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Oe vcu.ten ,u, We.t./l eeM aangebltolzen. In 0116 Iltudententni.Uw. bc>.tekent dat. he.t
lui.den van de a.laIunbel: juni Izom:t. rutglltwekkend nadeJ1, de paaIIexamtJ\6 dOC!J1len
aan de howon op, p.~a en thU,u,IIe1I. moc>.ten a6gwelLk.t UXVlden, k~'I.tom .:
de. lZ.eJ1IIU pan.i.d IItedt de !top op. Oe lIeda.ti.va en de captagon welldvt weeJ1 00-
vVlgehaa.t.d, hc>.t !t066.i.C!.veJ1fvw..i.4lIüjgt u.endeJ1Ogen Vl de mecU6che ciienIIt loopt
1I.tUaan vol.
VOOIt de dooltllnee mVlII-.üt-de-lItJta.at. hee6t de vcu.ten noCh:ta.llll een heel a.ndeJ1e
b&.eken.i.6 IVOOJl.zOVeJ1kij na.t.uwr1..ijk nog wec>.t dat hc>.t vcu.ten IS, «Wtt de dekle-
~eJL.ütg ,u, aloml. Oh ja, eJ1 z.i.j nog aLtijd de akü..u van SMedellU.jk
OelV1, het "heJ1velldelen van onze ujkdom", doolt vij6 06 tien 6ltdnkllku aan
de %J4XI.Ir.,(,jute geven. Zo iII hc>.t gewe-tvl van de zwijgende meelldeJÛle.id dan U'eeJ1
eeM gUUllt, en ze. kunnen u,'eelt een jddlt. 1tUII.ti.g velldeJlWOekeJ1en op de kap van
de Oellde WlZ.itetd. En VOOIt de /tut zijn de vcu.ten g~on de velZ.lt.ti.g dagen VOOIt
Pcu.en.
Oe K.tJtk t~t z.i.ch daa»: natuwtU.jk nic>.t ZOmaait bij neeit. Oe nieuwe 111 pau.6
houdt bUjkbddlt nogat van oude.tJr.a.diüu lhoeu'd nic>.t t~ oud: de hlZ.itvellde-
l.ütglimechanilllllC!.n van de eeJ1llte IvIiIItenvt gaan hC!J1lzo te z.i.en ook nic>.t lZ.Itg
.intlZ.itulIlZ.itenl, en de vcu.ten iII daJvL een goede üjd VOOlt. Hc>.t "vleudlZ.itven"
op.'lJlkel en duit 6t de hei.li.g e man du.idet.i j k nic>.t aan, mc>.t 0nz e ma.tlZ.lt.ia.t.illtill che
lzol16umpt.iekJt..illtenen, maalt mc>.t een a.tgemene veJ1llobeJL.ütg wit kij hc>.t nog wet
eVlll pJt.OblZ.lten. Een pltachü..g vooJt.beeld van hoe ujn votgel.ütgen dat .üt de
p.'l.akü..jk. bltVlgen, levlZ./tt OM de KUL - tVllltette nog IIteecU Katholieke UL -,
c>.t de. Aka.demi.6che JUuu1 op kop. In de FaJwUy Club - een iwje cki.qUIZ.it dan

OM eigen Studentencentlu.urt, maalt ja, we. zijn mddlt lltudenten - .üt die club
dUli ging de la.a.àte vlZ.ltga.d1Z.lt.ingdoolt, .üt voUe vcu.tent.ijd. Wie. bij het bij-
beholtend etentje nog aan veJ1llobwlIg dacht villg bot, het uw tuXUIZ.UII a.lII
IIteedli. Nee, de K.UL-top vindt blijlzbddlt dat ze plZ./tll0ontijk . .üt.iü..at..ie6 op dat
geb.i.C!.d vuj moet laten, lil.a.w. hc>.t &..iIIch /tl.veil woltdt gekoppd.d aan het plZ.it-
1I0nalilirr.e. van Va.dlZ./ttje T.ütdelllanli.
Ovvt.igeM, het vlZ./tlloblZ.iten iII nic>.t a.Ueen aktueel omdat het vcu.ten iII. In de
poUü..ek llta.a.t men lIeka.a.1t nu at enlzele jdlten mc>.tdat weolld om de olten.
Wie lZ.it tot nu toe veJ1llobelld hee6t, u'ec>.t je ondeJr.1tand ook. at u.tel: de ueken
en gepeM.ioneellden, de dopplZ./tll, hc>.t ondVWJi.jll, de gewone mVllien. Wie niet

edeed 1 Ook niet moe.iUjk te uen: de dokteJ1ll en apothekeltli, de pJt.066en,
de mU<.ta.iJr.en, de indUlltlli.e wtJilI!..IIckijntijk nog hc>.t IIIÓlIIt van at, en tcu.t but
zeklZ.it not lecu.t de ~teJ1ll en de poUü..c.i, die wachten zo te zien a6 06
het veJ1lloblZ.iten wet de goede optollûng iII. Oe konklulliu ujn du.idet.ijk, niet-
lI.WVt 1
In el.k gevat, op hc>.t ondeJUUijll u.'eJ!.d ciu.II beztWl.igd. Paniek alolIl, want de
un..ie6 kite~ m.ütdlZ.it geld. Gel.u.kki.g weIld onze A1Jno.. MatIZ.it nog niet helemaal de
gltOnd .ingeboolld, de m.üt.iIItlZ.it 9a6 ha.a.It tlZ.it kOl1lpVlliat..ie. Imt extJta-60ndllen. h-
tJt.a.-toetagen VOOIt dida.kü..ek heette het. Oddlt iII .üt de begltO.tUtg VOOJl. '80 at-
vcu.t we.ini.g van te lIIWen, ze wallden u.û apaJIt opguclvteven, maalt VOOIt de
Itut dekken de extJta-.ütk0m6ten pollten, die volli.g jddlt ook op de b~ltOt.ütg
lltonden. En vltllag je je nu m.iucki.en a6 lI.WVt dat e.x.tIta-getd vandaankom:t. ?
Nooit van de JO 000 gehoolld millIIckien t
Wie lZ.it .in het ondVWJi.jll ciu.II u,Ue.indet.ijk vlZ./tll0blZ./tt, iII a.twelZ.it zelZ.it du.idet.ijk
nic>.t de pIl066en, want die hun lonen en pVlli.i.oenen blijven even IIchanda.Ug
hoog a.lII ze aLtijd geweut. ujn, ook niet de ondlZ.itzoekpJt.Ojekten, want die zijn
te nu.tt.i.g I VOOIt wie ? I, wU de lltudenten - die kUllnen uch toch niet vellded.i-
gen.
Noc.lttanl., ook aan de un..ie6 kan eIt nogat a6gevlZ./tllobeJLt. wallden. Oe Iz.tcu.llieke
J 3-mU j oen-tuin van W , L I ondlZ./ttUllll en na. lange dillkUlllliu 6U11da.menteel om-
gedoopt tot L , ~'), die .tuin du«, .i.II at bc>.ta.a.td, maaJl Imt mc>.t de. pa.ltk..ütg die
daJvL nu .üteeM zo noCÜfJ blijkt te ujn 1 Aan de I noCÜfJlZ.iteI 6.iwblZ.ltgpla.a.àen
en ont4pann..inglltlZ.Me.inen hee6t men zo te uen (welZ.it) niet gedacht. 06 neem
bijvooJt.beeld de aankoop van Iz.unIItvoo~pen. VolIi.g jddlt Ivte~ men van hc>.t
Bwt.C!.au van de Aka.dC!J1l.illche Raad lniet zoltdlZ.it Jr.eden BAR genoemdl tijdeM hc>.t
jddlt dlli.e mUjoen daanvoo«, nu woltdt lZ.it at opnieuw 2 mUjoen bt9ltOot. En
ovIz.it de vele du..izenden die in de FaJwUy Club op Izollten van de KUL vlZ.ltOJt.beltd
~ltden zullen we maaJl zwijgen.
ee, onze Jl.ektolt hw nog IIteecU niet Oe SoblZ.it I zeklZ.it niet met /teJdoltvlZ.ltk.i.e-
ungen .üt het vooltU.i.tzicht). Oe enige vlZ./tlloblZ.lt.ütg die wtJilI!..IIckijntijk e66ek-
û..e6 zat u.jn, iII de vC!.lUJl.i.ndelLi.ngVl1lt hc>.t bieltveJt.bJt.U.i.k doolt de lltudenten,
en da'lI ook at een en andlZ.it. Blok goed.
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MEER DAN EEN GRATIS VAT?
Oe btekkoolttll bt9.int 1I.tUaan om ûch heen te gujpen. oat. mtJtk .je aan

Imt oVIZ.it de tongen gaat. EJt. woltdt '11 avondlI ook m.indlZ.it tang geta.6etd en
wie zijn 1lta.aµru.t6je lievlZ.it .üt de 1vtot9 gebJu.Wzt dan op /zot, JtatUipteegt
de lzoU~a '11 om op een ondllJthoucUdollili tlZ.lWg te va.Uen.
Oe Opkomllt VOOIt kit.ingakt.iviteUen Izent zijn la.at.IIte hoogtepunten en de be-
lltuJt.en voelen hc>.t gedltang van jonge tuJt.ken .üt hun 1tUg. Ze moc>.ten nu IInel-
lIZ.It tepVt dan gepland om hun pJt.OgJtaJmlda6 te wtJtken, VOOJl.zoVIZ.it lZ.it dan
at een pJt.Og.lUUlmauw.

PUBLIEK SPELEN

ONVOLDOENDE

De verkiezingssfeer begint dus in
de lucht te hangen en geeft wat
kleur aan de kringvergaderingen.
Iedereen die een verantwoordelijke
functie ambi~ert, heeft daar ver-
moedelijk zowat zijn eigen idee~n
over. Oe intentie om het beter te
doen dan Zijn voorganger verhoogt
de interesse voor het werk van deze
laatste. Zo komt het dat plots
nieuwe gezichten het kringhuis bin-
nenlopen, en dat voorheen losse
medewerkers de banden ietsje vaster
aansnoeren.

Er zijn koorddansers bij en poli-
tieke olifanten, er zijn werkpaar-
den die hun kwaliteiten allang be-
wezen hebben en er zijn er met in-
middels spreekwoordelijk goede
bedoelingen, die al aardig wat weg
naar de hel hebben gep1avuisd.
Er zijn touwtrekkers onder ons en
meesterlijke intriganten, er Zijn
hengelaars bij en ook wel troebel-
watervissers.

Al bepleiten ze nu het status
quo en de voorzichtigheid van de
porseleinenwinkel ; al willen ze in
gestrekte draf vooruit en zijn ze
onvermoeibaar, een aantal dingen
moeten ze allemaal in overweging
nemen: vliegen vangen met azijn
is een beroerde opdracht en wie
de steun heeft van Zijn. voorganger
heeft minder zorgen dan wie in de
oppositie opereert.

Of dit nu slecht of goed is,
laat ik over aan moraalfilosofen
en het leergezag dat ze ondersteu-
nen. Eên ding is zeker, het is
onvoldoende. Alleen al omdat het
zo verdraaid goed gaat trekken op
de princiepsloze wedijver van een
pindaboer uit Georgia. Van de leu-
vense studenten zou men mogen ver-
wachten dat ze meer vragen dan pu-
bliekspelers alleen.

TERUOBLIKSCHAD

In sommige kringen begint men nu
uitvoerig terug te blikken. De voor-
jaarsmoeheid speelt hen parten en
van lopen wordt men moe, vooral als
dit in een rondje gebeurt.
Het een verhoogde bereidheid om de
moeilijkheden nog onoverkomelijker
te vinden dan vermoed, verliest de
heldhaftig eenzame praeses, omringd
door zijn/haar meest getrouwen er
alle zin voor realiteit bij. Hij/zij
draagt zijn/haar bewind met een was-
lijst van problemen -vooral onopge-
loste- over op de schouders van de
nog zo jonge, maar al zo brede rug-
gen. Zoals de oude ploeg gelopen
heeft, zo zullen de nieuwen crossen

en zelfs de beste renpaarden strui-
kelen al eens.
Oe jaarbalans is zwaar, de terugblik
schade aanzienlijk, maar aan een
klare en kritische kijk op het ge-
heel ontbreekt het vooralsnog. Het
afscheid van de oude ploeg heeft
iets mistroostigs, dat door een over
donderend applaus wordt weggedrukt,
straks als de nieuwe krachten klaar
staan om dezelfde fouten over te
doen en van dezelfde katers af te
drui~en.

EEN KOELE DIAGNOSE

TELLEN

Toch blijkt een iets pragmatischer
studententype de laatste jaren de
kringbedrijvigheid te runnen.
De 1aatst~ weken voor de paasvakan-
tie worden o.m. gebruikt om de pun-
tjes op de "i" te zetten. Niet al-
leen de mislukkingen, maar ook de
stappen vooruit worden op een rij
gezet .
Het ska1pe1 wordt zonder beven ge-
hanteerd om de verharde opperhuid
van een jarenlange routine te ver-
wijderen en het kringbeleid aan een
grondige dissektie te onderwerpen.
Dan moet een diagnose worden gesteld
Niet eenvoudig, vooral niet als ze
operationeel moet worden. Ze moet ge
baseerd zijn op feiten, zoveel moge-
lijk losstaan van emoties, niet over
trokken door persoonlijke ongenoe-
gens of wellusten. Anders kunnen je
opvolgers er hoogstens gekruide ver-
halen mee aan elkaar breien.
Er moet onderzocht worden welke pro-
bleem de grootste rem op de kring-
werking heeft gezet.
Oe krachten zullen overal wel be-
perkt zijn en zelfs al zijn ze tal-
rijk, dan nog moeten ze efficient
worden ingezet. Dat kan alleen als
de problemen klaar omschreven zijn.
De problemen, die omschreven zijn,
moeten dan op hun belangrijkheid
worden onderzocht. Het belangrijkste
moet eerst aangepakt en verdient de
meeste aandacht.
Dat is de taak die een uittredend
presidium op zich heeft te nemen.
Het is de kiezer die zal oordelen
of de analyse van het oude presidium
juist is en in welke mate de nieuwe
voorstellen aan de gestelde nodén be
antwoorden
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'laarsommige lezers vragen zich mis-
schien af over welke problemen het
hier gaat. Daarom

Mensen die aan hun eigen situa-
tie willen werken. kunnen dat nooit
alleen. Enkel als er een ruime
groep zich verenigt rond gemeen-
schappelijke doelstellingen wordt
dit mogelijk. Voor sommige kringen
zal dit beperkt blijven tot gemeen-
schappelijke ontspanning. een goede
dienstverlening. Allereerst is
die er nodig. Haar de meesten zijn
ook al toe aan konkrete wensen en
werking rond de sociale en onder-
wijssituatie van de student.

Ploflgen aondilr prog1'Q1l'rrlaaijn
ploegen LIaa1'Op men moflilijk kan
bouwen. Zelfs al beperkt je kring-
werking zich tot een kursusdienst.
Dan nog leg je objectieven vast.
Welke kursussen worden volgend jaar
aangepakt en hoe 1

Reeds vele studenten hebben in de
loop van de jaren een minimum aan
verwachtingen geformuleerd.
.Haar ook uit de gesprekken en

enquetes van dit jaar zal blijken
welke noden hoogdringend moeten
aangepakt.

Rond de funktifl van de ,'''Ibudsnan
is nogal ~ tB dofltlgBWeflst; het
uitdeinend volume, de tfl IBzen
boeken, dfl dure kU1'sussen fin last
but not least, de wettelijke r6ge-
Zing van de examBtlsprfliding onder
de vorm van een kr9dietpuntetlsys-
teBm.

Alleen al rond de eigen opleiding
en het later beroep zijn een pak
vragen die een antwoord moeten
krijgen. Intussen hangt voor de
beroepsrichtingen de diskussie over
Numerus Clausus weer in de lucht;
en op dit ogenblik is het beurzen-
stelsel aan een ingrijpende ver-
nieuwing toe.

Hoe denk je daarover wat te weten
te komen? Wat zijn je standpunten?
Hoe gaat het presidium daarrond
een werking ontplooien ?

Enkel wat geleuter of doelgerich-
te discussie?

Die van kultuur zit wild te doen
over happenings. performances. reci-
tals. bevrijding uit de disco-bar-
barij. kulturele ontvoogding van
de Vlaamse elite. Je geeft die
man dus geld en laat hem aanmodde-
ren. zijn jargon gaat boven je pet.
Dit zijn toestanden die kunnen
voorkomen.

In sommige kringen loopt het zo'n
vaart niet. De jaarverantwoorde-
lijke wordt niet monddood gemaakt
met verwijten. Er worden konkrete
plannen uitgewerkt om de diskussie
in de jaren te lanceren. Een info-
uurtje. een extra-kringblad. een
debat en tenslotte een Algemene
Vergadering.

Haar algemeen gezien wordt er zeer
weinig doelmatig gewerkt. Een dag-
in-dag-uit. week-in-week-uit rou-
tine werkt geestdodend. De doelen
zijn weinig duidelijk. de organisa-
tie is verward. er wordt geen lei-
ding gegeven. laat staan begelei-
ding. Voor de zovele kiezende
studenten mag dit volksverlakkerij
heten.

De meeste kringbesturen Zijn
nochtans bezig om onder impuls van
de ASR-afgevaardigden klaarheid op
zaken te stellen. Vele nieuwe
ploegen hebben de vaste wil om
kordater aan verbetering te werken.

EEN WASLI-JST

VAN VRAQEN

Wat is het grootste obstakel geweest
in je kring om een brug te slaan
naar de jaren toe?

Als je het wil opnemen voor de
studentenbelangen. dan volstaan
holle frasen niet. Je hebt een
aantal opvattingen over de zegging-
schap van de studenten in hun eigen
onderwijssituatie. over de betoe-
laging van minvermogende studenten.
over de inspraak en het bestuur van
de unief. over de sport- en kul-
tuurbeleving.

Voor een aantal opvattingen kan
een ruime meerderheid gevonden.
Expliciteer deze.

De verkiezingen als eenmalige
pretboel zijn te verwerpen. Ze
staan achter op hun tijd. De hui-
dige studentenbeweging is tot meer
in staat.

DOELSTELLINGEN

OF EEN PROGRAMMA

Ploegen zonder programma ZlJn
in dat perspektief ondenkbaar.
Natuurlijk kruipt daar heel wat
denkwerk in. Er bestaat nochtans
al heel wat materiaal van je voor-
gangers en informatie op de raden.
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Kregen de jaarverantwoordelijken
meer dan vage bewoordingen mee? Werd
er gepraat over konkrete voorstellen
om jaar X of Y meer te betrekken bij
de ontspanningsavonden?
Kreeg elke medewerk(st)er een klaar
beeld over zijn plaats in de kring-
struktuur. todat zijn/haar taak goed
kon worden afgelijnd?
In het kringblad verscheen een tekst
over_de wetgevi ng_O(l de__akademi sehe
graden of over de hervorming van het
beurzenstelsel. En toch heeft de pre
ses zich kwaad moeten maken omdat de
jaarverantwoordelijke het standpunt
van Zijn/haar jaar niet kende. "Ge
moet de mensen daarvoor interesseren
g.v.d.!" Goed bedoelde. maar weinig
efficiente interventie.
Tien man heeft een enkeite over het
doceergedrag van enkele vooraanstaan
de didaktische mispunten georgani-
seerd en zijn met de resultaten voor
een gesloten kringdeur komen staan.
"r.oedgewerkt jongens. dat komt in
het kringblad!" "En wat verder er-
mee?" No response. Geen perspektie-
ven voor vier maanden gezweet en ge-
zaag om het boeltje rond te krijgen?
Gaat er dan niemand onze gerecht-
vaardigde eisen bepleiten. Diende
die enkeite alleen om in eigen hart
te kijken?
De sociaal afgevaardigde heeft het
presidium bezworen voor de gevolgen
van de krisis. maar kent zijn/haar
dossier over ~lanifest 80 niet. Het
blijft bij slogans. Als werkzaam
kringlid zwijg je. hij zal dan ook
wel zwijgen. De kringleden nemen me-
kaar in bescherming: geen kritiek.
want voorstellen doen. is meer werk
op je nek halen!
De problematiek van de beurzen is
in onze kring niet doorgedrongen.
OM de haren uit je hoofd te trek-
ken; maar blijkbaar onvoldoende om
de oorzaak op te sporen. En als
de mateloze laksheid. het klein-
geestige pessimisme zichtbaar wordt.
dan kan dit altijd toegedekt met de
mantel van de apathie. die zo ka-
rakteristiek is voor de jaren '70
(-'80-'90 ...) Larie!
Bij ons zit er zo'n entoesiast pa-
piervretertje die elke letter van
het P.O.C.-verslag heeft verteerd.
Niemand raakt nog wijs uit zijn
veelkleurig pointillisme. Maar op
de F.R. zit zowat de hele studenten-
delegatie te maffen. Zij konden
nochtans moeite doen om de beleids-
lijnen van het buro van de fakul-
teit te achterhalen. In de meeste
fakulteiten wordt de koers door
enkele oligarchen bepaalt. Oe
preses. de koördinator. de vice.
de ...• ze zagen en ploegen voort.
Om de 14 dagen bestuur ...om de
maanà., .11.~Yle vers'lagen'ounöe'lefi.
Wat een matte bedoening.
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VeJLvolg van p.2

1>E SCH()l/)IGEW:
~ NATt)URLIJklll

OROANISATIE

De akademische overheid beschikt
over een gesmeerd bestuursapparaat,
dat onder de leiding staat van het
Bureau van de Akademische Raad.
De Akademische Raad zelf herbergt
alle dekanen, die op hun beurt
de FakulteitsRaden in handen hebben.
Op alle niveaus hebben de proffen
de meerderheid.

Zelfs in het beheer van de socia-
le sektor (Alma, P.M.S., huisves-
ting ...) is de professorale gele-
ding met 5 man vertegenwoordiqd.

~.~r Hi
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Met evenveel dus als de enige twee
geledingen die bij de sociale sec-
tor betrokken zijn, nl. personeel
en studenten.

Oe Akademische Raad bepaalt de
wetten, regels, plichten en rech-
ten van iedereen die werkzaam is
in het akademisch bedrijf op het
vlak van onderwijs en onderzoek.

Studenten die hun eigen situatie
meer onder kontrole willen krijgen
beschikken over de ondervertegen-
woordiging en over de organisatie
van de kringbesturen. Oe samen-
werking tussen de vertegenwoordi-
gers van de studenten en de jaar-
verantwoordelijken is een conditio
sine qua non om de besluitvorming
onder de studenten en de slagkracht
tegenover de professoren te ont-
wikkelen.

Bij ons is daar geen zicht op te
krijgen. Iedereen is met alles
bezig en niemand kan op zijn of
haar opdrachten gekontroleerd wor-
den. Tot wie moeten we ons richten
voor onderwijs. Wij bissen en zien
dat onze kursus met de helft ver-
dikt. Wie gaat dat aanpakken?
Wijzelf natuurlijk! Maar wie
verdedigt onze standpunten op het
kringbestuur, in de F.R., enz ...

Effe naar de preses.
Onze preses loopt dol. Een agenda

van een kringbestuur samenstellen
etc. gebeurt op 't fakhuis tijdens
avondeten vlak voor de vergadering.
Vele punten komen te laat. We drij-
ven op het ritme van de agenda's
v an de universitaire overheid.
Maar alles is open en alles kan ter
sprake komen. Daar maken we een
erepunt van. Iedereen doet alles
en er gebeurt niets. Een oase van
demokratie. Of demokratitis.
Je krijgt er hoge koorts van en
begint te ijlen. Je roept iedereen
op om over alles mee te ijlen.

SUBSIDIES VOOR STUDENTENORGANISATIES
I edeJLe. io.tude.nte.noJtgani6aUe. kan .in 't beg.in van he..t bUJtgeJrli.jk jaDJl e.en
aanvJta.ag do en 0111 doo« de. A.S . R. mend te. woJtden. Va.t wU. zeggen da.t zo' n
mende. oJtgani6aUe. e.en ioubio.ut.ie. IvUjgt VOM be.paalde. onkoioten, gemaakt bij
he..t oJtgani6l!Jt.en van ioOcûtt.e. enlo6 poUü.e.ke. akü.vUeUen. u.u de. aD.Jld van de.
ZaaR ujn di...t akü.vUeUen cü.e. niw opblLengen en toch e.en aalr.di.ge. duit kOio-
ten. He..t io.t.inull!Jt.en van de. rna.a.ti.cha.ppe.Ujke. b~twoJtd.inB van io.tude.nten .u.
de. ach.te.JtglLOnd van de.ze. ioubio.ut.iVWtg.
In 1979 ~ l!Jt. e.en pot van 320.000 61L. + 125.159 61L. (ove.lLiochot '71) VOOIL -

20 'mende.' oJtgani6a.t.iu. Vue. WVtd al.h volgt ve.Jtde.eld :

Organisatie gewone toelage sekretariaats- totaal
toelagen (1) dossier (2) vergoeding

1. A. l.B. 8.792 1.500 3.500 13.792
2. Arbeid-VSB 25.928 1.500 3.500 30.928
3. AVO 3.400 - 3.500 6.900
4. BPA 29.400 - 3.500 32.900
5. Chi 1ikomitee 5.710 1.500 3.500 10.710
6. CVP-Jongeren 3.825 - 3.500 7.325
7. Europakring 2.795 - 3.500 6.295
8. K.I.B. 10.560 - 3.500 13.710
9. KvS 1.850 - 3.500 5.350
10. KVHV 26.344 1.500 3.500 31.344
11. LSWH 3.929 - 3.500 7.429
12. r~LB 14.915 - 3.500 18.415
13. Nieuwe Brug 6.460 1.500 3.500 11.460
14. SAKUL 6.675 - 3.500 10.175
15. SKAL 41.361 1.500 3.500 46.361
16. SJW-SLL 21.277 1.500 3.500 26.277
17. U.G.K. 1.413 - 3.500 4.913
18. V.V.N. 6.667 - 3.500 10.167
19. VVS-SVB 17.127 1.500 3.500 22.127
20. Wetswinkel 4.493 1.500 3.500 9.493

TOTAAL 242.921 13.500 70.000 326.071 (3).

Space
by Milton Eisely

(1)

(2)

Oe gewone toelagen worden maandelijks toegekend op basis van ingediende
bewijzen, vastgesteld volgens kriteria.
Voor elke vereniging wordt 1.500 fr. voorbehouden om een dossier (-the-
manummer over een bepaald onderwerp) te laten subsidiëren; dit bedrag
wordt alleen uitgekeerd wanneer er effektief een dossier wordt gemaakt.
Oe F.K.K. besliste een toelage van 33.515 fr. te geven aan het aktieko-
mitee tegen de 10.000. Het overschot van 86.873 fr. wordt overgeheveld
naar 1980.

(3)

Voor 1980 zijn volgende organisaties erkend: de 20 organisaties van de tabel
hierboven en als nieuwkomers: ESUB/HVCBE (Ethiopisch komitee), GIST, Veront-
ruste Historici en VU-Jongeren. Oe aanvraag van de Jong-Socialisten werd ge-
weigerd omdat deze organisatie niet als een typische studentenorganisatie
werd aanzien.

WAT HEB MAKEN?IK RMEE TE

Of je nu in eerste kan zit en
de kring hoofdzakelijk kent van
zijn puike onthaalwerking, de kur-
susdienst en de T.D.'s en voor de
rest hoofdzakelijk in de ban van
de blok leeft

of je een hardnekkig onderwijs-
~/erker, een begaafd kringbladjour-
nalist, of een kringverantwoorde-
lijke met neiging tot slapeloosheid
bent,

of gewoonwe9 een tweedejaarsstu-
dent, die ook wel eens wat daden
en minder woorden van het kring-
bestuur had verwacht,

jij gaat morgen stemmen.
Stem dan niet alleen uit sympa-

thie en om het werk op andermans
rug te schuiven. Eis een concreet
uitgewerkt programma. Sta erop
dat er regelmatig in de loop van
het jaar wordt bijgestuurd. Dat

Om de demokratie te organiseren er in de Algemene Vergadering ver-
moet de struktuur doorzichtig en antwoording wordt afgelegd voor het
stevig zijn. Oe taakverdeling gevoerde beleid. Dat je op de hoog-
moet bindend zijn. Tussentijds te blijft van wat in de beheers-
moet er geëvalueerd worden, gekor- organen (F.R., P.O.C.) gebeurt.
rigeerd, bijgestuurd. Enkel piep- Door deze eisen aan het kringbe-
kleine kringen kunnen de organisa- stuur te stellen opteer je voor ak-
torische aspe den verwaarlozen, tieve demokratie. Het betekent
en dan nog ! dat je bestuur ook recht heeft om

.. op jou een beroep te doen: als je
Wsmostsn bl\Jvsn voo~ ogs~ hou-, weinig tijd hebt voor kleine din-

den dat ds ovsT'l)e1'tegsmJOordt-gds '
gslsding aes~ goed gso~aniseerd.tJ ~ .(!
is. En het voordeel: van het tcM"ein
heeft. ~

Oe onvoorbereide vergadering en
het momentane spontanefsme worden
als hoogste goed gepropageerd, na
de afbouw van elke kringstruktuur.

gen; heb je er meer, dan ook voor
meer verantwoordelijkheid.

Grootspraak is tekenend voor ver-
kiezingen, kritikeer dat, maar stel
konkrete alternatieven voor waar-
rond de hele kring zich kan eman-
ciperen. Men zegt : "de 5tudent
is mondig, maar verdeeld". Oe ge-
organiseerde mondigheid is een
moeizaam na te streven ideaal. Er-
mee beginnen is een voorwaarde om
meer zeg te krijgen rond je eigen
situatie.

Op het vlak van het onderwijs en
de studiefinanciering moeten vele
studenten elkaar kunnen vinden. De
A.S.R., die steunt op de kringen,
dringt erop aan dat alle kandida-
ten hun verantwoordelijkheid opne-
men. We zijn ervan overtuigd dat de
demokratisch georganiseerde studen-
tenbeweging een belangrijke rol kan
spelen op het politieke toneel.
Ieder van ons zal immers vroeg of
laat een funktie waarnemen in de
beroepswereld. Het denken en doen
van al deze mensen kan niet zomaar
ov~r het hoofd worden gezien.

Oe A.S.R. en de kringen kunnen
tenslotte experimenteren met vormen
van demokratie die elders nog
moeilijk ingang vinden, en die erop
gericht zijn maximale zeggings-
kracht over de eigen situatie te
ontwikkelen.
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BLUE NOTE BIJ
BYE DYONISOS

Eind maart is het, de eerstekanners
kunnen de handdoek achter de oren
vandaan halen, het zal daar nu wel
stilaan droog geworden zijn, de
partiëels van januari waren een
voorproefje van de feestelijkheden
in juni geweest. Hier & daar zijn
de rangen wat uitgedund, maar wij
musicologen, zetten nog steeds pot-
ten en pinten in een heksenkring &
voeren de rondedans uit, schuim-
spatten smakken tegen de muur &
druipen af. Er wordt geklonken:
op de prof ...
... Het is middernacht, het mugge-
pist, de eikeboom voor m'n raam
slaat de bibberende takken klette-
rend om zijn skelet want het is
koud. Hij strekt een arm uit &
duwt m'n raam open. Ik kijk op &
schudt Zijn houterige hand, goeien-
avond zeg ik.
Oe eikeboom zegt niets, hij trekt
z'n hand terug & wenkt me met een
twijgje, daarbeneden gaat de bar-
deur open. Het is alfof er hon-
derdduizend man naar buiten komt.
Bij nader inzien is het er. slechts
êên, maar die is dan wel zo zat als
die honderdduizend. Ik herken hem,
het is Dionysos.
Aan een zwarte voorbijganger vraagt
hij de weg, deze haalt de schouders
op, comprends pas, maar verwijst
hem naar een minuscuul stadsplanne-
tje. Dionysos doorboort hem met
een inderdaad "verwezen" blik, de
zwarte loopt door.
Hulpeloos kijkt de zatlap naar de
eindeloze weg kinderkopjes. Wanke-
lend gaat ie van start, hij waggelt
alsof hij op eieren loopt, ver in
zijn hoofd vormt zich de associatie
"kinderkopjes" en het wijlen "jaar
van het kind". Hij kokhalst &
struikelt over een waterhoofdje
dat blinkt in de regendruppels.
Het bier klotst tegen de klippen
van zijn maag, beukt op de branding
van zijn lever & schuim komt hem
op de lippen. Woest schudt hij als
een paard met het hoofd' om een nat-
te klis haren naar achter te werpen.
En dat is teveel: z'n evenwicht is
de kluts kwijt, z'n linkervoet
schuift uit, de rechtervoet kan nog·
nêt op tijd bijspringen maar wan-
kelt en glijdt eveneens weg, z'n
linker is echter wêêr daar ...om op-
nieuw om te slaan, wêêr zijn rechter-
voet die het hazepad wil kiezen &
ditmaal is de linker te laat.
Oe eikeboom echter is niêt te laat,
met êên van zijn onderste takken
grabbelt hij naar Dionysos en
sleurt hem bij de haren overeind.
"Nooi t meer dri nken" 1ispelt de
Boom van het Eikenwoud met een Habs-
burgs accent; Dionysos kijkt ver-
dwaasd omhoog ...een visioen ?1?
Hij ziet mij door het raam leunen
& vraagt : "hei daar, heb jij aan
m'n haar getrokken 1"
Ik zeg "Neen, dat was die boom" en
op dat ogenblik besef ik het dwaze
ervan, ik herneem me : "Nee, dat
was ik."
Oe zatte trekt de wenkbrauwen op
voor de aanval : "Heb jij een lange
arm, man 1"
Ik : "Jazeker, tot nu toe zat ik
overal in redacties en zo. Vooral
bij Veto."
Hij : "Tot nu toe 1"
Ik : "Jawel jon g, ik ben aan het
denken aan m'n zwanenzan9. Het
wordt zo zoetjesaan tijd dat ik in
m'n vrije uurtjes ga blokken. Weet
je wat, ik zal besluiten met een
stukje voor jou. Een loflied op
Dionysos of zo."
Hij lacht raspend, "Ja, doe dat, ik
loop hier elke avond met een Stuc
in m'n schuimkraag. Zeg, kom je
niet mee naar de Blauwe Schuit,
daar zwalpen al de matrozen naar
toe. "
Ik : "Dank je feestelijk, ik ben
geen matroos."
Hij: "Ik wel; zie maar .." en hij-
gend o-beent Dionysos door de regen,
van links naar rechts, "Ik heb een
zêêêê van tijd" bulkt ie. Hij laat
mijn kot aan bakboord liggen &
roept nog : "En denk nog eens na
over dat loflied, homeros !"
Lezer, m'n typewriter sluit af bij
dezen, ik ook. Have a good time,
see y~,

•

j.a.



OMBUDSERIJ: EEN SERVICE VOOR STUDENTEN?
Oe exanrenpelLiode .iA de pelLiode da.t 6tude.n.ten en pit066en hu ",eut ",u mekaalt
gekon61l0nteelld waJtden. VOOIt.de pIlo66en .iA hu een lijd van haItd (7) wVlken,
van e,indel.oze hellhal.Utgen, van IIIOUUjke bUW6.(ngen 601116. VOOIt.de 6tuden-
.ten .iJ; hu de lijd ~ de lt.uu.Ua.ten van een ganil jOAll. weilken van enkele
UIlen evalutttie a6hangen, de lijd ~ l.evVt6beLanglLi.jke punten 601116nOJ1.II.
het lwmeWL van ~~n pIl.06 mee- 06 tegenvaUen.
Geen wandelt. da.t de zenW4lVtgupannen 6taan, vooJtal. aan de kant van de 6.tu-
den.ten. Velen ,"ouen Lick mu aUeJt.l.u /w.n.6tglt.epen, me.di.kamen.tenen andelt.e
leuke dûlgen .in de ilLI6h nOJ1.II. hu cü.pl.oma 6taande hou.den.
ln di.e hek6ekuel bUj6.t eIt. meutal. I>l.ech.t6 Un Uland van ilLI6t ovelt.: de
Ombud6man 06 -VJtOUW.

WAT DOET DIE OM/V

ZOAL?

Een eerste belangrijke funktie is
de beMidd e.t..<ng tus« en pilo 66en en I>.tu-
den.ten. In de gele blaadjes van je
kollegeroosters vind je de omschrij-
ving van die funktie (waar je het
examenreglement van de KUL vindt;
beslist een aanrader om eens te le-
zen met de examens in zicht I). Dit
gedeelte van de funktie ligt dus on-
geveer vast. De bemiddeling houdt in
dat de ombudsmensen toezicht houden
op het naleven van het examenregle-
ment, meestal ten voordele van de
studenten. De bemiddelingsfunktie
houdt ook in dat de OM/V de examen-
regeling mee opstellen en eventueel
kunnen veranderen (uitstel geven,
heet dat). Om deze werklng goea te
.kunnen uitvoeren, moet de OH/V over
een aantal gegevens beschikken die
normaal geheim zijn (examenresulta-
ten en zo). Hij is ook aanwezig op
de deliberaties, en elke studente
die zijn examens stopt moet dit
aan zijn OH/V meedelen, anders loopt
hij het risiko afgewezen te worden,
wat betekent dat hij geen tweede zit
mag doen.
Een gevolg van deze eerste funktie
is dat de OM/Veen ideale positie
heeft om allerlei gegevens over de
examen~ te registreren. Vermits hij/
.tlj ook verplicht is om een OMver-
slag over zijn eigen aktiviteiten
op te stellen, begrijp je dat we
SOMS zeer interessante OMverslagen
te lezen krijgen. Helaas, die zijn
eerder zeldzaam, want zoals zo vaak
staat de achterpoort wagenwijd open
nergens wordt gespecifieerd wat er
nu eigenlijk in een OMverslag moet
staan. Zo kan het dar gebeuren dat
de aktiviteiten van verschillende
ombudsmensen tijdens drie maanden
samengevat worden op een halve blad-
zijde. Als je op basis van iets der-
gelijks een OM/V moet evalueren, kan
je dat evengoed met een partijtje
vogelpik proberen.

Een tweede belangrijke funktie van
de OM/V is de opvang van 6tude.n.ten
na exaMen6. In tegenstelling tot de
eerste funktie, is er van deze wer-
king geen spoor te bekennen in het
examenreglement.
ochtans is er toch wel een grote

nood aan een opvang: hoe vaak zie
je niet dat mensen op de rand van
een zenuwinzinking van een examen
terugkeren, of kompleet verdwaasd
rondlopen na een of meerdere nach-
ten blokken? En ook in minder
frappante gevallen kan een gesprek
met iemand die niet zwaar aan 't
blokken is en toch veel over je si-
tuatie weet, een hele opluchting
betekenen.
'1oor iets dergelijks is de OI1/V be-
slist ideaal geplaatst, als hij
tenminste eenvoudig bereikbaar is.
Vanze 1fsprekend za I een OfVV ook wel
eens "gevallen" binnenkrijgen, die
zijn opvaAgmogelijkheden te boven
gaan. In die gevallen beschikt elke
OI-1/Vover een lijst van diensten,
die in dit geval de tweedelijnsop-'
vang verzorgen: de studentendokter,
de studentenpsychiater, enzovoort.
Normaliter beschikt elke Of1/V dus
over ~enoeg informatie om óök deze-
funktie volledig uit te oefenen.

De "wze van de ombud6mVt6en is een
verworvenheid van de studenten. Ei-
genlijk niet helemaal, ~/ant de Fakul-
teitsRaad kiest ze, maar dat gebeurt
wel op voordracht van de studenten,
zodat zij de praktische keuze kunnen
maken. Overigens, het is zeldzaam
dat een FR een OM/V voorgesteld door
de studenten weigert.

Bij deze keuze hebben de studenten
wel eens problemen, omdat ze de bei-
de funkties in êên persoon moeten
kunnen verenigen. Vooral de opvang-
funktie stelt immers zware eisen aan
de persoonlijkheden van de ombuds-
mensen.
Er zij echter nog andere problemen
bij deze keuze, zoals je nog zal ont-
dekken.

WAT SCHORT ER AAN
DE OM.UDSDIENSTEN?

Vooreerst, de studenten hebben theo-
retisch een stevige impakt op de om-
budsmensen (keuzemogel ijkheid, ~1-
verslagen). Daarmee loopt er vaak
een en ander mis:
Primo, de OMverslagen moeten volgens
de regels aan alle studentenverte-
genwoordigers doorgegeven worden.
Dikwijls gebeurt dat helemaal niet,
ofwel krijgt men een zeer onvolle-
dige versie te verwerken. Zoals wel
meer gebeurt, lopen de studentenpro-
testen hiertegen dood in de akade-
mische jungle.
Sekundo, sommige fakulteitsraden ne-
men een loopje met het voordracht-
recht van de studenten, en benoe-
men onbudsmensen zonder de studen-
ten te konsulteren. Bovendien is
een verantwoorde keuze zonder vol-
ledig aktiviteitenverslag erg moei-
lijk, dus ...
Op die manier zijn er heel wat om-
budsmensen waar de studenten eigen-
lijk nogal wat kritiek op hebben,
maar die toch telkens verder mogen
knoeien.

En ook de ombudsmensen zelf hebben
nogal wat problemen.
Een eerste moeilijkheid is het feit
dat ze te weinig tegen beTnvloeding
door proffen beschermd zijn. Da's
eenvoudig te begrijpen als men weet
dat een OH/V vaak tot het tijdelijk
wetenschappelijk personeel (TWP) be-
hoort - die groep sluit immers het
best aan bij de studenten -.
Die situatie als TWPer betekent dat
men meestal een tweejaarlijks kon-
trakt heeft, waarvan de hernieuwing
van de promotor afhangt, en dat men
slechts zes jaar de tijd heeft om
zijn doktoraat af te maken.
Nu steekt een goede Ot1/V jaarlijks
zowat drie maanden in zijn werk als
~'/V, wat bij de TWPers uiteraard
een serieus tijdsprobleem betekent.

Daarbij komt nog dat de job niet a-
part vergoed wordt. Voor de TWPers
lopen hun beurzen wel door, maar
daar speelt dan weer de zes-jaar-
gren~. Alleen vastbenöemde mensen
zoals monitoren en proffen hebben

daar geen last van, maar monitoren
zouden eigenlijk beter bezig zijn
met studenten die nog studieproble-
men hebben, en proffen staan meestal
tê ver van de studenten af om een
goede OM/V te zijn.
Dit probleem beperkt de kandidaten
voor de funktie van ~1/V erg dras-
tisch, en herleidt de keuze van de
studentengeleding tot een onmogelij-
ke zaak. Ze mogen al blij zijn als
ze Uberhaupt nog iemand vinden.

Nog een andere moeilijkheid is dat
de opvangfunktie niet opgenomen is
in het examenreglement. zoals reeds
werd opgemerkt. Het staat de fakul-
teiten dus ongeveer vrij om hun om-
budsdiensten hun bemiddelingswerk
al dan niet te laten kombineren met
het opvangwerk.
Dat die mogelijkheid zeer reëel is,
bewijst het recent voorbeeld van de
hervorming van de OD in pedagogie:
men wou de ombudsmensen herleiden
tot een soort uitstelrobots, zonder
enig persoonlijk kontakt. Gelukkig
heeft een tijdige reaktie van de
studenten dat ontwerp kunnen tegen-
houden, maar de volgende keer kan
het prijs zijn.
En tenslotte nog dit: sommige om-
budsmensen verdrinken in het werk,
omdat ze enkele honderden studenten
moeten begeleiden, terwijl anderen
het rustig aan kunnen doen, met nau-
welijks dertig of veertig "bescher-
melingen". Een dergelijk oneven-
wicht geeft uiteraard moeilijkheden.
Om hieraan te verhelpen zou men zo
vlug mogelijk een omkadeJt..ótg6nollm
(voor de ongeletterden onder jullie
: een omkaderingsnorm is het gemid-

'deld aantal studenten waarvoor men
êên OH of V mag hebben, uiteraard
binnen redelijke grenzen.).

HOE KUNNEN WE ER
I~TS AAN DOEN?

Een eerste aktiemfddel is een strik-
te toepassing van het huidige exa-
menreglement. In die zin komt er een
nota op de volgende akademische raad
(voor wie het nog niet wist: het
hoogste beleidsorgaan van de KUL).
In die nota vragen de studentenver-
tegenwoordigers om de OH/V onafhan-
kelijk te maken bij het geven van
uitstel,
In die nota vragen de studentenver-
tegenwoordigers dat:

- de ombudsmensen volledig auto-
noom zouden kunnen beslissen
over het verlenen van uitstel.

- de OHverslagen voortaan volle-
dig en SChriftelijk aan de
studenten doorgespeeld worden.

- dat enkele artikels van het
examenreglement strikter toe-
gepast zouden worden. Het be-
treft hier de artikels die de
plichten van de proffen i.v.m.
de examens vastleggen. Dat be-
tekent: uitleg geven over
vorm en inhoud van het examen,
naleven van de voorbereidings-
tijd en de examenregeling, en-
zovoort - lees zelf maar eens
de artikels 12 tot 15 -.

Op die manier hopen we de direkt op-
losbare problemen aan te pakken.

Op langere termijn hopen we samen
met de ombudsmensen zelf een werk-
groep rond hun statuut te beginnen.
Daarbij streven we naar een uitge-
werkter statuut, met o.a. een vaste
omkaderingsnorm, en een bepaalde
vorm van beloning voor de job van
OM/V. Op die manier hopen we tot een
fundamentelere oplossing van de ho-
geraangehaalde moeilijkheden te ko-
men.
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Bij elke verdere werking in deze
sektor is het van groot belang dat
de studenten minstens paritair ver-
tegenwoordigd zijn op het moment dat
de beslissingen zullen vallen.
Indien dat niet het geval zou zijn,
lopen we het gevaar opgezadeld te
worden met een ombudsdienst die niet
werkt om de studenten te beschermen,
maar om het de proffen gemakkelijk
te maken, of, wat nog erger is, een
geraamte van een ombudsdienst, zodat
de student helemaal zonder bescher-
ming zou vallen.

De akademische raad en de andere
hoge beslissers wezen gewaarschuwd
dat de studenten niet van plan zijn
om een dienst die opgebouwd is ten
dienste van de studenten, verder
machteloos te laten voortboeren op
het idealisme van enkele geTsoleerde
mensen, en dat ze zeker geen nieuwe
afbouwpogingen zoals in pedagogie
zullen nemen.
lndien ze integendeel willen meewer-
ken, valt er vast een bruikbare om-
budsdienst op te bouwen.

jm

AKADEMISCHE
RAAD

Op 10 maart was het zoveelste ge-
zellige etentje en babbeltje van de
AR. Wat dat laatste betreft, enkele
hoofdpunten :
- Vakantiekursussen voor de abitu-

riënten Wetenschappen: de vori-
ge vergadering had men vlotweg
het voorstel goedgekeurd, omdat
de andere unief ze ook hadden,
nu werden de vakantiekursussen
even vlotweg weggestemd, omdat
ze in Brussel een daling van het
aantal studenten hadden doen ont-
staan. Zo haalden wij wel onze
slag thuis, maar het is tekenend
voor het nivo van de akademische
politiek met welke argumenten
het meest rekening werd gehouden

- DUO, Dienst Universitair Onder-
wijs voluit geschreven, ontwierp
vragenlijsten die het de docen-
ten mogelijk maken om es na te
gaan hoe hun onderwijs bij de
studenten overkomt. Het is echt
roerend om te zien hoe de prof-
fen daarbij beschermd worden,
de angst voor het "uitlekken" is
algemeen. Het onderzoek gebeurt
dus alleen op aanvraag van de
prof zelf, de resultaten worden
alleen aan hem meegedeeld, het
onderzoeksmateriaal wordt achte~
af vernietigd, en de resultaten
worden anoniem opgeslagen ...

- op 5 maart kwam de VLIR samen in
een extra-vergadering; onder-
werp: een numerus clausus voor
geneeskunde. Zonder dat dat punt
ooit op de AR behandeld was, ve~
dedigde ons aller rektor De So-
mer er, samen met de rektor van
de UIA (Clara), de invoering van
hogergenoemd beestje. Wij stel-
den dan ook de vraag of de rek-
tor zijn bevoegdheid niet te bu~
ten ging door een persoonlijke
visie te gaan verdedigen op de
VLIR, die in naam van de uniefs
adviezen geeft aan de ministers.
Oe Somer vroeg dan of hij op de
VLIR alleen maar mocht gaan na-
praten wat de AR hem gezegd had,
als een soort papegaai. Ons ja-
antwoord ging verloren in het ge.
stommel van stoelen van uitgehon.
gerde dekanen.

Tijdens het etentje achteraf hebben
we nog wat nagepraat over NC, over
"Leuvense professoren voor kernener.
gie", om dan na enkele cognacjes in
ons bed te kruipen

jb



UW MENING
EN TOEN

ZEI DE PROF: -u

(1) Vl'aagstukkfm
uit ds Godsdienst·
LHltfmSChappBn is
een verplicht vak
dat alle KUL-stu-
denten tijdens
hun loopbaan te
verteren krijgen.

HEEFT VOLDAAN ... "
Het ,u ZOVeJl. Z.ij-cLi.e-Ve.to-ga.an-lezen zijn geJ.lWUt6~. Op de laa.t6te

Allademil.che Raad (zie VeJt6.t.ag.in volLige Ve.to) hee6t v.i.c.e-I!.ecto.ll.SeJlvotte
nogllW14l.6 bevu.tigd, ten overvloede zouden we. zeggen, dat de eeJt6te vlllUlg .in
het examen Vraagstukken uit de Godsdienstwetenschappen (1) VOOI!.'19-.0 luidt
"WILt ,u het bel.e.i.d van de A.S.R. ?" Met deze bufu4.ing Ilornt de heeJl SeJlvotte
tegemoet a.an de WVl4en van de V'<'~t Un.i.VeJt6.i.ta.i1t.OndeJl.Wij4, cLi.ew.U naga.an
06 de 4tudenten na 3 [aa»: un.i.e6wel. dege1..i.jll Iw.n c.II.eaUv.i.te.i.t zijn IaAJijtge-
4peel.d. A.t.4 c.ontlLolegll.Ot.p pakken ze volgend jtUJlleen l!.t.pll.uenta.t.i.e6 4ta.al.
eeJt6te fuuuteJt6.

Maar er zijn grenzen. Deze gren-
zen liggen telkens weer daar waar
je voor je informatie of voor de
uitvoering van je beslissing ande-
ren nodig hebt. Sommige raden bv.
moeten voor hun activiteiten beroep
~en op de hele kringwerking en
let zomaar op hun kringafgevaar-
gden. Daarom moet de kring als
'heel effectief bij de werking van
1e raden worden betrokken.
omgekeerd, kringen moeten samen-

rken willen ze waar dan ook wat
reiken.

S"","STIE I. Oe .".i.,.d's/d, ma, ~I ' - ~ ~ It opstellen en de bespreking van
zich door het affirmatieve karakter , beleidsteksten, zoals die nu als
van de vraag "Wat is het beleid van ' , meenschappelijke aktiviteit van
de A.S.R. 1" niet laten misleiden. ..., _. __çden en kringen wordt geïntrodu-
Het juiste antwoord, in passende ter- _ ......-::-, erd, wil het individualisme van
men geformuleerd, is : "God zal het w~ze groepen doorbreken en een be-
~eten". Na die ~le~tel~oorden babbel singen kan nemen. ~:~d-op-lange-termijn mogel ijk ma-
~e wat over de nletlg~eld van de A.S.R. Geloof, Hoop en Liefde. Van deze .
1n de ~osmos en stap Je over naar de drie voorwaarden, professor, is het
situatle-moraal .. De A.S.R. heeft dus "politieke gemeenschapsbewustzijn"
geen beuust bele~d, ~ar een soor~ de conditio sine qua non.
dag-aan-dag werklng ln elk van ziJn
geledingen (jaren, kringen, raden,
stuurgroep) in functie van e:rte:m
stimuli (wetsontwerpen, programmaher-
vormingen, abituriënten, weekends, ex-
amens, T.D.'s, huisvesting, subsidies
.•... ). Met dat antwoord ben je safe
en binnen.

Blijft nog je antwoord te situeren
binnen het geheel van de cursus (bv.
binnen het hfst. 'Geloof en Voorzie-
nigheid') en de prof te overdonderen
met je inzicht zoals uitgedrukt in een
berg irrelevante details en voor-
beelden uit je eigen ervaring.

SUGGESTIE II. Bij wijze van inzicht
volgen hier dus nog enige zichtlijnen
(a) Je begint met de prof te vertellen
dat de A.S.R. qua opzet een pOlitiek,
ja zelfs religieus systeem is. Daar-
mee bedoel je dat de A.S.R. er is om
de gemeenschappelijke middelen van de
KUL-studenten aan te wenden op een
manier die door die mensen zinvol wordt
geacht, dat hij moeite doet om uit te
vissen wat die studenten zinvol vinden,
dat hij de relaties met andere geor-
ganiseerde groepen onderhoudt, en ten-
slotte, dat hij de genomen beslissingen
ook uitvoert.

Haar de bedoeling, professor, het
opzet, is nog niet de daad. Er is de
zonde die stokken in de wielen steekt.
Om als politiek systeem.als A.S.R~ te
kunnen ual'Ken moeten namelijk een aan-
tal voorwaarden zijn vervuld (EASTON,
1965) :
1°_ de studenten (jaren, kringen, ra-
den) moeten zichzelf een beetje als
een (politieke) gemeenschap zien;
ze moeten bereid zijn elkaar te ver-
trouwen en samen te werken naar een
gemeenschappelijk doel;
2°_ de 'vertegenwoordigers' moeten
enigzins worden erkend; als een re-
glementair bijeengeroepen algemene
vergadering bv. beslist dat er staking
is, verwacht ze van haar studenten
dat ze haar als besluitvormingsor-
gaan erkennen, en,
3°_ derde voorwaarde om als een poli-
tiek systeem te kunnen werken, dat ze
het spel volgens de regels spelen en
uit de lessen wegblijven. Als dan
toch een pak volk naar de les komt
kan je je boeltje opdoeken, want dan
kan je de A.V. onmogelijk nog zien
als iets dat geldige politieke beslis-

Bedroevend is wel dat ook de stu-
dentenvertegenwoordigers deze (onzin-
nige) beslissing steunen. Zij van hun
kant hopen op deze manier aan kostba-
re gegevens te geraken over het be-
leid dat ze nu voeren. Het projekt
wordt tussen haakjes betaald met het
stuk van de 10.000 dat wettelijk naar
onderwijsvernieuwing gaat.

Deze toestand is gewoon krankzinnig.
Hiel' moeten !JO aandsI' meel' handelen;
De studenten staan echter machteloos
in de medebeheersorganen en de menin-
gen over de noodzaak van een aktie
lopen wellicht uiteen. Daarom moeten
we eerst en vooral de dringende nood
lenigen en de negatieve effecten van
deze machinatie bestrijden met een
doelgerichte infO-kampanje. In deze
kontekst moet de lezer de onderstaan-
de suggestie8 situeren. 'cm, uit te
i<nippBn fm tot het e=-m te ber.Iazoen.

(b) Een c~ition sine qua non die
niet is vervuld. U zal vragen hoe
dat komt, wel, ik leg het u uit.
KATZ en KAHN (1978) argumenteren
in hun uiteenzetting dat gemeen-
schappelijke waarden en overtuigin-
gingen zich vormen rond (gemeen-
schappel ijke) akti vitei ten. "De
studenten" zijn een maatSChappelijke
groep met eigen waarden en normen
doordat ze specifieke bezigheden
gemeen hebben. Sociale Raad heeft
een syndicale instelling op grond
van zijn akties. In onderwijs-
werkgroepen vind je de overtuiging
dat de aard en de kwaliteit van
het onderwijs belangrijk zijn.
In al deze situaties is de gemeen-
schappelijke aktiviteit misschien
niet de voldoende, dan toch de
noodzakelijke voorwaarde om te ko-
men tot een soort van groepsbewust-
zijn.

Welnu, professor, de raden, de
kringen en de jaren hebben hun ak-
tiviteiten, maar de A.S.R. als
A.S.R. niet. In feite is de A.S.R.
een administratieve fictie.
(Hiel' gaat ds prc f lekke l' achter-
ovel' leunnn, gaapt, glimlacht geluk-
aalig en peutel't in s'n neus.)
Dat heeft gevolgen. Aangezien de
A.S.R. geen aktiviteiten heeft die
als gemeenschappelijke A.S.R.-
aktiviteiten worden gezien, bestaat
onder de studenten ook niet de
ervaring van binnen de A.S.R. een
soort "pol itieke gemeenschap" te
vormen. Daardoor worden de raden
onderling onafhankelijke organisa-
ties die in een soort van onderlin-
ge concurrentiestrijd aanspraak
maken op de tijd en de aandacht van
praesidia en studenten. Er worden
geen prioriteiten gelegd en het
resultaat is dat elke raad zijn be-
perkte aanhang heeft terwijl het
gros van de studenten zich in zijn
belangstelling (als die er is)
naar de kringwerking oriënteert.
Deze oriëntatie naar de kringen toe
is prima, op voorwaarde dat de
kringen in hun werking gemeenschap-
pelijke prioriteiten naar voren
kunn~n ~çh~iv~n, ~pijtig ginQ'g
bestaat el' geen permanent ovel'leg
uaal'in dat kan gebeuren •.

SUGGESTIE III. A.t.4 je zOVeJl bent
wctc.ht je tot de p1t06 wo.klleJl 4c.h.i.et.
Van pa4 4tel. je zel.6veJlZeIleJlddat
eJlnog andeJlt. I!.edenen zijn I4W1ItOm
een vlllUlg oveJl de A.S. R. .in een
examen God4cLi.~.tige VIlIUlg4tukken
tJw,iJ; hoolLt, ja, l4WVlOIII zo'n vlllUlg
CÛUUL zel.64 n.i.et valt u.i.t weg te
denllen.
De A.S.R., professor, zoals de kerk,
is een organisatie van vrijwilligers.
Vooral wanneer het om zaken gaat
waarvoor de bewuste en vrijwillige
inzet van een groot aantal gelovi-
gen is vereist (bv. veranderingen
in de onderwijssituatie) is het
zonder meer noodzakelijk deze lui
bij de besluitvorming te betrekken
aandsl' Participatie geen Getoof en
zonder fÀltoof gefm Inzet.

Zoals u weet is de besluitvorming
binnen de A.S.R. gedecentraliseerd;
om een toneelvoorstelling te orga-
niseren heeft kring X de toelating
van raad Y niet nodig, terwijl
raad Y op zijn beurt niet verlegen
zit om de toelating van een over-
koepelend orgaan Z. Elke raad, el-
ke kring dopt zijn eigen boontjes
en dat is prima voor de participa-
tie en dus voor de inzet.

De procedure rond de beleidstek-
sten is een belangrijke vernieuwing
binnen de A.S.R. Haar ook-wanneer
deze procedure succesvol is blijven
er, zoals na de jongste speciale
synode, enkele vraagtekens.
1°_ De beleidsteksten of hun syn-
these heffen de onderling concur-
rentiële positie van de raden niet
op. Over de begrotingen zal nog
steeds worden beslist door een
stuurgroep van afgevaardigden van
elke raad, die per definitie voor
'hun' raad pleiten.

2°_ De beleidsteksten vormen eerder
algemene opties. Aangezien het
binnen de huidige struktuur onver-
mijdelijk is dat de uitvoering van
de opties opnieuw naar de raden
wordt gedelegeerd, is het mogelijk
dat er fundamenteel niets verandert,
dat er ook na deze vernieuwing nog
geen aktiviteiten zijn die als
gemeenschappelijke A.S.R.-aktivitei-
ten worden erkend en ervaren, enkel
aktiviteiten 'van een raad' of 'van
een kring' (die dan verder uitslui-
tend die mensen aangaan).

En dat kan nooit de bedoeling
zijn. Samenwerking tussen de ra-
den kan. Akties van algemAen belang
kunnen ge!ntegreel'ds A.S.R.-pl'Oduk-
.ties uo~en. Kringraad en Sociale
Raad zorgen voor studie en vorming.
Kultuurraad sluit daarop aan en
brengt met straattoneel, muziek,
poëzie, desnoods met taferelen op
wagens, leven in de betogingen.
De raden maken van de kringwerking
gebruik om volk op de been te bren-
gen. Sportraad organiseert trai-
ningen voor als het op snelheid
aankomt. En een speciale promotie-
groep zorgt voor leesbare aktie-
Veto's en pamfletten en voor zicht-
bare affiches. (Waarom trouwens een
afzonderlijke Stuc voor Stuc-krant
en Sport(un)iefje 1)

Haar zo'n dingen moeten worden
voorzien. Ze moeten worden inge-
calculeerd in de werking van de
raden. GeTntegreerde A.S.R.-pro-
jekten, waar alle raden en praesi-
dia tijd en inspanning voor uit-
trekken en waar solidair promotie
voor wordt gevoerd, trekken de aan-
dacht en scheppen de kans om als
studentengemeenschap werkelijk iets
te bereiken. Een A.S.R.-dag/week
van de sport bv. haalt de sportaf-
gevaardigden garanti uit hun isole-
ment en ons uit de luie stoel.
En zo. pl'Of9SS01', halen ua op

lange termijn de kel'k bij u UQg,
pl'Ofessol', fm naal' het middsn.

bnl

STUDIEADVIES ·
OOK VOOR
STUDENTEN?
Abituriënten worden speelbal
van een universitair pakt ...

Reeds een paar jaren nodigt de
Historische Kring abituriënten uit
voor een "Dag moderne geschiedenis
te Leuven" bij te wonen. De bedoel-
ing hiervan is deze mensen via het
volgen van een aantal lessen te la-
ten meemaken hoe het er hier werke-
lijk aan toegaat. Van al de (prof-
fen)speechen op de traditionele
abituriëntendagen steek je immers
niet veel op ... Door dit studenten-
initiatief kunnen de scholieren
begin mei hun schoolbanken verwis-
selen voor het alledaagse Leuvense
1even.
Wegens een organisatorische fout
kregen we dit jaar echter een ab-
normaal laag aantal ingevulde deel-
nameformulieren binnen. Om zoveel
mogelijk geTnteresseerden te berei-
ken, vroegen we de abituriënten-
adressen aan Studieadvies. Dit werd
ons echter onmiddellijk geweigerd;
pas nadat de hoofdinformator van
de infodag zijn fiat zou geven,
mochten we de adressen komen over-
schrijven.
En hier volgt dan een typisch
staaltje van "hoe ontloop ik mijn
verantwoordelijkheden". Bij konsul-
tatie van de desbetreffende prof,
bleek deze achter de weigering van
Studieadvies allerhande "serieuze"
motieven te zoeken. Omdat hij de
verantwoordelijkheid over deze
beslissing niet alleen wou nemen,
besloot hij om zijn kollegas hier-
over te konsulteren. Er werd een
bureau van de Onderwijs Kommissie
bijeen geroepen waarop hij uitlegde
dat hij nogal negatief stond tov
het doorgeven van die adressen.
Zijn eerste bezwaar was dat zo'n
dag wel eens kan opgevat worden als
een wervingspoging (deze abituriën-
ten zouden nl. een uitnodiging ont-
vangen, zodat ze eigenlijk niet op
eigen initiatief afkomen).
De opmerking dat voor zo'n studen-
teninitiatief de rest van d'unief
niet verantwoordelijk hoeft te zijn,
werd door de proffen glimlachend
van de hand gewezen: "Studenten en
p1t066en vOlI.mennl.. 4amen Un W1.i.e6·
A 6zondeJtli jIle veJU1lLÓ«)oll.de1..i.jIlhe.i.d
butaa.t n.i.et, all.~n gedeelde veJtant-
wooll.de1..i.jIlhe.i.d, tUij vOlI.men4amen de
KUL/"
Het tweede bezwaar: de naïeve scho-
lieren zouden wel eens kunnen den-
ken dat ze iets zouden missen in-
dien ze niet afkomen, dat dit niet
waar is,wordt echter wel duidelijk
gesteld in de uitnodigingen.
Uiteindelijk zijn de toekomstige
historici slachtoffer van deze
ganse zaak. Zij kunnen de noodzake-
lijke informatie van zo'n dag vol-
gens ons wel goed gebruiken. Daarom
menen wij dat al deze bezwaren voor
een stuk uit de lucht gegrepen zijn.
Wij vinden het grof dat afspraken
van de VLIR (=Vlaamse Interuniversi-
taire Raak) primeren op een initia-
tief dat er enkel op uit is studen-
ten bruikbare informatie te ver-
schaffen. Bovendien is het ontoe-
laatbaar dat Studieadvies inlich-
tingen die gevraagd worden voor
de kringwerking weigert zonder
toestemming van een prof.

HISTORIA



RILLINGEN VAN DE PARTIEELSDE bijvoorbeeld enorm stresserend
dat ik voortdurend moet opletten
dat ik geen mening naar voren
schuif die contradictorisch is met
het beeld dat mijn ouders van mij
hebben. Ik heb een dubbel leven,
zo simpel is dat.
STUD: Het valt ook op dat sommigen

niet zelfstandig kOnnen zijn.
Thuis mogen ze nooit weg met als
gevolg dat hier in leuven de bal
teruggekaatst wordt en je het om-
gekeerde effect krijgt.

VETO : Zou je Belf - of BaudSn je
audSrs - er B~ aan til-

l~ indien js gs~ universitait
diploma behaa1.ds ?
STUD: Wat heeft een diploma nog

als waarde vandaag de dag 1
STUD: Je kunt misschien de kans

op werkloosheid verlagen,
maar wie weet wat de toestand zal
zijn als je binnen vier jaar bent
afgestudeerd 1
STUD: 't is bijna 1984 hoor I

(gelach in de zaal )
STUD : Je moet gewoon doen waar

je zin in hebt. Ik vind
wel dat je niet noodzakelijk een
universitair, dan toch een niet-u-
niversitair diploma moet hebben.
Je bent altijd safer .

Waar het in vorig nummer vnl.
ging rond de parti~els, kursussen
en profs, monitoraat en permanen-
tie, gaat het in dit deel vooral
over de punten en daaraan verbon-
den de afhankelijkheid van en de
relatie met de ouders. Verder
werd er gepraat over de waarde
van ons allergeliefd diploma .,.
")'Ierkloosheidmijnheer 1"

STUD : Ik kreeg êên kans van mijn
ouders om te proberen. Als

ik dan in het begin van 't jaar
elk weekend thuis kwam, dan moest
ik telkens weer aanhoren dat ik
êên kans had. Dat weegt erg
zwaar. Ik weet nu ook niet goed
hoe ik tegenover mijn ouders sta.
STUD: Ik denk dat dat verschilt

van ouders tot ouders. Je
hebt er die hun kinderen daar heel
vrij in laten. Van de vijf parti-
eels in l°kan had ik er slechts
2 meegedaan. Ik blok liever twee
vakken goed dan vijf half. Als
je dat thuis echter gaat vertellen,
dan maken ze zich zenuwachtiger
dan ikzelf en dat is nu precies
niet de bedoeling. Het hangt ook
af van 't milieu waaruit je komt.
Hijn ouders zijn arbeiders die
niet in leuven gestudeerd hebben.
Zij weten dan ook niet hoe alles
precies in mekaar zit en laten mij
bijgevolg nogal vrij wat mijn stu-
dies betreft. ~~

~~,
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VETO : Hoe !JOrden ds punten van
de parti'eZs mesgedeeld ?

STUD: Worden die niet uitgehan-
gen 1

STUD : Bij ons heeft men dat inder-
daad altijd gedaan, maar

daar is verandering in gekomen.
!~n beweerde dat sommige studenten
er niet tegen konden als andere
studenten hun negatieve punten
zagen. Nu worden ze persoonlijk
meegedeeld door de monitor, die
dan ineens verteld wat de examina-
toren tijdens de examens hebben
opgeschreven.
STUD : Voor de grote hoop zijn de

uitslagen van wiskunde
voetbaluitslagen. De eerste keer
verschiet je dan wel, maar je
leert snel relativeren, omdat het
gemiddelde meestal niet veel beter
is.

te gaan. Ik betwijfel of die men-
sen zich strikt aan die richtlij-
nen houden.
STUD: Ik vind dat je voor jezelf

moet uitmaken wat goed voor
je is en wat niet. Je moet dan ook
niet altijd de mening vragen van
je ouders.
STUD: Studeren is naast het werken

voor een diploma ook je
eigen leven uitbouwen.
STUD: Vroeger vond ik dat toch

een probleem. Als je zo
zwaar onder studiedruk stond -
zeker in het eerste jaar - dan had
je niet veel tijd meer om nog an-
dere dingen te doen. Je zette
gewoon alles op studeren.
STUD: Ik heb daarstraks wel ge-

zegd dat ik onder zware
druk van thuis uit sta, maar dat
wil niet zeggen dat ik niets bui-
ten mijn studies doe. Het zou an-
ders een beetje saai worden...
VETO : Is de gsdssltalijke onaf-

hank..lijkheid van js ouders
ook nist 14n van ds redsn~ ~

js naar LsutI~ b~t gekon~ ?

STUD: Ik ben drie jaar pendel-stu-
dent geweest in Brussel. Op

de UFSAL zat ik in een klein stu-
dentengroepje dat gewoonweg geen
cafê-leven kende. Hen nam daar
trouwens notitie van je aan- of
afwezigheid in de lessen. Dat
heeft effektief geholpen om er een
aantal mensen door te halen - de
slagingspercentages zijn er hoog.
STUD: Toch vind ik dat je de kans

moet krijgen om wat zelf-
discipline aan te kweken. leuven
is daar de plaats bij uitstek voor.
STUD: Als je eerste kanner ben is

het probleem dat je niet
moet studeren, je hebt de kans om
je studies te doen. Je kan natuur-
lijk je ouders bedriegen, maar je
houdt immers van hen, en bijgevolg
... Soms betrap je jezelf dan door
je iets te laten ontvallen: "Ik
ben vorige week op die betoging
geweest ..."
STUD: Je moet niet alles vertel-

len en zeker niet uit eigen
initiatief. Indien ie wisten wat
ik hier allemaal deed ...
STUD: Ik ben hier tamelijk aktief

in leuven, vooral in de stu-
dentenbeweging. Dat heeft als ge-
volg dat ik thuis zeer goed op
mijn tellen moet passen. Het is

VETO : Zijn er fakulteiten ~ de
punten van ds partiiiels

doorgestuurd !JOrden naar thuis ?

STUD: Vroeger gebeurde dit, maar
men is speciaal gaan vragen

om daarmee op te houden. Alleen
de studenten krijgen nu nog de
punten zodat die natuurlijk ver-
valst worden tot en met. De eind-
uitslagen worden wel naar huis ge-
stuurd, die zijn ook veel belang-
rijker.

VETO : ~ als js nu BOU vast-
stell~ dat je met de titel

van bioLoog geen werk meer vindt ?
Zou dat een ramp Bijn ?

STUD: Neen, dat niet. Je kan al-
tijd iets anders doen. Je

kan dat dus niet beperken tot het
al dan niet werk vinden.

STUD: Bij mij zaten ze er al ach-
ter nog v66r ik naar leu-

ven kwam. Zij redeneerden als
volgt: je zus was in het middel-
baar veel beter en zij was vorig
jaar gebuisd, dus jij zal ook wel
gebuisd zijn.

VETO : Vel'andert de houding van
junie ouders natmrlatede

partillels nads1'B1l? Gaan BB st1'B1l-
gel'optl'eden, of b.msrk je hsle-
maal. geen verschil ?

STUD: Hijn ouders wisten niet dat
er parti~els waren, ze zou-

den er alleen maar last van onder-
vonden hebben. Achteraf heb ik
gezegd dat ik enkele examens had
afgelegd.
STUD: Haar mensen uit l°kan gaan

dat wel vroeger zeggen,
omdat ze afhankelijker zijn van
hun ouders.
STUD: Er Zijn vele studenten die

vlak na een examen naar de
telefooncel hollen om hun relaas
te vertellen aan hun ouders.

VETO : Ligt de ool'Baak van dat ver-
vals~ niet voor e~ dsel

in het feit dat er in sommige mid-
dens van thuis uit e~ ~l11te druk
is ?
STUD: Inderdaad. Jijzelf kunt

je uitslagen relativeren.
Jijzelf weet precies wat die bete-
kenen._ De .meeste ouders echter -
tenzij het ex-academici zijn - heb-
ben daar geen benul van. Zij we-
ten niet wat een 0 of een E bete-
kenen. Als drie vierden van de
studenten een 0 of een E hebben
dan betekent dat iets gans anders
en dan kun ja zelf daar je conclu-
sies uit trekken. Dat kunnen je
ouders niet.

STUD : Hensen die het zich finan-
ciëel kunnen permitteren

gaan er veeleer nog een aantal
jaartjes bijdoen. Ofwel beginnen
die een nieuwe studierichting, of-
wel doen die er nog een jaar bij.
In germaanse begint men dan aan
pers- en communicatiewetenschappen
of doet men er een 3° taal bij.
Dat brengt natuurlijk een schei-
ding met zich mee : studenten met
1 diploma en studenten die iets
"beter" zijn, met 2 diploma's.
STUD: Als ik nu zou stoppen, dan

zou ik financi~el mijn
eigen boontjes moeten doppen, dat
staat vast. Naar huis gaan, dat
zou niet meer pakken. En of !

h.f., b.s. & d.v.

VETO : Hoe !JaS ds reaktie van je
ouders op de uitslagen van

de partillels ?

STUD: Als mijn uitslagen slecht
zouden zijn - ik heb ze

nog niet - dan zouden ze er thuis
wel wat meer achter zitten denk ik.

VETO : Zou je moet~ etoppen ?

STUD: Neen, dat is trouwens dwaas.
De,partiëels zijn wel voor-

bij, de helft van het jaar is ook
voorbij, maar er is nog altijd een
kans dat je er doorgeraakt.

VETO : Maar kan je LXll iets ach-
terhoud~? Kan je, als

je hier in Leuven bent jeaslf on-
afhankelijk opstellen teg~over je
audSrs? Gev~ je ouders ge~
richtlijnen en volg je die al dan
niet ?

STUD : Er zijn veel mensen die bij-
voorbeeld niet op cafê mo-

gen, of uitdrukkelijk het verbod
hebben gekregen naar een betoging

~ '.

)DE KOGEL DOOR DE A.S.R.
- Waarom wordt er niets gezegd over

ISOl 1
- Een heleboel vragen en voorstel-

len om Veto meer populair te ma-
ken, bv. mankracht, integratie
van de drie bladen, wekelijkse
uitgave, een verantwoordelijke
in elke kring, ...

- Regelmatig kwamen we tot de kon-
statatie dat er een gebrekkig
samenwerking was tussen de ra-
den. Daar moet zeker aan ge-
werkt worden. 't Zou alvast posi-
tief zijn dat sociale raad ook
Zijn intrek nam op 't Stuc.
Deze vergaderingen loonden de

moeite. Want alleszins bleek dui-
delijk dat het gebrek aan informa-
tie over de raden SChrijnend is.
De besprekingen van de teksten in
de kringbesturen kunnen dit pro-
bleem wat minder zwaar maken, maar
~eker n1e~ Qplosse~. In ieder ge-
val : wanneer bij de diskussie
hulp nodig is, we Zijn steeds be-
reid om zo'n vergadering te herha-
len voor de eigen kring.

Indien studenten meer zegging-
schap in de besluitvorming zou-
den hebben, wat zou je daarmee
dan doen 1 Of met andere woor-
den waarom werkt de kringraad
niet op het hoofdprobleem : de
emanciperende rol van het univer-
sitaire onderwijS in de maat-
schappij 1

- Enkeites zijn maar zinvol, wan-
neer ze in een beleid opgenomen
zijn, anders is het puur tijd-
verlies.

- Demokratisering van het onderwijs
slaat niet enkel op het wegwer-
ken van financi~le drempels, ook
op de inhoud van het onderwijs.

- De rol van de Algemene Vergadering
in heel de werking van Kultuur-
raad 1

- Waar ligt het onderscheid tussen
kultuuffaad én It Stut?

- Welke houding neemt kultuurraad
aan tegenover strijdkultuur en
studentenakties 1

Op 12 & 13 maart 11. zijn er, zo-
als aangekondigd, informatieverga-
deringen over de beleidsteksten van
de raden geweest. Een overdonderen-
de interesse was er niet (er waren
13 kringen aanwezig), maar praat-
stof was er des te meer.

Iedere raad had zijn spreekbuis
aangeduid en de vragen uit het pu-
bliek bepaalden het onderwerp van
gesprek. We overlopen de meest
relevante tema's die aan bod kwamen
- De sportraad heeft een groot te-

kort aan akkomodatie. Welke per-
spektieven stellen we om daar een
oplossing aan te geven 1

- Wat is de werkgroep "kursussen"
van sociale raad van plan 1
Wordt er voldoende druk uitgeoe-
fend op de ACCO 1 Is een stu-
dentencursus geen oplapmiddel 1

- Oe ~r1ngraad st@lt dat het machts-
overwicht van de proffen tegen-
over de studenten moet afgebouwd
worden. Hoet dat niet specifiek
per kring aangepakt worden 1 ti

\



EEN NIEUW WETSONTWERP OP AGGREGATIE
Sutd6 de wUvelL6UUten, doo« de we.t van 1929, velr.pU.cJLtweJtden om de

ag 9lr.egCLÜ.e-0ple..id.ûtg te VellZOIr.g en, i.J, men tUut hu dok-ttlLen 9 egcuui om di..e
wu te. "vVLbutlLen". Voolr.6te.Uen en c.orrm.i.6ûu hebben e.l.ka.aJL opgevo.lgd,
maaIl nu z.i.u hu til na.aIr. uU da.t. hu wel. eenh e.lr.n6t zou luwten IOOlr.den.
Op ! 6ebJU.l.aJl.i.jt. wtJLd .in de 1(ab.óte.thJtttad een we.thontweAp van de bUde.
m.óti.Ate1L6 van Na.ti.onal.e Opvoe.cLi..ng goe.dgeke.wu1, da.t. zou mouen lUden tot
een htILvoJUn.ing van de agglr.egCLÜ.e..VU ontweAp weJtd na.aIr. de bevoegde pvt.-
leme.nttWt.ec.0rrm.i.6ûeveJlWe.Zenen zou v661r. het vo.lgende academ.i.e- jaalr. moe-
ten .in weJLk.i.ng .tIr.e.den. Wat lI.t.aa.t til 0"" nu te wachten? In de. vo.lgende
lIynthue. zal ik pogen uUeen te zetten welke bepaleingen het ontweAp omvat
en wat daaIr.ov til kan 9e.dIlc.h.t IOOlr.den...

INHQUD VAN,HET
ONTWERP VAN WET

Verder is de vraag gerechtvaar-
digd of onderuijB~.B.arch wel een
verplicht vak behoort te zijn in
de lerarenopleiding. langs Vlaam-
se Zijde had men er voor geop-
teerd om ter vervanging hiervan
een vak "ondsruijBBocioZcgie" te
voorzien. Vanuit franstalige
hoek is uiteindelijk het boven-
staande uit de bus gekomen. Dit
lijkt echter wel nog voor verande-
ring vatbaar te zijn.
(3) Het mB8Bt betangrijkJJ iB LHI~
a. wija8 waarop msn daa. vak-

kan wi~ inI)OB~. In de "Ontle-
ding van de artikelen". die bij
het wetsontwerp is gevoegd. wordt
het volgende gesteld: "Er dient
evenwel naar gestreefd te worden
de collegetijd niet op te drij-
ven." Op dit ogenblik zijn er
in het beste geval 6 semester-
uren voorzien voor theoretische
vakken. Wanneer men de 6
nieuwe vakken zou moeten spreiden
over hetzelfde aantal uren. dan
zal dit ongetwijfeld leiden tot
een hopeloze versplintering. waar
niemand gelukkig om kan zijn.

In agglr.egCLÜ.e-lvWtgenzou men dan
ook UevtIL zien da.t. het aantal UILen
kon IOOlr.denopgedJt.even. Maalt. nu de
lI.tude.n.ten z.ic.h lItilaan bewuilt ëe-
g.ótnen te IOOlr.denvan de toenemende
lI.tudi..ebe..tall.t.ótg Ujk-t di...t n.i.u vtIL-
~olr.d. Ve Uc.VlÜe.-pIr.Og/lallmC1'11
bieden metIL dan voldoende WC!Jtk; een
lIuppleme.n.t b.i.j de agglr.egCLÜ.ekan
dan ook gemi.At IOOlr.den! Uäblr.e.i..-
cLi.ng van de c.oUege.-UlLeni.J, n.i.u
aanvaalr.dbaalr. •

Vooreerst wordt de bevoegdheid
van de geaggregeerde uitgebreid
naar het hoger onderwijs van het
korte type. De volledige titel
luidt dan ook : "G6ag(J1'eg88~
voo~ het Hog8~ secundai» Onder-
wijs sn het Hoge~ Onderuijs van
h.t korte type". Tegel ijk wordt
de aggregatieopleiding toeganke-
lijk gemaakt voor alle universi-
taire studierichtingen. Op die
manier wil men tegemoet komen
aan de behoefte aan specialisten
in het hoger onderwijs. licen-
tiaten in de rechten. burgerlijk
ingenieurs. doctors in de genees-
kunde. enz. zullen dus ook een
pedagogische worming moeten vol-
gen wanneer ze in het onderwijs
willen. Op het eerste gezicht
niet meer dan normaal. nochtans
is het een belangrijk verschil of
men als germanist fu11-time leraar
is. of dat men als geneesheer en-
kele uren geeft in een verpleeg-
sterschool.

Wat ons echter meer interesseert
is de opleiding die zal moeten
worden gevolgd. Deze bestaat
uit een theoretisch en een prak-
tisch gedeelte. Het theoretisch
gedeelte zou. althans volgens het
nieuwe ontwerp.zes vakken omvat-
ten :
1.- Pedagogische'psycho10gie
2.~ Historische en vergelijkende

pedagogiek. met inbegrip van
onderwijsorganisatie en -wet
geving

3.- Algemene didaktiek
4.- Bijzondere didaktiek
5.- Inleiding tot de onderwijs-

research. met inbegrip van de
docimo10gi e

6.- Een onderwijsbetrokken keuze-
vak.

Hierbij zijn verschillende op-
merkingen te maken.

Intussen worden links en rechts
andere suggesties gedaan. Bijvoor-
beeld. als men aan de universitei-
ten toch eindelijk de aggregatie
au sêrieux gaat nemen. dan zou men
dit ook moeten bewijzen door in de
wetenschappelijke opleiding (bv.)
plaats te maken voor de aggregatie.
M.a.w. meer aggregatie. minder we-
tenschappelijke opleiding (of ag-
gregatie even goed wetenschappelijk
is. laat ik hier in het midden).
Iets dergelijks zou ongetwijfeld
nog heel wat geanimeerde discussies
kunnen losweken binnen universitai-
re kringen. Maar er blijkt ook
wettelijk niets op tegen te zijn om
de aggregatie-opleiding te sprei-
den over vier jaren en dus reeds
theoretische colleges te programme-
ren in de kandidaturen. Of dit
didaktisch wenselijk is. blijft
een andere vraag. maar ook hier
geldt hetzelfde argument als voor-
heen. de studiebelasting dient ze-
ker niet opgevoerd te worden in de
kandidaturen.
(4) Wat die keuaevakken soudsn sijn

uardt: in het ontLHIl'p nargsns
verme~. De enige suggestie die
wordt gedaan is "communicatievaar-
digheid".

KOMMENTAAR

(1)Histo~Bch8 sn verge~ijkende
pedagogiek, met inbe~p van

onderuijso~ganisatie sn -wetge-
ving lijkt eerder vier vakken te
omvatten in plaats van 'êên. Als
dit in een cursus van twee semes-
ter-uren moet georQaniseèrd wor-
den. dan worden dat hele kleine
"vakjes". Overigens kan de vraag
worden gesteld of het nodig is
in de lerarenopleiding vergelij-
kende pedagogiek. organisatie en
wetgeving te doceren. Hierover
zijn de meningen verdeeld.
(2) In~eiding tot de onderuijs-

reeearcb, met inbe~p van de
docimo~ogi. lijkt een eigenaardige
kombinatie te zijn. Om te begin-
nen hoort docimologie (als de stu-
die van de produkt-evaluatie)
thuis onder de Algemene Didaktiek.

1 . ., ..

2 EEN I
3 REI.. .. .. ..
4 SEMI ~

5
6

PRAKTI..IKOEDEELTE

Het praktisch gedeelte zou bestaan
uit het volgende:
1.- tenminste tien seminaries voor

didactische observatie en ana-
lyse van type lessen.

2.- tenminste tien didactisch bege-
leide oefenlessen in een in-
stelling van Secundair Onder-
wijs of Hoger Onderwijs van het
korte type. '

3.- Eên volle week stage in een on- t
derwijsinste11ing onder leiding
van een stagementor.

BEMERKINOE N

(1) Het geven van twee examenlessen
wordt afgeschaft in het huidige

ontwerp. Dit is op zich niet direct
een bezwaar. het pedagogisch nut
van die examenlessen kan men inder-
daad betwijfelen. Een gevolg hier-
van is echter dat het beoordelen van
het praktisch gedeelte grotendeels
in handen komt van de stagementor.
iemand van buiten de universiteit
dus. Ook voor de studenten is het
niet vanzelfsprekend dat de evalu-
atie van het praktisch gedeelte
door de stagementor gunstiger zou
uitvallen. Dit euvel zou evenwel
bij de volgende besprekingen in
elk geval worden opgelost. zodat de
uiteindelijke praktijkbeoordeling
toch door de vakdidacticus zou ge-
beuren.
(2) Tien seminaries voor didacti-

sche observatie ...
In aggregatiekringen vindt men dit
nogal weinig. zeker wanneer iemand
in twee vakken tegelijk wordt op-
geleid (bv. Nederlands-Engels).
Mag men hier niet hopen op de zo
vaak geroemde "transfer" ?
Seminaries veronderstellen uiteraard
het werken in kleine groepen. Een
uitbreiding van het personeelskader
is hier dus een onvermijdelijke im-
plicatie.
(3) De tien oefenlessen worden in

het ontwerp geformuleerd los
van de stageweek. Men denkt hier
in de zin van "het meemaken van het
schoolgebeuren".
Enkele vragen hierbij. Zijn de stu-
denten al zozeer de school ont-
groeid dat ze er opnieuw een week
mëeten doorbrengen en dan in een

7

artificiële toestand? In het
ontwerp wordt vooral gedacht aan
de maanden september en oktober.
Zijn de secundaire onderwijsin-
stellingen bereid om voor de op-
vang te zorgen van die groepen.
en speciaal in die maanden?
Voor bepaalde richtingen kan dit
wel problemen geven. (Overigens
is het S.O. bij deze hervorming
niet geraadpleegd !)

Tlms~otte is het da bedoe~ing
dat heel: dase IJBt i n LHI~king sou
t~Bdsn met ingang van hBt akade-
mi8jaar 1980-1981! Wanneer men
in alle richtingen een aggrega-
tie-opleiding wil voorzien en
wanneer deze nieuwe wet ook perso-
neelsuitbreiding zal inhouden. dan
lijkt die invoerdatum eerder uto-
pisch. Trouwens. deze wet is nu
wel al ver gevorderd in de molen
van onze demokratie. maar ze is
nog niet goedgekeurd! (Een rege-
ringskrisis tegen de zomervakan-
tie is misschien niet eens zo
denkbeeldig). En zowel voor hen
die vinden dat dit nieuwe ontwerp
nog niet ver genoeg gaat. als
voor hen die vinden dat het nu al
te ver gaat. mag die goedkeuring
nog uitblijven!

B.R. Vertegenwoordiger
studenten humane wetenschap-
pen Commissie Aggregatie
H.S.O.

delactls

hominllJusqu_e

Van de week spurtte ik de alI6a.t.t van
het wegdek. toen ik op het Hoover-
p1ein de 8.i..b-k.tok reeds kwaMj e na
hoorde slaan .• De laatlIte lu van
het belangrijkste kollege wilde ik
geen minuut missen .• Ik sloop het
auditorium in. waar echter nog geen
pIr.06rook of zag .• Bij nachecken
bleek het ~te 8.i..b-UUIr.WC!Jtk welge-
teld acht minuten v661r. te lopen op
de GMT •• Geen wonder dat die aka-
demi.A c.he lwwt.ti.e.Ir.t j u me alt ijd !tut-
gtIL dan IS m.Uwten leken te duren.

•
Je zou zo zeggen dat BOB en 6.ti..k de
laatste tijd de universitaire kam-
pussen regelmatig 61r.~en •• Op
Soc.i..a.te. ~.kw~~ men.er ~n1angs
achter dat twee BOBbbe.1r.6al bijna
ti..en jaalr. en dat weke.Uj"" een be-
zoek brengen aan de Alma .• Niet om
een goedkope maaltijd naar binnen
te haspelen .• Ze halen er de pam-
6letten en ander lItAooi..ma.tvti..aaJ op
bij de Ir.e.c.eptionillte die dat nauw-
gezet ko11ekteerd .• De keuze voor
de toekomst is zeer eenvoudig: ofwel
ve.lr.biedt de A1ma-di..lr.ekti..enog verde-
re toegang tot de lItaatl1l1nu66elaa1r.6.
ofwel zullen deze laatsten buUe.nge-
zet worden door de lI.tudenten.

•
Uit een - waarschijnlijk i..n6olr.meel -
ond~oek is gebleken dat het un.i.-
velL6Ue.UlIpelL6oneel in de kantoOIr.-
tju rond 't stuc maar 22 UILen zou-
den presteren, • Een aantal pIr.066en
zijn daar niet zo gelukkig mee en
willen de 3!-UlLenweek toegepast zien
• Tot op hoog nivo is hierover al
ge.k.laagd en wijdt men deze ondtIL-
plr.utCLÜ.e aan de invloed van (de bcvt
van) 'tstuc .• Hoor je de bel rin-
kelen? • Moet 't Stuc nu ge.lltotVt
worden om de we.tenhchappe.Ujke plr.u-
tCLÜ.e-UlLe.nopnieuw op te drijven. of
is een 6ablr.i..e.""plr.i..kklok misschien
niet doe.ltlr.e.66endelr.?

•
De Louvai..n-le.ll-Bai..nlI-a66ic.he heeft
heel wat ~eakti..e.lI doen opwaaien in
6em.óti.J,ti.J,c.heWngen en lIIClMen-
plLtULtglr.Oepen •• Toen de vlr.O~-a6-
6i..c.he.llrondgehangen waren. moest
1(u.ttc.wJvutad een pak lIekl1i.J,ti.J,c.he. lvI.i:
ti..ek slikken .• Toen een dag later
de lIIClMen-affiche de ronde deed.
wi st men n.i.u meer waaIr. men aan toe
was ...•... maar bleven de nega.ti..e-
ven - maar enigszins aangepa4te. ~op-
merkingen aan .• l1en voelde zich
beetgenomen •• De affiche-affaire
was inderdaad opgezu lIpel.

•
Als in de fakbar van PoUtika de mu-.
ziek wat te ~ staat volgens alge-
meen geldende normen - en dat komt
wel eens VOOIr. - voelen' 6.tikken zich
onwee.lr.6taanbaalr. aangetrokken tot die
gelegenheid .• Als ze merken dat ze
het plUt n.i.u lUÛUten, gaan ze te!Jen-
woordig ui..thui...tenop de schouder van
de vi..c.e-Ir.e.k-t.o~.• Die de onvtJLla.ten
dan op hu matje roept .• Flikken.
vice-rektor: ~~n 6~ont!

•De Keyser heeft het nog steeds in
een studfeduurver1enging voor peda-
gogiek gezien. in het buitenland
zijn de opleidingen al langer dan
hier. bovendien gaat het hier om
de ontwikkeling van programma's die
op een vlak liggen waar het intrin-
siek verantwoord is • Van onze kant
zijn we nogal beducht voor de in-
trinsieke motivatie waarmee elke
prof zijn vak blijft uitbreiden -
Een leerplan wordt nu eenmaal niet
opgesteld om tegemoet te komen aan
de wensen van de docenten. niet
voor he~ sekundair. maar evenmin
voor het universitair onderwijs -
Dat moest De Keyser toch weten.



DE TOEKOMST VAN AFRIKA
VOOJtt.en goe.dgt.vuldt. Kle.int. Aul.a. 6pitak op dondvuJag 14 6ebJt.UaJt.ipJt06U60Jt
Thomcu Kanga ovt.Jt dl. Jtt.ct.ntt. t.volutiu iJl A61LÜu1; di..t. op u..UnodigiJtg van dl.
Leuvt.n6t. a6deLUtg van dl. VeJte.n.ig.ótg VOo.ll Vt.Jtt.nigdt. NaUu.

Thomas Kanza werd geboren in 1933.
Na lagere en middelbare studies in
Lêopoldvi11e (het huidige Kinshasa)
wordt hij in 1952 toegelaten aan het
Psychologisch en Pedagogisch Insti-
tuut in Leuven. In 1956 is hij de
eerste Kongolese universiteitsgedi-
plomeerde ter wereld.
Bij zijn terugkeer in Kongo zal hij
psychologie gaan doceren. Het jaar
daarop komt hij terug naar Europa,
en wordt - als eerste Afrikaan -
toege!aten aan het Europakollege te
Brugge, waar hij in 1958 zijn diplo-
ma behaald. In de zomer van datzelf-
de jaar neemt hij deel aan een in-
ternationaal seminarie in Harvard,
onder leiding van professor Henry
Kissinger. Van oktober 1958 tot mei
'60 is hij staflid van het departe-
ment overzeese betrekkingen van de
EEG in Brussel.
Bij de onafhankelijkheid van Zafre
in juni 1960, wordt Kanza minister
in de regering Lumumba. In datzelfde
jaar wordt hij de eerste Zafrese am-
bassadeur bij de Verenigde Naties in
ew Vork. Daarna vervult hij de
funktie van speciaal gezant in Indiê
en tijdens de regering Tshombê wordt
hij de eerste Zafrese ambassadeur in
Londen. Nadien wordt hij minister
van buitenlandse zaken van de natio-
nalisten van Kisangani (het vroegere
Stanleyvi11e) , opererend vanuit
Kenya.
a de machtsovername door president

Ilobutu, geeft Kanza er de voorkeur
aan zijn akademische loopbaan verder
te volmaken. Na studies in de ge-
schiedenis te Londen, en in de poli-
tieke en ekonomische wetenschappen
te Oxford, brengt hij een jaar door
aan de universiteit van Harvard.
Sinds 1973 is hij professor in de
politieke wetenschappen aan de uni-
versiteit van Massachusetts in Bos-
ton, en aan St. Anthony 's College
in Dr.ford•
Sedert 1 februari' van dit jaar is
Kanza voor vier jaar in funktie als
direkteur-generaal van CAFRAD - Cen-
tre Africain de Formation et de
Recherche Administratives pour le
Dêve10ppement - in Tanger (Marokko)
waarvan momenteel 33 Afrikaanse
landen lid zijn.

Professor Kanza heeft talrijke wer-
ken over politieke problemen van
Afrika geschreven. Zijn meest beken-
de is waarschijnlijk het in 1972 in
het Frans en Engels - dit jaar zal
ook een Nederlandse vertaling ver-
sChijnen - gepubliceerde boek over
het Kongolese konflikt, waarin hij
de opkomst en de val van Lumumba be-
sChrijft. Andere werken van hem zijn
zijn : "Evolution and revolution in
Afrika" (1974), "Afrika must Change"
(1979) en "Chinese and Soviet Aid to
Mri ca" (1979), terwij1 dit jaar nog

een boek over de houding van de Af-
rikaanse landen tegenover de toetre-
ding van de volksrepubliek China tot
de Verenigde Naties zal verschijnen.

In zijn lezing te Leuven vertrok
Kanza van de vaststelling dat ieder
land elites en massa 's heeft; wan-
neer over de toekomst van een konti-
nent gepraat wordt, moet steeds voor
ogen gehouden worden dat de elites
die zullen bepalen. De toekomst van
Afrika hangt volgens hem dan ook af
van een minderheid.
Afrika is zich nog niet bewust ge-
worden van zijn macht ; met een pa~
rafraze op de beroemde uitspraak van
Napo1êon over China - "Quand la
Chine s' êvei11era ... 1e monde trem-
blera" - stelde hij dat Afrika ech-
ter zeer binnenkort zal ontwaken.
Als voorbeeld werd Namibiê geciteerd
dat in de komende jaren zeker onaf-
hankelijk zal worden. Hetgeen ge-
beurde met de sjah van Iran, is vol-
gens hem het lot dat de meeste Afri-
kaanse leiders te wachten staat, wan
neer zij aan de macht blijven door
buitenlandse krachten.
Voor Afrika ziet Kanza vooral drie
grote problemen: zich bewust worden
van de aanwezige natuurlijke rijk-
dommen, methodisch en effektief ge-
bruik maken van bekwame mensen, en
geen overdreven belang hechten aan
kapitaal. Het probleem van Afrika
tegenover de tw~e grootmachten ver-
geleek hij met een gevecht tussen
twee olifanten, waaronder vooral het
zand - Afrika - te lijden heeft.
Volgens Kanza zal het uur van de Af-
rikaanse bewustwording echter bin-
nenkort aanbreken: in Namibiê, in
Zimbabwe-Rhodesiê, in Zuid-Afrika ...
Het Afrikaanse kontinent kan het ko-
mende decennium gunstig tegemoet
zien; Kanza drukte zijn overtuiging
uit dat de toekomst door Afrika zal
beslist worden, en dat Europa - om-
wille van de gelijklopende vitale
belangen - hierbij een bondgenoot
zal worden. Tot slot ziet hij daarin
ook CAFRAD een rol spelen : door de
vorming van Afrikaanse experts, die
de natuurlijke rijkdommen van het
land moeten ontdekken.
Na zijn uiteenzetting werd Kanza
door het erg gêinteresseerde publiek
dan nog onderworpen aan een
een spervuur van vragen ...

Redaktie en medewerkers:
Johan Akkenmans, Relinde Baeten, Bart
Bongaerts, Johan Brusse1eers, An De
Wit, Herman Francq, Bruno Leynse,
Harcel I~eus, Jos Mergeay, Benedikte
Sokal, Hans Van den Broeck, Hilde Van
den Broeck, Danny Vandenbroucke, Paul
Van Damme, Bruno Van Gasse.

HvRIZONTAAL
1. persoon van wie men antwoorden
verwacht 2. enkel - ~lee - natte
aartsvader 3. vossenaam - tot 4.
lesoefeningen voor licenties 5. E-
lectric Light Orchestra - FrankriJk
- eerstkomend 6. Roemenië - eventu-
eel -vrouwelijke jongerenvereniging
7. te betalen - Baskische afschei-
dingsbeweging - reeds 8. oefenses-
sie voor kandidaturen 9. gehoorzaal
- schildvleugelig insekt 10. maakte
geluid tussen de tanden - slank
VERTIKAAL
1. minder oud - enge weg 2. waarach-
tig - kledingstuk 3. levendigheid -
dansgelegenheden 4. eerste letter -
Nationaal Instituut - Engels - huis-
dier 5. zich begeven - dik 6. lief -
klopje 7. regeringsreglement - meer
8. gewaardeerd oud - und vie1e ande-
re 9. knock-out - beslissende stu-
dieproef 10. koperafdruk - jongstle-
den - roomskatholiek

RAAD VOOR STUDENTENVOORZIENINGEN
BURO
Bij de beslissingen van het Buro
van de RvS werd voorzien in de
tijdelijke aanwerving van een
maatschappelijk werker voor de
periode dat W. Bosmans naar het
Ministerie van Nationale Opvoeding
wordt gedetacheerd (i.v.m. een
nakende hervorming van het studie-
beurzenstelsel, die uiteindelijk
toch zal uitdraaien op een bespa-
ringsmaatregel. Ondanks de mooie
woorden van W. Bosmans, vorig
jaar tijdens de aktie tegen de
10.000. Later meer daarover.)
Ter vervanging van W. Lorent, nu
direkteur op Cami110 Torres, zal
men een geschoold werkman aanwer-
ven.
STUDENTEN

BUDOETENKElT
(cfr. vorig verslag RvS).- De
Raad stelt aan de minister van
nationale opvoeding voor een der-
gelijk onderzoek te organiseren
op nationaal vlak, in onderwijs-
instellingen van alle takken van
het Hoger Onderwijs. De enkeite
wordt voorgelegd aan de personeels-
leden van de verschillende sociale
diensten voor konklusies of kommen-
taar.
MEDISCH CENTRUM
Het medisch centrum bracht een
aktiviteitenvers1ag uit waarin o.a.
blijkt dat de meeste tijd besteed
wordt aan het kuratieve werk.
Nu binnenkort de derde studenten-
arts verdwijnt (burgerdienst) zal
er nog minder aandacht aan het pre-
ventieve werk kunnen worden be-
steed.
De medische dienst verzocht daarom
de Raad bij de Raad van Beheer aan
te kloppen om een derde studenten-
arts voor het centrum aan te werven
Er waren echter tegenargumenten :
- preventief werk kan even goed
(zo niet beter) gedaan worden door
een niet-arts die daarvoor een
betere opleiding heeft (bv. psycho-
loog) en niet alles vanuit een so-
matische hoek bekijkt.
- achter het idee van een groeps-
praktijk staat de doelstelling de
almachtspositie van de arts in de
ziekenverzorging af te bouwen.
- de politiek van de sociale dien-
sten wordt steeds rigieder door er
professionals aan het werk te stel-
len.
- de Raad van Beheer is waarschijn-
lijk niet bereid geld af te dokken
voor een derde arts.
De Raad besloot toch dat het me-
disch centrum eerst moet zoeken
naar gewetensbezwaarden of stagi-
airs (dus toch een arts omdat zelfs
het curatieve werk niet door twee
mensen kan worden gedaan) en dat
men pas daarna een verzoek zou in-
dienen bij de Raad van Beheer.
VZW STUDENTENHUI

VESALIU

Wordt naar de volgende vergadering
verwezen.

ISOL

ISOL ontvangt nu subsidies van het
Algemeen Bestuur voor Ontwikke1ings·
samenwerking (ABOS) ten bedrage
van 735.000 fr. (Isol is erkend
als club). Het departement van
ontwikkelingssamenwerking pleit er-
voor dat er in Leuven een tehuis
zou komen voor buitenlandse studen-
ten. Een tehuis ontvangt veel
hogere subsidies van het ABOS.

VETO
VETO 13

verschijnt op 14 april

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 17 en 30 april
moeten uiterlijk op 2 april om
18.30 u. in 't Stuc ingeleverd wor-
den.

a.

Dit kadert in de politiek van mi-
nister Eyskens om aan de Vlaamse
universiteiten (die zich benadeeld
voelen tegenover de Waalse) meer geld
voor ontwikkelingssamenwerking uit te
keren. Vesa1ius voldoet volledig aan
de door het ABOS gestelde voorwaarden
om er een tehuis van te maken; het
moet echter wel beheerd worden door
een vzw. Ofwel wordt Iso1 volledig
bevoegd deze vzw uit te bouwen, ofwel
wordt er een aparte vzw opgericht. De
eerste mogelijkheid is niet wenselijk
gezien o.a. de interne moeilijkheden
en de huidige politiek van Isol. Dus
een aparte vzw.
Het buro van de RvS heeft hiervoor
statuten uitgewerkt die O.i. onaan-
vaardbaar zijn. Zowel in de algeme-
ne vergadering als in de raad van be-
heer zijn de studenten sterk onderver-
tegenwoordigd en in de A.V. worden
slechts 2 leden op 17 door Iso1 aan-
geduid. M.a.W. er wordt een tehuis
opgericht voor buitenlandse studenten
maar diezelfde studenten hebben (bij-
na) niets te zeggen in het beheer van
dat tehuis. Zo kan je misschien
kleuters behandelen maar geen volwas-
sen mensen.

INTER.. ELLATIE

1.- Regelmatig komen er in A1ma 2
BOBers die dan voor een kwartiertje
verdwijnen in het buro van de recep-
tioniste. De RvS was natuurlijk ver-
ontw~~!!_t,o~n_ze dit hoorde en
ALMA-direkteur Mangelschots zou er
iets aan doen. ,-, ,-
De heren bleven echter komen en'daar-
om besloten we zelf maar eens te gaan
kijken wat ze daar te smoesen hebben.
De receptioniste verklaarde (na eerst
afwisselend rood en groen te worden)
dat ze reeds tien jaar de pamfletten
verzamelt die aan de A1ma worden uit-
gedeeld,om die dan aan de BOB te over
handigen. Zij (en ook Mangelschots)
vindt dit doodnormaal. Je moet ten-
slotte je medemensen helpen ...
Wij vinden dat niet zo normaal.
(a) de BOB mag de kampus niet betre-
den zonder huiszoekingsbevel;
(b) het personeel hoeft de BOB niet
te helpen bij het aanleggen van lijs-
ten van'verdachte' sujetten en orga-
nisaties.
We gaan dus nog eens erg verontwaar-
digd doen op de volgende RvS en als
we er op tijd bij zijn houden we de
heren de volgende keer gewoon tegen.

2.- Voorzitter Servotte haalde ter •
zitting een enveloppe te voorschijn
en vroeg of Sociale Raad zichzelf
onder de bevoegdheid van de KUL had
geplaatst. En inderdaad, wij gebrui-
ken enveloppes met het embleem van de
KUL en ons adres erop. Wij hadden
daar in het verleden geen acht op ge-
slagen, maar moeten de vice-rector
voor een keertje gelijk geven: dat
gaat niet op. Sociale Raad valt niet
onder de bevoegdheid van de KUL, maar
moet dan ook niet haar embleem gebrui-
ken. Als de voorraad op is, zullen
we nieuwe omslagen laten drukken ...

VETO 14
verschijnt 28 april
redaktie: vrijdag 28 maart om 16 u.
in 't Stuc.
artikels, reakties e.d. worden op de
redaktie ('t Stuc) ingewacht tegen
11 april.
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 2 en 14 mei
worden uiterlijk op 18 april om
18.30 u. op de redaktie verwacht.
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- een goeie kursusdienst
- een stevig eerstejaarsonthaal
- een aktieve werking rond

doceergedrag
& kompensatieprincipes (wel vernieuwing,

geen stofverzwaring)
& eksamenspreiding ?!? (creditsystem ?)
& onze opleiding in globo
& onze vorming (sport, kultuur, ontspanning)

- blokvorming met andere kringen naar de overheid toe

4. , Ik. I• .
'11.11: d...cJ.",,'t~. "'",, ........-., ................ ). ~o•• t.c,....~
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DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEf ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN" ,) OP TE NEMEN. INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN. DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (uiterste datum voor kopij: zie laatste pag11l11Veto)

PERFORM
DE NAAM ZEGT HET ZELF: PERFOR-

t1ANCE
Performances zijn vaak nogal ingewik-
kelde toestanden die niet zo gemakke-
lijk te realiseren zijn. En toch: de
kring-in-opbouw Mecenas (Kunsthisto-
rische Kring) waagt zich op 27 maart
aan dergelijk initiatief, in de Gro-
te Aula om 20.30u.
Ze brengt de groep "Perform" naar
hier met de produktie "Tot Abi" -
een situatie.
Perform is een Antwerpse kulturele
groep die meewerkt aan meerdere pro-
jekten, gesitueerd rond eigentijdse
kunst en animatie. Zo is de groep o.
a. aktief op het gebied van perfor-
mance, koncept-art, alternatief tea-
ter en kabaret. Zij beoogt het open-
breken van de begrenzingen, waarin
tradi tionee 1 "aan kunst wordt qedaan"
Door de nieuwe uitdrukkingsmogelijk-
heden, bevrijd van de akademische
kunstgrepen, wordt het veld voor kre-
atieve kommunikatie onbeperkt ver-
ruimd. Het blijft niet langer voorbe-
houden aan mensen die daarvoor speci-
ale opleiding kregen en technische
vakkennis verwierven. Al wie verbeel-
ding heeft kan gewoon zijn eigen me-
dium kreëren, los van de bestaande
disciplines. Dit houdt meteen in dat
de kompartimentering tussen die dis-
ciplines vervaagt en dat hun wissel-
werking veel soepeler wordt.
De basis van het gebeuren "Tot Abi"
-een situatie- is de konstruktie van
2 geometrische vormen waarin telkens
een andere organisatorische substan-
tie geïntegreerd wordt. In de gekre-
eerde situatie is de mens als medium
enkel fysische betrokkenheid en wordt
hij een objektief gegeven. Het onder-
gaan en de bewustwording van deze
nieuwe realiteit door het individu
wordt omschreven als "Tot Abi".
Allen daarheen, voor 50 frankskes.

Mecenas

,

ALS KRISTUS NO HAD GELEEFD,
ZOU HIJ WAARSCHIJNLIJK GEFU-
SILLEERD ZIJN GEWORDEN MET

EEN FN-GEWEER
Al enkele jaren wordt Goede Vrijdag
door wapenhandel-tegenstanders aan-
gegrepen om de aandacht van de pu-
blieke opinie te vestigen op de nog
steeds florisserende maar nefaste
wapenhandel. Al mag België dan on-
langs uit de top-tien der rijkste
landen gevallen zijn, het blijft me-
de aan de spits als wapenproducent
en -leverancier, vooral aan Derde
Wereldlanden. Ondertussen
Ondertussen verdwiJnt het voorstel
Glinne (sterkere kontrole op de wa-
penhandel) in het parlement onder
het stof en hoor je ook geen gebene-
dijt woord over konkrete onderhande-
lingen over de omschakeling van de
wapenindustrie tussen overheid, vak-
bond en industrie.
O.m. om hierop de aandacht te vesti-
gen gaan er in de Goede Week mani-
festaties door. In Leuven organi-
seert Pax Christi op 4 april een
Stille Tocht; deze vertrekt om 13.30
u op de Oude Markt en wordt rond 15
u op het Hooverp1ein verwacht.

Pax Christi Leuven
Paul Fontaine
Herestraat 21
3000 Leuven

VAKANTIEREGELING 'T STUC
Tijdens de werkdagen van de Paasva-
kantie (31 maart - 18 april) zijn de
vergaderzalen, ateliers kantoren en
permanentie open van 9u tot 12u30 en
van 14u tot 18u30 (dus IS avonds
niét).
De bar blijft elke dag op haar norma-
le uren open d.W.Z. 12u tot 02u

DE PESTKLOOTI II WIJ ZOUDEN
EEN AND~RE TITEL VERZONNEN

HEBBEN
Waarschijnlijk met het oog op de
moeilijke dagen die in It verschiet
liggen, heeft het Filmforum Hever-
lee als laatste in zin reeks 179-
170 een Franse komedie gekozen:
"LIEmmerdeur" in It Frans - de Ne-
derlandse vertaling: zie hoger.
Het is een 1973-geva1letje van E-
duard Mo1inaro met twee Franse (?)
vedetten: Lino Ventura als beroeps-
killer, en Jacques Bre1 als kandi-
daad zelfmoordenaar.
Die twee personages hebben eigen-
lijk niks met elkaar te maken, maar
de film zou geen komedie zijn als
het toeval niet wilde dat ze elkaar
net wél voor de voeten lopen, voor-
al dan Brel die het klusje dat Ven-
tura moet opknappen danig in de war
stuurt.
Het draait erop uit dat de "harde"
Ventura op sommige momenten meer
weg heeft van een kindermeid (voor
Bre1) dan van een gangster - een
rol die hij zo vaak vertolkt heeft
en die Ventura nu zelf parodieert.
Jacques Brel, op zich al een spich-
tige figuur, kan zich hier als
zelfmoordenaar-in-spe danig uitle-
ven.

Filmforum
Heverlee

•



DE KRING VAN DE KRINGLOOP
Kringloop staat voor hergebruik, re-
kuperatie en valorisatie van wat in
orze wegwerpmaatschappij de vuilnis-
bak of de riool ingaat. Kringloop
gaat de grondstofverspilling tegen
en beperkt milieuverontreiniging. In
de Kringloopweek wordt ingegaan op
o.a. de algemene problematiek van
grondstof- en energieschaarste, de
mogelijkheden tot kringloopgebruik
op individueel en huishoudelijk vlak,
energie uit afval en biomassa ...
Deze Kringloopweek gaat door in het
vormingscentr~m It Kasteeltje (Remy-
laan 9 3020 Wijgmaal); in de prijs
van 2000 fr (1600 studenten en werk-
lozen) is alles inbegrepen. Inschrij-
ven kan door de deelnemersprijs te
storten van

Dialoog Werkgroep Techno-
logie

Celestijnenlaan 101
3030 Heverlee
016/22.62.66
rek.nr. 001-0695768-63

ANSEREHME: LENTEWEEKEND
Voel je ook reeds het botten van de
bomen? De natuur die ontwaakt uit
haar winterslaap. Dan ben je wellicht
geïnteresseerd in het lenteweekend
dat georganiseerd wordt door de werk-
groep Anseremme van vrijdag 18 tot
zondag 20 april (laatste weekend van
de paasvakantie). Het zal plaatsvin-
den in ons oud hotelletje aan de oe-
ver van de Maas. Het vertrek is voor-
zien rond 18u aan het station van Leu
ven.
Op het programma staan o.a. kennisma-
king, een diamontage i.v.m. de natuuç
een lange wandeling (met woudlopers-
keuken) o.l.v. een ervaren natuur-
gids. Op zondag zijn we vrceg uit de
veren voor een dauwtrip. Ook de krea-
tiviteit komt aan bod bij muurschil-
deren, brood bakken, ...
Wat breng je best mee? Toiletgerief,
lakens of slaapzak (geen dekens),
kussensloop, warme kledij en wandel-
schoenen, muziekinstrumenten (?) ...
De onkosten zullen + 600 fr bedragen.
Voor verdere inlichtingen of inschrij·
vingen (vóór 12 april) kan je terecht
bij Pat Lowette (Arenbergcité, blok
1/0 Tervuursevest 103, Heverlee) of
bij Ivo Van Horebeek (Ter Elstlaan
2, Heverlee).

Herkgroep Anseremme - UP

WEG
WldZER

GERMANIA'S ONOVERTROFFEN,
BLITZSNELLE EN OVERTUIGENDE LI-
TERAIRE WEDSTRIJD •••
Na de talrijke aankondigingen en der-
gelijke puilt ons kantoortje van de
inzendingen ... of hoe je een utopi-
sche zin kan maken.
Neewel, helaas hadden we zoveel om
ons hoofd dat de traditionele lite-
raire wedstrijd er even buiten viel.
Maar niet getreurd: hij:zij komt er
wel degelijk!!! En vermits de tradi-
tie wou dat men reeds alng op voor-
hand wist dat er een literarie wed-
strijd was, en waar, en hoe, en hoe-
veel, en waarom, ... besloten we het
dit keer op een blitzmanier te doen.
Dus:
De wedstrijd kan een sukses worden
als je om het even welk literair
stuk (proza, poëzie, drama ...) van
eigen hand voor 28 maart in gesloten
omslag binnenstuurt bij Eric Verhae-
gen (Vaartstr. 66), Bernadette Hille-
waert (Geldenaaksevest 16 Leuven),
Relinde Geys (Tervuursestr. 44); je
je inzendingen in vijf(5)-voud onder
schuilnaam inlevert met ook een apar-
te envelop je echte naam en adres.
De prijzen liggen zo goed als vast,
dus dat blijft een ver(r)assing. Er
bestaan nog altijd kontakten met Ac-
co, onze kopie en boeken broeders.
Je tekst wordt beoordeeld door de he-
ren Brems, Couttenier, Schoolmees-
ters en Vermoortel. De prijzen zullen
uitgereikt worden. Je geniet meteen
ook van een publikatie in het belang-
rijke lokale tijdschrift "Le Petit
Germain" .

Germania

•



UJr,t .2, maul1lt
IT STUC, BAR, l5u
café par1ant: "Don Quichot" van Gui-
do Lauwaert in het kader van het Po-
eziegebeuren
inkom: gratis
(org. Kultuurraad)
IT STUC, vergaderzaal, 20u
bijeenkomst Chi1i-komitee

DE VALK, 20u
paneelgesprek: "het gevangenisbe-
leid in België; wantoestanden in
de nieuwe gevangenis Lantin nabij
Luik" m.m.v. prof. L. Van Outrive,
Dhr. Becker (Liga Rechten van de
Mens), Dhr. Johan Goethals (psycho-
loog)
inkom: gratis
(org. Klachtenburo)

UNIVERSITAIRE PAROCHIE, 20u
info-avond: reizen naar de Derde We-
reld
inkom: gratis
(org. UP)

GROTE AULA, 20.l5u
optreden Universitair Harmonie-Or-
kest o.l.v. Louis Weemae1s met wer-
ken van o.a. Strauss, Gounod, Von
Suppé, Bach
inkom: 110/50 (studenten)
(org. Pers & Voorlichting KULeuven)
IT STUC, ANIMATIEZAAL, 2lu
Poëziegebeuren
inkom: 40/30 (leden)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
Stuc maart)

clund. II m~
NIEUWBOU\1 W & L, 8ste verd., 19.30u
voordracht: "Basisgeloof van 500 mil-
joen Hindoes" door dr. ~I.M. Ca 11e-
waert
inkom: gratis
(org. Inforiënt)

ISOL, 20u
voordracht: "Sense and nonsense of
the Law" door prof. J. Broekman
inkom: gratis
(org. ISOL)
IT STUC, ateliers
kreatief atelier: driedimensioneel
werken met diverse materialen
deelname: 72/60 (leden)
(org. Kultuurraad

KOLLEGE SALVATORlANEN (Naamsesteen-
weg 492 Heverlee), 20u
voordracnt: "Natuurproblemen zijn
beschavingsproblemen" door prof.
Libbrecht
inkom: gratis
(org.?)

PAVO (aan gemeentehuis Heverlee), 20u
diaporama over Mexico
inkom: 9ratis
(org. ?)

GROTE AULA, 20.30u
Performance: "Tot abi - een situa-
tie" door Perform
inkom: 50
(org. Mecenas - zie ommekant)

DE VALK, l5u
voordracht: "Asy1um: discovering
a way home" door dhr. Red1er (me-
dewerker Laing)
inkom: gratis
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit)

LEMMENSINSTITUUT, l8.30u en 20.30u
Passiekoncert door de ensembles
van het Lemmensinstituut
inkom: 100/70 (studenten)
(org. Koncertvrienden Lemrnensinsti-
tuut)

tot 29 maart
HALFMAART-GALERIJ (Half Maartstr.17)
"Vreemd genoeg", tekeningen in pot-
lood en pastel van Jan Berckmans
l4-l9u

tot 30 maart
GALERIJ EMBRYO (J.Lipsiusstr.20)
schilderijen van Ignace Van Isacker
en etsen van Jef Van Grieken
l4-l8u

tot 28 maart
SPORTHAL (Sportkot)
"Sport en hedendaagse kunst in
Vlaanderen"
10-19u

tot 2 apri 1
TENTOONSTELLINGSZAAL W & L
"Leuven graaft naar zijn verleden"
ll-19u; zat: 9-l3u; zo: niet

.,,--
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IT STUC, BAR, 2lu
café chantant met Erro1l Dixon
inkom: gratis
(org. Kultuurraad)

STATION LEUVEN, l8u
vertrek Lenteweekend naar Anseremme
deelname: 600
(org. \lerkgroep Anseremme, UP - zie
ommekant)

ABDIJ VLIERBEEK, 20u
benefietavond met o.a. The Singles
en The Brickx
inkom: ?
(org. VAKA-Leuven)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: "Satansbraten" van R.lL Fass-
binder in kader van Festival Jonge
Duitse Film
inkom: 50/40(leden)
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St april-mei)

AUDITORIUM VESALIUS, 22.20u
film: "Der Fussganger" van M.
Sche1l in kader van Festival Jonge
Duitse Film
inkom: 40/50 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie St-
v-St april-mei)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
fi1m: "Die Frau Gegenüber" van H.
HHver - Festival Jonge Duitse Film
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie St-
v-St april-mei)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare 1ezi ng: "De roep om een
meester en het pad der transfigura-
tie"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap, Lin-
delei 9 Gent)

AUDITORIUM K -Heverlee)
film: "L'Enmerdeur " van E. Molina-
ro
inkom: 40
(org. Filmforum Heverlee - zie om-
mekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 22.30u
film: "Alice in den Städten" van
W. Wenders - Festival Jonge Duitse
film
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie St-
v-St april-mei)

ELCKER-IK,17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROUI~KERK, l8.l5u
viering
(org. UP)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film: "Jane bleibt Jane" van W.
Bockmeyer
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie St-
v-St april-mei)
IT STUC, VERGADERZAAL
vormingsvergadering AIB

AUDITORIUM VESALIUS, 22.30u
film: "Winifred Wagner" van Syber-
berg - Festival Jonge Duitse Film
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie St-
v-St april-mei)

STEDELIJKE SPORT- EN FEESTZAAL (Rij-
schoolstr.) l2u
nationale individuele karate kampi-
oenschappen
inkom: 100/80 (vvk)
(org. Tsinto Karate Klub)

O.L.VROUWKERK, l8.l5u
viering
(org. UP)

STADSSCHOUWBURG, 20u
operette: "Venus in zijde" van R.
Stolz door Jong Moedig-Mechelen
inkom: 225 à 60
(org. Stadsschouwburg)

KULTUREEL CENTRUM LEUVEN (Brusselse-
str), 20u
voordracht: "De vrouw bevraagt een
mannenkerk" door mevr. Geens
inkom: gratis
(org. ?)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Les rendez-vous dlAnna" van
Chantal Akerman
inkom: 50/40 (leden)
(org. Alternatief Circuit - zie St-
v-St maart)

~. LJ a;wit
zo». 30/ffJaruvé OUDE MARKT, l3.30u

vertrek Stille Tocht in kader van
de aktie tegen de wapenhandel
(org. Pax Christi Leuven - zie om-
mekant)O.L.VROUWKERK, llu

viering
(org. UP)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS LEUVEN, llu
zondagmiddagkoncert door Roel Diel-
tjens (cello), Jocelyne Luh (piano)
mmv de muziekkapel koningin Elisa-
beth
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

KERSOUWKE, l5u
poppenteater: "Vrouw Holle" door
Hasseltse Tijl
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

IT KASTEELTJE, Wijgmaal, 10u
begin Kringloopweek
deelname: 2000/1600
(org. Dialoog Werkgroep Technologie
- zie ollT'lekant)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: "Keer u om!"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap, Lin-
delei 9 Gent)




