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Oe IU!gl!JLing Is du.6 gevaU.en. Wel'./Leen4. VOM de ~tudenun valt dat r«1li.c.h.t
nogal mee. Oe gewone VILac.ht we.t.6voo,uteUen Mnd olldVUJJij~ en wUvellJoUa.üt
bel.Ud ~tond .bmrellJoICU.A een4 VOOIt de dCWl.

Het we.t.6vOO.'l,6tel Mnd de agglte.gCULt.\opt.~ .u. I'./L lw van. Al.J, dat .ütdeJLda.ad
in de val van de ltegl!JLing müiutCWld ,iJ" zou dat u:el ~ e_e~oede zaak
kwmen ujn. Oaalt I'./L momente een poUUêli akkoolLd ..tu6~en kJiA:6ten-demolVî4ten
en ~0c.ia.U6te.n OVI'./L cUe ma.tl'.lLÁ.e,iJ" vi.d I'./L weinig te doen. Oat vVL.andVLt
ec.h.t1'./Lm.i6~c.h.i.en wel b.i.j de woeUge ~to.lLmen van de 60JUna.ti.e, en met ve/tk.i.e-
z.ingen fuut men zekl'./L nooU weten ••• In elk geval gee6.t de val van 1Ja~

ujn VJloUjke bende een aan.ta.t g·'LOepende. lutn6 om cUepe.ILop het agglt.egaat
.in te gaan.

'OO.'l,6:tel_dat ,,,

m.u.che GIulden.
dat het Met cUe VÓÓIt de ~to.lLm uw.
Het bel.cutglÛjlu.te VOO.'l,6tel ui.t het peloton g.ing OVI'./L de ~tudi.t.6.i.nanci.1!JLing.
Je hVL.innVLt je al.Uc.lt.t nog de koJrmi.6ûu cUe Ramaec.kellJo volLig ja.olr. ~ It.e-
aktie op de 10 OOO-akti.e .ing1'.lLÁ.c.ht hee6t. O.ie k0Jrmi.6ûu moeten Mnd deze
tijd ItUuUl'./LeIl .in een de6.ini.t.ie~ VOO.'l,6tel van bWltZen4twel. Hoe dat l'./LU.it
zou ZÁ..Vl ~tolld e.igenUjk al. van .ut het begin van de u..'elt.lWtg van de koJrmi.6~.iu
veut, vt'JUni.û men uil.cIJwkkeUjk vl'./Lpt..icht uw om lUnnen hU lw1.d.ige budget
te blijven, hoelCel. dat een 41'.1LÁ.euzehl'./LvoJt.rn.ingkompleet onmogeUJk lICUlk.t: !
!at16t een aantal. oppl'./Lvl.aklUge accen.tv(!..'l,6chu.iv.ingen, v.iel I'./L dan ook u..'e.in.4J
gow van het u:e.uvoo~tel ze v(!/U!t1clt.ten. 8ove.ncUen zou men jfllten lIIOeten
unc.h.ten hebben VOOIt.men wel'./LOVI'./LcUe pJt.Obt~ zou l4i.Uen p.\4ten hebben.
Ook h.iI'./L komt de val. van de lt.egl!JLing du.6 pJt.ec..iu op .t.ijd.
Hoe het nu ve.lLdl'./Lgaat, weten we It..iet: 1.Ia.lL.t~ fuut tl'./LUg o~taan, aUVLle.i
andl'./L(!. kombinat.iu ujn ook mogeUjk. flit cUng bUj6t ec.h.t1'./LVOOIt.o~ van
gMOt belang: hopeUjk,iJ, I'./L VOOII.het paJ!lemen.ta.ilt. It.ec.u geen n.iwwe Jt.ege-
1Ling, zodat de ne6eute voo.'l,6.teUen VOOIt een jaalt gebtokkevUf ujn.
fn zo ue je. maaJt. wel'./L: ook het kolll!llUUlUta..i hee6t ujn goede. kanten.
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UIT EEN INTERVIEW MEr
(Ilron: Germaantje nr 2) PROFESSOR DROSTE

•••
H.i1'./L volgen enkele. .in.tl'./LUun.t.t ~pJt.aken ui.t een .intl'./Lv.iew van zo In negen

.. btadujden.
PM6u~olt. Dlto~te .u. NedVLtandI'./L. H.ij gee.6t~.indI. '6. tu aan de. K.U. L., .in
de. algemene ~chap. In 1910 weJt.d h.ij benoemd tot gewoon hoogtl'./Laalr..

(redaktie) Wilt U volledig lid wor-
den van deze gemeenschap (als Neder-
lander in Belgi~ nl.) ?
(Droste) Nee, ik wil van geen er.kele
gemeenschap lid zijn, behalve van a)
mijn gezin en b) van, laat ik maar
zeggen, de taalwetenschap, de rest
interesseert me steeds minder.
(R) Is dat defaitisme ?
(D~ Nee, dat is seniele aftakeling.
(R Dus U stelt zich op als individu
(0 Ja, maar ik voel me in Belgi~
niet meer buitengesloten of opgenome~
dan in Nederland hoor. Als men denkt
: dat is een Nederlander die hier
niet wil inburgeren, dan is dat hele-
maal niet waar. Ik zou bijvoorbeeld
nooit meer behoefte hebben om naar
ederland terug te gaan. Alhoewel ik

er regelmatig naar toe wil omdat er
andere dingen gebeuren dan hier. Maar
ik ben niet meer zo erg gelnteres-
seerd in dingen, ik ben van de poli-
tiek losgeraakt, omdat ik hier een-
voudigweg aan het.-pol1t1eke leven
niet mocht deelnemen. En ik ben lang-
zamerhand zo cynisch geworden dat ik
ook niet meer aan welk politiek leven
dan ook wens deel te nemen.
(R) U hebt wel een kijk op politieke
toestanden 7
(D) Ja, matig. U bedoelt dat ik nou
iets moet zeggen over de politieke
toestanden hier (hilariteit).
(R) Tindemans, Van Agt en Droste,
rijmt dat?
(0) (bedenkelijk) Over Van Agt kan ik
niets goeds zeggen. Het is een stu-
diegenoot van mij, en ik herinner me
nog een verhaal dat indertijd bij on~
in de studentenvereniging in omloop
was. Van Agt zou een wandeling maken
met een vriend van hem in de Achter-
hoek. Ze hadden de avond tevoren
zwaar getafeld. Oe volgende morgen
komt Van Agt bij die vriend van hem
de kamer binnen en spreekt de volgen-
de woorden: (declamerend) "Piet,
Piet, fluks uit de veren. Het belooft
een opalen dag te worden." Einde ci-
taat. Ik vind dat deze man door deze
uitspraak, als twintigjarige jongen,
van de wieg tot het graf getypeerd
is. Ik hou niet van dit soort mensen,
dat zo verstrikt zitten in clichês
vind ik afgrijselijk.
indemans ken ik niet zo goed. Hij

lijkt me een figuur die in dezelfde
orde valt. En het lijkt me dat mijn
waardering voor hem ook niet groter
is dan de waardering die ik voor Van
Agt heb. Laat ik het maar zo voor-
zichtig formuleren.

(verderop: even over Neerlands
Hoop)
(0) (...) Ik beschouw Bram en Freek
als een randverschijnsel, als een ge-
lukkige uitzondering in een wereld
die gekenmerkt wordt door een uitzon-
derlijk querulantisme, zelfingenomen-
heid, een neiging om tegen alles te
protesteren waartegen maar kan gepro-
testeerd worden. Ik ben dus niet zo
erg optimistisch over dat land. Ik
beschouw Bram en Freek, Koot en Bie
als de uitzonderingen niet typerend
voor de natie. Ik krijg soms de in-
druk dat de Nederlandse religie lang-
zamerhand omgebogen is naar een nieuw
soort. religie : de religie van het
zelfbeklag en van de aanklacht, en

de religie van de geheven wijsvinger
die een soort van heilstaat op aarde
p'reekt. Haar de verkondigers daarvan
vind ik modieuze, allemaal in êên
bepaalde richting denkende lieden.
·Ik voor mijn part zie er niet zoveel-
heil in.

(nog een ander punt :) (...) Het ge-
val Dequeecker lijkt symptomatiSCh
voor de bedenkelijkheid van de K van
KUL. Toen deze het priesterambt neer-
legde om te trouwen, mocht hij zijn
hoogleraarschap in de teologische
fakulteit ruilen voor een leerstoel
judafstiek in Letteren en Wijsbegeer-
te (keuzevak Hedendaagse Hebreeuwse
Letterkunde). K voor katholiek, of
R voor repressie 7
(R) Oequeecker werd dus charmant weg-
gepromoveerd .
(0) Nee nee, dat mag je niet zeggen.
(~) Geneutraliseerd 7
(0) In zekere zin. Maar de teolo-
gische fakulteit is het laatste bol-
werk van Rome dat we hier in België
nog hebben. Je moet Rome ook wat gun-
nen. Natuurlijk staat het geval D.
niet op zichzelf. Ik vind onze uni-
versiteit voorbeeldig om zulke din-
gen harmonisch or te lossen. Neem nou
eens de KUNijmegen waarvan ik pupil
ben. Ik zou je een dokument kunnen
laten zien waarin gesteld wordt dat
ik niet genoemd ben daar omdat ik
niet katholiek ben. Enige jaren later
ben ik wel in Leuven benoemd zonder
dat dat enig probleem bood. Hoe kan
ik dan deze universiteit intolerantie
aansmeren 7 Nijmegen had een ander
standpunt, en dan zal ik je nog wat
zeggen: ik neem ze dat helemaal
niet kwalijk.

'.

. {Rj Is die "K" geen -anaChronisme 7'
Hoe serieus is die "K" 1
(0) Ik denk niêi dat vële mensen die
"K" nog serieus nemen. Ik herinner
me dat een aantal jaren geleden door
onze vice-rektor een stuk werd wegge-
schreven over deze kwestie. Wat mij
is opgevallen, is dat er heel weinig
reaktie op kwam. Typisch Belgisch.
Oe mensen dachten: "Han, wind je
niet op over dat soort teoretische
zaken. Het loopt toch allemaal goed."
Ikzelf heb daar een erg uitvoerig
kommentaar bijgeschreven.

_.
veJt.vo.lg p. t
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(R) Typisch Hollands.
(0) Kijk, die "K" is een kultureel
verschijnsel en ik heb gepleit om ze
te behouden. Zelfs de meest ongelovi-
ge van mijn vrienden - en die zijn
heel wat ongeloviger dan de ongelovi-
ge Th~s die ik ben - die trouwen
in de kerk, die laten hun kinderen
dopen, en die worden vanuit de kerk
begraven. Wil je de mensen dat ont-
zeggen? Nee toch. Als ze daar be-
hoefte aan hebben.

• In leien .. nu _ '_'d ~ ....
et! et' _ prabe_ "" .. a"".·

ka.thoUcU.me. iA inhoud e.n vvr.pakJUng.
En de. veJr.pak1Ung iA Vlg be.l.anglLi..jk.
De verpakking is bijvoorbeeld het ce-
libaat. Dat vind ik een dermate on-
zinnige overleefde instelling, daar
heb ik natuurlijk geen goed woord
voor. Allee, het is mijn zaak niet.
Kijk, als er een voetbalvereniging
is in Kessel-lo en die eist dat alle
voetballers vanwege de kuisheid met
lange kousen lopen, dan moeten zij
dat natuurlijk weten. Ik ga er geen
oordeel over uitspreken. Ik zal hoog-
stens zeggen: bij deze zwartekou-
senklub hoor ik niet thuis.
(R) tiaar U zit er toch ingebakken?
(0) Helemaal niet.
(R) U bent dan toch door het systeem
opgeslorpt?

(0) Nee, ik ben hier binnengehaald
met expliciet stellen van mijn kant
ik ben niet katholiek. En de univer-
siteit heeft dat zeer bewust willen
aanvaarden. En dat vind ik hier een
pro, zeker vanuit mijn standpunt,
want het bevalt me hier erg goed.
(R) ~e willen het even over een ande-
re boeg gooien. Ziet U nog brood in
de studentenaktie ?
(0) Kijk, ik heb me vroeger erg opge-
wonden over de betrekkelijke rechte-
loosheid van de studenten hier, en ik
heb meermaals met een zekere overtui-
ging deelgenomen aan protestvergade-
ringen. Nou, om te beginnen zal ik
dat niet meer doen, eenvoudigweg uit
geestelijke luiheid. Ik ben er me
zeer van bewust dat dat geen pro is,
en ik konstateer dat gewoon. Ik ben
wat maatschappelijke problematiek be
treft soms al in mijn emeritaat. Zo
zie ik het: er zijn twee kleine
groepen koplopers: de ene groep is
werkelijk sociaal bewogen, en de an-
dere zijn de beroepsprotesteerders.
En de grote massa, die doet geen
moer. Die denkt bij een staking:
da's lekker een paar dagen vrij, dan
kan ik es langer uitslapen. Nou, als
je dat keer op keer konstateert bij
om het even welk maatschappelijk pro
bleem, dan zeg je gauw: laat de an
deren het maar zelf uitzoeken. Er is
êên ding dat me sterk interesseert,
alles wat met het woord samenhangt,
en laat me daar maar mee bezig zijn.
(R) Vrij eskapistisch, niet?
(0) Ik ben het roerend met je eens.
Ik vind het lafhartig, in alle op-
zichten te veroordelen, maaA aange.-
u.e.n Ite.t kan, doe..ik hu maaA.
(R) Dat komt neer op een zelfde hou-
ding als die van de grote indifferen
te meute
(0) Ja.

(R) "Ik heb het wel bekeken" ?
(0) luister, "repressieve toleran-
tie" dat is iets dat al lang achter-
haald is. Het is de wezenlijke onve~
schilligheid van de grote groep die
verantwoordelijk is voor de zaak. En
niet de kleine groep met de figuur-
lijke touwtjes in handen. Kijk, fas-
cisme is niet een verschijnsel van
een kleine groep slechterikken, het
is een verschijnsel van een grote
groep ongeïnteresseerden. Ik vind
het erg tragisch dat nou juist onder
de jonge mensen die het zouden moe-
ten doen, dat daar zo'n grote onver-
schilligheid heerst. Ik vind van me-
zelf dat ik het recht heb om langza-
merhand ongeïnteresseerd te zijn op
basis van mijn seniliteit. Hijn afta-
kelingsproces laat me niet meer toe
op de barricades te gaan staan. Ik
zal de eerste zijn die door een
steen getroffen word, dat is tegeno-
ver mijn gezin niet meer verantwoord
(R) Ik vind dat erg eerlijk, wat U
nu zegt.
(0) Ik zou er mij inderdaad voor moe-
ten generen ... Ik geneer me echter
niet meer voor deze zwakheid. Waarom
het dan niet openlijk bekennen?
(R) U zou ook achter de barrikades
kunnen gaan staan .,.
(0) Jaja, hebben jullie al eens opge·
merkt jongens, dat er in de wereld
geprotesteerd werd tegen talloze za-
ken waarbij het protest zo erg in de
mode was? Neem nou Vietnam. Vijf
jaar te laat. Hen begon pas te pro-
testeren toen het in de mode raakte.
aar tegen het regime van Pol Pot in

Cambodja is nooit geprotesteerd. Dat
lag gewoon niet zo erg goed in de
markt. Daar begon men daar maar niet
aan. Ik geloof gwoon n.<.u me.Vl .in
de. e.VlUjkhUd e.n onba.tU.zu.c.h-ti.ghUd
van hu pILOtut.
(R) Kan je de aktie tegen de 10 000
daar ook onder klasseren ?
(0) Het valt mij op dat studenten
wel erg vaak protesteren over de
kleine onaangenaamheden die hen te
beurt vallen en niet over grote on-
rechtvaardigheden die hen omringen.
(R) !laar de aktie kaderde in eer rui-
mer protest tegen de sociale afbraak·
politiek.
(0) Ja, nee ... ~laar het was toch wel
een protest uit eigenbelang. Dat is
op zichzelf-niet· zo bezwaarlijk hoor.
Ik vind die 10 000 ook erg vervelend
: het kost mij veel meer dan ik zou
willen betalen. Maar ja, we worden
arm en het geld moet ergens vandaan

komen. Ik heb nog nooli pILOtu.t ge.-
hooM van de. J..tude.n.tVt tege.n hu
6e.U d.a.t ze. de. J. ta.a..t 9 e.dwt.e.nde. l( aan-
t:a.1. [anen, e.n dan nog .in ve.le. ge.val-
te.n andVlhal.6 ke.Vl 1IIe.Vl, e.e.n bom
geld kOJ.te.n. En daarna komen ze in
een beroep terecht waar ze een veel-
voud gaan verdienen van mensen die
niet zo lang van de staat hebben ge-
profiteerd. En daar steekt het pro-
test tegen de 10 000 wat schril bij
af. Jongens, wat een somber verhaal
wordt di t.

(iets verder is het toch al niet zo
somber meer :)
(0) Ik ben een zeer opgewekt mens.
Dat weten jullie trouwens wel. Je
ziet me nooit met een somber gezicht
Ik doe mijn werk met grenzeloze
vreugde.

(en dat is geen wonder, want nog wat
verder lezen we :)
(R) U werkt hard?
(0) Jongens, ik zeg altijd, dat pro-
fessoraat, dat is het fijnste wat er
is. Dat is: betaald worden voor je
hobbyisme. Dag in dag uit amuseer ik
me met wat ik zelf leuk vind, en el-
ke maand storten ze maar een bom
geld op mijn rekening. 'En dan zeg ik
jongens, jongens ... In de vakantie
OOK. (...)
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DEFORMATIE VAN DE
Voo)!. e.en voUe. Kte..<.ne.Aula. ga6 8rtr - joVlnaliAt V.i.Jc.kUe.le.man op maandag 10
lIIt1I1Itt voo)!. de. Leuve.nJ>e. a 6de.l.<.ng van de. VVle.n.<.g.<.ngvoon: de. VVle.n.i.g de. NaUu
e.en uUe.e.nze.t.t.<.ng OVVl de. aktue.le. touta.nd .in IIIJJII..

Toen hij in november '79 voor de der-
de maal dat jaar naar Iran ging, was
de toestand er rustig; alleen op de
"avenue Taleghani" was het druk, en
daar bevonden zich dan ook de ver-
schillende Amerikaanse TV-stations.
De oorlogskorrespondenten, die van
land tot land neerstrijken om bloed
te zien, kwamen er 'bewijzen wat er
te bewijzen is'. Dit frappante voor-
beeld geeft volgens Dirk Tieleman een
goede illustratie van het feit dat er
in verband met Iran sprake is van een
"deformatie inzake informatie".

Wat is er dan wel aan de hand?
In ieder geval een fanatieke revolu-
tie, doch met daarachter een voorge-
schiedenis, die heel ver teruggaat.
Tieleman begon zijn verhaal in '73-
'74, met de verviervoudiging van de
olieprijzen. Deze verhoging bezorgde
de sjah enorme olie-inkomsten en maak·
te dat het land op enkele jaren tijd
niet meer te herkennen was: Iran werd
plots in de 21ste eeuw gedropt.
Deze ontwikkeling ging ook gepaard
met een verwestersing; het stond goed
om pro-westerse gewoonten aan te ne-
men. Een vreemde Westerse laag werd
over het land gelegd, die gepaard
ging met een toenemende "aliënatie",
een vervreemding van eigen waarden.
Stilaan zijn er mensen gekomen die d~
ze laag begonnen weg te spitten; in
de eerste plaats diegenen die er bui-
ten vielen, zoals de boeren en de ba-
zarri, de kleine industriëlen. Er be-
gon zich langzamerhand een breed
front te vormen, dat zo'n 97~van de
bevolking bevatte.

De eerste faze van de revolutie begon
dan begin '78 in de heilige stad Qom,
met massale betogingen. Hierbij kwa-
men de religieuze invloeden naar bo-
ven: de moskeeën werden toevluchts-
oorden voor al diegenen die niet ak-
koord gingen met de sjah. Deze laat-
ste had immers de burgerlijke opposi-
tie onmogelijk gemaakt, doch niet zo
goed durven raken aan de moellah's en
ayatollah's. Hij beging dan ook de
vergissing om Khomeiny via Irak naar
Parijs te verbannen, wat de geesteli}
ke leider toeliet op sublieme manier
van de moderne massamedia gebruik te
maken.
Iran komt dan in een versneld proces
terecht: de sjah moet het land verla-
ten, khomeiny keert terug, er komt
een koalitieregering van gematigden ...
Dan breekt de echte revolutie uit,
met twee groepen die op gespannen
voet met elkaar leven. In de eerste
plaats de radikale religieuze leiders
die bij de bezetting van de Amerikaa~
se ambassade een monsterverbond vor-
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men met de marxistisch-geïnspireerde
jongeren. Hieruit ontstaat een twee-
de beweging rond president Bani Sadr,
met duidelijke ekonomische en poli-
tieke opvattingen.
Tieleman stelde dat er tussen Iran
en onze Westerse wereld zeker verge-
lijkingspunten zijn. Net zoals hier
is in Iran een opkomst van het femi-
nisme zichtbaar, die de vrouw als
volwaardig iemand wil beschouwd zien.
De slogan "small is beautiful" - die
hier is ontstaan - staat model voor
de Iraanse ekonomie; men wil het ini-
tiatief van de mensen tot ontplooi-
ing laten komen. De mensen in het
Westen zijn op zoek naar verloren
waarden en naar duidelijkheid; ook
in Iran is een dergelijk 'ethisch rê-
veil' mogelijk.
Hij vroeg zich tot slot af waarom
wij in het Westen deze gelijkenissen
niet herkennen. Volgens hem is men
hier bang voor een tweede dekolonise-
ring, waarbij de Westerse landen - in
tegenstelling tot de eerste fase,
waarbij het Westen ondanks de ver-
leende onafhankelijkheid toch baas
bleef - hun suprematie zouden verlie-
zen. Dirk Tieleman stelde dat men op
een bepaald nivo liever niet heeft
dat deze informatie doordringt, omdat
het de bevolking in het Westen zou
doen schrikken.

Na zijn uiteenzetting ging Tieleman
nog uitgebreid in op de talrijke vra-
gen van het erg geïnteresseerde pu-
bliek, die handelden over de Koerden,
de rol van de Amerikanen, de positie
van Bani Sadr, de opdracht van de UNO
-kommissie, ...
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HORIZONTAAL
1. laatste lasten (fig) - stuurboord
2. omstandigheid of feit uit ie-
mands vroeger leven 3. uiterste da-
tum - pers. vnw - ton - leuvens Uni-
versitair Koor 4. belgeluid 5. on-
bekend - pers. vnw 6. tangens - olm
- spinneweefsel 7. imperator - man -
rubium 8. verhandeling op H.O.-nivo
- Romeins cijfer vijfhonder - Engels
9. en andere - Nederland - graanhou-
dende bovenste delen van halmen 10.
Vlaams - België - scheepsruïne
VERTIKAAL
1. lofzang - van 2. slecht iets -
vel 3. Oude Tijd - Engels nee -
jeugbeweging 4. rakker 5. Jezus
Christus - vogelbroedsels 6. instru-
ment om vloeistof te eten - Wallonië
7. sociaal-d~kraat - in memoriam -
luxemburg - slee 8. eerste liefdes-
nacht - westen - binnenkort 9. slim
- eerstkomend 10. Bijzonder Tijde-
lijk Kader - vloeien



AKADEMISCHE
RAAD

LEKKER ETEN NEFAST VOOR DE STUDENTEN ?

De heer P. De Somer is één van de
22 000 geneesheren in ons land.
Daarnaast oefent hij met liefde de
funktie uit van rector der Katholie-
ke Universiteit van en te Leuven.
alwaar wij allen toevallig studeren.
Zoals ook reeds in de kolommen van
dit merkwaardig periodiek vermeld.
nam diezelfde heer De Somer nogal
driest en eigengereid standpunten ir
betreffende de numerus clausus. In
de Akademische Raad. hoogste be1eids
orgaan. wilden de studentenvertegen-
woordigers aan de hand van een
fraaie motie deze lamentabele werk-
wijze afkeuren. Er moest gestemd
worden en De Somer zou door de te
volgzame massa van decanen openlijk
gedesavoueerd worden. Alzo spraken
wij.
De Somer werd niet gedesavoueerd.
Er kwam zelfs geen stemming. Voi1a.
Loodzware nederlaag voor de studen-
ten? Misschien op het eerste ge-
zicht. Haar onze mening kwam ruim-
schoots aan bod. Ons standpunt werd
geacteerd. En in de wandelgangen
werd het optreden van de rector druk
van kommentaar voorzien. Met de Nu-
merus C1ausus is men alleszins niet
klaar !

is trouwens hartlijder geworden. Oe
professoren zijn niet kwaad. Goed
zijn ze ook niet. Zij zijn in de eer
ste plaats om zichzelf bekommerd.
Wij ook. Ik weet wel dat een studen-
tenvertegenwoordiger het standpunt
van de kringraad moet vertolken. Oe
manier waarop dit gebeurt is evenwel

De werkwijze van de akademische raad
praten in gebalanceerde frasen. met
zachte fauteuils. exquise gerechten
en karaktervolle wijn schept niet
dadelijk een vijandelijk klimaat.
De cosy sfeer noodt niet direct tot
toornige uitvallen. Heilige veront-
waardiging prijkt evenmin op het
programma. Wat is trouwens nog hei-
lig aan de K.U.Leuven? Ik vind die
ganse situatie in die zin jammer dat
het haast nooit tot stemmingen komt.
dat hoeft de stemming niet per se te
vergallen. Oe rector streeft in zal-
vende bewoordingen nogal vlug naar
een konsensus en meent dat zwijgen
ja-zeggen is. Zoals Wi11em I. Dat
zou wel wat anders mogen. De rector.
die zijn opdracht nogal presiden-
tieel lijkt op te vatten. zou zo ook
een beetje gekontro1eerd worden.

Hoet de sfeer zelf ook veranderen?
Sommigen zullen hierop antwoorden.
krachtig en beslist, strijkend over
hun stoppelbaard: ja! De proffen
zijn de incarnatie van het kwaad.
Zij moeten worde~ bestreden. Harde
moties. manse taal. speechen,A_1a
Fide1 Castro. Welnu, nee. Hieraan
wens ik niet mee te werken. Castro

afhankelijk van het verloop der ver-
gadering en van de mentaliteit van
de student in kwestie. Ik ben geen
papegaai. Die kan ook zeer zinnige
ideeën naar voren brengen maar met
de timing zit het niet steeds snor.
In die zin ben ik bereid woedend
recht te veren. maar dan alleen als
het echt hoeft. Het effect is dan
ook veel groter: En in de facu1teits
raad heb ik geleerd dat ook rustig
praten (daar zelfs vooral BUITEN de
eiEen1ijke vergadering) vruchten kan
op1evëren:--

.En leve de vruchten. nietwaar? Het
is toch dat wat wij willen? En wie
zegt dat we zo niet tot de pariteit
in de bestuursorganen zullen komen?
Een utopie? Ik geloof het niet. in
andere landen is het gelukt.
Confrontatie? Och neen. We leven
waarschijnlijk maar één keer. Wel
moet men formeler optreden bij de
besluitvorming. En haalt de voorzit-
ter ongelijk. dan is dat nog het

'einde van de wereld niet. Zelfs niet
van de voorzitter. die alleen een
mondige vergadering echt kan voorzit
ten.

rt

DE FACTIS HOMINIBUSaUE •

- bij de gehWrre 6.temn.ing op de de·
1iberaties nemen alle proffen
afzonderlijk hun beslissing. zo-
wel de ouderen als de jongeren.

- je bent nu al 18 jaar. dat is
oud genoeg om te weten dat ge op
het P.M.S. niet met serieuse vre-
gen moet afkomen.

Voor het overige speelde deze prof
het klaar om niet alleen het kurri-
ku1um van de kandidaturen. maar ook
van alle keuzerichtingen uit de li-
centies aan de abituriënten en hun
Oud1VL6 voor te schóte 1en. ~lisschi en
toch wel teveel van het goede. als
je weet dat minder dan de helft uit-
eindelijk de kandidaturen kan doo~-
6paJttelen ?

3 •

•De vlLie.nd-aan-1tu.iA van Sünonet, ci-
toyen Mobu.tu. Suueko heeft alweer
last met z'n ondVLdanen. + Oe slech-
te levensomstandigheden van akade-
miAch- en weJtkLiede.nplVL6onee.l van de
unief van Kinhhaha zette de 6.tuden-
.ten aan hun solidariteit te betuigen
in vlteedzame demon6.tJt.at.i.u. + In die
stille OnltU4.t was Sese echter niet
g~.t: dergelijke gevoelens zouden
wel 's naar andC!.ltebevotking6tagen
kunnen oVlVL6taan. + Hij stuurde er
zijn eigen soldaten op uit om met aIt-
Itutatiu de zaak de kop in te druk-
ken. + Veel heeft de grote staats-
man nog niet gele~ uit de Shaba-
en andere affaires. + Harde ~plte-
6ai.llU hebben al. vakC!.lteen omgekeeltd
e66e.k.t gehad in Zalre. + We laten u
weten of we een proces wegens be.la6-
telLÓtg van een bevlLiend 6.taa.t6hoo6d
aan ons broek krijgen.

•
!Iaeen vierde t.i.quil.a-6tut.1Li.6e. trok
ik in vrolijke stemming van 't Stuc
naar een of andere 6ui6 in de Zaal
der Hallen. + OlLigineel was wel dat
je. in ruil voor 40 fr. een kaaittje
kreeg waarop je je naam moest invul-
len. + Loo~ 6o~ .the action dacht
ik er niet veel bij na. + Amu4an.t
was de fuif wel. hoewel ik soms de
indruk had op een CVP-kongltu beland
te zijn. + Toen ik de volgende dag
dat kaartje 's goed bekeek. bleek ik
plotsklaps CVP-JongC!.lte.nl.id te zijn. +
Vadertje T~eman6 zal blij zijn met
zijn aaJI(.W. maar of die ledenwerving
volgens de palttijdilte.ktieven ver-
loopt is wat anders.

•

•
Fuiven. meneèr. daar valt een 6laa.t-
je uit te slaan. + Onder auspiciën
van KVHV-Cultuuit werd v66r enige we-
ken een grandioze ~ky-a-gogo-TV g~
organiseerd. + Ook daar struikelden
we opnieuw over de .toe.gang6p1tijzen. +
Voor ~ was het 300 6~.voor ~ maar
250 ~. + Er moest wel a volontl ge-
dronken worden. + Is dat geval nu een
bewijs dat me.i6je-zijn toch z'n VOOIt-
delen heeft of slechts een middel om
zeker te zijn dat er evenveel - of
meC!.lt- vrouwelijke la bamba-danh1VL6
op de dansvloer te vlVL6iC!.ltenzouden
Zijn.

•

•
De 6.t1wggte 06 li6e laat zich heden
.ten dage ook in het 6tu.d.i.~e.u. ge-
voelen. + Niet alleen is de diskussie
over de 1tWII~ c.lau6tL6 in geneulwn-
de - weer - akuut. Ook de maa.t6chap-
peUjke a66~.te.n.ten voelen zich op
de arbeidsmarkt in de hoek gedrumd. +
Heel wat un.<.VIVL6~ gC!.CÜplomeeitden
zitten op plaatsen die hen oorspron-
kelijk moesten .toebedeeld worden. +
Als oplo66~ wordt voorgesteld uit
te pakken met een bC!.ltOep6oJtg~aUe.
+ Dat is natuurlijk lln uitkomst. +
Een oplossing die veel van dC!..ltgelijke
di6ktL66iC!.6 van de tafel zou vegen. is
een gelijke uttaItdelLÓtg van alle dtplo
ma's. + Dan geraak je uiteraard in de
kwestie van de geldelijke en 60cia.t.e
waardering van het diploma/beroep. +
Maar dat is dan weer een - of beter
de - andere twistvraag.

•
Als alleen maa r de elVL6.te UWUIIte. over
de stad daalt. is het al oppa66en ge-
b1azen. + "aa r va1t dat dan nog samen
met een wamenzitUjd. dan is het
dubbel uitkijken! + Velen onder u zu}
1en dat wel ge.mC!.ltkthebben: het wat~
ge.~ stijgt dan zienderogen bij de
6.tude.n.te.n. Niet dat het ge.dMMen
wordt. maar wel dat nietsvermoedende
voo~ijganglVL6 een verfrissende kwak
over hun kleren krijgen. + Wees be-
ducht - b~en je .

•
De laatste 6uive.n.tijd is bezig. + Op
ééntje na de blok keken we even op
toen er bij de inkom .twee .toegang6-
plLijzen werden gevraagd. + Eéntje aan
40 6~ eentje aan 20 61t ... voor~-
61VL6. + De oJtg~a.tolten moeten b1ijlt-
baar ook van het taa.t6te 4tag geweest
zijn dat ze zo me.evoelend waren met
de Met-b~gC!.ltec.hügden.

•
't Leven is duuit. niewaar. + Zo ge-
beurt het wel eens dat kotbazen of
-madammen pogingen ondernemen om de
4.ta.cf.taJu. op kame rs te 0ntduiken. +
De vC!.ltvelende kOn6Vzwe.n.tie kan dan
zijn dat de studenten-bewoners geen
briefje met naam en bijholtend bW.ig-
naa.t. naast de VOO~C!.U.It mogen hangen.T
Uiteraard om de dienstdoende 4.tad4be-
amb.te geen argwaan te laten krijgen
als hij maar ditie aange~even bewoners
op z'n papier ziet staan bij een kot
met ne.ge.n.tie.n namen aan de deur. +
We voelen mee met de situatie van de
ll1.e.ine zel64.tancUge.. + And1VL6 wordt
het wanneer de taks Met aangegeven.
maar wel gevo~~ wordt van de stu-
dent-huurder.s door, de verhuurder. +
Jammer genoeg bes taan die .tItuuC6 du
tevC!.n6 ook. •

UIT ONZE' . -
FAKULTEIT

Oe ~ë.n.tend.agen zijn weer onge-
veer voorbij. Al die onschuldige
laatstejaars humaniora-studenten
werden weer eens gekonfronteerd met
de gebruikelijke welsprekende en
nietszeggende proffen. met de bezorg·
de monitoren. met al de nutteloze '
voorkennis - waar de wél nuttige din·
weer eens in verzopen -. kortom: .
als ze wat gezond VIVL6.tand hebben.
laten ze het universitair onderwijs
verder tink4 liggen.•

In ~kunde liep het wel helemaal de
spuigaten uit. door toedoen van de
toegewijde departementsvoorzitter.
die zijn eigen spreektijd zomaar ver-
drievoudigde. Om zelf ook bezig te
blijven. schreven de studenten dan
maar de pittigste details uit de
speech op. Volgende dingen kregen de
sukkels van abituriënten dus te ver-
werken :

- een student wiskunde zondert
als het ware viC!./tjaalt van de
maatschappij af !

- zel64 (!) als hij de oefeningen
volgt, is er nog tijd om op een
rustige en serene manier te stu-
deren (over studenten 1° kan).

Onze taa.t6.te.jaa1t6 ~ec.tolt (' t werd
tijd) is voorlopig nog niet klaar
met de 1tWII~ c.lau6tL6 VOOIt geneu-
kundu.tude.n.ten. Nadat een verontrus-
te De Somer op de akademische raad
~u.tine.lLijk de aanval van de studen-
ten afsloeg. werd hij op een in6o~'
lievC!..ltgadelLÓtg van r~edika - waar ove·
rigens een numerus c1ausus zonder
bijkomende maatregelen met een stevi'
ge meerderheid werd weggestemd -
door de studenten nogmaals op de kolt·
~e.l genomen. Ten einde ~ moest
hij toegeven dat een numerus c1ausus
a.t.te.en4amen met een g~nd.ige vC!.ltan-
delLÓtg van onze gezondhdd.t.zoJtg ver-
antwoord is.
Nu maar hopen dat het ge.he.u.genvan
de rektor hem niet te vaak in de
4.te.ek laat. •



DE VIER HIDDENSTE BLADZIJDEN VAH VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OH AKTlvlTEITEN VAN ALLERLEI ORGANI'
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RHINGSORGAHISATIES, WERKGROEPEN •••) OP TE NEMEN. INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN. DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR '
EEN lfOOlIDJEUITLEG EH TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (ult .... t. dat ... wor ""PIJ. zi. l ....ut. D41t1N1 Veto)

ZAAl.DER HALLEN;--.zou
zwanezang van het '~esidium
en inaugur~tie nieuw pÏ"eS'td4.u.m
van Bios
inkom:
(org. Bios)

'T STUC. BAR, 21.30u
café chantant met het Leuvens
Koor
gratis
(org. Kultuurraad)

DONDERDAG 8 ME I

PIMPEL, 20u
cyklus: alternatieven ~ de
psychiatrie: .'CehtM voor Gees-
teshygiëne" JIIIIV 't Sas (Qendennon-
de) , .........-::
nkom: gratis , ~--~
org. Pimpel, ,isn Onderzoekscentrum

M.lrginaliteit)
HEIBERGCENTRUH. 20u

optreden van Oe~Kreuners. Electric
Bananas. The Motives
inkom: ..
(org. Heiberg Jeugdklub)

'T STUC. ANIHATI-EZAAl..,20.30u
toneel: "We gUan" door Cirkus Stu-
pido
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
apr-mei)

IK IIle,c1.e9gen suc vogw eenu"titblOfiktil àITtiIdiïîtVî-iilh e.en fie.t:-VC1ll-
éiaaJt daX de. 4k.ti.vueUen IJti./..ao.x begimwt 46 te. It('JIIVl. Vandaalt ook da.t we
VI. geVl uible.eJIIba,\e. "Aktiv.i.tip6" b.i.j hebbVt getapt, lIICI4Ildue .utteglteJtelt .üt
iie Jtt.d4W.onete. pag.iM' IJ. ~ __ -'~" ,,,,,,,,.

"'9QNDERDAG 1 MEI.... ,
vrijaf
'T....STUC. BAR, 14.3011
café· chantant met het
Koor
gratis
(org. Kultuurraad)

ens Rood

WOENSDAG 7 ME I

NIEUWBOUW W&L. Be verd., llu
lezing: "looking at words:'-the re-
presentati~cof-text in 17th Cen-
tury Dutch~t· door S. Alpers
inkciÎ: gra '
(org. Wang
Bee1de" k

'J~STUC. 12u
Kuratief 11: aktiviteiten van wer~
groepen. stands, animatie in en
rond 't Stuc
gratis
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
apr-mei)

'T STUC. 23u
bal als afsluiting van Kuratief 11
deelname: gratis
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
apr-mei)

MAANDAG 12 MEI

AUDITORIUM VESALIUS, 20u30
f.~:. Hitchcock Retro: "Suspici-
on-
inkom: 50/40 ,(leden)
(org. Alternatief-Circuit)

'\

VRIJDAG 2 MEI

'T STUC, BAR. 21.20u
café ,hantant met Art Hodes
(blues)
inkom: gratis
(org._Kultuurraad)

DINSDAG 6 MEI

PIMPEL, 20u
cyklus: alternatieven rondom de
psychiatrie: Bond van ex-psychia-
trische patH!nten. IIIIIV·Hansvan
der Wilk en_Stichting Pandora (Am-
sterdam)'
inkom: gratis
(org. Pimpel ism Onderzoekscen-
trum Marginaliteit)

ZAAL DER HALLEN. 20u
fui'-tvv kamp_voor Hi nden. en
slechtzienden
inkom: 49.5
(org. B. De coster , ~1echelsestr.
161 Leuven)

PSYCHOLOGISCH INSTITUUT. AUDITORIUM
MICHOTTE, 20.30u

voordracht: "arbeid en leefvonnen"
door Renée Van Mechelen (auteur
van 'Uit eigen beweging - geschie-
denis van het feminisme in Vlaan-
deren' )
inkom: gratis
(org. Aktiegroep Pedagogiek)

DINSDAG 13 MEI

ITECO ZOEKT GEWETENSBEZWAARDE
Iteco zal in de loop van het laat-
ste trimester van '80 een gewetens-
bezwaarde aanwerven.
Iteco is een vormingscentrum welke
kursussen inricht rond de Derde We-
reldproblematiek. zoals die zich
stelt voor vrijwilligers. voor men-
sen die er hier iets willen voor
doen. en die zich ook situeren op
het vlak van de bewustmaking van
een ruimer publiek (bv. scholen. or-
ganisatie~ enz.).
De gewetensbezwaarde zal in een
team komen van vier mensen. Twee er·
van, waaronder hijzelf. zullen in-
staan voor de vormingssessies.
We zoeken dus een vormingswerker
die ervaringen wil opdoen in het
konkrete vormingswerk. Hij zal moe-
ten instaan voor de voorbereiding.
begeleiding en evaluatie van bepaal·
de sessies. Daarnaast zal hij ook
kunnen deelnemen aan het denkwerk
rond onze vormingsopdracht. Tevens
zal hij deel uitmaken van het gehe-
le team van Iteco en dusdanig bij
het geheel betrokken zijn.
Kandidaten kunnen zich melden bij
Tony Van Haver op Iteco. Liefst een
telefonische afspraak maken.

Iteco
Oude Houtlei 19
9000 Gent
091/23.28.95

MET JE KR~MIKKE FIETS MAAK JE
TOCH NOG IEMAND BLIJ

Heb je een oude fiets, die je kwijt
wil. dan kan je hem ons geven - je
bewijst er een dienst mee. Tijdens
de vakantie organiseren we immers
een fietstocht met geplaatste kin-
deren. We herstellen de fietsen die
je ons geeft. Geef je adres door op
de permanentie van 't Stuc. Harte-
lijk dank.

Tito Mugrefya
Lepelstraat 28
3000 Leuven

WEGWIJZER

ZATERDAG 17 MEI

(.i.p.~. 16
__....

'T STUC, ANIMATIEZAAL. 21u
pop liet The Cure
inkom: 150/130 (CJP,TTT)/100
steunkaart)
(org,. Kultuurraad - zie St-v-St
apr'::mei)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare-lezing: -Huidige tijd
eist een apokalyptische mens·
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap,
Lindelei 9 Gent)

'T STUC. ANIHATIEZAAL, 20.30u
jazz met Charlie Mariano. Stu
Goldberg, Gene Perla, Don Alyas
inkom: 150/100 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
apr-mei)

DONDERDAG 15 MEI

'T STUC, ANIHATIEZAAL. 20.30u
toneel: "Stijl" door Onafhankelij
Toneel Rotterda:
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
apr_-mei)

4

tot 7 mei
GALERIJ EHBRYO: Piet Bekaert
werkdagen: 14-18u; weekend: 11-13u

van 6 tot en met 14 mei (uitz. wee-
kend)
MILKBAR ALMAII: "Levend Hout"
10-14u individueel bezoek
14-20u groepsbezoeken
7 mei: 10-20u: individueel bezoek
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
april-mei)

van 9 mei tot 1 juni
GALERIJ E~mRYO: Paul van de Meers-
sche; Hilde Van Wonterghem
werkdagen: 14-18u; weekend: 11-13u

zoektocht
11 mei tot en met 18 mei
zoektocht: Leuven. en, zijn universi-
teit
vertrek: telkens om 10 aan Nieuw-
bouw W & L (inl. W & L. 016/238851)

MAANDAG 5 ME I

AUDITORIUM VESAtIUS. 20.30u
film: DHra 0 Jablko· "(Het sperV"ln
de··Appel) van Vera Chyt110va
inkom: 50/40 ('1eden)J
(org. Alterna t1ertn'CU
St-v-S( apr-roei)

WOENSDAG 14 MEI '.
OCMW-LEUVEN (F~-Lints,tr..37). 20u

cyklus 'Sociale administrati.'
kinderbijslag
inkom: via overséhrijving van '100
fr op 001-0686352-56) ..\J
(org. Overleg Welzijnswerk Leuven)

t!:. __ ~.
'T STUC. ANIHATIEZAAL; 20.30u
toneel: "Stijl" door Onafhankelijk
toneel Rotterdam
;nkom:~120/80 (steunkaart)
org. Kultuurraad - zie St-v-St

apr-mei)
RECREATIECENTRUM HEVERLEE (Alma llI),
21u

fuif
inkom: gratis
(org. Kultuurraad)

*
g



DE GROOOIE VEIO- ENKElE II••
og Un nuMIIeJl,en de. zude. ja.aJr.gOJtgLU eJlOp. Ti..jd om 01'1.6te. be.uitnen en e.en
hoop goede. vooJtnemll.n6 te.maken VOOIt de. ze.vende.. .
VETOwU. ll.V'lgoed lltudentenbta.d zi..jn: lln «WlIt lltudenten i..e.tIiaan he.bben,
«WlIt allu wat me.t lltudenten te. maken he.e.6t i..n te. vi..ndeni..II, «WlIt ve.el.lltuden-
ten aan weJtken, «WlIt a.U.eIt1.e.i.. lltandpc.mten die. ondeJl de. lltudenten leven aan
bod luwten komen, en ook komen, e.nzovooltt. Al. die. i..ntenti..u moe.ten ook pIUlk-
wch ltea.U6ell.ltbaal!.zi..jn.
In i..edeJlge.val dwen we. eJl di..e.p OVeJl na en maken e.en d611pJt.a4kop vlti..jddg
4 jwU., «WlItVOOIt i..edeJle.ge.ütteJlulle.eJldebij deze. uLtgenodi..gd woltdt.
Na.tu.uJrlijk zal op di..e. lltudi edag ni..e.t i..e.deJlll.V'lluwten d.a11WI!..zi..g zi..jn. We.wUlen
dM toch i..edll.ltll.en de. lldn6 ge.ven mee. te. weJtken, vdlldaaltdeze ww.
Indien eJl voldoende. ItUpoI'I.6 i..II Vóólt 16 mu, komt eJl hi..eJlVdnnog ll.V'lVll.ltll!dg
i..n de. lddtIIte VETO. Ni..e.tddltZel.en, me.edoen !!!

DE LIJST •

Wltt lUL volgt i..II een i..nventd/ti../ivna dItti..fle.lll Vdn deze ja.aJr.gOJtg (6), opgede~
i..n vll.ltllc.hilLende. ltLI.bIti..e.Iten. Ve ci.j 61l.1t11veJWJi..jzennaai!. he.t nuMIIeJlVdn VETO
«WlIti..n ze vll.ltllchenenzi..jn. Ve. lWW.e.flen zi..jn: SOCIALE SEKTOR, KR INGiJERJ(ING,
KULTUUR, STUVENTENINITIATIEVEN, SPORT, ONVERWIJSen VARIA.
Ve 1WW.e.fl VARIA i..II ni..e.t ZOmaall.e.en IIdmVVtt1dpliel.Vdn dItti..fle.lll die eJl "ZOmaall."
wtonden. Ze. behandelden vaak he.te. hdngi..jzll.ltll (kOlll'llWtdLl.tae.pItOblemen,
k~pll.n6, zoJtgIl.n6tdki..ng, ••• ) 06 zllken «WlItme.ewe. hi..eJli..n Le.uven te. maken
he.bben (t.i.pII VOOIt oJlgdni..lldti..e Vdn ctkti..vi..te.i..ten, Rddi..oSc.oltpi..o, ••• ).
Veze. oplionmUtg zal je. he.l.pul om je ge.he.u.genop te 6wllen; je hoe.6t dM
geen wete i..n te. vuUen op bdIIi..II Vdn de. lddtIIte VETO'11 die. je. toe.valUg i..n
hdnden ge.flltegenhebt.
Ve i..nde.Ung i..n ItLLbIti..e.flenlddt je toe e.en balanII op te. maken. Op die lIW'Ii..e.It
komen gltOte gitten i..n de lWW.e.flen, 06 onevenwic.hü.ghe.den i..n de i..n60/tllla.Ü.e.
aan he.t Ucht.

~Ç!~~L~~~Qg!
KOII'II1issiesociale sektor (1) + '(5)

Voor1ichtingskampagne antikonseptie
(1)
Studiebeurzen en demokratisering van
het onderwijs (1)
Verslag weekend sociale raad (4)
A1mabegroting (5)
Raad voor Studentenvoorzieningen
deficitaire begroting (7 bis)
Klein studentenzeer (8)
'·lanifest '80 (8)
Rijkstoe1agen beursstudenten (10)
Sociale raad: Werkgroep huisvestinç
en kursussen (10)

~g!~~~!~g!
Onthaalwerking nieuwkomers (1)
Ekzamenpermanentie Germaanse (2)
Werkgroep Gezondheidszorg in Hedika
(2)
Eerstejaars na drie weken (3)
Jaarverantwoordelijke : de belang-
rijkste schakel (4)
Hearing Germania (6)
Studentenmonitoraat Psychologie (6)
Open brief van het presidium van
Germania (Apartheid) (7)
Het jaar van het kringblad (8)
Een deur om op te kloppen: perma-
nentie (9)
Oemokratie: een slogan of een werk-
stijl 1 (10)
Verkiezingen: Meer dan een gratis
vat 1 (l2)
Studieadvies : Ook voor studenten 1
(12)

~Y~rYyg!
Verslag weekend kultuurraad (4)
Kultuurraadsubsidies (10)
Verslag stuurgroep kultuurraad (10)

STUVENTENINITIATIEVEN.----------------------
Appel 80 (1)
10 jaar LSWH (1)
Appel 80 en de verhouding tot OVVS
(2) -.
Aktiekomitee "neen aan de wapenhan-
del" (2)
Aktie 10 000 (3) + (4)
Leuk en toch ernstig: graffiti (4)
Aktie tegen studentenprocessen (4)
Studenten zijn geen gangsters (5)
Werkgroep Forfait (6)
Plakkersjacht (6)
Studentenprocessen (7)
De koning is dood, leve het anarchis·
me (7)
Spoorproces (7 bis)
Alternatief eredoktoraat (9)
Oe kogel door de ASR (informatie- en
be1eidskampagne) (11) + (12)
Plakken, overplakte, gepakt (11)
Subsidies aan de studentenorganisa-
ties (12)

~~~!

Moskou '80: boycot ja dan nee 1 (10)
Tussen gordijntjes met rood licht
sport (11)

ONVERWIJS.----------
Projektonderwijs (12)
Ekzamen Frans voor 10 kan geschiede-
nis (2)
Aggregatie (2) + (12)
Nationaal onderwijsbeleid (4)
Geschiedenis- en aardrijkskundeonder-
wijs (5)
Architektuurstudies : theorie en
praktijk (7)
Van akademisch naar systematisch (aka-
demische graden (7 bis) + (8)
Ombudserij (9) + (12)
Studiebelasting of noe zwaar 1S Stu-
deren 1 (10)
Stap achterwaarts in geneeskunde (kur-
riku1umhervorming) (9)
Oe rillingen van de partieels (10)

Y~!~~!r~!g~_Qg~~!~~r!~!
Sapientia Christiana: hoe moet de
universiteit katholiek zijn 1 (1)
Studentenspeech bij opening akademie-
jaar (3)
Eredoktoraten: Rasmussen, Romero
en Gordimer (8)
Ekzamens: je krijgt er weer last
van (inschrijvingen) (11)

VARIA.

Vademecum (1)
Risko100s organiseren (stadstoelating
en -taks, sabam, •.. ) (2)
Een ijl treurspel (kursief je) (4)
Radio Scorpio (4)
Kommunautaire problemen (5)
Kernwapens in België (5)
Beroering rond een theoloog
Schil1ebeeckx (6)
De verhakte versoveringsbal
beringswet (6)
Zonneënergie (6)
Omdat psychiatrische patiënten belang
rijk zijn (7)
Nieuw statuut voor het Sint Pieters-
ziekenhuis (7)
Hoe klim ik op van advertentie tot
Job (7)
Zorgenstaking

E.

verso-

doktersstaking
waarom farmabetoging

(7 bis)
Mindervaliden: studeren kan toch
(8)
J. Ga1tung in Leuven (9)
Dure pillen (apotekersstaking) (9)
Motie zorgenstaking van verschillen-
de kringen (9)
Radio Scorpio: als er herrie van
komt (11)
Homo's in of onder de pers (11)
De toekomst van Afrika (Kanza) (12)

VASTE RUBRIEKEN.----------------
Editoriaal
Kruiswoord
In de faku1teiten
B1 ue note
Stijfsel en zo(on)
De factis hominibusque

***

~~!_~~_i!_~_~_!
••••••••••••••••••• OE VRAGEN •

Je. le.ut e.ll.ItIIt de gdn6e bltOlz. ll.Il.n6 goed doolt.
2 : In de lutdll.lthi..eJlOndll.lt vul je de O'tju naai!. ll.Il.It en gewe.te.n i..n.
3 : Je.W,p.t de lutdeJlui..t. We. he.bben ~eze. ww IIpe.cia4l. op de 1z.e.eJlzi..j-

de Vdn de. ~ VOOIt A.S.R.-vlti..jgutelden geze.t, omdd.t ddt
i..w i..II wat de.me.uten ondll.lt julUe hooglltll.n6 een lz.eeJlzullen le.-
zen, maaII. ddt vll.ltdeJlni..e.t di..lte.flt zo bltu.i..kbaal!. i..II VOOIt julUe.
Hope.ti..jlz. vll.Jtge.e.6je. 01'1.6je. Iulpotge.luti..pte. VETO.

4 : Je. bltengt de. lutdll.lti..ngevuld en we.! n4dIt 't Stuc. (06 je. gee.6t hem
me.e.aan i..eIIIdnddie. eJl langll komt, 06 je IItLwJtthem op, je zi..e.t
z e.l6 maaII. ••• )

AdItu (VOOIt lUie.het nog ni..e.t mout weten) : Vdn EVIl.n6t1t. 2 V.
Je. gee6t de. lutdeJldldaaII. but d6 op de. pwnanenti..e.; i..ndi..e.n di..e
ni..e.t open i..II, IIte.e.fl je. hem i..n de. blti..e.venbUliop de dll.l.LltVdn de peJl-
mdnenti..e..

In e.lfl geval, Mltte.Ujk ddnIz. VOOIt je medeJA.lll.ltlWtg.

I~e ben j-;:;--------- ---- -----l
I beroep :

I fakulteit: I
jaar : II funktie in de kring :

I 2. Hoe vaak lees je VETO 1 I
regelmatig (9-16 keer/jaar) I
regelmatig (9 - 16 keer / jaar) 0

~ I
o I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

onregelmatig (4 - 8 keer / jaar)
zelden (1 - 3 keer / jaar)
nooi t (hoe. kom je dM i..n '11heme.lllMdm aan deze.

ww ?)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL__

3. Hoe krijg je VETO in handen 1
via de kring of de jaarverantwoordelijke o

o
o
o

via lektuurbakken in de a1ma of in je fakulteit
via de post
andere manieren

4. Zijn de artikels leesbaar 1

5. Is VETO voldoende kringgericht 1

6. Wat denk je over de lay-out 1

7. VETO bestaat uit 3 katernen. Misschien moeten we binnenkort be-
zuinigen. Welke katern mag volgens jou ABSOLUUT NIET wegvallen?
(slechts 1 katern aanstippen a.u.b.)
de eigenlijke VETO
de Stuc voor Stuc-krant
het Sport(un)iefje

o
o
o

8. Vind je de onderverdeling in katernen praktisch 1
ja 0 neen 0 geen mening 0
vind je dat deze onderverdeling tot eentonigheid leidt 1
ja 0 neen 0 geen mening 0

9. wat denk je van de periodiciteit (om de 14 dagen) 1 Heb je an-
dere voorstellen 1

10. Wat vind je van de keuze van de behandelde onderwerpen 1

11. Zijn de artikels voldoende informatief (word je er wijzer van 1)

12. Wat lees je bij voorkeur in VETO 1

13. Nog andere kritieken, opmerkingen, suggesties 1

I
I_ ..L

~1lil_~~_~~~i~_!!E:1!!~~_L

- zow je zi..e.t IItddt hi..eJloolz.e.en oplionmUtg Vdn alle. ltLI.bIti..e.Iten
en dItti..fle.lll di..e di..t jaal!.i..n VETO vll.ltllchenenbij. Je. mag ge.-
IW.6t bij je. a.ntwooltden veJWJi..jzennaai!. deze. Ujllt.
WaaIlIIchi..jnUjlz. i..II de.Ujllt oolz.ll.Jtg bltu.i..kbaal!. om je ge.he.u.gen
OVeJl de ondVUAJeJtpennog ll.Il.n6 op te 6/ti..llllen.

- i..ndi..en de. /t.LI.ÜfI.U. VOOIt de. a.ntwooltden ni..e.t genoeg i..II, mag je
ui..t1!.lt4aJld alti..j d je. a.ntwooltde.n op i..e.tII dnde.ItII (dunoodll
ze.l611 een Il.wt.6U1ibta.d) zetten en zo bi..nne.nlevll.lten.

*
*



DE DEFINITIEVE OPLOSSING VOOR DE WERKLOOSHEID
IETREJ<Klm V~ VRIJlES1B..II Vf«f SEPlfl1fR E,K.

.,
•

REOAKTI E EN r'ED2.lERKE~S• ..-
2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 0 0 0 J E S • S B VETO 16
2 A N T E C E 0 E N T het laatste nummer van jg. 6 ver-
3 U o • U , T , L U K lteUnde. bauen, lowie. de sChijnt op 28 mei

4 0 I 11 Ij' E L I N G • IItw.te.Jt,luk de IlLUjnc.k, redaktie: ~aandag 5 ~ei om 16u in <,an dwU, lIICVt4 el IIIU.U4, 't Stuc
5 A N 0 N I E H I G E jol. lIeJlge.ay, pol heydVt6,

artikels, reakties e.d. worden ui-en n.i.u veel ande.Jten . ...6 T G • I E P • W E B terlijk op 7 mei op de redaktie ver-
wacht7 I • K E R 'E L • R B ....

8 0 P S T E L • 0 • E aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten vanaf 28 l:Ieimoeten ...

9 • E I\tNtA R E N uiterlijk op 16 mei de redaktie be-
K , IA l'ê1kén ...10 V L • B .~,R 1\

.DE A.S.R.WERFT AAN

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Oe be..tJte.klWtgengelden tVlMÓ1.6te VOOIt het aka.dem.i.eja.aJI. 1910- 1981. Dit bete-
tent dat tandidaten z.i..c.h voUe.cUg Vt9age.Jten VOOIt de pw.ode IA.IaaIlvOOltze aan-
geJOOltvenwoJtden en de hen opge.dJt.agen .taken voUe.cUg en vvr.a.n.ó«loJtdve.Jtvu.llen.
Ook woJtdt van hen de be.Jtudhud vvuoac.h.t om .taken op te nemen buiten de nolt-
lIIClle.I4WWten.
Van de. kancü.daten woJtdt vvu.oo.c.h.t dat zij eMg .i.nU.c.h.t hebben .in de we.JtlWtg
van de. LeuVVt6e 6.tude.n.te.nbewt!l.(.ng en van de weAlWtg van de Raad IA.IaaIlVOOItze
60Uiwe.Jten •
Oe. luuut.i.daten ,"ouen lz.on.t.aktva.aJtd.(.gzijn, vlot luwten 6amvawen IItU ande.Jte
V16en, ove.Jteen gItoot oltgan..i.6a.ti.e.talent buch..i.klz.enen zel66~ kwtlten
weIlken. Da.aJI.e.nboven mouen ze zich Iz.wtlten.irt6chakelen .in een gekooltCt.i.ttee.Jtde
14'e.lt1Wtg van de A.S.R ..
Oe. kancü.datWten woJtden 6c.Mi..6teLijlz. .ingediend op hu 6e.1ute..talLûuttvan de ItU-
pe.k.t.i.e.veLijke. Raad 06 op hu A.S.R.-6e.1ute..talLûutt.Uj bevatten een 6t.lnlMe.Jt
c.LIIlJUc.uhurt v.i..tae., een 0vVLzic.h.t van Vt9ag e.ment .ti..jdVt6 de a 6ge.loptn jalten op
Wl 06 lIee.Jtde.Jtete.JtJtwen IIvt.i.ng, je.ugdb~.(.ng, •.• ). De. ka.rut.i..daten geven
du..ideLijt op VOOIt "..elke be..tJte.klWtgIhal.6.ti..jdl. 06 volti..jdl.) ze 60U.i.We.Jten
(IIIUVOOIt de Ku.Uu.wtRaa.d 6pec.i.6.i.Jz4tievan de a6de.l.ing); deze 60U.i.c.i.ta.ti.e
U 0I1I6.tand.i.g 9emo.ti..vee.JtdwoJtde.n.

De lz.an.cLi.da.t.en woJtden .(.ngwac.h.t tot en ",u 15 "'u 1910. De kan.d.i.daten zul-
len woJtden u.UflenocLi.gd op de. veJlga.de.Jt.(.ng lA.IaaIl.Ól de ve.Jtb..i.u.i.ngen pla.a.t6v.inden.
Oit ge.bWlLt .in IIIU 1910.
Ve.Jtde.Jte..inl.i.c.h.ti..ngen Iuotnen bekomen woJtden op de Itupe.lz..t.i.evwjtewen .ti..j-
dVt6 de kantoO/WJl.Vt.

EN PER RAAD .,
•

VRIJlES1B..II A.S.R,-SOOETARIMT lhl volti.. jdl.e IfWIIIW jte 06
vltol.lJ.lJllli.jkebe.d.i..ende be.la.6t mu
6 e.lute..talLûutt6We.Jtk; cti;t wil. zeggen:
a) het bijhouden van de algemene
boekhouding en alle taken hieraan
verbonden.
b) alle juridische aangelegenheden
die voortvloeien uit het statuut
van VZW
c) subsidi~ringsdossiers bijhouden
en aanleggen voor universiteit,
stad en ministerie.
e) alle personeelszaken.
f) financieel beheer.

Un volti.. jdl.e en hal. 6.ti..jdl.e.lfWIIIe-
t..i.jlz.e06 vllOUJ.IJÛi.jke becüenden be-
la6t met hu kWt6U6pa.lz.ku; cti;t wil.
zeggen:
a) konkrete planning van alle kur-
sussen (begeleiders zoeken en kon-
takteren, zalen opzoeken, bepalen
van aantal deelnemers, enz .•.)
b) ateliers in orde brengen en hou-
den.
c) permanente evaluatie van alle
kursus sen (door ze zelf te volgen,
te praten met deelnemers en begelei
ders) .
d) alle administratieve taken die
hieraan verbonden zijn.
e) andere centra kontakteren en do-
kumentatie uitwerken.
f) organiseren van tentoonstellin-
gen, bezoeken, workshops, open-deur-
dagen, enz ••.

volti..jdl.e be-tJteklWtg
Oe kandida(a)t(e) moet een aktieve
interesse hebben voor de studenten-
beweging, de werking van de A.S.R.-
Raden koHrdineren tot een beleid,
goede kontakten onderhouden met stu-
denten, vrije verenigingen, univer-
siteitspersoneel ; oog hebben voor
wat er in de studentenwereld leeft.
Hij/zij moet de k06rdinatie waarnft-

n van het studentenblad ·VETO".
Bovendien moet zij/hij voldoende
administratief en technisch onder-
legt zijn om de boekhouding te doen,
vergaderingen te leiden en een se-
kretariaat op de been te houden.
Inlichtingen: A.S.R.-6e.1ute..talt.i.aa.t,
, t s.tue. E. van EvVt6.t1t.aa.t2D Leuven
016/22.44.31 en 23 61 13.

VRlmrEllI ISl.
hal. 6.ti..jdl.e be-tJtulWtg
Oe betrekking vereist een aktieve
interesse voor de belangen van de
buitenlandse studenten, een aktieve
kennis van het Engels en a priori
een goede kennis van het Nederlands.
Oe kandida(a)t(e) moet op de hoogte
zijn van de werking van I.S.O.L.,
de A.S.R. en de sociale dienstver-
lening voor de buitenlanders aan de
K.U.Leuven.
Verder moet zij/hij geTnteresseerd
Zijn in socio-kulturele aktiviteiten
en vertrouwd zijn met boekhouding en
administratie.
Inlichtingen: I.S.O.L., Ve.6al.i.u6-
6t1taa.t 34 Leuven, 016/23 61 19.
(ctUeen '6 ruvrWû1ag6)

'-hl volti.. jdl. e. en hal. 6ti.jdl. e l!W1.Ite-
lij ke q 6 VItOI.IIJe.l.i.jke be.d.i..enden ëe-
l..a.I.t met de pIt.Oglll1M!la.tie; cti;t wil.
zeggen:
a) op de hoogte zijn en blijven van
het aanbod inzake diverse kunstvor-
men (zijnde: teater, film, alle mu-
ziekgenres, ballet, enz ... )
b) ervaring hebben van dè technisêhe
realisatie (belichting, geluid, pro-
jektie. onderhoud, enz ..•)
c) liefst een aktieve kennis van
nederlands, frans, engels.

lln volti..jdl.e. en hal.6.ti..jdl.e. 1fWIIIc.-
lijke 06 vllOl.IJ.IJIlli.jkebe.d.i..ende.n be-
l..a.I.t met de pIt.Omo.t.i.ei cti;t ,uil.
zeggen:
al instaan voor het tot stand ko-
men (zowel inhoudelijk als vorme-
lijk) van alle promotiemateriaal
voor kultuurraad produkties (affi-
ches, Stuc voor Stuc krant, brochu-
res, pamfletten, persknipsels, enz.)
b} systematisch opzoeken van doku-
mentatie, perst tfsten, kontaktper-
sonen. socio-kulturele instellingen,
enz~ •• - -. .
c) organisatietalent (k06rdineren
van vrijwilligers, oog hebben voor
specifieke promotiebehoeften van de
verschillende produkties.

l~n volti..jd6e. mannel.i.jke 06 vltOuwe-
lijke be.d.i..endebe.la.6t mu de.Wng-
we.JtlWtg; cti;t UJit zeggen:
a) voorbereiden en leiden van de
algemene vergadering.
b) organisatie van het AV-weekend
in het begin van het akademiejaar.
c) doorspelen van alle informatie
naar de kringen toe.
d) organisatie van kringgerichte
promotie.
e) op de hoogte zijn van wat er in
de kringen gebeurt, hoe bepaalde
initiatieven lopen en informatie
doorspelen van kring tot kring.

Hn hal.6.ti..jdl.e mannelijke 06 vaeu-
welijke. be.d.i..ende. be.la.6t met het
be.hee.Jtvan de ba.It; cti;t wil. zegg en :
a) alle beheerstaken van de bar:
aankopen, boekhoudi ng, admi nis tra-
tie.
b) goede samenwerking met de bar-
mannen.
cl orde en netheid in de bar.
d) animatie van de bar.
INLICffTINGEN: --
't Stuc, E. Van evVt6.t1t.aa.t2d,Leu-
ven, 016/22.44.31.06 23.61.13.

andWw.l6.ti..i dl.e be..tJt~ (zowel
hal.6.ti..jdl.e. a.l.6 volti..jdl.e. !ancüclatu-
Ite.n komen .in aanmVLJUng I.
Kennis van de werking van de Social(
Raad: werking van de sociale afge-
vaardigden, van de algemene verga-
dering, van het medebeheer in de
Sociale Sektor. Zij moeten de belan-
gen van de studenten op financieel
en materieel vlak, en op het gebied
van de gezondheidszorg behartigen.
Verder moet hij/zij beschikken over
voldoende administratief-technische
aanleg.

Inlichtingen: Soc..i.a1e. Raad, '6
MUe.Jt66.t1t.aa.t 5 Leuven, 016/23.15.15.

hal. 6.ti..jd6 e be..tJtell.i.ng
Zij/hij moet zich inzetten voor een
aktieve sportpolitiek voor de stu-
denten, zowel op inhoudelijk als op
materieel vlak; daarvoor moet hij,
zij goed kunnen samenwerken met de
sportafgevaardigden en binnen de A.
V. ; hij/zij moet vlot kunnen sa-
menwerken met de mensen van het uni·
versitair Sportsekretariaat.
Inlichtingen: Spo/t.tluJad, Te.JtvUWt-
6eVe.6t 101 Heve.Jtle.e,016/23.31.51 -
.t.outel 134 (ctUe.en '6 nam.i.cldaB61.

VRlmTElJE KRI~

IIn volti.. jdl.e bc.tJle.klU.ng (zowe.l
hal.6.ti..jdl.e a.l.6 volti..jdl.e. kancüdaten
komen .in aanme.JtlWtg) •
Oe kandida(a)t(e) moet een aktieve
interesse hebben voor Kringraadwer-
king : belangstelling voor kring-
werking en koHrdinatie tussen de
kringen.
Hij/zij moet voorbereidend werk le-
veren voor de A.V. en de studenten-
afvaardiging in de verschillende
universitaire beleidsorganen bege-
leiden. I.S.m. de OnderWijsWerkgroep
kan zij/hij werken aan voorstellen
en alternatieven voor het universi-
tair onderwijs en beleid, gebaseerd
op pedagogische-en-maatschappelijke"
stellingnamen van de studenten uit.

Tot zijn taak behoort ook het onder-
houden van het kontakt met universi-
taire diensten en het aktief kontakt
zoeken met aktieve studenten in ver-
schillende fakulteiten.
Medewerking aan het studentenblad
"VETO· is welkom.

•

Inlichtingen: Klt.i.ngJtaad, 't stuc,
E. van EVe.n6tJtaat 2D Leuven, 016/22.
44.3' en 23.61.13.

VETO 15
verschijnt op 14 mei
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten vanaf 14 Mei worden
uiterlijk op vrijdag 2 mei om 18.30u
Op d@ r@daktie ('t StUC) ve~aeht


