
Toespraak gehouden bij de opening van het
akade~iejaar 1974 -'75 van de K.U.L. door
de Heer P. Nieuwdorp. vertegenwoordiger
vin de studenten.

vlak onze politiek zouden kunnen doorvoe~n
van verdediging van onze deMOkratische rechten.
recht op informatie en uiteenzetting van on-
ze standpunten. Daarom staan wij ook achter
de eis van het wetenschappelijk personeel
om de akademische raad en de raad van beheer
te doen samensmelten. I~aar tegelijkertijd
zullen we niet uit het oog verliezen dat
medebeheer met een akademische overheid die
fakulteiten doet sluiten. studenten negeert
en met blamen sanktioneert een fiktie zal
blijven. en dat studenten slechts door so-
lidaire en massale akties hun eisen kunnen
af<lw;ngen.

In het besef dat de autonomie van de studen-
tenbeweging dit jaar toch terug zal worden
aangevallen wensen wij het recht en de vrij-
heid te onderstrepen om ons autonoOM te orga-
niseren. Het ligt ons nog fris in het ge-
heugen dat aan .studenten_zalen werden gewei-
gerd' voor 'sochar-geëngagee'r(le-akthti tei- -----
ten. terwijl even later een propa9anda~ni-
festatie voor het Thieu-regive kon beschik-
ken over zeer ruime en welwillende akknmoda-
tie. We blijven dan ook de volledige auto-
nomie van de studentenbeweging verdedigen.
Oeze autonomie wordt in de sociale sektor
niet alleen door de akademische overheid.
aar ook door regeringsmaatregelen bedreigd.

We zullen niet dulden dat de minister van
onderwijs afbreuk doen aan het beurzensys-
teem. en zo de reeds zo geringe demokrati-
sering in het hoger onderwijs nog meer in
gevaar brengt.

Wij zullen, strijden tegen gelijk welke aan-
tasting van de sociale sektor in het bijzon-
der en blijven de volledige autonOAie eisen
voor alle studentenaktiviteiten op sportief.
kultureel en politiek gebied. Al deze aan-
gehaalde. standpunten en eisen klinken niet
nieuw. Nar dat wij ze voortdurend moeten her-
halen is tenslotte niet aan ons te wijten.

A ~on entendeur salutl

p. J

EDITORIAAL
Het is weer herfst. Oe regen valt gestadig
neder en de wind fluistert opstelletjes tus-
sen de b~n . Lager dan Vlaanderens grijze
hemel van 30 miljard. lager dan Vlaanderen~
vette aardkluiten waarop de boer langza
krepeert ligt nu ook Verschaeve onder 'een
zacht tapijt van bladeren; als een kleurig
palet van Gods onmetelijke schoonheid.

In Leuven was De Somer weer even rektor.
binnenkort is hij weer de vertrouwde
" autolel'QQt", n fa.det ", enz. Nu
staat hij vetjes in de kranten, 'straks
witjes op de muren. Onwaarschijnlijk ener-
gieke jonge1ui lopen recht van de katholieke
kolleges de auditoria in waar de opgespoten
glamour van de proffen gauw verkalkt.
" Ie dit 1114 e61l prof, ja dat ie eell prof;
CIIIIa<lÏ 3811.'U!, 'rij naagt nop ....tIr dan OOIU
pa ." Oe opening van het schooljaar be-
zorgt de studenten traditioneel kriebels in
de verschillende lichaamsdelen. Dit blad is
het resultaat van zo een kriebel. Het is
het blad van de eenzamen uit eigen schuld.
" De etudonte>1 QQPI a. top die voor (I. mta.-
N1I e.n eoort akaa.n:i.c~ raad (1G1Orden .ijn.
Je uo.lt de ..... aar.JhridlIiet .0lmtl1 je erbij
bel1t ; r.NIl etll1e er Mum • J. t1ICZ(J nog r.NIl
l..w U l'lPI, -"i.t. PNt.,._. ~:' _ _ __
Het zijn degenen die in een of andere god-
vergeten komnissie zonder naa~ aan het exa-
menreglement zitten te sleutelen; degenen
die vaak onbegrepen in de Al~a de prijzen
trachten te drukken •

Oe informatie-kanalen ~t wat ~n graag de
"basis" noemt zijn allang verstopt • Bagger-
werken zijn hoogst noodzakelijk; de vuilig-
heid DOet naar boven gehaald. tentoongesteld
en aangeklaagd.
Dit blad zal regelmatig verslagen publiceren
van wat er leeft en zieltoogd in de verschil-
lende medebeheersorganen. welke standpunten
de studentenvertegenwoordigers - uw vertegen-
woordigers - verdedigen. wat er uit komt en
neestal wat er niet uitkomt.
Dit is het blad van de verschillende studen-
tenraden: kringraad. kultuurraad. sportraad.
sociale raad. Zij die mekaar vaak tegenwer-
kten. negeerden willen nu als kameraden samen-
werken. Het blijft voorzichtig aftasten.
.aar de w11 is aanwezig. Zij willen de rec-
hten van de student op sociaal-kultureel-spor-
tief en politiek gebied als êên front verde-
digen en de kritische. maatschappelijke be-
wustwording stimuleren. We moeten er echter
voor zorgen dat dit geen slogan wordt waar-
achter we onszelf gaan bevredigen.
Dit is het blad van mensen die het geleuter
moe zijn. er iets willen aan doen. We star-
ten met 5 werkgroepen. we hopen met minstens
evenveel te eindigen. Als je wat tijd hebt
en het interessert je. kom dan af I En het
I-IOETje interesseren • want het zijn jouw
problemen. liet zijn wij die in schandalig
dure koten leven e~ het is van ons dat ze
de studiebeurzen willen afpakken.

We hebben resoluut gekozen voor politisering
en aktie. Een probleem is niet alleen ons:
probleem. het is een maatschappelijk probleem.
het probleem van een bepaalde maatschappij.
ie willen ageren op het nivo van de informa-
tie. Dit blad moet een pa~flet zijn.
Uw pamflet. Het is tenslotte, maar niet
tenlaatste uw blad. Wij willen proberen
uw zesde zintuig te zijn.

Laten we ook vooral niet vergeten dat terwijl
wij in de A1111a'sstaan aan te schuiven en
Tee Dansants afschuimen. er dicht bij ons
terug duizenden vreemdelingen de bange k1an-
destiniteit induiken.
Er zijn blijkbaar toch nog andere problemen
dan een slecht kot. een st~ prof en een
vervelend lief.

En ja. Enriquez is dood; neergeknald.

Algemeen overzicht

Mevrouwen.
Mijne Heren.

0. de illusie te kreëren dat de studenten
ook iets te zeggen hebben aan deze univer-
siteit. mogen wij weer deelnemen aan deze
jaarlijkse show.

De universiteit is traditioneel de plaats
waar onderwijs. zeg ~aar universitaire op-
leiding gegeven wordt. Nog steeds blijkt
kwantiteit de overhand te hebben op kwali-
teit: reproduceren is belangrijker dan
verwerken; in deze eaatschappij blijft in
de rij lopen dan ook meer lonend dan kri-
tisch beoordelen. De student 'moet ten al-
len prijze zijn vakstof Slurpen en dus
vakidioot worden.

Sociaal-bewuste. kulturele en sportaktivi
teiten lOeten tot een ~ini~ herleid.
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Ook de nieuwe nota inzake studieorgani-
satie en tijdsindeling gaat deze richting
uit. De studenten weigeren van nu af aan
noq te praten over "moie" ti.ldsschema's.
zolang de inhoud van het kurrikulum niet
verandert. niet drastisch verbetert.

De onderwijseenheden van de diverse fa-
kulteiten worden als het ware speciale
scholen voor hoger vakonderricht waar
eerder een professionele dan een kulturele
doelstelling wordt nagestreefd. Blote
vlkkennis is voor degelijke vonnlng echter
duidelijk onvoldoende.
De met veel tamtam aangekondigde pro-

gra~ahervo~ingen hebben infeite slechts
ons wantrouwen over de kennisoverdracht
lan deze universiteit versterkt. Wat baten
i~rs examenreglementen als de psy~o-
socille druk van het systeem de student
vernedert tot een onmondig objekt in ~~
volste zin van het woord. Dat een profes-
sor een student neerslaat is ..isschien een
ext~ geval ... ar dat de eksa~ns in een
onmenselijke sfeer verlopen staat voor ons
buiten twijfel. Willekeur is vaak de regel.
Zo is men er in de fakulteit geneeskunde in
geslaagd ~ studenten'die voldoende ~lalden
op alle vakken en in het totaal. toch te
buizen. Dit wordt wellicht een Jlisverstand
genoemd of is het gebruik?
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Oe taak van de universiteit blijft voor ons
wetenschappelijke kennisoverdrlcht en algeMeen
menselijke vorming; de ene de andere niet uit-
sluitend. .

De universiteit !!liggeen door de gemeenschap
Detaald en intellektualistisch research-insti-
tuut voor de industrie worden. De recente
opriChting van de v.z.w. University research
and development en de innige verstrengeling
vin hoogleraar. bankier en beheerder als drie
handen op één buik prikt de ballon van de neu-
trale universiteit door.

De laatste strukturele veranderingen in
de universiteit staan ongetwijfeld meer ten
dienste van de grootindustrie dan van de ge-
wone Mens. Deze vaststelling is van kapi-
taal belang.

Gezien het grote belang van deze univer-
siteit vin de drie ..achten. Kerk, Staat en
Kapitaal is de raad van beheer het belang-
rijkste orgaan. Vermits een studentendele-
gatje in de meeste andere raden zetelt lijkt
het ons niet duidelijk waa~ we ook daar
niet vertegewoordigd zijn. We vinden het dan
ook niet Meer dan normaal dat wij ook op dat

Totstandkoming
Andermaal stellen wij vast dat ook

dit akndeciejaar de speech van de

studenten niet ernstig opgenomen

werd • Met rede bel!indig'le de etu-

dentenvertegenwoordiging .zijn uit-

eenzetting met de zin "dat \"lij elk

jaar hetzelfde moeten herhalen is

tenolotte niet aan ons te wijten",

Dit impliceert natuurlijk dat wij

ook die laatete"ealut"moeilijk

kunnen brengen.

daarom stellen we ook graag ons
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RKGROlP : riUISVESTINü.

Olt de huhv~t1ngSproblelll.ltfek te
leuven kOlpleks is.lijlct voor ieder-

n duidelijk.
•leder ju,. is de grote rush naar

"ao.a." koten er een Natsta' van.
l.Oe kOiplexiteit wordt ,nog vertsevigd
t een ontza?lijke Illanipu14tlevan de

prlJzen,die velen doen steIgeren.

vom
n In-
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'ERKGROEP : OE BOOWPOLlTlEK ·/A.~ OE nn ,

Dat onc!ervonden wij toen wij de vergelijkin'
lakten ~t ~nkele andere univ~rsitelten.

en paar voorbeelden: 1. Ct KUL legt een
voetbalterrein lan voor 4 ~tljoen (doelpalen
niet lnb<!grepen). Oe. UCL legt twee voetbal-
terreinen a~n voor 1 miljoen. (Het Is een .aoi
terrein. ~a3~ of het bestand Is tegen drie 4
vier'weJstrljden per dag blijft een open vraag).

2. Voor de prijs van
'de nieuwe sporthal van de KUL houwt de ~UG
t>leBsporthallen en een zwembad. Elke sport-
h31 lIeeft dezelfde nuttl9~ oppervlakte als
dfe van ~euven. En de RtJC bouWt vij f jaar
later (een niet te ventaarlozen faktor).

Oe werkgroep van de sportraad zll nagaan
In hoeverre er geld verspild wordt ~Ij de
bouw van sportkompleksen. Er zal een inventa-
ris opgemaakt worden van de toestand van de
huidige a~k~Jatie. Tevens zal er een ver,
gellJk,ing gemaakt worden. wat betreft de.priJ-
zen en nuttige ruimte, met de andere univer-
sitel ten.

e vrezen dat de KUL zll gaan lopen ~t
de bedenkelijke eer de duurste gebouwen te
hebben.

- --- --- -
ERKGRDEP SOCIAlE SEKTORElI •

~Id.t de unlef,in,de "sociale prehis-
torie",een 1ntellectueel blok- en bier-
centrum voor burgerijkinderen was ..met
af en toe een karltatleve bui'.wa.rin
ook lIIinderbegoeden" IIIOchtin",studeren,
kw~ de Industrie In de jaren 'SD aandraven
let overheldslnmtnging ca h•.,.gebrek aan
klders op te'vangen. Dit resul teerde In
het oprichten van sociale vOOT1i~ningen die

Sociale raad en ~ultuurraad gaan een
werkgroep oprichten rond de problemen
van studenten en arbeidershuisvesting.

nsen die zich aangetrokken voelen 0

werken. wor~n gevr~~gd binnen
te springen.

aandag 21 oktober eerste bijeenkOMSt
op sociale raad.

HUISVESTING

ten
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WERKGROEP: U:nVERSITEIT - :~TSCHAPPIJ

lIaast een onderwfjsinste.lling 1S de uni-
versiteit ook een onderzoeksinstituut.
Oe student heeft niet alleen recht op kri-
tisch onderwijs,naar ook op sociaal rele-
vant onderzoek.

UNIEF -INDUSTRIE

WERKGROEPEN

INFO

SOCIALE SECTOR

teraard het êlan van de sociale sektor-subsi-
diering gebroken.
Wat is nu die sociale sektor?
Oe sociale sektor is een geheel van diensten

t als doel : a) geld van de staat overhe-
velen naar gepriviligieerde groepen ( studen-
ten ).

b) zoals gezegd: aan minder
begoeden de unief mogelijk maken. I

Binnen de sektor onderscheiden we de materi-
ële dienstverlening om de'studentenno~

BOUWPOL/rIEK

-- --- --- --- --- ---

het de minderbegoeden ~gelijk Maakten kader
te worden. Voor de studentenbeweginy gaf dit
aanleiding tot een korporatisne : het verde-
digen van de eigen belangen In de droon van
het medebeheer • ~a een syndikalistische pe-
riode wlarin de student als Intellectueel ar-
beider studieloon en aandacht voor de maat-
schappij propageerde, kwam de radikalisering
van '68-'69 . De studentenbeweging raakte ge-
politiseerd en tezelfdertijd nam de nood aan
kaders vanuit de industrie af. Dit heeft ui-

Wit het onderwijS betreft, dat ondervinden
wij lan den lijve.
Over het onderzoek bek~ren wij ons
minder: dat gebeurt door een schare uit-
gelezen vorsers in labo's en naar pa-
piers tofruikende burelen, ver van de
auditoria waar de student zijn leven
slijt.Het gaat ons niet direkt aan,
zo denken we althans •.~
Voor informatie over wat er onderwe-
zen wordt,hoeft ~n slechts naar de les
te gaan; voor info~atle over wat er
onderzocht wordt is men Vlak verplicht
enkele ruiten in~te gooien van het
glazen huis dat onze universiteit
toch Is; nietwaar?
In elke fakulteit is er wel ergens
een steriele kamer waar de onderzoeks-
dossiers tot böven: opgestapeld liggen;
deze ruimte blijft echter ontoeganke-
lijk voor wie geen togl in de hallen
hangen heeft. Meestal verbiedt de in-
dustrie,dle opdrachtgever is,de publi-
katie van het on6!rzoek : dwz. ze
koopt gewoon de intelligentsia, de
infrastruktuur en de onderzoeksresul-
taten op. En zo Is'dan de vooruitgang
weer gediend. Haar vooruitgang voor
wie? Voor de student,de gewone mens,
of voor de groot-industrie? Zo is het
mogelijk dat je voor een prof een PUlr
moet IIIIken'over een onderwrp, Wllr-
over dezelfde prof' een onderzoek gevoerd
heeft, dat je echter zeker niet mag in-
zien. Is dit echt gebeurd. jl meneer,
dit is echt gebeurd. ';.
Oe onderzoeken staan ook niet los vin
elkaar, de begunstigde Is steeds dezelf~
de groep in deze Dlatschapplj.
Zo worden aan deze universiteit onder-
zoeken verricht voor de Boerenbond,
Bekaert,Janssen-farmaceutica,de Nato
enz.
Het gelaCh kin dan ook niet uit de lucht

zijn als de komnissie Wyll~an in haar
eindrapport schri jft :
"0. univ fIIQ(J "t:.t in di."a t ataan van • ."
g.watigdl aociaat-poZitiek. ordrning"
Daaron beginnen wij ook met deze werk-
groep. Haar taak Is tweevoudig :

- inventarisatie vin de hier gevoerde
onderzoeken

- zwaar denkwerk over de relatie uni-
versiteit - maatschappij.

r.:'\- - - - --
'ilERr.GROEP lil Fr)

vaal< Ol'Ia.rvinä.n w dat dl pera gun.
of uZ" vala. infol'fflQlli. owr onaa
abi.a Wl'fJi" .. id. Bi.rf.uUr! ."
~avatat08ten v.rggn natuurtijk w.t
un aul1ig gadok_t .. rd artikel.
t.nJijt /IX18aat. betoging.". ataking.n.
b.. Uaaing." ." kl'i tia,. a tudiadag81l
verdrinlcan tuaa." dl u.brokan a"".n 811
beruJn. Er aclJort i.ta aan dl infol'fllO.lJi.
van dl para.

E.'I11<. t. "."aan }Jebbe" aich dan ook var-
anigd 0lIl IIOOr.ig81l lIICltariaat ta aorg"',
Z. IoIitt." fi.t..n. foto'a ." i"fot.utan van
aluJi.. at. doJc_ta...:. voor IllUlO'kmntan
a tuden t."b tad6n 81Ia••

H.t I<otlekti.! ia ....t ga." 81Iuta
organiaa...:a v.rbond6II, ." dl infoma"':a dia
gabrocht IoIOrdtNVOOrdetige ni • ._.d.
Atle t.d6n van }Jet I<oIt.ktiaf _un .Inm
aU8J1tuet. band ....t of all"POtlria IIOOr
aan w.tbepaatdl organiaatia of atNUing
vergat." "", aich t." dien.u u at.tt.n
van dl atl'iJd van het volJc ." a. wal'fJZag
hi.M1a71 op h.t infol'ffl/Ztufr'ont •
!lij llil.t.n aga,..,.. op hat nivo van a. in-
fOl'fllO.ti.. }Je t IoIOOrd U.ven amI dl /IX18aa 'a •

------~

te vangen ( Alma, huisvesting,juridische en
medische dienst, studiefinanciering,) en de
socio-kulturele aktiviteiten om de student
te integreren in dë lIIiIatsëhappij( naast
brood ook spelen voor de studenteMusa ).
Dit ligt aan de grond van de opri chting van
de uitgever van dit blad, de ASR als
orgaan waarlangs ( via de raden) studenten-
aktiviteiten gefinancierd worden.
Deze sociale sektor moet uiteraard geflnln-
cierd worden en het is hier dat de fonnele
problemen beginnen.

Oe werkgroep.

Vorig jlar is de werkgroep sociale sekto-
ren in leuven gestart nadat de ASR de re-.,vervolg pag. 4 ...
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Op 22 en 23 oktober IIIOetenin Antwerpen
dokwerhrs en pol1tieke ml1itanten voor
het gerecht verschijnen. Zij staan te-
recht onder beschuldiging van vernieti-
gtng van een B.O.B-wagen,slagen en verwon-
dtngen,aansporingen tot geweld,doodsbedrei-
gtngen en zo verder. In dit artikel willen
we even proberen een analyse te maken van
de verschillende krachten die in de dok-
werkersstaking werkza~ waren,en nu nog
nawerken.

1. De vakbonden of de d..,kratische ver-
tegenwoordtgers van de arbetders

"0. _iliJk~a-t aiJ" D>lt.tamI dool' cIa
akti. lIaII IIOIlfIIiga .z."."t" dia cIa lIOl'!Iata
___ 'I'f1Ü1g IMrm"<»rd ~blHm; autk. tofra-
t4Nl i. orttJa.t 1JaaJ"dbaaJo, IMmi ta ~ t hui-
dig. p~-akoord dool' cIa (/!'Ot.
... rdarlwid dal' halMll4J"baicIal" aartvaard
.,.rd" zo luidt de persmededel1ng van de
tntersyndtkale op 8 april. Wie was dan
wel dte gl"Ote rwerderheid? In Gent:
50 IIIn. Maar: "At. al' mar SO /!W".a"
WtlJ'a",i. dat met -J" fout,wraar cIa UIJII."
ZO sprak een alras van het podium gekeilde
vakbondsbons.
In Antwerpen was het zo .agelijk,nog
deIokratischer. Tot 1964 organiseerden de
Belgtsche Transportarbeidersbond algeme-
ne ledenvergaderingen, maar het bleek on-
.ogel1jk 011 er een "serene" diskussie te
voeren. DaarOlllwou ..n die sereniteit in-
stitutionaliseren. Technische komitees
(ttn per gespecialiseerde tak) verkiezen
een uttvoerend bestuur. Het zijn deze
besturen die "het congres" vormen dat uit
130 leden bestaat. Deze leden werden aan-
geduid nadat er opreepen verschenen in het
..andblad van de B.T.B. De kandidaturen
werden dan in het kader van de demokra-
tie. Al lWI NIET door de leiding aanvaard.
Het zijn deze 130 leden die eenparig
(.in twee onthoudingen) de progr~tie
hebben goedgekeurd. Er zat dus duidel1jk
ntet het ~inste haartje in de syndikale
boter. De houding van de vakbondsbonzen
WiS dan ook konsekwent :
"0. PaJcborta-t, di.t wit aagg" u aatf,S,ab-
lHm .... akkool'd af9f'dota".Zoala iaeI.1'
•• "Uik .... , autta.. aiJ hUPI haPldta~i"g
m.t lM"l.ooc1lma>t ( ••• ) raga" eI. O"V.l'aPlt-
woordalijk" I SaIIWr! /!Wt cIa PaJcbortd !
AA' llE'1 lIDfX I"
Dez.lfde yakbonden, die weigerden sta-
kingsvergoeding te betalen, halen in
etn jaar tijd ongeveer 33 ",iljoen op van
de lilvenarbeiders alleen. Ze hadden dan
ooit rufllSchoots de financiële ",iddelen 0111
ttJdlns de stakfng hun stakingbrekende be-
richten niet als drukwerk. maar als brief
te frankeren. Dit was tenslotte maar
100.000 frank duurder.

2. Rtjkswacht.politie,leger,repressie.

Het staat vast -het .inisterie van lands-
verdedtgtng heeft het bevestigd- dat mili-
tatren ttjdens de staktng aan de haven ge-
werkt hebben. ztj werden voor het lossen
van schepen 1.060 frank per dag betaald.
"In plaats van 870 voor de gewone dokwer-
ker. "
Ttjdlns de tweede week verbiedt de "Socia-
ltst" Craeybeckx elke samenscholing van meer
dan vfjf personen in de havenzone. De verbo-
den zone a.Yat eveneens de Paarde~rkt
en het Entrepot-plein, waar de lokalen
van de vakbond zich bevinden.
Vanaf 20 apr11 houdt de pol1tie de wacht
bij het lOn~nt van de Gentse socialis-
tische leider Anseele.die daar met opge-
heven ar. staat. want "at. '1' 1)001' 1 ,..i
,_,. akkool'd tot .taPld 9f'kollWPl ia, aat da
_ lIaII A,.. .. t. op cIa kop lIaII cIa aocio-".ti.aha t.i<»1'1 lIat~."
Op 24 ...i kOllltde burgemeester van Gent
tussen bij de .inister van binnenlandse za-
ken 011 de overplaatsing aan te vragen van
de rijkswachtkOlllllndant, die de vorige dag
..t de stakers onderhandeld had.
Oe volgende dag zullen zich dan ook toe-
vallig de ernstigste inèidenten in Gent
voordoen.
De rfjkswKhters waren uit het ganse land
0IItI' CJepen en de ganse or.acht ter'ere
van de dokstaking zal wel ongeveer uit
3.000 lIIfI bestaan hebben.
En dat, voor de enkele honderden stakers.

3. De pers.

De pers heeft zich ook duidelijk van haar
tuk gebletlen. Niet van haar infol'lllltieve
taak ....r van ha.r' ideologische taak.

De kranten publiceerden elke dag het aan-
tal schepen waarop gewerkt werd. Ze voe9-
den er wel niet bij door wie.
Volksgazet van 12 april spreekt van "pe~
tol'ia .. rd6 1"O"d:!:'~1"IJ61'11 " en van "tt'loot'l!l
lIaII eI. haw" die dartk aij 15 Jaar sociat«
vNcIa Mt hoofd ;"eft kUPI""" bi.dIm CWt

cia Mta>ttaPldre 1corrk:'I'NI"tia."
En maandag 16 april (de stakin" zal
nog tot 6 junI voortduren) : "De ataki"!l ta
A"-tlJel'J'jl" ·i. praktiach te" eind«. H

Alle kranten spraken ook van in den beginne
over de eventuele mogelijkheid dat de vak-
bonden stakingsvergoedingen zouden uitbe-
talen; na het beëindigen van het konflikt.
De intersyndikale van de havens oordeelde
het dan ook steeds nuttiger haar houding
tegenover de pers te reChtvaardigen ,dan
met haar eigen havenarbeiders te praten.

4. Recht en gerecht.

•..Voorbeelden moeten geste,ld ; ....n kan toch
niet zo maar onze sociale vrede aan digge-
lan laten slaan. Daarom hebben we ze be-
dreigd, met het protokol van Sint-lliklaas
hebben we bijna tweedracht kunnen zaaien
tussen Antwerpen en Gent. Ten einde raad
hebben we ze geslagen en uitgehongerd. En
tenslotte hebben we ze nog eens lekker verne-
derd : we hebben iedereen een papier la-
ten tekenen dat hij tijdens de staking
wilde werken, anders kreeg hij geen dOp-
geld. Laten we hen, en al de revolutionai-
re hutsekluts die er rond hangt. nu maar
eens flink natrappen, zodat ze vOorgoed
uitgeschakeld zijn •.•

Dit is de taak van het gerecht. Hierbij
is het wel eigenaardig dat steeds die-
genen die voor hun rechten opkomen voor
het gerecht moeten verSChijnen. Het is ook
zonderling dat in de ene partij naar harte-
lust wetten kunnen afgeschaft worden, voor-
chrtften-met de voeten getreden-of- ni

toegepast worden.
Wat de arbeiders mogen is niet meer zo
duidelijk. Ze hebben in feite wel sta-
kingsrecht,maar... ,
"Hat ia oPIQQPllIaal'dbaal' dat a"" i"dividu
"iat ,..411'Mt Ncht aou hebba'l aij" 0"-
macht of aociat. O",'Nde t4I lfUttifuU!l'tM,
001< la"g a m:.t i"atitutional. ""'(1"', r.tlQ1'
de mate 1Jaal'OÏ" met die kontaatatie Nka-
"i"g ".,at &.IOrds"- uehow:lIm, ia, de &aalt 1/1111

eI. va1<blwegi"g, ." ALLEE.' VAN DE VAr.BE:.'E=
GING" (Ons Recht ,!llei73) -
Wie is het nu die de wet overtreden heeft
tijdens de dokstaking , wie is het die de wet
gewoon gebruikt als karikaturaal machts-
instrument?

A. De leiding van de rijksdienst voor
arbeidsvoorziening beslist op 17 april
eenvoudigweg tot de sluiting van het aan-
wervingslokaal aan het Kempisch dok. Van
die dag is het aanwerven aan de haven weer
vrij voor en door iedereen. De wet op de
aanwerving van de havenarbeiders is ....t
andere woorden niet ~r van toepassing;
zomaar afgeschaft.

DDK·rIDCE5

~. Willy Vernimmen (B.S.P.-senator en
voedlngsnljverheid) stelt op 26 april het-
volgende voor:
"'ti"iatal' E. Gli",.. oaat ,cIa v.1'bi"tcmia aart
ret atatuut I)Q>I ds dokuerlc.l', aoaZe hat

dool' IJetbIJ.Zuite" IJeN lIaIItgd.gd, PIQ road-
pZe(1i11(J lIaII d4 bel'OflpalMnmigütge1l, i"u-
graat toe te paa'''"' Dit blJt.Ju,"t dat atk
WlIlIl1n of lade" in eI. r.a1)~," aÜlahtlJ dool'
de officiEel er1cC1lde do1áJsl'k.l's =0 ,gedaat
uordtm. DfJae maatNgel aat .om gelH>al.i.(Js
atij(1i>I(J IIC?! de LNlrkgGtegewid met aich
bN-"O"'" wmits 401 1101~t "'cricnu 1IOf]
dool' "iet do1a.lol'kel"D uordt uitgewaN. "
Aan deze wet werd dus tot nu toe nagenoeg
geen gevolg gegeven, zodat de eis: "uitvoe-
ring van de kaderwet, waar~ij aJle wer
binnen de haven als vakwerk !!lOetworden
beschouwd" best een duw kon gebruiken.

C. Unks van 19-5-1973 noemt het niet toe-
passen van de arbeidswetgeving in-de haven
als een van de voornaamste oorzaken van de
stakino.

D. Het rattenwerk van soldaten aan de'Ant-
werpse haven gebeurde gebeurde zogezegd
zonder voorkennis van ,de legftroverheid en 15
dus een overtreding van de militaire voor-
schri ften.

E. Bij Stouwer Pays werden-vrouwen inge-
schakeld bi; het laden. alhoewel vrou-
wenarbeid in de haven verboden is.
Een jongen van veertien jaar verloor vier
vingers; een 72-jarige kreeg een hart-
aanval. Beiden op het werk.
Ik dacht dat we In 1974 waren.

Iot ,

De burgerij wil echter een sluitstuk voor
heel deze zaak. De gevaarlijke elementen
de gevangenis in, de waarheid de doofpot in.
Daarom probeert het gerecht nu het wets-
voors teI 430 in te voeren. Dit voors te1 is
zo ronduit antidemokratisch dat het zelfs
niet do~r de karnerkommissie geraakt is.
etsvcorste l '430 w11 alle groepen die de

orde en veiligheid in gevaar brengen
buiten de wet stellen.

Wie een stakingslied zingt, wie piket staat
bij een wilde staking gaat de nor in. Het
dragen van kleren en uitrustingsstukken die
het uitoefenen van de openbare orde kunnen
tegenwerken, zijn str~fba,r. VOlqens de
Standaard behoren daar helmen toe, ~ar ook
lange regenjassen.

letsvoorstel 430 is dan ook de inzet van
deze rechtszaak. Daarom gebruikt het ge-
recht alle, zelfs onwettelijke, ~iddelen
om niet de waarheid te doen zegevieren,
maar wel de belangen van de heersende klas-
se.
Ziehier enkele feiten:

- g ~ensen worden aangeklaagd door een
"tipgever die anoni~ wenst te blijven"
De in het strafwetboek geëiste tegen-
spreekbaarheid van bewijzen wordt zo e
een lachertje.

-Ce voorna~ste getuige ten laste is een
niet zo voornaa~ iemand: een van fraude

beschuldigde privê-detektive die tij-
dens zijn verblijf in de gevangenis
zogezegd allerlei bekentenissen te horen
kreeg.

-De aanklachten gebeuren op basis van
foto's en filmen die niet alleen in
beslag genomen zijn,maar ook nog zeer
vaag.

-Somige beschuldigden waren in de
fysieke onmogelijkheid om op de plaats
van de feiten te zijn.

De dokstaking toont op een overduidelijke
wijze het komplot van vakbond-staat-kapi-
taal tegen de belangen van het volk. Ge-
recht en pers worden daarbij handige'~a-
rionetten in hun fijn gemanicuurde handen.
Recht is hier al ",ijlen ver verwijderd van
rechtvaardigheid. De partijen zijn hler
duidel1jk afgetekend: aan de ene kant de
winsthonger ven kapitaal en vakbondslei-
ding, die desnoods bereid zijn Mensen neer
te schieten, ~nsen uit, te hongeren. Aan de
andere kant het volk dat opkOllltyoor z1jn
rechtvaardige rechten.
Het is onze keuze langs wèlke kant we ons
gewicht in de schaal zullen leggen.

lÄ" gabalda vui.t ka.. dart ook ~t mga
QPlWOol'd aiJ" op tJa .. kaakalap.

•
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sultaten in handen 1l~(1 gé~.1i'gefl YMi de knanis-
sle belast oef de 1,~rzienill'Jvan oe wet van
'60 betreffende de inhoud en de financiering
van de univ~rsitaire sociale sektoren.
Die wet van '60 regelde de oprichting van
or9~nen die staatsgelden voor de ,~clale
sekteren zouden beheren ( i.c , tieHaad
voor Studentenvoorzlenin9~n ). Oe toelagen
\tierdenberekend op basis van het aantal
studenten.
In '70 werd er een wet gestemd waardoor de
unief haar \tIerklngsgeldenniet meer ~ag
doorspelen naar de sociale sektor. Dit be-
tek~nt dat de Raad voor Studentenyoorzienln-
Ii enke 1 nog uit de hand van de regeri ng
n eten of zelf voor Inkomsten moet zorgen.

Alvast houdt dit een beperking van de sub-
sidleringsmogelijkeheden in.
~ndere punten in de geplande herziening:
- de subsidiëring van sport en kultuur zou-
den ondergebracht worden
- sportbeoefening en kultuur zouden qua
subsidiëring ondergebracht worden respek-
tievelijk bij het ~in. van Onderwijs en van
I:ultuur.Wil de ASR een globaal en autonoOll
beleid voeren dan zal het geld ( • subsidies
voor haar aktiYiteiten in ëën centrale pot

ten komen en onder kontrole ~eten blijyen
" de studen ten•

- verder nog( en daarover later llleer): wet-
telijke omSchrijving van de sociale sektor,
wie beheert de gelden. opstellen van een
envonaig budgetplan en al dan niet nationa-
le kriterla voor de hui~yesting.
Calewaert ( destijds ~inister van onderwijs
wou· Inzicht krijgen in (iesituatie· en
• het beleid en beheer van de SS vergeoak-
kelijken en demokratiseren ". In werkelijk-
heid wil Men de autonomie van de sociale sek-
tor afbreken ()lil de regeringskontrole te ver-
sterken en dl' subsidies te veminderen.
Wat Decron ( onze nieuwe ~Inistpr )van plan
is. heeft hij tot nog toe angstvallig in
het duister gelaten. De hogergenoernde
herzieningskommissie is sinds de val van
de vorige regering en dus ook van Calewaert
niet .er samen gekomen.' '
Wij zullen op onze hoede zijn!
De werkgroep zal zoveel mogelijk infOrMatie
verzamelen en die doorspelen naar de stu-
denten 011 zo klaar te staan de afbraak van
de sociale sektor te verhinderen.
Personen die ons nuttige infonnatie kunnen
verschaffen of geinteresserd zijn kunnen
altijd terecht op de sociale raad. ~elkom.

leD" tak tadr .... "
A.S.R. ~ Soc. Haad,Bcgaaz-
dlnttraat 3,L.( 23.15.15 )
Sportraad, T'MIWD'II.wat lOl,
3000L. ( tel.: ~3.31.51 )
lCultuurraad,U.Ge .. tetraat 90,
3000 L. ( tel.: 23.61.13 )
ICri"graad,80gaardlmatraat 3,
('fr. ASR •

FLAPUIT
up nieuws : atudlntenpastoor J.l"p<Iman

I0IO rdt wl'l1<171g'" door LW!.'i t t.. ('i. i a
ni.t get1'Ol&ld. lpenrxzn &Jet. F>I dan •••
E~ aowd.te NLtijll dat '1' nop te wel
aan a.. katholuu facad. lJOl\ft. (1!'"... rkt,
teNijl tI. inhoud IJOrdt lIfJI"Ç"'tmt.

50 jaar Vlaamse Leergangen : .flt arul. e
aiJa.. lIaPI /tOl'''''I'''''''l.d.I katholi.,;;10 f"-
=dl.
r.., 50 jaar oud. aarte"onll.rvati"t .. kli ..1(
di" geLd (J"'OII(J M.ft ~ .::icll I!It!t aH."
t. _iII'I.

25 jaar socialisme in China : daar kun-
'I..s " op a.. IuJl{t lIaPI d. tijd """1' op-
rC'WII" dan a. iII a.. vtacz",a. Le''''I1anO.''
'~"'1l'111" afbNU".Haar " lij" '1' &Jet I!tIIt,....1' ootJe (1J01lha1).

Sportraad : &Je.r • ." :raad die nop •• nt
akti'f IJOrdt. Ze Mbb." •• " ooltbal1lllld
lIan 4 mljo~ g.kNg~ ~ "U lij" "
w'V.ten dl dodpatll'l .rbij t. dae«,
Het V.ld loICU op.

Protest : a.. ak~acM a(J~da IJOrdt t.
klein. !.'ij IoIittll'l • .., groter fo~at. Dan
.al .r tlln1lli"ate ptaate aij" 0", .Plket. wr-
~igi"g." (I)rij.) t. lIfJl'IlIIIta..n loab SIW.
KLB,SAR, VNSU. Of loICU het "iat OftIJina lIaPI
ptaatagebNk ?

wo» SUL LEE
In de falclJlte;tder social,. w..tenschappen

is !'!CnOverlJ"'lun tot cc benomio'J van Prof
on Sul Lee (Z-Korea). ~ij werd aangewor-
ven om te doceren in het depart~nt poli-
tieke wetenschappen. De aanvraag ~ Hon
Sul Lee te 'plaatsen ging uit vanwege het
rektoraat. !letdepartel'Jlentsociologie
wei'Jerde zodat J!II!ndan g;ng aM~lopp~n bij
politieke wetenschappen.

De studentenafvaardiging opperde hierte-
gen bezwaren en Aeende zich niet te kunnen
aansluiten bij het "our.llti!''' advies van de
departementsraad.

De studentenafvaardiging is van oordeel
dat zij niet over genoeg info~ite beschikt
over een dubieus voorstel ~trent iemand uit
een dubieus land. :.ochtans werd duidelijke
infOrMatie verschaft. althans volgens dekaan
Dobbe laere.
" ProfIleIlol' :'~7PI Sul LIl. ;:an I0I0''''..., beeclw
at. .. n O'Iaf"lzanIcArZi;{k. pel'soo"lijk};eid. di.
uk.r "i.t optre.dt i" opdracht II'7t1 0: OPIder
druk I)IT'1rep.ri"9si"stantillll. !!iJ ko."t 11001'
al. ,e" wijse, eve~ichti!,11 ,,, ~t"n,,~
Lij=< OPIr!eI'Z';T:fBa":nJ.1..-i:"us. n

-CJ
~-Q)
Cf)

Tot daar de "duicfeli.;J:. infomatie" waar-
e die koppige studenten zoals steeds geen

rekening willen ftPe houden. Want wat scheelt
er aan die prof. aan zijn land van herkomst?

Korea is sinds 1945 verdeeld in tloord en
zuid Korea. Noord heeft een socialistisch
regime en is aardig op we9 on ê~n van de
meest ge'ndustr1allseerde land~n van Azië
te worden. "
Het zuiden is onderworpen aan Jap~ns en

a~rikaans kapitaal. [r werd een fascis-
tisch regime gelstalleerd om het stijgende
verzet van het volk te onderdrukken. Verzet
wel}ens de enonme ellende en ekonomische
chao~. (hc11.Ilvede wapenindustrie die flo-
reert). Park heeft eigenlijk sinds zijn
bloedll}e rrpressie (doodsstraffen aan stu-
dentenleiders. arbeidersvertP.genwoordil}ers
en persmensen) de steun van het volk vol-
ledl~ verloren. Hij steunt nog op de AMe-
rikaanse CIA (waar hebben we die naa~ nog
gehoord?) en zijn meer dan 4000 repressie-
wetten.

Oe wijze professor Won Sul Lee komt uit
dit land en zal de vakken "Eellt ~lIi{l .i"c.
1~45" en "~"Ii"ar OPI A.ian Noolutio,," IN!t
o.a. de ~11xon-doctrine doceren gedurende
het eerste se~ster van het akadtmiejaar
1974 - '75.
Wie zei daar ook weer dat een'geval Spie

zich niet ~cht en niet kon herhalen?

vvs

IN DE TWEEDE KANDIDATUUR GENEESKUNDE WERDEN
VIJF STUDENTE~ GEBUISD.

U zal zeggen. dat gebeurt toch overal.
Wel. hier was er iets speciaals. deze vijf
studenten waren volgens het examenregle-
ment geslaagd. en hoefden zelfs niet gedeli-
bereerd te worden. Toch riep de voorzitter
van de jury hen af als gebuisd.

Hoe zit dat juist in elkaar?

In de fakulteit geneeskunde dienen de stu-
denten 551 der punten te behalen. Een ·C·
(Kodeletter voor 10) wordt beschouwd als re-
latief onvoldoende. d.w.z. het is voldoende
voor een bepaald vak, doch een te groot aan-
tal tienen is niet voldoende om voor het ge-
heel te slagen vermits men in het totaal
55' van de punten dient te behalen.

Het is tevens zo dat de vakken met kode-
letter lager dan ·C· opnieuw ~eten af-
gelegd worden. De betrokken studenten nu,
hadden al allemaal een tien in juni(êên van
hen had er twee). Overeenkomstig het regle-

nt waren ze niet verplicht deze vakken
opnieuw af te leggen. De vakken waar ze
slechte punten op gehaald hadden legden
ze opnieuw af. In sept~ber had ieder
van deze studenten 55' of meer, en twee
tienen op een geheel van 6 vakken.
Slechtere cijfers hadden ze all~aal weg-
gewerkt. Cfr. Het reglement hierboven
waren ze geslaagd. toch werden ze afgeroepen
als gebuisd.

a onderling overleg tussen de fakulteit en
'~edika werd bes loten een extra examen-
periode in te leggen, waarop de studen-
ten dit vak ~chten herdoen dat ze nog
maar êên~aal hadden afgelegd en waar-
op ze reeds tien hadden gehaald. Voor vier
onder hen betrof dit 1 vak. voor 1 man waren
het er twee.

Resultaten: twee studenten slaagden. drie
studenten werden nogmaals gebuisd.
Verdere onderhandelingen zijn hierover be-
zig.

We moeten vaststellen dot dit niet de
enige ~aal is dat er een loopje wordt genomen
met het examenreglement aan onze universi-
teit. Professoren kennen het exa~nregle-
ment niet of weigeren er zich bij neer te
leggen. Graar zauen wij dat iedereen aan
wie iets bekend is over zaken die tegen
het examenreglement indruisen. hiervan
een kort verslag maakt (zo konkreet ~ge-
lijk. alleen de eigen naa~ mag eruit gela-
ten worden.) en dit ovennaakt aan zijn ei-
gen kringpreses of aan de kringraad enz •••

Op g november houdt de Vereniginq van VlaaM-
se Studenten haar statutlllr'kongres.
Ter vóorberèidin1 hiervan houden we in Leu-
ven Z vergaderi ngen. .
Deze verl}aderingen gaan'dQQr in de zalen van
de Sociale ~aad. Bogaardenstraat 3 ( naast
de parking van de galeries anspach ). en wel
op Z3 oktober om 15 uur ~ de diskussieteks-
ten te bespreken en op 30 oktober eveneens
~ 15 uur ~ een delegatie sa~n te stellen
en~ventueel een kandidaat voorzitter te
kiezen.
Iedereen wordt door V.V.S. van harte uit-
genodigd op deze plechtigheden. Tot dan.

Persoonlijk nieuws : dl SjaNIl Jwe;t •• "
maq&Je6r 11" ""'J wt 1Ia'1 allee. Hij IIteL
Io.. e inz'fidt.lll nWenl' {load.Doe so lIfJl'dsr.
0. 1)1'01&1 1.IIIn Piot (de aór.Hlr) ill a:Jaar lIi.k
g.lJe .. t. AttIlIl IIcirijnt "I< b.~1' t. (lQQPI.

Van hi'l'Uit ,Lr Nst. t:."se" ." 1 bloem,

Flits: Ce I'lIktor OJHI"t Itst a1(ad • ..nllch
jaar. P.i. .. chi." rr:I!]'" !Jij het lIluitCPI
(mhi) •

De Croo : nlll i. durft Ïtlt DeI<I'3CPllly3t •• m
i" t. trekkllPl, trekk~ !Jij aan de aijnt.

HIER HOET IETS AAN GEDAAN WORDEN.

HEDISCII: FAKULTEIT ZET BUITEtILANDSE
STUDErlTEN OP STRAAT.

De ~dische fakulteit heeft begin oktober
- het akademiejaar was voor de dokters dus
reeds een tijdje beziU - een brief naar 25
buitenlandse studenten gest uurd met de
mededeling dat ze niet zouder -lOgen bissen.
Als reden werd opgegeven dat ze in hun twee-
de zit geen 40 % gehaald hadden .Oeze ab-
surditeit blijkt een· regel· te zijn die
enkel van toepassing is voor buitenlandse
studenten van de medische fakulteit. Het Is
anderzijds 9eweten dat wegens taal- en
aanpaSSingsmoeilijkheden het juist voor deze
studenten het bijzonder ~ellijk is te
slagen in studies. waar notabene meer dan 501
van de Belgische studenten de pijp aan
"aarten ",oeten geven , maar toch rustig,
zelfs met .inder dan 40 % mogen bissen.

Een gedeelte van de buitenlanders zou boven-
dien, moesten ze deze onjuiste ~aatregel
vooraf kennen. niet eens aan die studies be-
ginnen .
De omstreden regel is i~rs puur uitvindsel
van het fakulteitsburo en geldt zelfs voor
( buitenlandse) studenten van de ie en 2e
doc.
Wij eisen dan ook onmiddellijke opschorting
van de gewraakte maatregel en volledige
info~tie voor alle vre~de stud"nten vbbr
ze naar hier komen studeren .


