luttele
miljarden in de zaak Eurosystem.
Bij zulk een onverzoenlijkheden
het labiele SOCiale evenwicht on-
derhouden is niet alleen het werk
van politieke koorddansers.

TOCH HOOP
U zal.wel zo welwillend zijn onze
weerzin te begrijpen. Toch geven
we niet alle hoop op; we richten
ons nu tot de minderheid hier aan-
wezig die het met ons eens is dat
de 10.000 in een periode van dalen·
de behoefte aan afgestudeerden een
voorbode is van volledig betalend
onderwijs.
Enkele studenten werden door de
heer Ramaekers uitgenodigd OM het
stelsel van de studiebeurzen en de
sociale sektor onder deskundige
BSP-leiding te herdenken, binnen
de grenzen die hij ons stelt, nl.

Veltvolg : p.4

SOLIDARITEITSMOTIE VVS-SVB

VVS-studentenvakbeweging bevestigt
hiermee haar solidariteit met de
studenten-bezetters van het Hoger
Rijksinstituut voor Ekonomische,
Paramedische en Sociaal Onderwijs
te Kortijk.
\Ie stellen ons principieel achter
de eisen van de studenten i.V.m. de
inspraak van de studenten in het te
volgen lessenpakket en de keuzevak-
ken.
VVS-SVB stelt zich op het standpunt
dat de studenten zelfstandig genoeg
Zijn om zelf hun lessenpakket samen
te stellen; daarbij moeten dan e-
venwel deskundige begeleiders ter
beschikking staan van de studenten.
I.V.m. de zgn. sekundaire eisen van
de studenten lijkt het ons maar al
te lo~isch dat een goede, nette en
aangepaste akkomodatie (lokalen)
ter beschikking staat van de stu-
denten.
VVS-SVB steunt dan ook volledig de
studenten in hun akties, en zal
desgewenst haar solidariteit in
konkrete akties en initiatieven in
andere scholen en fakulteiten aan
de universiteiten omzetten.

VVS-SVB
Dansaertstr.76/3
1000 Brussel
02/512.95.05
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de grootte van het bestaande bud-
get.
Vanuit welk een ideale vooronder-
stelling het huidige stelsel ook
wordt hervormd, het zal nooit bij
machte zijn de studiekosten te dek·
ken van de studenten afko~stig uit
~invermogende gezinnen. Alle speci·
alisten zijn het daa~ee eens.
Het grootste gebrek van het huidi-
ge financieringsstelsel is het fi-
nancieringsvolu~e.
Het afwegen van alle mogelijke be-
talings- en besparingsalternatie-
ven zou ons te ver leiden.
~e willen daarom één ballonnetje
oplaten.
Als een maksimale ont~plooiing van
zoveel mogelijk mensen vooropstaat,
lIIOe.tende 6~cië.te vooJtdelen cüe
aan de hoguchoolopleÄ.tWtg voor ve·
len verbonden zijn, kleiner worden.
De preselektie op basis van inter-
esse en notivatie voor de gekozen
studieopleiding zal daardoor een
groter gewicht krijgen.
Het sociale evenwicht zal ~eer ge-
baat zijn ~t een geringere loon-
inspanning dan net maatregelen als
leningen, numerus clausus, vesti-
gingswetten, e.d. We willen hier
dus een ekstra-belasting bepleiten
boven een bepaald inkomen voor de
akademisch afgestudeerden en daar-
mee gelijkgestelde kaders.
Een solidariteitsbelasting voor de
beneficiant van het hoger onderwijs
lijkt ons neer aangewezen dan een
verdeling van de studenten door ge·
spreide inschrijvingsgelden, pro-
gressief verbonden aan het netto-
belastbaar ink~en van de ouders.
Bovendien kan nogal wat verwacht
worden van de mentaliteitswijzigi~
die een dergelijke maatregel vergt
en bewerkstelligt.
Als dat niet mogelijk blijkt, dan
hoeft er ook niet gepraat te wor-
den over penmanente vorming, open
universiteit, e. d.
Vorrningskansen moeten gegund wor-
den aan mensen die om allerlei re-
denen de onderwijstrein in hun
jeugd gemist hebben.
Voor deze projekten is nu natuur-
lijk ook te weinig geld. Zullen de·
ze''nensen dan zelf voor de finan- -
ciering van de permanente vorming
moeten opdraaien? Juist op hun rug
wordt nu vooral bespaard.
Ook voor deze kosten kan van de ka-
ders een ekstra-insnanning gevraagd
Zij die het belang van een verrij-
kende ontplooiing kunen onderken-
nen, moeten van hun voordelen ook
kunnen delen.
Het zijn niet de kaders ~ar wel de
monopolies die buitensnorige gelden
opstrijken. Dit zal terecht worden
opgeworpen. naar het haalbare
lijkt ons meer geschikt.
Het is juist dat sunerwinsten moe-
ten afgerOOMd, ~aar' dat is op dit
ogenblik onmogelijk.
oeten we daarom de onderwijsdemo-

kratisering laten varen?
Een akademische belasting zou een
uiting Zijn van reële bekOMmernis
voor de ontplooiing van zoveel mo-
gelijk mensen.
Het betekent geen verregaande maat-
schappelijke demokratisering. Haar
het is een voorstel dat goed zal o-
verkomen bij de bevolking. Het is
a.h.w. een zinvolle 100nMati~ing
voor de hoogste wedde trekkers en
honoraria-genieters.

OPROEP
~e hebben ons vandaag niet gericht
tot de Vlaa~se elite die haar ek-
stra-voordelen wil veilig stellen
door de linguistische tegenstelli"9
te benadrukken en regionalistische
tendenzen aan te wakkeren ~et eko-
nomische geschriften uit de Kre-
dietbank- en Van R~puy-sfeer.
!e richten ons tot de meest materi-
alistische toehoorders die weten
dat het behoud van hun job en een
welvaartsvast inkomen de eerste
zorg zijn voor vele gezinnen, tot
dienenen die weten dat massa's men-
sen-de eindjes weer moeilijker aan
mekaar kunnen knopen. Tot diegenen
die weten dat sociale rechtvaardig-
heid een conditio sine qua non is
voor het behoud van de vrede.

Tot sociale rechtvaardigheid moet
men opqevoed worden. ~Ie krijgen
hier spijtig genoeg meer slechte
dan goede voorbeelden.
Als de universiteit »eer het voor-

-- DEACADEMISCHERAADZEI--- de tactl.
hominlbusqu.·

Oe pa.ltlici,..laÛutlwktwten aan deze ulI.ie6z.i.jn nog aUi.jd n.<.e.t opgeheven en
he.t rrrcdebeheu üeJLt dw. nog u.oeUg veJtdu. Het dJLOev.i.gegevolg van deze 1;.(.-
.tu.a.ûe~ dw. dat je elke maand een VVt6t.ag van de AIuufemi6che Raad .in veto

zuU Izwtnen tezen.

Naar aloude traditie was de agenda
en het dossier van de A.R. goed ge·
vu1d. Tegen de traditie in werd de
vergadering echter vlot afgewerkt.
Er stonden weinig echt belangrijke
dingen op de agenda, zeker niet
voor de studenten. Daarom enkele
"faits-divers" uit de verslagen
van het Buro van de A.R. en de
Raad van Beheer.

dat zij geen rijkswachtofficieren
mag vormen. Het gaat hier om een
aantal vakken in de richting Krimi·
no10gie. Pure diskriminatie dus!
De akademische overheid steigerde.
De rektor verzekerde ons echter dat
deze officieren niet zouden ge-
bruikt worden om rektoraten te ont·
zetten. Waarvoor onze dank.
In het dossier zat weer een lijst
van kurnu1s van proffen. Een leuke
lijst, eerder ludiek en nogal
schijnheilig. Oe proffen moesten
immers zelf opgeven hoeveel uur-
tjes zij buiten de unief kloppen.
De akademiscbe overheid kan (of
wil) deze gegevens niet kontrole-
ren! Indien de studenten echter
frappante gevallen kennen, mogen
zij het steeds aan De Somer gaan
vertellen. Wer rekenen dus op de
aktieve medewerking van alle stu-
denten.
Bij de echte agendapunten werd er
nog gebabbeld over de doctores ho-
noris causa, over de kurriku1umher·
vorming Geneeskunde, over polyva-
lente kandidaturen in de fakulteit
Wetenschappen, over onderscheidin-
gen in de fakulteit Rechten en o-
ver het struktuurplan van de stad

~ Leuven.
Een geanimeerde diskussie was ze-
ker die over de onderscheidingen
bij de Rechten. Er zijn er duide-
lijk te weinig ...Vo1gende dialoog
willen we je toch niet onthouden:
-dekaan Di11emans (Rechten): "Vele
proffen geven niet graag meer
punten dan dat zij zelf ooit ge-
haald hebben."

-De So~er (rektor): "Daarom zijn
er in de Rechten dus zo weinig on·
derscheidingen!"

Alleszins een goed voorbeeld van
hoe er over evaluatiesystemen ge-
praat wordt!

De V.iu.uu.tJtaa.t is als inds enke le
jaren een suksesrijke wandet6.tJtaa.t.
~Maar 't Stadsbestuur zou er mis-
schien ook 's kunnen over nadenken
om de VlamUIgen4.tJtaa.t tot verkeers-
vrije zone om te toveren. ~ Al was
het alleen al maar om uiterst ge-
raffineerde mqJeuv~ te besparen
aan 6.ie.t6~ lhI'::aûtomobilisten.~
Zoals je zelf wefop'generkt hebt·
krioelt het daar tijdens de week
van Leuven4e 6~paJlkuwtdelaalti> en
6tudenten op weg van en naar lessen
en Alma.

*let zijn ongeëvena.aJLdew.i.j6hUd
verklaarde een dAiejaAige A1mabe-
zoeker onlangs dat de Alma geen
IlU.tawtan.t, maar wel de Alma ~! ~
Die heeft wüVVt6.ita.iA poten.tiëel.
in zich.

*KNOK is de afkorting van het Komi-
tee voor Nederlandstalig Onderwijs
in Komen, dat een aantal 6tudenten-
ollg~a.üu met dat doel verenigt.
~ Haar hopen dat de 1eden dat te.t-
terowoolld niet al te tett~jk zu1-
1èn interpreteren ...

*Oe 6tad heeft anders wel ollen
voor andue dan rn.Ui.euvJt.iendel..ijke
projekten. ~ Volgens Het O.ijte.paiJJtd
dat in die zaken beslagen is, zou
het Leuvense struktuurplan g~j-
z.i.gd worden ten voordele van de
Bouenbond. ~ Die wil namelijk op
haar paAking langs de St-Barbara-
straat een 40-metu hoge b~9
neerpoten. ~ Alweer een plaatSje
m.indu voor Leuven4e k.induen e
6tudenten om een potje te voetbal-
len na de B.B.-kantooruren. ~ Het
is geen gllapje: alle officiële in-
spraakstrukturen ten spijt worden
de Leuvense taken6 uitgedeeld door
en in het voordeel van Bouenbond,
de ste.U4, AmellJnkx én de wüe6.

*

Er wordt een universitair harmonie·
orkest opgericht; hiervoor worden
voor 243.000 fr aan blaas- en ande·
re Muziekinstrumenten gekocht.
De KULeuven heeft bij de ~aad van
State het feit aanhangig gemaakt

recht wordt van de topklassen, krij-
gen toekomstige kaders wellicht al-
leen nog bedroevende voorbeelden.
Bij gebrek aan kontrast zullen ze
dat zelf niet kunnen vaststellen.
We houden ons hart vast, maar laten
ook onze eisen niet los. liet het a-
poka1yptisch beeld van een nieuwe
elite-universiteit voor ogen, doen
we een krachtige oproep voor open-
lijke en daadwerkelijke steun van
iedereen die het met de demokrati-
sering neent.

p.v.n.
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DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEI ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN ..•) OP TE NEMEN. INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN. DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UlTLEG EN TOElI,CHTING OP DE AKTlV ITE lTEN (uiterste datum voor kopij: zie lotltste pOl'!.1noVeto)

10.000 PROCESSEN

in de weergave van de studenten-o-
peningsspeech (zie elders in Veto)
en in vorig nUmAer werd er reeds
gewezen op de intimidatiepogingen
OM de Mensen die zich in de 10.000-
aktie (hebben) ge~ngage(e)r(d)en

aktie hebben ge~ngageerd/engageren
uit te schakelen. Dit kulmineert
in de processen tegen een aantal
mensen. En met de kalender in de
hand werden die processen geplaatst
op dagen dat normaal Mag veronder-
steld worden dat er weinig studen-
ten in leuven zullen zijn. Het eer-
ste proces qaat door on 2 novenber
(het andere op tweede kerstdag).
Als de aktie je echter ernstig is
geweest, kan je gewoon niet nalaten
om toch je solidariteit Met de ek-
semplarisch aangehouden kollega's
te betuigen. ttoet er bijgevolg nog
een aansporing zijn OM op 2 novem-
ber om 9u aan het Leuvense gerecht~
hof te zijn?

aktiekomitee 10.000

ZELFHULPGROEPEN: STOMAPATItN-
TEN

In de reeks voorstellingen van
zelfhulpgroepen van de Leuvense Ge-
zondheidsraad & Elcker-ik wordt op
14 noveMber de "vereniging voor
stomapati~nten" voorgesteld.
StoMapati~nten zijn mensen die een
kunstnatige darmuitlaat of urine-
uitgang hebben.

Leuvense Gezondheidsraad
Elcker-Ik
Blijde Inkomststr. 115
3000 leuven
016/23.96.92

In het universuM zijn vele krachten
werkzaaM. De Mens beweegt zich en
leeft in dit Universum. Hij onder-
gaat de megnetische, trekkende
werkingen die van verschillende be-
wegingen uitgaan. Bewegingen die
elk hun typische kenmerken bezitten.
Die kenMerken of eigenschappen slu~
ten aan bij een doel.
Het doel groeit uit een bewust-
zijnsstaat. Een mens zoekt vaak
een aansluiting, een bevestiging,
hulp of een antwoord op een vraag
die in hnm leeft en waar hij uit-
drukking wil aan geven, bij een be-
weging die naar hij meent bij zijn
"in"-eigen bewustzijnstoestand aan-
sluit.
Altijd zijn er bewegingen geweest
die de uiterlijke Mens dienden en
daarnaast Kanalen die gericht wa-
ren op de "innerlijke Mens". Er is
een Universele Wijsheid die zich
uitdrukt in een Plan. Een Plan dat
ten grondslag ligt aan "leven". Wie

FILMFORUM HEVERLEE: IN ~EUREN
EN KLEUREN

Op 6 november
Op 6 november stelt het Filmforum
Heverlee de Italiaanse zedenkome-
die van Dino Risi "Profuma di Don-
na" ("Vrouwenparfum") (1974) voor.
Het verhaal van een blinde man (Vit·
torio Gassman) die tot een toenade-
ring komt met zijn verzorgster.
D. Risi is, samen met andere regis-
seurs (Nino t·1anfredi,Pietro (iermi
e.a.) iemand die op een humoristi-
sche, soms cynische toon wantoe-
standen van de (Italiaanse) samen-
leving aan de kaak stelt. Dat ge-
beurt niet op een goedkope manier:
eerbied voor de mensen die hij
toont (meestal verschoppelingen) is
kenmerkend, en daarom ook zo over-
tuigend.
Om 21 u dus in AuditoriuM K van
campus Arenberg 111 's kennis gaan
Maken met dit in Itali~ zeer popu-
laire (en bij ons te weinir geken-
de) filmgenre.

Filmforum Heverlee

~IORD IS OUT of WE DURVEN NU TOCH AL PRATEN OVER HOMOSEKSUALITEIT

Vanaf 16 tot 22 november draait de
boeiende Amerikaanse film "Word is
Out" van de rlariposa FilM Group,
VS 1978 om 22.15u in cinê lovani-
urn.Het is een première voor Leu-
ven, n.a.v. 10 jaar lSHH (oorspron·
kelijk was deze film opgenOMen in
het prograMma van het Alternatief
Filncircuit) .
"Het hoge woord is eruit" is een
lange prent van ruim twee uur,
waarin hoegenaamd niets gebeurt.
Hij bevat uitsluitend interviews,
afgenomen van 26 homoseksuele man-
nen en vrouwen.
De onderwerpen waarover wordt ge-
praat hebben ogenschijnlijk weinig
opvallends: "de eerste jaren van
het zich homo voelen", "ervoor ui t-
komen" en "van nu af". En toch
houdt de film je de hele tijd door
aan het scherm gekluisterd. Je
blijft geboeid luisteren naar de
zeer persoonlijke levensverhalen
van deze mensen, naar de belangrij·
ke Momenten uit hun leven, en naar
de kleine anekdootjes die de sfeer
tekenen waarin ze hun leven hebben
opgebouwd.
De uitzonderlijk vlotte nontage
zorgt ervoor dat de getuigenissen
mekaar snel afwisselen, en elkaar
aanvullen of tegenspreken. Het ge-
heel wordt daardoor zeer genuan-
ceerd en eerlijk zonder aan sanen-
hang in te boeten. De 26 uitgeko-
zen homo's vertegenwoordigen het
hele skala van de Amerikaanse sa-
menleving: nan en vrouw, jong en
oud, van alle huidskleuren en van
de meest uiteenlopende sociale
klassen. Je krijgt de ervaring en
de emoties van 26 individuen te
horen die buiten het homo-zijn
niets met elkaar gemeen hebben.
In doorsnee is "~'ord is out" gema-
tigd optimistisch. De strijd voor
het simpele recht op bestaan is
soms echt hard geweest. Anne 1978
is er al ontzettend veel veranderd
voor homo's, maar de volledige e-
mancipatie is nog niet voor morgen.
Begin 1979 kreeg de filM een prijs
op het Brussele "l'Age d'Or"-festi·
val. Een MUSt!

lS"IH

DE ROZEKRUISERS

binding krijgt met dat Universele
Plan, krijgt een antwoord op de le-
vensvragen zelf: Wie ben ik? -lolaar-
om leef ik? - Waar kom ik vandaan?
Haar ga ik naartoe?
Wie antwoord vindt op zijn eigen
"mikr~kosmische" eksistentie ziet
duidelijk de samenhang van het we-
zen t.O.V. Kosmos en Makrokosmos.
Het beweeg van alle dag, van het
tijdelijke, het opgaan, blinken en
verzinken vormt een schrille tegen-
stelling met Krachten die dit alles
omvangen houden en besturen.
Het Universele Plan is werkzaam in
deze aarde, Maar is niet van deze
aarde. Die twee orden, zo fundamen-
teel verschillend, vormen de sleu-
tel van een mysterie, van iedere
levensvraag.
En omdat de mens zelf een brand-
punt is waarin deze twee verschil-
lende orden, volkomen tegengesteld
aan elkaar - het Statische tegeno-
ver het dialektische - zich uitdruk-

EN NOG: 10 JAAR LSWH

De reeks aktiviteiten in het kader
van 10 jaar lS~H gaat verder.
Behalve de f ilms ("The naked civil
Servant" op 5 november; "üarmed
Queers", "Chant d'aMour" en "A co-
medy in six unnatural acts" op 8
november in A.V. - zie Stuc-voor-
Stuc november en in cinê lovanium
"Word is out" tussen 16 en 22 novem-
ber - zie elders), worden er ook
voordrachten en debatten georgani-
seerd.
Een eerste gaat door op dinsdag 13
november in de Kleine Aula. Thema
is "homoseksualiteit en kristelijke
moraa 1", waarover Drs. Houters van
de K.U.Tilburg het zal hebben. En
zoals alle feestakvititeiten van
lS\!Hwordt ook deze voordracht in
ko-produktie gedaan, nl. met de
kring Godsdienstwetenschappen.

LSWH
~1aria-Theresi astr.20
leuven
016/33.25.72

ken; is er spanning, konflikt, be-
goocheling. Totdat hij ontdekt dat
"in" hem zelf een kiemkracht slui-
mert die in de Kracht van het Sta-
tische ontwikkeld kan worden. Een
Raad, die de wording van de KOMen-
de Nieuwe tiens in zich houdt als
een Belofte.
Op aanvraag worden er grati s 5 brie-
ven toegestuurd:
1. over de ware zin van het leven
2. 'tijn Rijk is niet van deze we-

reld
3. Het mysterie van geboorte en

dood
4. De fijn-stoffelijke lichamen en

dood
5. de onafwijsbare eis.

De Geestesschool van het
het C,ouden Rozekruis
lindenlei 9
9000 r.ent



woe. 31 okt.
AUDITORWrl VESALIUS, 20.30u

film: "The naked Civil Servant"
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Alternatief Circuit i.s.m.
L.S.H.H. - zie olTll1ekanten St-v-
St nov.)

zac. 10 nov.
ELCKER-IK, 17.30u

repetitie Rood Koor
ELCKER-IK, 20u

kursus Zwangerschap en bevalling:
pijnloze bevalling
inkom: via inschrijving
(org. Elcker-Ik - zie Aktivitips
van Veto 1)

ELCKER-IK, 20u
reeks Zelfhulpgroepen: verenlglng
voor Laryngectomiepatiënten
inkom: 50 fr
(org. Leuvense Gezondheidsraad -
zie Aktivitips Veto 2)

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

zond. 11 nou.
INSTITUUT VOO~ LICHM1ELIJKE OPLEI-
DING, 11u

lezing: "The prediction of Adult
Height" door N. Cameron Ph.D.
inkom: gratis
(org. Fak. ~edische Wet)

IT STUC, ANIMATIEZAAL, 14u
jeugdteater: "De gelaarsde kat"
door Dramski Studio Karlovac
inkom: 40 (kind), 100/70 (volwas-
senen - steunkaart)
(org. Kultuurraad ism Sekr. vr.
Jaar vh Kind - zie St-v-St nov)

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

ma. 12 nov.
IT STUC, ANH1ATIEZAAL, 20.30u
hedendaagse muziek met Phil Ni-
block
inkom: 100/70 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov)



urüd 2 nov.
LEUVENS JUSTITIEPALEIS, 9u

proces tegen enkele mensen uit de
10.000-aktie
(org. Leuvense en universitaire
overheid - zie elders in Veto)

dinsd. 13 nou.

dond.. 1nou. BIERKELDER, 20u
folk met Shipton & Foggarthy
inkom: gratis
(org. Sporta Studentenwerking)

AUDITORIUM K, CA~PUS ARENBERf, 11,
21u

Filmforum Heverlee: "Profuma di
Donna"
mkcn: 40
(org. VTK - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
filmreeks Frans Poëtisch Realis-
me: "Le jour se Lêve" (t.1. Carné)
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Alternatief Filmcircuit _
zie St-v-St nov)

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering t.g.v. Allerheiligen
(org. UP)

Woens d.t noV.

KLEINE AULA, 20u
voordracht: "Homoseksua 1iteit en
kristelijke moraal" door prof. A.
Wouters (KUTilburg)
tnkon: gratis
(org. LSHH & Kring Godsdienstwe-
tenschappen - zie ommekant)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: "De Gnossis in
aktuele openbaring"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap -
zie ommezijde)

IT STUC, ANH1ATIEZAAL, 20u
toneel: "Dames, Juffrouwen, He-
ren" door Teater Poëzien
inkom: 120/100
(org. Gennania)

zond. 4 nou. IT STUC, ANIt1ATIEZAAL, 14u
jeugdteater: "Pepe" door Bolpslav
Polivka
inkom: 40 (kind), 100/70 (volwas-
senen - steunkaart)
(org. Kultuurraad i.s.m. Sekr.vr.
Jaar vh Kind - zie St-v-St nov)

ELCKEP.-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

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

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering KvS

ZAAL DER HALLEN, 20u
pop Met De Kreuners, Kommuniste,
The Covers en The Sultans
inkom: 100/70 (steunkaart + vvk)
(org. Kultuurraad & GIST - zie
St-v-St okt en nov)

woensd. 14 nov

GOTISCHE ZAAL STADHUIS, 11u
zondagmiddagkoncert met de kandi-
daten voor de Pro Civitate Wed-
strijd 179 van het Leuvense ko- .
ninklijk konservatorium
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

O.L.VROUHKERK 11.15u
viering
(org. UP)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Hoe Cesar de ko-
ning helpt" door poppenteater Ka-
bouter Slim (Lille)
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

ma. 5 nou. dond. ~ nou.

NIEUWBOUH l'!&L,8ste VERD., 12u
fakulteitskoncert Met Luz Lezko
(viool) en Maria Sprimont (piano)
inkom: gratis
(org. Fak. W & L)

ELCKER-IK, 17.30u
repetie Rood Koor

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

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

IT STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
eigen talent: Mick Long (funk-
jazz)
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
nov)bijlogt Veto i9' nr. 3

IT STUC, ANH1ATIEZAAL, 14u
jeugdteater: "Clown Animuk" door
Zdenka Kratochvilova
inkom: 40 (kind), 100/70 (volwas-
senen - steunkaart)
(org. Kultuurraad ism Sekr.vr.
Jaar vh Kind - zie St-v-St nov)

AUDITORIUtl VESALIUS, 20u30
kortfi lms: "Damned Queers", "A
comedy in six unnatural acts" en
"Chant dlamour"
inkom: 50/40
(org. Alternatief Circuit ism
LSVH - zie St-v-St nov)

IT STUC, ANm".TIEZAAL, 14u
jeugdteater: "ttetje benen door
de brievenbus" door Teater Car-
roussel
inkom: 40 (kinderen), 100/70 (vol-
wassenen - steunkaart)
(org. Kultuurraad i.s.m. Sekr. vr
Jaar vh Kind - zie St-v-St nov)



14 NOVEMeER: HET APrËL '80

Woensdag 14 november is het zover.
Dan zal de studentenbeweging een
dag stilstaan OM na te gaan welke
weg ze tot dan toe afgelegd heeft.
Er zal een evaluatie en een round-
up gemaakt worden van een aantal
belangrijke studenteniterns die de
aandacht van de studenten (hebben
ge- en zullen) houden: medebeheer,
studiedruk, aggregatie, projekton-
derwijs, kreditsysteem, kultuur,
sport, sociale selektie, sociale
voorzieningen, nationaal onderwijs-
beleid.
Dit alles gaat door in het Audito-
rium Q van de VUB, de hele dag.
Behalve het feit dat je er kan te
weten konen wat er aan informatie
over de opgesomde zaken bestaat en
hoe de standpunten daarover liggen
- een werk van vele Mensen in stu-
diegroepen tijdens de voorafgaande
weken - zal er ook voor animatie
worden gezorgd.
En op basis van die einddagresul-
taten, moet er dan verder gegaan
worden en gewerkt aan een eensge-
zinde studentenbeweging.
Aprêl '80: een oproep voor de tach-
tiger jaren!

J'ppêl '80
p/a H. Francq

Van Evenstr. 2d
3000 Leuven
016/22.44.38

"EDE~ERKING GEVRAA~D: A,M,V,&

De bijzondere aandacht van alle
studentenorganisaties' wordt ge-
vraagd voor het Archi ef en '~useum
van het Vlaams Studentenleven (A.~.
V.S., opgericht en beheerd door Dr.
Mon de Goeyse). Het A.H.V.S. verza-
melt en bewaart alle dokumenten i.
v.m. het verenigingsleven aan alle
Nederlandstalige universitaire in-
stellingen.
Het kreeg als afzonderlijk fonds
lokalen ter beschikking gestelt in
de Universiteitsbibliotheek te Leu-
ven.
Daar er steeds dokurnenten verloren
gaan door het wisselen van besturen
en soms van lokalen, hebben de stu-
dentenorganisaties er belang bij
geregeld een eksemplaar van hun
.t<.jd6c.hM.6.t naar het A.r1.V.S. te
zenden, waar de jaargangen zorgvul-
dig bewaard worden ten gerieve van
latere besturen en van al wie een
bepaald aspekt van het studenten-
verenigingsleven of studentenakties
wil bestuderen (o.m. voor licenti-
aats- en doctorsverhandelingen).
Ook verslagen, pamfletten, manifes-
ten, lustrumbrochures,'feestpro-
granma's, plakkaten, strooibiljet-
ten en foto's woden in het A.~.V.S.
bewaard.
Hen gelieve alles te zenden naar:

AJLV.S.
Universiteitsbibliotheek
19r. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven

U,E,S,E,

De "Unie der Ethiopische Studenten
in Europa" heeft Met haar 15 afde-
lingen steeds een niet te onder-
schatten rol gespeeld in de strijd
van de Ethiopische volkeren voor
demokratie, gelijkheid en nationale
onafhankelijkheid.
Door tijdschriften en andere publi-
katies die een eksakt beeld geven
van de Ethiopische realiteit is de
Unie steeds een spreekbuis geweest
van de gerechtvaardigde aspiraties
van deze volkeren.
De Unie, die leeft van de jaarlijk-
se bijdragen van haar leden, wijst
jaarlijks op haar kongres de redak-
tie van deze publikaties toe aan
één van haar afdelingen. Zo zijn
wij, de Belgische afdeling, verant-
woordelijk voor de redaktie 1979-
1980.
Onze leden zijn tot vele kosteloze
inspanningen bereid. Niettemin
stijgt de prijs van papier en druk-
werk en worden ook de verzendings-
kosten steeds groter. Nochtans is
het belangrijk dat we, juist nu E-
thiopi~ een sombere tijd doormaakt
(repressie, folteringen, ekonomi-
sche en sociale krisis), onze
strijd voortzetten door regelmatig
te publiceren in binnen- en buiten-
land.
Rekening houdend met onze goede
verstandhouding en vruchtbare sa-
menwerking in het verleden en ons
bewust zijnde van uw interesse voor
de strijd van de Derde Wereldvolke-
ren in het algemeen en van de Ethi-
opische volkeren in het bijzonder
zijn we zo vrij u financiële en ma-
teriële steun te vragen.
Deze wordt in dank aanvaard op vol-
gend adres:

U.E.S.E.
p/a,Abiy Hailu

Van Evenstr. 2d
3000 Leuven

w
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PROTESTMARS: NEE AAN DE WAPENHANDEL - OM~CHAKELIN~ WAPENINDUSTR1~

Het aktiekomitee "Neen aan de wa-
penhandel" kan zich alleen naar ver-
heugen over de jaarlijkse solidari-
teitsaktie rond 11 november ten
gunste van de zelfontwikkeling van
de Derde Hereld.
Het aktiekonitee kan daarentegen
geen vrede nenen met een wapenhan-
del vanuit België die de zelfontwi~
keling van de Derde ~ereld bedreigt
en vernietigt. Uit de Belgische ha-
vens zijn er ooit schepen vertrok-
ken en vanop Belgische vliegvelden
zijn er ooit vliegtuigen opgestegen
met in de éne ruimte geneesmiddelen.
voedsel, onderwijsrnateriaal en in
de andere ruimte Belgische wapens.
Ons land kan zich moeilijk demokra-
tisch en Menslievend noemen, ter-
wijl diktatoriale en onMenselijke
regimes met Belgische wapenleverin-
gen worden ondersteund.
Daaron roept het aktiekomitee op
OM aansluitend bij de 11.11.11-ak-
tie, een krachtig protest te laten
horen tegen de Belgische wapenhan-
del.
Zeebrugge werd gekozen als één van
de brandpunten v~n de Belgische wa-

penhandel, maar het zou ook Gent,
Antwerpen, Deurne, Zaventem of Her-
stal kunne zijn.
De b~ee konkrete eisen van de pro-
testMars zijn:
1. De goedkeuring van een wet tot

parlementaire kontrole op de Bel·
gische wapenhandel

2. De oprichting van een officiële
studiekommissie die de omschake-
lingsmogelijkheden van de Belgi-
sche wapenhandel onderzoekt.

28 organisaties ondersteunen deze
eisen.
De 7 slogans voor de protestmars
zijn:
1. r,een Belgische wapens voor on-

derdrukki ng
2. steun aan de zelfontwikkeling

van de Derde Here 1d
3. Stoo de Belgische wapenhandel
4. OI'Ischakelingwapenindustrie
5. zinvol werk voor iedereen
6. goedkeuring wetsvoorstellen

1:1; nne
7. studiekomMissie oMschakeling wa-

penindustrie.
I
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De mars gaat door op 17 november.
Ze vertrekt 01'1 13.30u 00 de Pieter
Troostlaan te Zeebrugge en gaat

Jf naar Brugge (Simon Stevensplein).
Voor Illeerinlichtingen: tlieuwskrant
komitee, sept-okt 79, nr. 6

Ludo Dauwen
Vaartstraat 29
3000 Leuven

OIKONDE ZOEKT PERMANENTIE-
HOUDERS
Oikonde zoekt 3 medewerkers voor
een permanentietaak: 2 of 3 avonden
per week doorbrengen in het hotel
voor krisisopvang, tussen 18u en
9u en voor één weekend op drie.
Dit vanaf 1 noveMber. Lichte ver-
goeding is voorzien.
Kontakt en inlichtingen

Oikonde Leuven
Ruelensvest 127
3030 HEVERLEE
016/22.96.63
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10.000 -AKTIE: HERZIEN
Ve. aktie tegen de 10.000 kan vanu..U ckvVLile hoeken wollden !leëvahLeeJld. Ach-
teJleenvolgen.\ komen -in deze teJut de vllaag naall de -inhoud en naaIl de oppos»
.twtU.i.et aan bod.

INHOUDELIJK

De aktiekomitees stellen zich, glo-
baal gezien, op het standpunt dat
onderwijs en kennis in dienst van
de gemeenschap moeten gesteld wor-
den, en·bui ten het spel van vraag
en aanbod moeten blijven.
Derhalve moet het onderwijs ook
vrij aan iedereen worden aangebo-
den.
In deze optiek is de 10.000 een
maatregel die ertoe neigt het on-
derwijs tot een investering te ma-
ken. Op dat punt ben ik het met
het aktiekomitee eens. De vier nul-
len achter de êên zijn zelfs niet
langer het ~ymboot van de komst
van zgn. "betalend onderwijs", zi.i
z-ijn het betalend onderwijs. Zon-
der de minste twijfel zal het in-
schrijvingsgeld blijven stijgen
Met een ko~ffici~nt dat niks met de
indeks, maar alles met de omvang
van het begrotingstekort en van de
akademische werkloosheid zal te ma-
ken hebben.

ONDERWIJS: EKONOMIE

Het onderwijsbeleid heeft zich
nooit bekommerd om deze filosofie
van ·onderwijs in dienst van het
volk". Daarvoor kunnen talloze his-
orische voorbeelden worden aange-

haald, maar ik wil me beperken tot
twee.
In 1914 werd de leerplicht tot 14
jaar verlengd omdat de produktie
en vooral de konsumptie in de "mo-
derne" maatschappij een hogere sko-

d.fect •• hon'*1buaque8

~ant laat de ~akball van Geromaatt~e
nu al ondergebracht zijn in een
palw van een fu.W. (de oude in de
Bogaardenstraat ligt al lang volle-
dig tegen de'gllond), niets laat
vermoeden dat de kring er een tan-
ge-tVlJrlijnfu.W.vu-tinq heeft. * Het
zit erin dat huis helemaal of ge-
deeltelijk Moet ~jken voor een
doorgang naar een paIlkin~ voor het
KIlemtUt (Nieuwbouw '"& L).

*En dan is er nog deka.an VemeuteJl
(toegepas te wet.) * Die veJlhwgde
er zich over op de eerste fakul-
teitsraad dat zowel vertegenwoordi-
gers van kIl-ingptoeg Pot en GIST
(VTK-kring) in de raad zitting heb-
ben. * Hij vond het echter jarrmeJl
dat Mo~kou - doelend op GIST - nu
al tot -in de fakulteitsraad was ge-
-<.n6-(..Ultee.lld.* Na zove.le jaren weet
de dekaan blijkbaar nog niet dat
geëngt1!Jee.lld of ~ niet noodzake-
Ujk "lfo~kou" wil zeggen. * Hij zou
zich wat meer ondeJl de ~tudenten
moeten begeven.

*Veel van de pam~te.tten die door de
VUJO-JongeJlen worden verspreid,
worden door A.S.R.-vll-i.jgute.tden
op fotostencil gezet. *(~-<.e zal de
fotostencils van de Jongeren nog
maken als zij die vrijgestelde~tal
hebben uitgemest? * Ach, de wereld
zit vol .tegen.\tM.jdigheden ...

*'en zegt: !lOken levert gevaar op
voor kankeJl. * Maa r wa t doe je als
je een bijdrage onder ogen krijgt
waarin staat dat ~a ~
is bij kankeJlbehandWItlJ? * Jij
ook een ~tikk-<.e? .

* *

larizatieqraad vereisten. Indien
nu de leerplicht tot 16 jaar zou
worden verlengd, zou deze maatre-
gel in de eerste plaats en vrijwel
uitsluitend MOeten gezien worden
als een ingreep in de werkloos-
heidsstatistieken.
Voor een tweede voorbeeld verwijs
ik naar de universitaire ekspansie
zelf. Zij was het resultaat van
enorme na-oorlogse ekonomische
groei en van een filosofie die een
direkt verband legde tussen ekono-
mische vooruitgang en het aantal
hooggeschoolden in een land. Deze
filosofie vergat dat het kapitalis-
me ernaar streeft het scholingsni-
vo van de arbeidskrachten te verla-
gen omdat laaggeschoolden nu een-
maal goedkoper Zijn. De akademische
werkloosheid is het gevolg van o.m.
dit dekwalifikatie~roces.
De trieste realiteit is dat het on-
derwijsbeleid een instrument is van
de ekonomische politiek. De trieste
realiteit is ook dat het onderwijs-
nivo en kennis n-<.et buiten het
spel van vaag en aanbod blijven,
zij het dan dat de relatie tussen
opleiding en inkomen niet zo een-
voudig is als ze over het algemeen
wordt voorgesteld. (I)
De eerste vaststelling maakt ne
pessimistisch over de evolutie van
het inschrijvingsgeld en van ~at-
regelen als vestigingsWetten en'riu=
merus clausus. Deze drie-eenheid
- en voeg er de leningen maar als
vierde ~n bij - zijn in tijden van
dalende konjunktuur een permanent
gevaar voor zelfs maar de SChijn
van demokratisering die we nu (nog)
kennen. Dat doet me pleiten voor
een voortdurende waakzaaMheid op
deze punten.

BEURZENSTELSEl WORDT HERZIEN
De tweede vaststelling echter - het
feit dat opleiding nu eenmaal markt
waarde ~ - doet me besluiten dat
we het boegbeeld van de aktie tegen
de 10.000, de slogan "10.000 nooit"
beter vervangen. De 10.000 wordt
betaald door de studenten die geen
beurs hebben, tenzij ze bissen en
voordien een beurs hadden (6.500 fry
(2) .
In de filosofie van het Nationaal
Studiefonds heb je een beurs als je
"Minvermogend" bent. Heb je geen
beurs dan ben je zgn. "meervermo-
gend" . Deze filosofie is onjuist
omdat de toekenningskriteria en het
volume van de beurzen op belangrij-
ke punten tekort schieten.
Enige voorbeelden: er is de belas-
tingsfraude, de grove overschatting
van de kostprijs per kind mêêr en
daarmee gepaard de onderschatting
van de kosten van een klein gezin,
en er is het simpele feit dat de
beurzen maar een gedeeltelijke tus-
senkomst zijn, en dus al veronder-
stellen dat je geld hebt - de êcht
minvermogenden bereikt het systeem
niet. (3) De maatregel van de
10.000 is dus voor een deel - mis-
schien voor een belangrijk deel -
onrechtvaardig omdat hij gekoppeld
is aan een onrechtvaardig beurzen-
stelsel. Dat beurzenstelsel wordt
nu herzien in een kommissie van het

(1) Zie voor het globale probleem
van de sociale selektie: A. We~

selingh (red.). School en Ongelijk-
heid. LINK/Nijmegen, 1979. Voor dit
specifieke punt, id., p. 62 vlg. -
(2) Dat bedrag zou op het oorspron-

kelijk beursbedrag moeten be-
houden blijven (2.300 frl.
(3) Lees hierover de VVS-dossie

Bosmans, verkrijgbaar aan de
Mma. I S

ministerie van onderwijs (4). Het
adviu van die kommissie zal in fe-
bruari bekend zijn. De beperkingen
van het huidige budget in acht ge-
nomen zal dit advies vermoedelijk
een bevredigende verbetering inhou-
den. Elke andere uitkomst zal nood-
zakelijk aanleiding geven tot nieu-
we akties.

DE SlOGAN ..10000 NOOIT ..
SCHRAPPEN:
EENPRAGMATISCH PLEIDOOI

Maalt nemen we aan dat de 10.000 ge-
koppe.td IOOILdt aan een billijk bWll-
zen.\t~e.l, zouden we dan nog aktie
voeren tegen de 10.000?
De voorstanders van de gratis-on-
derwijsfilosofie antwoorden "ja" op
die vraag, en daar ben ik het niet
mee eens. De gratis-onderwijsfilo-
sofie is pas konsekwent met zich-
zelf als ze de afschaffing van alle
inschrijvingsgeld eist. Vandaar dat
deze laatste eis als een "offensie-
ve" eis door het aktiekomitee naar
voor wordt geschoven.
De afschaffing van het inschrij-
vingsgeld zou echter voor gevolg
hebben dat de universiteiten ver-
scheidene honderden miljoenen aan
noodzakelijke inkomsten zouden moe-
ten missen. Vanwaar moet dat geld
komen? Binnen het kader van de
gratis-onderwijsfilosofie kan dat
geld niet komen van belastingen diE
iets met onderwijs te maken hebben.
Dat geld moet dus 1. gevonden wor-
den in besparingen op andere be-
grotingen of op de universitaire
begroting zelf. Of 2. het ontstane

dubbel zoveel zittenblijvers) en
dat zich in de loop van de volgen-
de jaren steeds duidelijker afte-
kent (o.m. in de studiekeuze), tot
het aan de universiteit onstellen-
de proporties aanneemt. (5)
Deze vaststelling Maakt dat je de
vraagstelling anders moet formule-
ren, nl.: moet je onder het motto
van de demokratisering n6g meer ge-
meenschapsgeld steken in een in-
stelling die binnen de hele proble-
matiek van dezelfde demokratisering
een marginale rol speelt?
Het antwoord daarop is neen, juist
omdat die gemeenschapsgelden niet
de laagste socio-ekonomische groe-
pen ten goede zouden komen, wel in-
tegendee 1. 'Konform aan deze 1ogika
hebben potenti~le bondgenoten van
de studentenbeweging (de kristelij-
ke arbeidersbeweging bv.) besloten
hun inspanningen te richten naar
beroeps- en technisch onderwijs,
naar de permanente vorming en naar
een zinvolle verlenging van de
leerplicht. C,eld dat via verhoogde
inSChrijvingsgelden op de begro-
ting wordt bespaard kan in het be-
roeps- en technisch onderwijs veel
"demokratischer" worden gebruikt
omdat daar juist het overgrote
deel van de kinderen uit de lagere
socio-ekonOl'lische groepen terecht-
komen. Uiteraard is deze stelling-
name, op het punt van haar ideolo-
gie, voor kritiek vatbaar, maar
zoals h.f. in een vorig artikel
stelde:" 'C,ratis onderwijs ja,
10.000 nee' alleen is te gemakke-
lijk". (6)

de~t do nloRan "10.000 nooit" vollcjig do ladinn?

tekort moet met nieuwe gemeen-
SChapsgelden worden gefinancierd.
IJat de eerste mogelijkheid betreft,
deze is onhaalbaar, al was het
Maar omdat elke besparing vao die.
ordegrootte afdankingen tot gevolg
zou hebben. De tweede Mogelijkheid
is om andere redenen onaanvaard-
baar:
De universiteit speelt een minima-
le rol in het globale probleem van
de demokratisering. De essenti~le
oorzaak van de ondervertegenwoor-
diging van de lagere socio-ekonomi-
sche groepen ligt in de manier
waarop het begrip "onderwijs" in
onze laatkapitalistische maatschap;
pij vorm krijgt. De hechte relatie
tussen onderwijs en maatschappij
kOMt tot uiting in de achteruit-
stelling in het onderwijs van de
groepen die ook in de maatschappij
als geheel achteruitgesteld worden.
Konkreet is dit een proces dat
zich manifesteert vanaf het eerste
leerjaar ("lagere milieus" hebben

OPPORTUNITEIT VAN DE AKTIE
Ook waar het gaat om de haalbaar-
heid van de 10.000-aktie als aktie-
tegen-de-IO,OOO stel ik me enkele
vragen.
Een aktie moet resultaat kunnen
hebben. De MOgelijkheid van sukses
moet objektief aanwijsbaar zijn.
u, wanneer hebben studentenakties

sukses? ~anneer ze gedragen worden
door een groter deel van de bevol-
king dan enkel door de studenten
zelf. Neem '68. Hoe komt het dat
'68 zo'n belangrijke studentenre-
volte was? Omdat ze gedragen werd
door een internationale beweging,
en in de eerste plaats door het
Vlaams-nationalistisch gevoel. Ze

VeJlvolg: p.6

(5) De Appèl '80-brochure, rond het
Nationaal Onderwijsbeleid en de

Sociale Selektie hoopt dit probleem
enigszins te verduidelijken.
(6) Zie Veto, ibid., p.6

(4) Zie Veto jg. 6, nr. I, p.5



VC-'lvol!! van p. S

werd gesteund door zowat alle poli-
tieke partijen en bovendien door
de pers. '68 was in de eerste
plaats "Leuven-Vlaams" en pas dan
"voor een denokratisch onderwijs
in een demokratische maatschappij".

ar nu? Waar vindt de aktie tegen
de 10.000 steun? Het patADnaat is
vanzelfsprekend vóór de 10.000 om-
dat ze op langere termijn selekte-
rend en zgn. effici~ntie-verhogend
zullen zijn. Oe oudeJtveJten.igingcm
zijn merkwaardig stil geweest.
ochtans hebben zij, in samenwer-
kina met de studenten en de vakbon·
den, de leningen uit de programma-
wet '77-'78 gehaald. Oe pVl.o6 heeft
geen moeite gespaard om de akties
te minimaliseren of tot vandalen-
streken te herleiden, met één wel-
bepaalde uitzondering_ Over de po-
litici zal in de rechtszalen nog
worden gesproken. En de vakbonden?
Zowel het ABVV als het ACV hebben
zich in grote lijnen verzoend met
de idee van besparingen, en werken
aan een herstel van de ekonomische
konjunktuur. Het ACV stelt zich bo-
vendien op achter de hierboven ge-
schetste redenering. Oe pubtieke 0-
pilue reageert negatief.
De aktie tegen de 10.000 als aktie
tegen de 10.000 heeft gewoon te wei-
nig steun vanuit de bevolking (7).
Het is zeer de vraag of dit kan
worden verholpen door andere eisen
aan het pakket toe te voegen, of
door de volgorde van de eisen te
wijzigen. Oe verbetering van het
beurzenstelsel centraal stellen,
hoe gerechtvaardjgd die eis ook is,
lijkt me moeilijk. Daarvoor moeten
we (m.i.) het advies van de minis-
teri~le kommissie afwachten. Oe ge-
lijkschakeling van het niet-univer-
sitair onderwijs (NUHO) met het u-
niversitair (UHO) , hoe belangrijk
ook, lijkt me eveneens niet de eis
die een storm van solidariteit zal
ontketenen. Tenslotte valt het te
betwijfelen of je door het samen-
voegen van niet-mobiliserende eisen
een wél-mobiliserend eisenpakket
bekomt. Tenslotte begint dit ver-
dacht veel op aktie ZOekVl te lij-
en. En het moet· duidelijk Zijn da

een aktiekomitee slechts mag spre-
ken wanneer een aanzienlijk deel
van de studenten achter zijn eisen
staat. Hil men zonder een brede
achterban blijven aktievoeren, dan
moet men zich tot een werkgroep of
een ledenvereniging omvormen.
Voor zover ik daarover kan oordelen
zit het aktiekomitee met een seri-
eus dil~a. Oe aktie tegen de
10.000 is enorm belangrijk geweest.
Ze heeft de aandacht getrokken op
de etstoestanden in het Nationaal
Studiefonds en op de schandalige
diskriminatie van het NUHO.
Ze heeft ervoor gezorgd dat de niet·
beursstudenten geen 20.000 fr beta-
len. Ze heeft tenslotte hij een
aantal studenten, waaronder mezelf,
en bewustwordingsproces op gang

gebracht. Oe vraag wordt nu in hoe-
ver ze zichzelf niet aan het over-
leven is.

(7) 1l000000nteelmaakt een aktie voor
een Vlaamse school in Komen he-

laas meer kans op dat punt.

OPLOSSING KRUISWOORD

Ja,ja, we herinneren het ons nog
alsof het gisteren was.
a het optreden van Kevin Ayers was

het, meer bepaald in Politika. Daar
werden we in de euforie van het
voorbije koncert als een donderslag
bij heldere hemel ook nog diep ge-
troffen door de plaat die daar
speelde. Een ietwat scherpe, uniso-
no-stem met een immer tegenwoordig
tremelo stal er on! hart met prach-
tige liederen als "Wild in the
streets" en luttele minuten later
"Spanish toen". Klasse was dat,
Garland Jeffreys \"lasdat met "C;hosl:
writer", êên van die vergeten klas-
siekers. Sindsdien kwam nog "One-

ABM At1LH 64778

eyed Jack", maar die was spijtig
genoeg wat vlak.
laar nu staat hij er terug, groots
en machtig met zijn "American Boy
and Girl". Vol verhalen over het
ew Yorkse leven. Niet met de ba-

rokke overdaad van Springsteen of
met New Yorkse dekadentie van Elli-
ot lIurphy, \1el klaar geobserveerde
straatpoëzie zonder franjes. Over
prostitutie, drugs, jeugdkrimina-
liteit, over de struggle for life
in de getto's met Chino en Lorri
als eksemplarisch koppel, neerge-
schreven door iemand waarvan je
voelt dat hij hier een groot stuk
van zijn eigen jeugd prijsgeeft.
En dat alles muzikaal verpakt op
een voortreffeleijke manier. I-Ie
gaan hier geen zak vol epiteta uit-
schudden over de nietsvenrnoedende
lezer, maar jongens, prachtig is

dit. Een bote mengeling van stij-
len, moeiteloos hoogtepunt na hoog-
tepunt halend. Spectori aans in NLi-
ving for me", Kevin Ayeriaans ca-
lypso ("Bad oream"), rechtdoor
rock 'n rollend in H~merican Boy
and Rirl". Geen enkele smet zit op
deze plaat.
Prachtige arrangementen en beheerst
maar doorleefd gezonden. Want tie
hebben nog niks gezegd over de
prachtige intro van "Ship of Fools"
of die heerlijk luie sax in "If
mao could see me now", en die ere-
divisie-ballades "City Kids" en
"Shoot out the moon1ight" dat remi-
niscenties oproept aan Andy Pratt.
Voeg er tot slot nog het voorzich-
tig in een reaggae-sausje gedoopte
"!'!adator"aan toe, dat al eens een
keertje op de radio mag en je hebt
een indrukwekkende reeks songs die
onve~ijdelijkerwijze een mooie en
gave elpee o~leveren.
Van ons mag r.arland Jeffrey met
z'n l1ao Band, die overigens een
dikke pluim verdient voor het vaa
subtiele werk dat ze hier leveren,
van ons mag hij dus rustig de grote
plas eens oversteken on hier .zijn
kunnen te komen tonen.

d.v.e.

LEEN EEN EI...
Een mV16 ~e6t niet aUeen van tetteJttju Vl 't~oltden, zeló6 ecm 6tude.nt niet.
VaaltDm wil. Veto het ook wel '6 op de ga6tJtonorniloche toeJt gooien, dut. a6 cm
toe Wl Jtec.eptje .ût deze bladz.i..jden, uU!Je.dokte.ltd 106 geleend) dOM onze
che« de CJ.ti.6.ûteKollie.

OUSSAKE
(Oe juiste uitspraak laat ik over
aan jouw inspiratie) het is in el
geval een vlees-auberginepastei.
Voor 4 personen heb je nodig:
4 kleine aubergines
olfe
boter
700 gr gemalen lams- of rundsvlees
of lams- of rundsgehakt
2 uien
peper en zout
1/4 theelepel kaneel
4 rijpe tomaten, gesc~ild en ge-
hakt
3 eetlepels gehakte peterselie
2 8 3 eetlepels water
6 eetlepels droog broodkruim
6 eetlepels geraspte Parmesan
3 eierdooi ers
1 liter bêchamelsaus.
Schil de aubergines en snijd ze in
dikke plakken. Bestrooi ze met zout

REAGEER

Veto zal straks, bij gebrek aan ko-
pij, nog in een vijfde kleur ver-
SChijnen: wit. 'Iomenteel is er dan
ook plaats zat om reakties en be-
denkingen op te nemen.
En dan zijn er de processen. Het is
zowat een elementaire plicht van
solidariteit dat je naar de rechts-
zaal trekt, lieve lezer(es). Alleen
een belangrijke studentenaanwezig-
heid aldaar is een garantie voor
vrijspraak: zie de A-24-processen.
Afspraak op Allerzielen en Tweede
Kerstdag.

Bruno Leynse

REDAKTI E EN IIEDEHERKERS

bart bongaerts, mark coolens, an
de wit, herman francq, bruno leijn·
se, marcel ~eeus, benedicte sokal,
danny vanderbroucke, dani~l van
eynde., bruno van gasse, pol van
mellaert, dlrk vuylsteke

en laat dat 15 minuten intrekken.
Spoel het teveel aan zout eraf en
laat de plakken uitlekken.
Verhit de olie in een koekepan, leg
de aubergines erin en laat ze aan
beide kanten bruinen (n.b.: dit
vraagt heel wat tijd, zeker als je
voor meer dan vier gaat koken, om-
dat je niet alle aubergines tege-
lijk kan laten bruinen).
Laat de gebruinde aubergines uit-
lekken op keukenpapier.
Smelt de boter en laat de gesnip-
perde ajuinen goudgeel worden.
Voeg het vlees erbij en laat brui-
nen. Breng op smaak met zout, pe-
per, kanee 1-. Voeg de tomaten toe
met peterselie en water, breng het
aan de kook en laat het 20 minuten
sudderen.

Strooi de helft van het broodkruim
in een beboterde ovenschaal en
schep de helft van de vleesmassa
erop. Leg daarop de helft van de
plakken aubergine en bestrooi ze
met 1/3 van de gemalen kaas. Her-
haal dit met het overgebleven ~ee~
aubergine en de helft van de over-
gebleven kaas.

VETO
VETO 4
verschijnt 12 november
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten voor de periOde van
13 tot 28 november moeten uiterlijk
op vrijdag 2 november binnengele-
verd \-Iorden op het redaktieadres
('t Stuc)

6

Klop de eierdooiers in een kom,
klop er een paar eetlepels bëcha-
melsaus door en voeg dat bij de
rest van de saus. Giet de saus over
het gerecht, strooi de rest van de
kaas en het broodkruim erover en
bak het hele geval 45 minuten in
èen voorverwarmde oven op 1750 tot
er een knapperige bruine korst op
zit.
Je kan hierbij yoghurt en een sala-
de bij opdienen. Eventueel kan je
gekookte rijst of aardappelen on-
der de pastei gemengd bijvoegen.

BECHAI·1ELSAUS
50 gr boter
50 fr blo
ilZ titer

zout en peper
Smet de boter, roer de bloem erdoor
en laat 1 minuut sudderen op laag
vuur. Voeg de melk geleidelijk toe,
al roerend met een garde om een
gladde matig dikke saus te krijgen.
I·Iaakde saus op smaak met peper en
zout.

kokkie

VETO 5
verSChijnt op 26 november
redaktie: maandag 5 november om 16u
in 't Stuc
kontroleredaktie: maandag 12 novem-
ber om 16u in 't Stuc
artikels, lezersbrieven e.d. moeten
uiterlijk op vrijdag 16 november om
1B.30u op de redaktie ('t Stuc) zi~

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 27 november en
12 december moeten Uiterlijk bin-
nen zijn op de redaktie op 14 no-
vember on 18.30u


