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ediforiaal
vat. OYl.dcuwJ,(_j~eY!. Jr.ueMch gem wa.aJt-
deY!. op ûch ujYl., dce. moeteYl. Ins taan.
vooJr. de oYl..tpioo~Yl.q van de meYl.~, ~
de la.at6.te jaJr.m wel op vot.doende.
w.i.jze gebiekw. EJr. kan Met meeJr. ge-
~~j6eid wOJr.deYl.dat, alle huma~-
wche u,U;.ia,üYl.fJeYl. van de opeeYl.voi-
gwde Jr.ege~Yl.geYl. eYl. ~.t~ .teYl.
~P-i-j.t, dezen. ~eYl. na.M de p-<.jpw
vaYl. de oYl.deJr.Yl.emiYl.geYl..
Ve expanûe van het rn-<.ddelb-aJr. eYl.
vooJr.ai hogeJr. OYl.d~j~ ,{_yt de jallen
zu.tig IuIJ<t.meJr., omdat. de opbioe-<-w-
de, modeJr.Yl.e ,{_ytduh~e meeJr. Yl.ood had
aaYl. "koppeYl." dan aan "handen", eYl.
Oll1dat de kie-<-Yl.e gMep van de hoog-
~.te mM.ÛdtappeUjke iaag Met koYl.
vooJr.ueY!. in de Yl.odÄ..ge "maYl.poweJr.".
Het oYl.deI[JI)-<.j~weM dus opeYl.gu..teld
(v-W beUl!.zw, vc« de uitbouw van
de soeial»: ~ek.toJr., vca. de 6wYl.ue-
Jr.,{_ytg~wet van '60) vooJr. de rn-<.ddeYl.-
ki~M w de aJr.bud~m-<'ddeM, al-
hoewel deze. iM.Û.te onoe» ui.te-Utde.-
lijk .toch Met zo eJr.g MYl. haan:
.tJr.ekkeYl. IWJarn; maaJr. da.t w~ wel de
iaaû:te zOJtg van de oYl.deJr.Yl.ern,{_ytgeYl.:
hun kad~ weJr.deYl. opqevuld .to.t •••
eJr. Mk~ meeJr. b-<.j koYl.. "Oké, jOYl.geM,
w-<.j, oYl.deJr.Yl.ern-<.Yl.ReYl.,v-<'Yl.deYl.dat het
moo-<.geYl.oeg ~ geweu..t; we hebbeYl.
onze b-<.jdJtage [le1Yl.vu.teeJr.d. Nu
hoeM he.t vOOJr.OM Me.t meeJr. W ('.'e
geveYl. ook. rUM meeJr.. " Het noe»:
vaYl. het demok~e~ng~boo.tje weJr.d
1800 omgegoo-<'d eYl. weJr.d de iood6 -<,yl.
geeüJr.-<.geeJr.d.
NatuWtUjk met de Yl.ocüge vookWeYl.d-
~eÛ: "Het ~ .tudeYl..tel1a.aYl..tai wOJr.d.t
OM .te r:JJr.Oo.t;w-<.j, un-<.e6~, kUYl.Yl.eYl.
Met meeJr. insraar: voon: Iuoa..u.tuû-
oYl.deJU~-<.j ~ ." (Yl.umeJr.lL6 '6,{.xw., -<,yl. Ne-
deJr.ia.Yl.d, pianYl.en vo oJr. Yl.W'1eJr.lL6ciau -
~w., VOM geneukUYl.de in. Belg-<.ë);
"Pe ko~.teYl. gaan de hoog.te -<,yl.." (veJr.-
hog-<'Yl.gvan het -<.McWjv,{_ytg~geld);
"OYl.ze a.dm<.YU.4.tJr.atie voon: de ssudie-
beUl!.zeYl. kan de aMvJr.agw Met meeJr.
vekWeJr.k.W." (iaattijcüge uitbeta.-
i-<.Yl.g vaYl. de beUl!.zeYl. met alle bene-
aende: gevoigw vandÄ..eYl.). VeJr.iwg-<'Yl.g
van de studces, veJr.Z(,)~Yl.g van de
pJr.ogJr.a.mma's, a6bJr.aak van de Muale
~ek.toJr., 6-<'Yl.anue~Yl.g~wet van '16...
Aliemaal 60e6ju om de OYl.deJr.L~j~-
Jr.-<.em~wch dch.t .te halm.
IYl. FJr.ankJr.-<.jk- daaJr. z-<.jYl.ze a.i.t-<.jd
wei -<.w ande_~ geweu.t dan b-<.j
OM - va.U HevJr.. AUce Sa.un-<.eJr.-Sü-
.té, ~.ta~~ek~ vOOJr.de un-<.e6~,
met de deUl!. ,{_yt h~: de urUe6~ moe-
.tw a6gu.temd woMeYl. op de ~peu-
6,{.eke Yl.odm van de ,{_ytdw.,~e; meM-
weteMc.ltappeY!. eYl. enden»: oYl.pJr.oduktie-
ve Jr.,{_ch.t-<.Yl.geYl.moetm -<'Yl.gepeJr.k..twoJr.-
dw. Voili, c' u.t .teiiemeYl..t }.)-<.mpie•...
Ve ~.tudeYl..teYl. kt1JameYl.op ~.tJr.a.at., rn~-
Mal zowel In. Belg-<.ë (Ve CJr.oo-Hum-
biet) aU -<,yl. FJr.ank~jk. ~fa.aJr.de 0-
ve'Lhûd kent mLddelen genoeg om de-
ze pM.tu.teYl. Yl.~.t ûch Yl.eeJr. .te ieg-
gw 06 het de kop ,{_yt .te dJr.ukkw
(WanYl.eeJr. ujYl. lJJ.ij, UlldeYl..tw moecüg
geYl.oeg om dooJr. .te b-<.j.tm .to.t het
e-<.nde? ... )

DAAR GAAT
Af en toe kreeg de redaktie vra-
gen van buitenuit hoe het nu al-
maal zit met V.V.S., want na de
aktie De Croo-Humblet liet de
ploeg van de Vereniging voor
Vlaamse Studenten nog weinig van
zich horen. en deden allerlei ge-
ruchten de ronde; wij werden er
ook niet wijzer bij omdat het
V.V.S.-bestuur praktisch geen in-
formatie doorspeelde.
Ondertussen zijn er nieuwe sta-
tuten - de grond van alle kra-
keel - goedgekerud, die eerst-
daags de verschillende centra
zullen binnenwaaien; dit v66r
het Nationaal Kongres op zater-
dag 8 mei in Gent (Blandijn om
10 u), waar de ploeg voor het
volgende jaar zal verkozen wor-
den. In voorbereiding hiervan
gingen de afgelopen weken re-
gionale verkiezingen door in
de verschillende centra, waar
de "mandaten" verkozen werrl~n

varkiez ingsprocedure!
VVS vertegenwoordigt alle
studenten van het Universitair
en Niet-Universitair-Hoger-on-
derwijs van Vlaanderen. Per regio
of centrum (de nieuwe statuten
voorzien de 5 universitaire cen-
tra en alle NUHo-instellingen sa-
men vormen één centrum: NUHo) moe-
ten een aantal mandaten verkozen
worden. die afgevaardigd worden
naar het Nationaal Kongres en die
stemrecht hebben bij de verkiezing
van de nieuwe voorzitter.
Per centrum zijn er minimum 15 man-
daten, aangevuld met 1 mandaat
per schijf van 500 studenten (bv.
Leuven heeft zowiezo 15 mandaten +

(16000:500=)32; in totaal dus 47
mandaten). In totaal zijn er 189
mandaten te begeven. In de centra
worden de mandaten toegewezen door
stemming aan studentenorganisaties
die voor de verkiezing opkomen.
De re~ionale verkiezingen zijn o-
pen vergaderingen waar iedereen
op uitgenodigd wordt, maar alleen

Geio06 je yl.U Yl.og de ieugeYl.}.), d-<.e de
oveJr.he-<'d de ~.tudeYl..teYl. eYl. de bevoi-
k.,{.ytg op de mouw }.)pei.t, om een de-
1'10~c.lt oYl.deJUI)-<.j}.)eYl. opvoeCÜY1g
a6 .te bJr.er..eYl.?

v.V.S. WEER
effektief ingesch~even studenten
stemrecht hebben; dezen brengen.
na de voorstelling van de program-
ma's van de opkomende verenigingen
en een debat hierover. hun stem
uit voor een programma a rato van
één stem per stemgerechtigde. Ten-
slotte wordt het aantal uitgebrach-
te stemmen op een vereniging ge-
deeld door een koëfficiënt om te
weten hoeveel mandaten een vere-
niging krijgt (bv. in Leuven wer-
den 622 stemmen uitgebracht; het
deelkoëfficiënt is dan 622:47 (man-
daten)= 13.23).
Deze mandaten worden in elke ver-
kozen organisatie aan individuen
toegewezen. die ermee naar het Na-
tionaal Kongres trekken. Daar kan
elke vereniging. die minstens in
1 centrum een meerderheid haalde.
een voorzitter voorstellen. die
door de gemandateerden gekozen
wordt.
Oe verkozen voorzitter stelt dan
zijn ploeg samen; de leden ervan
komen uit één vereniging indien
deze de meerderheid heeft in het
Kongres en geen steun kreeg van
andere organisaties. ofwel uit de
verschillende verenigingen die de
voorzitter gesteund hebben (en
dit in verhouding tot het aantal
mandaten) •
Als je goed gesnopen hebt: onge-
veer een procedure als voor de sa-
menstelling van een regering.

OPkomende organi_
sat ies.
Over het algemeen kwamen er dit
jaar - net als vorig jaar drie
organisaties op in de verschil-
lende centra: de TENDENS (een
front van o.m. CVA, Kri~tenen
voor het Socialisme, Socialis-
tische Antwerpse Studenten, Hu-
nistische Jongeren, Arbeid, RAL!
SJW, Sociale Scholen), de MARXIS~
TISCH-LENINISTISCHE BEWEGING
(MLB, de stud~ntenorganisatie
vanAmada) en het D010KRATISCH
STUDENTEN FRONT (alhoewel ze het
weigeren te zeggen, een groep
lieden uit organisaties, waarte~
gen o.m. in VETO de laatste tijd
geageerd werd).

In enkele centra kwamen er nog en-
kele andere verenigingen op: het
A.L.S. (Aktiegroep Linkse Studen-
ten) in Brussel en het F.S.S .
(Front Sociale Scholen) in het
NUHo. Het F.S.S. zal op het Nati-
onaal Kongres de Tendens steunen;
voor het A.L.S. is het nog niet
helemaal duidelijk of zij zelfstan-

{lhd·.'V. de l'ekto'l"Ve.'1'kiezingen, die M Laatste biën. dagèn van mei.
zuUen, pLaatsvinden .. en waarin ook de studenten een (mini eme) in-
breng hebben, publiceren tJe op p : :5 en uol-qende interviews met de
i5 kandidaten: prof. P. [Je some».. prof. E. [Je Jonghe en prof. E.
Roaeen«.

TENDENS
Hun visie op V.V.S. en de studen-
tenbeweging vertrekt vanuit de
rol van de intellektueel in deze
maatschappij.
Na W.O.II is de gepriviligeerde
en onafhankelijke positie van de
intellektueel stilaan afgebrok-
keld. Door de uitbreiding van
de industrie en vooral de techno-
kratisering ervan,waardoor er 'n
toenemende behoefte kwam aan ge-
schoolde kaders, werd de intel-
lektueel uit zijn ivoren toren
en zelfstandig beroep gehaald
om als loontrekkende te werken
in de industrie en de toenemende
dienstverlenende instellingen.
Waar het aanvankelijk nodig was
aan universitaire expansie te
doen om aan de behoeften te
voldoen, en de universiteiten in
principe opengesteld werden voor
alle bevolkingslagen, moest de
"demokratiseringskraan" dicht-
gedraaid worden wegens een te-
veel aan kaders. Met enkele gro-
ve middelen door Claes-Hurez
(hoger inschrijvingsgeld) en De
Croo-Humblet (strengere en beper-
kende financieringsnormen voor
de uniefs) in België, door maat-
regelen in Frankrijk en Neder-
land, wordt de demokratisering
van het onderwijs afgebroken.
Door de loonafhankelijke en tech-
nokratische positie, door de toe-
nemende werkloosheid en de demo-
kratiseringsstop van het onder-
wijs, kwam de intellektueel in
een ideologische krisis, en gaat
hij zich verbonden voelen met de
arbeidersklasse om deze kapita-
lische maatschappij tot een so-
cialistische om te vormen.
Dit is de "bloedrode draad" die
het konkreteprogramma van de Ten-
dens voor VVS inspireert.
Hun basisprogramma ziet er dan
ook als volgt uit:
De taak van VVS bestaat voorname-
lijk uit een koärdinerende rol.
Dit houdt in dat VVS moet zorgen
voor de voorbereiding (inhoude-
lijk en praktisch) en koördineren
van massa-akties. De band en de
solidariteit met de arbeiders~
klasse wordt verzekerd door op-
maken van dossiers rond arbei-
dersproblemen en aktieve soli-

vervolg p. 2
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dariteit met onderdrukte en
strijdende arbeiders. Ook wil
de Tendens via VVS de strijd
tegen het imperialisme voeren.
In hun dagelijkse werking zal
VVS voor regelmatige informatie
zorgen via de veertiendaagse
uitgave van "Oe Rooie Reu" met
bijdragen van VVS-werkgroepen
en een agenda: de werkgroepen
zullen voornamelijk studeren
rond beroepsproblematieken (bv.
de verschillende "orden"); het
dagelijkse praktische werk zal
gedaan worden door een half-time
vrijgestelde, die demokratisch
gekontroleerd wordt.
Om dit programma te verwezen·
lijken streeft de Tendens naar
een homogene Tendensploeg, om-
dat ze meent vorig jaar in haar
werking vertraagd te zijn gewor-
den door de MLB-partners. Ook
hoopt de Tendens in haar werking
niet gehinserd te worden door ju-
ridisch gekibbel.

M.L.B.
Dat M.L.B. met een eigen program-
ma naar voor komt, is om duide-
lijkheid te brengen voor hun vi-
sie; maar zij wil wel samenwer-
ken om de rechtse agitatie tegen
VVS.
Oe politieke visie die M.L.B. in-
spireert is de volgende.
Studenten moeten met de arbei-
dersklasse samengaan tegen de
hoofdvijand en voor de socialis-
tische revolutie, waarvan alleen
de arbeidersklasse de drager is.
Wie de hoofdvijand is, wordt be-
paald door de konkrete situatie.
De wereldsituatie wordt bepaald
door de rivaliteit tussen de 2
supermachten USA en USSR, waar-
van de USA reeds bewezen heeft
een imperialistische mogendheid
te zijn door haar gewapende on-·
derdrukking van volkeren in A-
ziä en Latijns-Amerika, en door
aktieve steun aan militaire dik-
taturen in Latijns-Arika en Eu-
ropa. Maar ook de USSR streeft
naar de wereldheerschappij, en
maakt daarbij misbruik van haar
socialistisch imago om een im-
perialistische politiek te voe-
ren: zij onderdrukt de landen
van het Warschau-pakt en buit
ze ekonomisch uit; zij komt tus-
sen in de interne politiek van
landen (bv. Angola); daarbij
breidt ze konstant haar militair
potentiäel uit en stuurt haar
vloot over alle wereldzeeön.
Dit Russisch imperialisme vormt
een reöle dreiging voor een der-
de wereldoorlog om de hegemonie
over Europa.

••• of de titelaankondip,ing van
een studiedag voor studentenverte-
genwoordigers (·S.V.) te ~russel op
zaterdag 27 maart .Een ganse dar.
praten en naar mekaar luisteren
over the~'s als" inspraak,nede-
of zelfbeheer,verkiezingswijze en
ontinulteit van de S.V.,kontakt

tussen de S.V. en basis en tussen
de verschillende universitaire in-
stellingen onderling".
Deze tekst tracht hieromtrent een
ort relaas weer te peven.:

Studenteninspraak kan zich op
5 niveau's situeren, te weten:
"informatie,konsultatie,toez~cht,
edebeheer en zelfbeheer.Op dit

moment bevinden wij ons in de der-
de fase en het is de vraag of we
in de naaste toekomst de volgende
stap wel zullen zetten,behoudens
wat betreft de 60ciale 6ekto~
we menen een rechtmatige eis tot
nede- en zelfs zelfbeheer te mogen
stellen.
Een degelijke keuze ~aken tussen
5 hogergenoemde trappen is nu wei-
nig zinvol vermits voo~a~ een

Daarom wil M.L.B. (onder haar
partij Amada) samenwerken met de
arbeidersklasse tegen de nieuwe
oorlogsdreiding: door de ontmas-
kering van de USSR als imperia-
listische mogendheid, door een
werking voor de nationale onaf-
hankelijkheid en voor het door-
voeren van de socialistische re-
volutie.
Een tweede aspekt is het behoud
en de uitbreiding van de demokra-
tische rechten aan de universi-
teit.

Tenslotte wil M.L.B. front vor·
men tegen rechts.
Hoe speelt deze politieke visie
door in het konkrete programma
voor V.V.S.?
Twee principes vormen de essen-
tie van het programma: VVS tot
een wapen maken van aLZe progreu-
sieven tegen rechts en VVS een
aktief poLitiek-stimulerende roL
geven.

een permanente taak, waar VVS
stimulerend kan werken via kon-
gressen; verder: het behoud en
de uitbreiding van de sociale
sektor- die momenteel fel be-
dreigd wordt - met als uitein-
delijk doel: gratis onderwijs;
hierin moet VVS een koördine-
rende taak opnemen. Tenslotte
moet in VVS groot belang ge-
hecht worden aan het NUHO.

D.S.F.
D.S.F. heeft een a-politiek pro-
gramma, en zij ziet zich voor
een praktische taak t.o.v. VVS.
Dat D.S.F. opkomt is om VVS bij
de grote massa studenten bekend
te maken en verhinderen dat dit
orgaan door een kleine groep in
handen wordt gehouden.
Het programma heeft als hoofd-
punt: stopzetting van de huidi-
ge ~rking van VVS. Volgens DSF
is VVS tot nu toe een VVS van
enkele organisaties geweest,

rumt.al vwo zen manda.ten aant"al manda.-
ce.n.twm A.L.S. B.S.G. O.S.F. M.L.B. Tendens.tvt pVl centlwnt

Antwerpen

Brussel 8

Gent

Kortrijk

Leuven

NUHO

15

14

To.tJuLt

\l91r-------
, 1915

8 29

23

7

13 11

2 15

9 24

5 15
(FSS)

40 95

26

23

39

17

47

20

172

5 - 17 23 55 100
-----------------------------------------------------------

5 25 33 37 100

Konkreet: er moet een samenwerking
zijn van alle progressieven; om·
dat de politieke visies van MLB
en Tendens soms ver uit elkaar
liggen, mag dit geen kloof blij-
ven betekenen: daarom moeten er
diskussieforums en kongres sen
doorgaan waarover hier diepgaand
kan gepraat worden.
Er moet een gemeenschappelijk
platform van de progressieven ko-
men; dit minimumplatform - dat
aan de Tendens werd voorgesteld ~
omvat: op politiek gebied: behoud
en uitbreiding van de demokrati-
sche rechten aan de unief; soli-
dariteit met de arbeiderpklasse
en alle onderdrukte groepen in
de maatschappij: solidariteit
met de onderdrukte volkeren.
Op meer praktisch vlak omvat
het platform: strijd tegen de
burgerlijke wetenschap; dit is

maar niet van alle studenten,
wat VVS zou moeten zijn.
Het principe waarop VVS moet
gebaseerd zijn is de vrijheid
van vereniging. Konkreet houdt
dit volgens O.S.F. in dat het
zinvol is VVS als overkoepelend
orgaan op nationaal vlak te be-
houden: deze visie op VVS houdt
in dat VVS alle studentenorga-
nisaties, die willen toetreden,
moet koördineren: VVS mag geen
stelling innemen in naam van al-
le studenten omdat er een diver-
siteit is van visies binnen de
studentenbeweging, wat moet er-
kend worden.
D.S.F. wil VVS dus juridisch-
struktureel saneren: iedere stu-
dentenorganisatie moet een kans
krijgen binnen VVS en niemand
mag geweerd worden.

ZIN EN ONZIN
van STUDENTENINSPRAAK.

aantal strukturele inefficiënt-
heden (bv.te weinig informatie,
incompetentie van de S.V.,weinig
voeling met de basis,gebrek aan
inzet,afwezigheid van een zekere
continulteit ••• ) moeten uit de
weg p,eruimd worden.
naarbij moeten wij duidelijk voor-
opstellen hoe we de S.V. zien:
6yndik~~ch (·enkel belan-
genverdediging) of eerder politiek
(. iets te zeggen hebben in de fun-
damentele beleidsopties).
In elk geval laat ons naar begin-
nen met dq bestaande mogelijkheden
optimaal te Bebruiken

Een andVl pMbleem ~ do..t. van de
vVLtegen.tooMcü!jbt!J bt 6e. "(ue VVl-
te~enwoolLCÜ.{Jt I'.lie op ba.6~ van (''a.t?''
Oe band tussen de studenten is he-
den ten dage ver te zoeken,nu het

student-zijn zich van lanr,soM Meer
als ov~anq6~a.6e voordoet,nu Men
zich apatisch opstelt tegenover
echt engagenent,nu men nog enkel
tijd M~akt voor het diploma enl
of het passieve ontspanningsleven.
Waar is de delegatie van groepen
als: gehuwden,thuiswonenden en
pendelaars,gehandikapten .•••
pas afgestudeerden:waar blijft de
vrouwelijke participatie in de in-
spraakorganen;waar zit de saMenwer-
king met het NUHO,het kontakt MB
het M.O .... ?
Hoe gebrekkig verloopt niet de in-
format~~1QQr~trQm1ngvan dg ba~1~
naar de S.V. en vice vers~?
',Jaaraanis di t te wij ten? Aan de
sterke desinteresse van de studen-
tenMassa,het zwakke kontakt en de
geringe kontrole op de ~.V.,aan hot
niet opnemen van hun ve rentwoor-na-

Een konkrete werking vinnen VVS
heeft D.S.f. niet: eenmaal VVS
gesaneerd, zal wel gezien worden
wat er konkreet mee aanvangen ...

verkieZingen
Alhoewel de aankondiging van de re-
gionale verkiezingen geen voorbeeld
wes van een goed gedirigeerde ba-
kend~akingskampanje, was de OpkOMS
toch redelijk. In Leuven bv. waren
er meer dan 650 (steMgerechtigden
+ "waarnemers") in Alma 2.

verkiezingen verliepen meestal
op ordentelijke wijze: toch liet
n5F of de organisaties die er voor
scheep gaan. duidelijk merken hoe
demokratisch ze we te werk gaan: in
Gent probeerden nsF-ers de toer.anr,
tot het open kongres te verhinde-
ren, op het nippertjA kon hardhan-
dig optroden verhinderd worden,
maar tijdens de voorstelling van de
prograMMa's van Tendens en MLO wa-
ren spotgelach en ongepaste opMer-
kingen vanwege nSF legio. In Ant-
werpen had de voorzitter van OSF of-
ficiëel mee~Rdeeld dat OSF· niet zou
opkomen: toch waren er op de ver-
kiezinf VrO-ers en KVHV-ers (6fge-
scheurde rechtse strekking) die een
mandaat in naam van ~SF opeIsten.
O~dertussen zijn dus de regionale
verkiezingen afr.elopen. Oe manda-
tenverdelinr. voor het ~ationaal
Kongres kun je aflezen op bijgaande
tabel.
In de tabel is het centrum Hasselt
niet opgenOMen - alhoewel statutair
voorzien - om de eenvoudige reden
dat er geen verkiezingen zijn door-
geg6an; en dit oMdat er niemand
kwam opdap,en voor de vergadering.
Hieruit is r.ekonkludeerd dat VVS
in Hasselt nor. een grote onhakende
is; daarom zal Hasselt volgend j6;r
(dus '7G-'77)nog niet als centru
voor VVS worden opgenomen, maar zal
er dan wel voor r,ezorgd worden veor
een inplantinr van VVS.
oor het wer.v~11en van Hesaa It ,

zijn er· ook --17 Ï!lanrtatenafgevloeic1,
zodat het totale aantal mandaten
van 189 teruggebracht is op 172.

Het B.S.r.. (nrussels StudentenGe-
nootschap) kwaM dit jaar niet als
zodanig op.

Zoals duidelijk af te lezen is,
heeft de Tendens c1it jaar de abso-
lute Meerderheid en kan zij, zo ze
er - volgens hun uitspraak althans
op staat een homogene meerderheids-
ploeg vormen.
Toch hopen wij dat de kandidaat-
voorzitter vanuit Tendens gesteund
zal worden door andere progressie-
ve orr.anisaties, zodat VVS effek-
tief een bundeling wordt van de
progressieve studentenbeweging in
Vlaandoren.

marcel m.

lijkheid door de S.V. of ligt het
bij de bewuste manipulatie en het
inhouden van infornatie opdat de
S.V. zich op afstand kunnen houden
en hun eigenbelang wat kunnen ver-
stevigen.
Oe vertegenwoordiger uit r.ent stel-
den enkele konkrete alternatieven
voor.nl.zitdagen,enquêtes, student-
enparlement en bostuursverr.aderinr.-
en,speciale komrnissies,volksvorgll-
deringen,publikaties op ruime
schaal •••
En verlopen de verkiezingen wel
steeds zo demoklt.tLtÜlclt?
Wie kiest de studentenafvaardiging
in de Acad.Raad,Fac. en Oep.Raad,

de praeses,de leden voor de ver-
schillende kommisies en studenten-
raden:al de betrokken leden van de
eroep die moet vertegenwoordir,d
worden öf intê~êndêêl êên bn~grkto
soms meer kompetente,doch ook meer
elitaire en gesloten kring van
studenten?

VVlvot!l ,"J.8
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Piet Oe Somer moet het mij niet
kwalijk nemen als ik niet de
hele lijst'ga overschrijven van
eretitelszoals president vande
Vereniging voor Microbiologie.
Of alle lidmaetschappen zoals
lid van de New Vork Academy of
Sciences.
Noch dat ik al de congressen en
symposia opnoem waar Piet zijn
stem verheven heeft.En l8st but
not least,hij vergeve mij niet
uit te wijden over de uitgaven
waar Piet al dan niet aen heeft
meegewerkt.Een ding heb ik er
uit kunnen opmaken.Rektor Oe So-
mer is een daskundige. op. het
gebied van poliomyelitis.

,..--------------------- rak. 0 r v ark.a z. n" -----------------------_

Van de vier maanden durende verkiezinqs-"run" is er eioenl tjk ,'/einia te merken. Tenzij voor intiem vertrowden. In de wandelgangen
wordt er druk oedi skuss iéerd en oepronostikeerd. Proffen en dekanen zullen al aardig wat "ver trouwe l tjke telefoontjes" met elkaar
gewisseld hebben. Omte overtuigen. OMte vraoen naar de waarheidsgrond van al te graag verspreide geruchten ...
Ve.ten hebbe.n -UrmeJli, be.lang b.i.j e.en lLe.h.tolL cüe. denlU: zoa..t6 ze],
TeMidden deze duistere machts~tingen zijn wij er op uitgetrokken OM de drie kandidaat-re~toren aan U voor te stellen. Ter infor-
matie van zovelen die niet eens wisten wat er aan de gang was . En ondat iedereen van ons er rechtstreeks bij betrokken is.
'laait we..uugen geloven rIat het. met. de. n.i.e.tllJe. 1Le.1U:01LlandeJli," zal zc]«.

veto

Wat U misschien niet zo direkt
is opgevallen.maar wel de moeite
waard is om over na te denken :
de twee tegenkandidaten van de
huidige rektor komen beide uit
de hoek der humane wetenschap-
pen.Wel logisch te verklaren
als een universiteit 10 jaren
in handen is geweest van een
fervent positief-wetenschappe-
lijk ingestelde rektor. Wanneer

Ik

Ir

Om je een idee te geven wat de
drie kandidaat-rektoren als prof
aan deze universiteit gepresteerd
hebben. lopen we even het rijtje
af.

we daaraan koppelen dat in po-
litieke kringen de wens wordt
uitgesproken dat de nieuwe rek-
tor inderdaad uit de humane
wetenschappen moet komen,zou
het wel eens een aardige verkie-
zingsmarathon kunnen worden •
Zonder het episkop8at uit het
oog te verliezen.
Maar laten we niet vooruit lo-
pen op de feiten •...

avan voor.tallan

Hij is ook de verantwoordelijke van
het Centrum van Antroplogie en
Voorzitter van de Permanente Onder-
wijskol!missie Antropologie.
Naar de toekomst gericht staat er
een interdisciplinair onderzoek te
wachten i.v.m. de diskriminatie van
etnische minderheden in BelgiA.Oe
E.E.G. betaalt.

Prof. Roosens,geboren in '34 in
Ruisbroek(Brabantl is licentiaat
in de filosofie. licentiaat in de
etnologie en beschikt daarnaast
over een aantal diploma's die Prof. Oe Jonghe werd te Gent ge-
verband houden met de studie van boren in het jaar 1922.Zijn pal-
de Afrikaanse Volkeren.Na zijn mares bestaat uit twee doctor-
doktoraat in de antropologie is titels. in de Rechten en de Wijs-
ie wat gaan bijscholen in Oxford begeerte,en twee Licentiaattitels
en de Sorbonne.Ook Harvard staat nl. in het Notariaat en de Ekono-
op het palmares. mische loletenschappen.

In de poriode '58 - '60 was hij
Tussen '61 en '65 deed hij aan wat lid van het kabinet van de Eerste
men noemt 'field-work'in Centraal Minister.In '60 voorzitter van de
Afrike.In '66 wordt ie benoe!l1dals Nationale Adviserende Raad voor
assistent in Leuven en klimt gesta- Steenkoolnijverheid.Van '61 _ '67
dig op tot gewoon hoogleraar (sinds lid van het Comité der Deskundi-
'74). gen van de Netionale Raad voor
Op onderzoeksgebied werkt Eugeen Wetenschapsbeleid.Dit wat zijn
binnen het centrum van Antropologie politieke karriere betreft.Aan
waar zij de etnische identiteit van de universiteit bekleedde Prof.
socio-kulturele minderheden onder Oe Jonghe niet minder ronkende
de loupe nemen:Marokko.Noord-Canada, ereplaatsen.Van '61 - '67 was
Siciliê en Bol1vHL hij Sekretaris-Gener8al en Alg.
Dit onderzoek gebeurt met steun van Beheerder van de Universiteit.
de Ford-foundation en het 3° Cyclus Daarna werd hij decaan van de
Fonds.En naast dat alles staan er Fakulteit der Ekonomische en
uiteraard ettelijke konferenties op Sociale Wetensch8ppen.Oit tot
de agenda i.v.m. Ontwikkelingspro- '71.
blematiek.

eugeepOOS ENS

Het is inderdaad juist dat de
nieuwe strukturen geen uitkomst
hebben gebracht.Omdat ze niet
funktioneren.Eén van de grote
faktoren die aan dat niet funktio
neren ten grondslag liggen zit
'em daarin dat de schaal van onze
universiteit ontzaglijk groot is
geworden.
Mijn reaktie hierop zou zijn
maak de arbeidsgemeenschappen
kleiner zodanig dat er meer sa-
menwerking mogelijk is.Hoe men
dat moet gaan doen ligt van fakul
teit tot fakulteit anders.Het is
nl. afhankelijk van de arbeid die
men verricht.Het is duidelijk dat
de universit8ire klinieken een Ik zou niet denken dat wij onze

_____ verschillende problematiek hebben tijd opnieuw kunnen gaan beste-~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~v.to--------------------------------------------------~

"Het. humruUóeILe.n van ä« .i.n~ILtt6.t1tlLb-
tuJL('.n 6 tatt.t a.tA e.en hoo ~dpun.t .i.n
ut'~ rlLogJt.a.rrft'd. "N.i.e.ut",,- 6 tAu1ltuJLen
'le.bbC!J1 !leen u,(.tkorrt. t lIe.blUlc.iLt, (,I.'e.
ujn vP.Jtze.ild [leJr.lUtU .i.n te.cJlnÁ.-
t.c.he. ftcfl'lin-iA tJr.a-t<.e., rl.i.e. veILvlLe.en'-
de.nd 1'/e.JLIU:". 11 1'J.U..t dU. alteA veIL -
rrenM!.U.jke.n?"

k m e I

Wanneer je iets van de hand
wil lezen van Prof. Oe Jonghe
grijp je best terug na8r 'Oe
Gids op Maatschappelijk Gebied'.
O.a. vind je d8ar artikels die
volledig zijn idee weergeven
over universiteit op zich en in
de maatschappij.
En uiteraard is er nog de best-
seller ~Sexpol" en totale revo-
lutie.uitgegeven bij de Neder-
landse Boekhandel in '74.Het le-
zen waard.

Rektor Pieter Oe Somer werd gebo-
ren te Niel in de jaren '17. En
in zijn~ jongen tijd heeft ie zo
als het past ook enkele titels
bijeengeblokt.Kandidaat in de
Biologische Wetenschappen.Bacca-
laureaat in Thomistische Wijsbe-
geerte.Doctor in de Geneeskunde
én een bijzonder diploma voor Hy-
giAne.In '52 begonnen als buiten-
gewoon docent. klimt Piet gesta-
dig de ladder op en tien jaar la-
ter is ie wetenschappelijk raad-
gever van de rektor.
In '66 tot pro-rektor van de ne-
derlandstalige afdeling benoemd,
wordt ie al vlug rektor ven de

h. bi . U Id.a. n

an zo I.

Dankbaar gebruik makend van het
verkiezingsprogramma van Prof.
Roosens( de enige tot nu toe ),
zijn we wat vr8gen gaan opstellen
die pogen een algemeen beeld te
geven van wat de kandidaat denkt
over de universiteit.
We maakten dus gebruik van een-
zelfde vragenlijst om de ant-
woorden wat te kunnen vergelijken.
Prof. Roosens en Oe Somer gingen
hier op in.Met Prof. Oe Jonghe
hielden we echter een gewoon bab-
beltje.Ook waren we van het goede

dan deze in de Fak. Psych.en Pedo
Oe idee zit er bij mij dus zeer
sterk in dat men moet gaan decen-
traliseren en dat op verschillen-
de nivo's.En dan als eerste nivo
zeker wat betreft het wetenschap-
pelijk onderzoek. het akademisch
leven zou je kunnen zeggen,waar
alle geledingen bij betrokken zijn
Als tweede nivo zie ik het techni
sche.dat zeer belangrijk is in
bepaalde fakulteiten. omdat het
direkt al het andere konditioneert

"U 6tel..t VOOIL naa.6t de. GILOe.p deIL
Humane. e.n P06U-<.e.ve. Wet.e.n.6c.happen
e.en VeILde. op te. JUc.hten nl.. de.
Ge.ne.eAlw.nde.. Met. onm.i.dde.Ujk. daan-
tUt votge.nd onze. vlLi1.l1!J na.aJL WA)

me.n.i.ng om.tlte.nt de. .i.ndt'.Ung van
onze. un.i.VeJli,Ue,U; .i.n 6akuUUte.n
cüe. me.eIL en me.eIL ûc.h -ÜI 0teILen
to« e.ntUe.d.en. WelLlU: cü.t de nut-
ti- 06 .i.nt.VlCÜ6 upUnalUte.d.
n.i.e.t. te.g en ?"

K.U.L •.Dit temidden van de om-
wentelingen van de strijd om
Leuven Vlaams.Na een eerste ter-
mijn de kastanjes uit het vuur te
hebben gehaald.wordt Pieter Oe
Somer in '71 ten tweeden male
rektor benoemd van de K.U.L.En
81sof dat nog niet genoeg is
wordt ie nogmaals rektor van de
.U.Leuven.Men moet meegaan met

zijn tijd en naamverandering
brengt een nieuw embleem mee,
en d8ar gaat het toch om •.•...

wa. ka?

voornemen vertrokken alles op
band op te nemen.Ook hierin zijn
we niet tot een konformiteit ge-
komen.Prof. Roosens hanteerde
vlot de bandopnemer.Prof. Oe So-
mer had l.ieverdat we notities
namen.Bij Prof. de Jonghe hebben
we ons geheugen gebruikt.

M8ar niet langer gedr8ald ..hier
komt dan het sprankelende inter-
vieuw : wie is deze rektor-kan-
dida8t ?

den aan een nogmaals vernieuwen
van strukturen.Ik zou er voor
zijn ze te bevriezen.Een andere
vraag is of de fakulteiten zoals
ze nu bestaan operationaliseer-
baar zijn.Sommigen zijn inder-
daad veel te groot. andere te
klein.IK denk dat men in elk
specifiek geval naar een oplos-
sing moet gaan zoeken.Ik zou
dus het fakultaire kader laten
bestaan.Maar één ding staat dui-
delijk vast voor mij : de units
die beslissingen moeten nemen
over hervormingen van de studie-
cyclus,over wetenschappelijk on-
derzoek.over gebruik van didak-
tische middelen.de grootte van
die units moeten doenbaar zijn.
Met 200 mensen iets gaan be-
spreken leidt tot het in een
val 10pen.Want het enige alter-
natief d8t men dan stelt is :
laten we het door het Buro op-
lossen.Met het gevolg dat deze
Buro's zich gaan institutiona-
liseren,de eigenlijke beslis- ~



r.klo~.v.rkl.zlng
tot het bevriezen van interdisci :::: e.igen ondeJlzoek a.anMCht te buteden en mbtdeJl aan de ondeJUtt.ij~-
plinaire samenwerking.Als een :::: taak?"
groep begint te leven,stellen ~~
zich automatisch problemen. En ik ::::Ik ga volledig akkoord dat na een
konstateer dat het de meest leef ::::benoemingad vitam gelijk wat kan

::::gebeuren.Ik zou er voor zijn dat
::::opeen zeer positieve manier aan
::::tepakken.Als u uitgaat van de
::::procedurealle kolleges te laten
::::evaluerendoor studenten, WP en AP
::::dangebeurt er wat ik in het bui-
::::tenlandgezien heb.
::::Nl.mensen die door dergelijke a-
::::valuatieworden afgeschreven en
::::dieanderzijds benoemd zijn ad
::::vitam,gaankompleet niets meer
:::doen.Daar waar ze toch nog wat
:::licht zagen,wordt nu alles duis-
:::ter. Ik zou er veel meer voor te
::::vindenzijn de docenten te laten
::::begeleiden door een beperkte e-
::::quipevan pedagogen of agogen .
~~Die equipe zou elk specifiek ge-

singen neemt of sterk suggereert
en dat de raden kompleet irrele-
vant worden.Ik zou de rollen
dus omdraaien : een buro staat
ten dienste van de fakulteit en
niet andersom.
Als je het met een grote groep
niet kan,is het alternatief dus
niet:~aten we het met enkelen
doen.Welke de integriteit van
die mensen ook moge zijn.Welke
intense arbeid daar ook moge
aan gepaard gaan,het leidt tot
onverschilligheid bij de andere
leden.En dat leidt tot zeer ster
ke individualisering,waaruit on-
middelijk de konklusie kan ge-
trokken worden dat dit zeer nega
tief is voor interdisciplinaire
werking.
Dus,ik denk niet dat het meer au
tonomie verlenen aan groepen leidt

bare en levende groepen zijn,die
het meest geneigd zijn om samen
te gaan werken.
Ik zie dus geen kontradiktie tus
sen decentralisatie en interdisci
plinaire samenwerking : de inter-
disciplinariteit is toch van dien
aard dat het spontaan moet groei-
en.Als dat door strukturen wordt
opgelegd,en dat zien we nu al
bij de departementen,groeit dat
toch tot niets uit.Als je de
mensen laat léven binnen struktu
ren krijg je niet alleen betere
relaties tussen de mensen maar
ook betere strukturen.

"Pa.t l..aa-t6te u.nnetje kU.nkt ("el. eJl~ 11100,("maalt toeft kan je eJl
niet meeJl ltaLt6t fU.jllen dai; de I techn..<.6che. ~tM"ti,e.-ku1.t.uJ, I

o~ langzaaJl't de. keel. d«h-tktujpt."
De relatie tussen het niet meer
betrokken worden van de geledingen
bij belangrijke beslissingen en
anderzijds de vertechnisering van
onze universiteit,daartussen zie
ik een dialektische relatie.Men
moet niet zeggen dat het de techni-
sche administratie is die jou wil
wurgen.Men moet ook niet zeggen
dat het met deze strukturen niet
anders kan dan tot nu toe gebeurd
is.Maar het is wel zo dat,om rede-
nen die ik hierboven al vermeld
heb,de geledingen gedesinteresseerd
geraken.De ruimte die daardoor
wordt opengelaten,wordt opgevuld
door de technische administratie,
die stabiliserend werkt,die zich
altijd zélf legitimeert,en zo
rijgt ze een greep op het hele

systeem. Omdat niemand zich meer
zijn en niemand anders.

"Gl!.oothUd WOI!.dt. beteJl guymboü..6eeJld doo« I'lOll.ele ,(,nteglLUe.U dan
doo« Pl!.uügüuze qMge.U. VU.<.4 een u.nnetje tUt ULt' pMgJtartrno..
B~cfoeU 1I da.t de. ,(,n'UglLUe.U zoek.u aan de K.U.Leuven?"

In de tekst die ik geschreven heb Raad van Beheer zoals die nu is
heb ik gesproken van morele inte- samengesteld,in afwezigheid ge-
griteit,en dan wél naar de toekomst beurd van tenminste twee geleding-
geformuleerd.Het gaat over integri- en,al zijn er misschien drie,want
teit in verband met de strukturen. het AP wordt slechts vertegen-
Het staat ook aangegeven in mijn woordigd door dekanen.
tekst als eksklusief.Ik zeg niet . lrouwens,om daar op terug te komen
dat het niet om mensen heen gaat in geen énkele organisatie ter we-
die nu aan het bewind zijn.Ik zeg: reld denk ik dat één persoon zo'n
men zou er is een embleem van moe- kombinatie van posities bekleedt
ten gaan maken dat die morele struk-als de rektor.
turele integriteit zeer ernstig
wordt opgenomen.En daarmee bedoel
ik het volgende: aanwijsbaarhe-
den op dat domein zijn voor mij
zeer duidelijk 10 dat het kom-
pleet abnormaal is dat één per- Ik zeg evenwel niet dat die man
soon als rektor van de universi- die die posities bekleedt,nood-
teit terzelfdertijd voorzitter is zakelijk van die macht misbruik
van de akademische raad en de raad zal maken.Maar hij kan het als ie
van Beheer. En het is onaanvaard- dat wil.En als men dergelijke
baar ten 20 dat de algemeen be- strukturen in stand houdt en de
heerder,gekoppeld aan die rektor gemeenschap laat geloven dat er
in de twee lichamen,samen dan nog een RvB is die als een lichaam
met de ploeg van twee vice-rekto- kan fungeren,waarbij men in be-
ren,daar waar zij ook al het buro roep kan gaan bv. tegen beslis-
van de akademische raad uitmaken. singen van de akademische raad,
Dus éénzelfde cluster van mensen als men dat alles in stand houdt
speelt een zeer belangrijke rol dan doet men aan wat men in ad-
op alle nivo's. ministratieve termen zou kunnen
Ik heb verder het gevoelen dat de uitdrukken 'usurpatie van macht:

"OaMme.e hebt 11 t:lt enkel.e. vltatJen he.M.tl'.'OOJr.dcüe we. lo.Uden 6tel.l.en.
't.i.66c/U.en nOiJ deze aa.nvul.l..(.ng: 1,1a.t denkt (I ovV!. de 6che..Uü.ng van
Akad~efte P.a.a.d en ~ao.d van r,,,heeJl?"

Er zou door bepaalde verantwoor-
delijken kunnen geantwoord wor-
den op de vraag waartoe de RvB
dient,dat deze zodanig moet wor-
den samengesteld dat er toch ze-
ker een overwicht moet blijven
vanuit de universiteit tegen an-
deren uit de buitenwereld.Maar als
het zo wordt bedoeld dat dat over-
wicht leidt in de richting van
beslissingen te nemen die de groep
vanuit de universiteit daar verte-
genwoordigd,dat zij die wil door-
drukken,dan zie ik niet goed in

( Oe. geda.chte. 6pe.e.1.de o~ e.ch,teJl
dool!. het ho06d dat ju.<.4t zo,(,e.t6
kenmeJlke.nd .<.4 VOOI!.de h.u..Uü.ge
ma.a.Ucha.pp.<.j,ma.aJt aUL.)

waartoe die andere leden van de
RvB kunnen dienen.
In verband met de fakulteitsraden
zou ik nog het volgende willen
zeggen : als iedereen de indruk
heeft dat het buro goed werkt ,
laat het zo werken.Maar wanneer
sommige leden menen dat dat niet
zo is,dan moeten zij ten allen
tijde het recht hebben te vragen
dat die en die agendapunten zon-
der voorformuleringen,zonder sug-
gestieve - , aan de raad worden
voorgelegd.

"It'at o~ 0011 e.en doonr: ,(,n het OO!) Is, ûjn de henoe.mbtgen ad v,(,-
.tam. LucU. dU niu tot ~bl!.u.(,k van (vele) pM~~en, e.eJldeJl aan

val gaan bekijken. Die voorstel-.
len formuleert.Die de betrokken
personen uitnodigt voor een ge-
sprek.Wel,dan krijg je het vol-
gende: zij die goed les geven,
komen voor een gesprek.De ande-
ren niet.Dus mijn formule is
zeer eenvoudig : je moet die
mensen verslijten.
En als u zegt,gooi ze buiten,
wat doe je dan met de verzekering
dat ze hier ad vitam kunnen wer-
ken? U zult zeggen,schaf dat
dan af.Maar de belgische samen-
leving leent zich daar niet toe.
Dan gaat U het effekt bereiken
dat diegenen die naar de univer-
siteit komen een negatieve selek-
tie zal zijn.Als je weet dat je
ten allen tijde kan worden bui-
tengezet ...

.uit het vastbenoeMd wetenschappe-
lij k per-scnee1.
'.o/anneerik mij veroorloof te
spreken over de alr.e~een beheer-
der, dan bedoel ik daarmee de
funktie zoals die nu door een
bepaald persoon zeer duidelijk
bezet wordt. En ik ben zo vrij
dat te doen ondat ie zich heeft
ce1nstitutionaliseerd. Inderdaad,
hij heeft zich tot een institutie
uitpewerkt en wordt ~ldus ook
vatbaar voor kritiek. Zonder dat,
dan impliceert het dat zijn more-
le en individuele persoon wordt
bekeken.

vakscholen leert men een stiel
zoals men dat bij ons leert .
Maar het specifieke dat ik zie
en dat mag geen monopolie wor-
den,is de vrije en kritische
vorming van de mens ...Kritiek
in de zin van het etymologische
"u niet bij de bok laten doen"

interesseert. En die desinteresse ::::
komt er omdat men de zaak niet meer ::::Deplaats van een beheerder zou
doenbaar acht omwille van de groot- ::::opnieuw moeten gedefinieerd wor-
te van de schaal. Daar komt bij dat ::::den. Men zou niet mogen aanvaar-
sommigen misschien in de edmma- ::::den dat iemand zolang dezelfde
stratieve kringen er plezier in vin-::::positie zou mogen bekleden: nl.
den de zaak heel technisch uit te ~~zolang blijven als ie zelf wil.
bouwen met een top-zware struktuur ::::Erzou een termijn aan moeten
die je niet meer kan nemen. ::::verbonden zijn zoals in Gent
Toch wil ik er aan toevoegen dat de ::::8jaar.De algemeen beheerder
administratie enorme diensten kan ::::zou bovendien blij kmoeten ge-
bewijzen aan de universiteit en ik ~~ven van zijn funktie als een
meen dat ten volle,op voorwaarde ::::full-time funktie te beschou-
dat zij zich binnen het domein van ::::wen.Ik zou er zelfs voor pleiten
haar kompetentie houdt. Dat ze en- ::::dat msn die persoon die voor 8
ders zoveel gegevens gaat kunnen ::::jaarwordt benoem, zou kiezen
behandelen of manipuleren dat tot ::::uithet akademisch of aventueel
en met de rektor op de duur, al- :::::
thans gedeeltelijk,ieder in zijn :::: "('6Wt vOOI!. 3 bl'.tudJ,kormt.U,iI~6e.n ,(,n te ilchakelen ..• "
vrjheid wordt beperkt ~~an ee~t uni' t~a,met die beleidskommissaris- systeem geld voor publikaties ~xx
versiteit moet een re or re or ::::senbedoel ik hoofdzakelijk 2 krijgen op basis van publika-

::::.dingennl. ten eerste dat het ties. Nu kan men in zo' n aLtue-
::::mensenmoeten zijn die het be- tie zitten dat het initiêle
:::)eid moeten inspireren. Men moet geld niet voorhanden is om te
::::'zedus kiezen op het hoogste· publiceren met 'het gevolg dat
::::nivobv. verkiesbaar door de je niet uit de cirkel geraakt.
::::akad.reed.Hun eerste taak zou Dat is een strukturele fout.
::::zijnkreatieve ideêen te for- Dergelijke problemen kunnen
::::rrulerenrekening houdend met door deze mensen opgelost wor-
::::debuitenwereld ,de maatschap- den. Zij kunnen met deze pro-
::::pij,enook rekening houdend blemen ev. rechtsreeks bij de
::::metwat er aan andere uni ver- rek tor terecht. Maar zij mogen
::::siteitengebeurt. Ik koppel ze niet binnen de rektorale macht
~~~Os van beslissingsmacht omdat orbitreren. Geen vice-rektoren
::::~edermens,wie het ook weze , dus.
:::)::Ieneiging vertoont, wanneer hij In dat verband : de vice-
:::::aanhet beleid is, te gaan den- rektoren moeten verder afstaan
::::~enzoals hij doet. van de rektor en dichter bij
:):en tweede bedoeling is de de groepen en geledingen waar-
:::::stoppendie in de kOlTmJnikatie- voor zij de verantwoordelijk-
:::::kanalenzitten,voor een bepaald heid dragen.Zij mogen geen
::::percentage weg te nemen. Ik denk sattelieten zijn van de rek-
:::::danaan een ombudsfunk tie. Waar tor maar moeten autonomer op-
:::::mennaar toe kan gaan met ern - treden. Wat impliceert dat hun
:::::stigeproblemen,zowel units als job ook als full-time moet
::::)ndividuen.Een voorbeeld : worden opgenomen.
:::::eenunit kan binnen het huidig

::::: "La.ten u..te e.ven he.t .tntvr.ne lt.U-U.e.n VOOI!.het e"Hvr.ne e.n de vltaaq
~{ 6tel.l.en naM de I!.ela.t.(,e uMVeMUe.U - mtULt4chapp.i.j .•. " .
:::::Iedereenzal het daarover groot. Eén ding kan ik wel zeg-
:::::eenszijn dat het een belang- gen : de universiteit moet
:::::rijkprobleem is waar nog nie- zout zijn in de maatschappij.
::::;rnandeen bevredigende oplos- Het wetenschappelijk onder-
::::~singvoor heeft gevonden.Het zoek moet algemeen menselijk
::::aantal variabelen dat mee- relevant zijn.
::::speel t is onoverzichtelijk

t "Ah, !'Je. ujn e.IL. Oe ~unkUe van de. uMe.~ ,(,n de. "ltl.a..t:Jeltapp.ij, pl!.O-
{ 6uilol!.?"
::::Deuniversiteit moet als funk-
::::tiehebben de mogelijkheid te
::::geventot kritisch oordelen .
::::Endat in alle vrijheid. Volgens
::::hetGriekse woord' krinein' :
::::dusoordelen in de zin van het
::::goedevan het slechte onderschei
:::;den.In technische en anderer "Oe. Bock ?!?? ••• "

:::;Euh,nee,dat had ik niet zo mo-
;:::genzeggen. Ik bedoel. u niet
:;:)atem manipuleren,zonder dat je
::::preciesweet waar je aan toe
::::Oent.
\ln dan is er eigenlijk nog veel

Al veJLdell. plLa.te.ncf, komen we. (lIe.eII. b,(,j hu. belucf tell.e.dtt en komt
de. al.ge.rteen beltee.ILdeJl l'le.eJl teil. 6pltar..e •.•

te weinig gezegd,want de ekono'
miese implikaties zijn enorm.
Maar ik ben niet bekwaam om op
dit ogenblik te zeggen: daar
ligt het antwoord.

~ v.I 0-------------------------.)
4



_------------------------ ra k tor ya r k la zing--------------------"'"
.. men de aan de grond liggende het hierboven heb eedefiniëerd

waardeoordelen niet doorheeft. en dat men de specificiteit van
Het is ook zo dat het politieke de menswetenschappen erkent en

.....implikaties kan hebben.Maar ik niet dat men andere wetenschap-
:::::ben zeer duidelijk r.één voor- pen gaat neêpan OM aldus een ge-
:::::stander van een politisering privilifiëerd statuut te ver-
:::::van de zogezegde wetenschap. krijgen. Oaar waar iedereen weet
:::::Als er voidoende korrrnunikatie dat je Met dergelijke schema' s
~~ is tussen de geledingen zullen niet bij je objekt geraakt en
:::::de onderlim~ende waardeoordelen dat je het menselijk objekt zo
:::::vanzelf duidelijk zijn. gaat vertekenen dat er op den
::::: duur niets meer van overblijft
:::::Ik geloof in de menswetenschap- dat je er nor, Met je schema's
:.:.:pen in de marge van zoals ik bi 1k '..... zou unnen.
::::: "Wa.t daan. he.el VeJl.",ee-Ut VeJl.bMd 6ttutt mi66 clue.n .(A hu. vot.gende:
::::: me.n bel\le.eIt.t dtLt he.t I.I2. van de 6tude.nte.npopul.aüe aan het dale.n
::::: .(A•.."
:::::nat het peil van de studenten omdat het intelliBAntiepeil
:::::zakt vindt ik een totaal irre- zou dalen. Ik zou dat dan eerst
:::::levante stellingneMe. Althans eens willen onderzoeken en daar
:::::als men dearmee wil gaan be- komen we weer bij de globale
:::::Wijzen dat het systeeM niet problematiek van een universi-
:::::meer goed werkt of dat de telt in een maatschappij.
:::::kolleges in het gedrang komen
::::: "AndeJl.zi ..jcû, u.jn eJl.vele. pM66e.n d-<.eecht pM6UeJl.e.n van hu. ~eU
:::;: dtLt ze maM ee.n zU-WLe.n-t.uopdllacht hebbe.n •.• "
;:;:;Luister, ik zie de opdracht van derzoek doet en zijn assisten-
:;:;:een hoor leraar zo dat ie les ten het onderwijs laat verzor-
;;;;;geeft én een onderzoek doet. gen, die houdt geen rekening met
;:;:;noet ie dat laatste niet dan het feit dat zijn ervaring niet
:;:;:droogt ie op en kan men hem meer relevant is voor het stu-
;:;:;binnen afzienbare tijd afschrij- dentenpuhliek.
:;:;:ven. Maar iemand die alléén on-
:::;; HU. .(A ondeJt.tu.66e.n al (I~ tiuu: ttel\lOlLde.n e.nandeJte.n 6taan al onge-
~{ clul.lUg aan te 6 cltUÁ.ve.nom de Iutncüda.a.t-ILe.ktolL 'te ondeJl.vlUtge.n'.
.;.;. DaaJtOm.••
:::::Ik zou tenslotte willen zeggen
:::::dat ik dat prop'rarrrna,zoals het
:::::er staat, volledir mijn naam

wetenschappen : maar in wat ::::;draagt en dat ik daar volledig
men doceert ligt altijd een :::::achter sta. Ik heh zeer veel men-
waardeoordeel.Het kan liggen ..... 1 i t ij opvalt;.:.:sen a rez en en wa m
op het vlak van met welke pro- ::::;is dat in alle r.eledingen van
blemen men zich bezig houdt. :::::de universltei t en doorheen al-
En dan mag het zeker niet zo- ;;:;;Ie rezindheden heen enorm veel
ver komen dat men dergelijke ::::: osi tiefs leeft. Ik heb de in-
keuzen niet meer in vraag :::::p _

t t 11 A d ijd ij .....druk dat daarvoor een katalysa
gee s e en. n erz s zn.·.·. t cd i i-:.:. or n g s ,
er waardeoordelen verweven .....V rd b ik kId:.:.: e er en 00 VDn p en e
in kursussen zoals sociolo- -:~ ,
i t 1 i fil fi .....nota s die ik lNIak doorheen de

g e,an ropo og e, oso e , :-:.:
ht Di d d 1 ..... vele gesprekken met iedereen,

rec ... e waar eoor e en .:-:. f
moeten worden geêksplici- ;:;:;niet weg te gooien en ik beloo
t d i t md t .....ze uitte werken tot een nieuweeer n e 0 a er een .:-:.
aantal pOlitieke groepering ::;:;tekst ten voordele van de ge-

d d t di .:.:.meenschap . Hoe de uitslag vanen aan e eur s aan e .....
aan de hand daarvan manipula :::;;de verkiezinr,en ook mop,e uit-
ties willen bewerken. Wel om :::::draaien.

U vraagt mij naar de relatie zuiver wetenscha elijke re ;:;:;Ef>n dinr, wi 1 ik nog zer,gen:
tussen het etische en datgene d M k iPPt i k i .:.:.die tekst vormt voor mij eenenen. en en n e zu ver r x-; . I.
wat wordt bestudeerd .Men moet tisch leren denken wanneer :;:::geheel en ik ben niet van plan leÄ.d~ tot een te vlugge "on-

:;;~:~r;:r;~;;;m~:~I~;~:~m~:f:::T:~~;r:~;;:~m:~;;:;;:;;:::::;:;;::;;;;;:;;::;;:;::;;:;;:;;:;;;;:;::::;:;::;;::;;::;;:;::;;;::;:::;::;;::;::::::;:;:!~!~!;::;::~N:::~;~:;:~~;~;~~m~;;:M;;r~t~m?:;r;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;::Mf:t~;~:;:::;:;:::;:::::;::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::;::::~:~:~:eug een nationaal-politiek gezien voor- lukkingen in de 10 kan 'op fa .. ········ vè.· PM6U60-';' 'g'i{ bi1jk;ûXii 'hij'

DE JONGHE zichtig de wens liet horen dat vangen en mogelijkheid te geven tlLOu.we.n.6 al jallen dou.,van ee.n
deze maal een rektor uit de hu- van over te schakelen en dies enolLme kenn.i6 van zaken.VoolLal
mane wetenschappen zou moeten meer.ook daarmee in verband wat de na.tÁ.Onale ondvuoij6poti-
komen. Verder op het vlak van de merkt Prof. Oe Jonghe op dat t-<.ek be.tILe.6t.
nationale politiek doorgaand , men aan de universiteiten niet WWUte.eJl.me.n de. be.de.nk.ótg maakt
kan men stellen dat de huidige teveel meer faat denken aan uit- hoe. de. d-<.6puten t6. De. SomeJl.,
rektor bepaald geen poes is om bredinp, nieuwe projekten etc. alh VOOILZ,(.tteJl.van de. VLIR (de.
zonder handschoenen aan te pak- wer.ens de geldelijke beperking Vtaam6 Inte.ILUn-<.veJl.6~e.Raad)
ken. die opgelegd is door de wetpever. , 06 e.enDe. Jonghe. -Ut d-<.e.zel6de.
Kijken we maar naar de verschi} naartegenover staat dat binnen- P06,(.t,(.e.zoude.n v~ttopen z-<.jn
lende geschillen rond benoeming kort door nieuwe wetten het NUHO mu. 0114 alleJl. ge.n-<.e.De. CMO ..
en in het begin van dit akade- eanzienlijk financiëel zal onder- ~~~ d 'd H d d . .
miejaar etc. steund worden. ~~ e.~ e.e.enMn e.~VeJl.6~:
Aan de andere kant moet evenwel te.U aangaM, ~~ne.n we. op b~~

d f ' t Kortom,op universitair vlak zal van een dMge.t,(.jh CJUplLe.k mou-
overwogen wor en 0 zo n ame- li ti h liti kid 11: '1. I I. •• - . • •lijk i i een rea 5 sc e po ene .(.Ajl' 100qte. r.JL<..jCJe.n Tenuj ("e.
liti :gress eve ~a~ er v~n po- toekomst moeten gevolgd worden. 0114 de. moe.Ue. 9itJLo~6ten van

i ei vooefrenwde e gioete ma- Ruimte voor kreativiteit zal etlke1e.pub.uh.atiM van de hand
n er s. men aar n e meer
b kk kt haast niet meer te kreêeren zijn vlTn PMI. fle.Jon"lte.na te. 6t.aan.
ro en maa .. E i kt :1 ~

O k ld k n wanneer er een n euwe re or t:'at; Mu. de. be.doe.t.ótg .-U. vanaaraan ge oppe mer en we d
wel op dat Prof. Oe Jonghe,in- zal verkozen zijn en die niet e deze. Veto-ploe.g.Wel witten we de
zake onderwijspolitiek op na- naam Oe Somer draagt.zal daar bedenk.ótg make.n dat de. man-<.e.IL
tionaal nivo geen onbekende is. nog bij komen dat deze nieuwe waaJLOp de.ze.~ te.gen de.
Oe wet van '65 is grotendeels bewindsvoerder zal, af te reke-, zake.n aankÄ.jkt ze.eJl.lLe.alÄ.6wch
door hem zelf geschreven. nen hebben met de clan Oe Somer maaIL daaJtOm ~6c/ue.n ze.e.ILkon-
Wat de intra-universitaire pro- die.of Piet rektor zal zijn of 6e.ILvat,(.e.606te. be.hourl6ge.z.ind
blematiek aangaat,kwamen vol- niet,nog een zeer grote invloed ove.lLkomt.De. vlUtag -<.6 06 e.e.n uM
ende ideêen aan bod. binnen de universitaire gemeen- veJl.6,(.t~zo'n lLe.ktolL nod,(.g

g schap zal hebben. Ite.e.~t.
Wat betreft de huidige struk- Als laatste punt stemde Prof. ("e.deJl.ol'leen 1~e.Ä.n, zorou.g bWLo
turen,is Prof. de Jonghe over- Oe Jonghe in met wat kollega uU6~~pend, denkend aan uttt
tuigd dat deze moeten blijven beo Roosens opmerkte over de huidi- tH{'. voelden toen we. b-<.j R006e.1U1
staan.Een andere zaak 15 wel ge rektorverkiezingen.oat deka- bru'..te.nq.tnllenen nu, begmnen
dat de strukturen en de mensen nen rondgaan in de fakulteiten (\Iede. lLe.ktolL-voolL-de.-vot.ge.nde.-
daarbinnen wel moeten werken 1 met kiezerslijsten betaamt inder vij~-jaaIL be.paald Met te. be.-
Op onderwijsvlak is één van de daad niet. Mjden. "Hu..(A alte.ma.al. ge.-
hoofdpunten het kandidatuuron- DaaIL tU1aJL we. R006~ ~eJtdeJl.za~ n'ak.ke.l,(.jk de. floe.de. lLe.ktolL t.e.
derwijs beter te verzorgen en g~ alh .e.en ,we.al.(At ~ de. pos« 6pelen alh j{''- de. centen eJl.voo
gelijk te schakelen met het ~e.ve. z~ .van hU. woolLd,t.Otl4 onze. hebt,!'Vtall wat at.6 je. b-<.jna
NUHo(niet universitait hoger .ótdlLukb~j P1L06· De. Jonghe. zo- I?t~.9~~ '.' .
onderwtts ) .oit om de vele mis- taal andeJl.6. ...............................................................••.............•----------y at 0

"[ett VJt.tta.flie.oveJl.de. huÁ..cüge. veJl.lu:ez.utgen:U vaLt de. rr.an.i.eJl.aan
«k:aIlOp hU. nu alt.e.ma.al. vVLl.oopt."

Eén van de punten die ik vóór zeggen,kijk,die kandidaat is
heb op Prof. Oe Somer is dat er in geslaagd zóveel handteke
ik tien jaar onderdaan ben ningen bij elkaar te halen.
geweest in een universiteit En psychologisch verwart men
waarin hij rektor was.En op dat met stemmen.Het is totaal
dat punt kan hij mij nooit etisch verantwoord dat iemand
inhalen. zijn handtekening plaatst op
Ik denk dat het huidig sys- lijst A en stemt voor B .
teem van verkiezingen van een Nu gaat men dat alles pogen te
rektor aan deze universiteit beïnvloeden door een publikatie
sterk kan verbeterd worden. van een massieve lijst handteke
Wanneer iemand zich nu kan- ningen.behaald door personen
didaat stelt moet hij terecht die nu aan de macht zijn.En dat
bij het sekretariaat van het . vind ik een komplete koehandell
rektoraat om de officiêle Want men denkt cynischerwijze
formulieren in ontvangst te dat ons universitair publiek te
nemen. Wanneer hij zijn handte- dom is om dat te doorzien.Maar
keningen bijeen heeft moet ie ik ban op tientallen mensen ge
weer terug bij datzelfde se- stoten,inklusief dekanen,die
kretariaat.Men zou dat alles geschandaliseerd zijn.
beter toevertrouwen aan een Mijn antwoord is eenvoudig : ik
deurwaarder. zie iedereen die stemgerechtigd
Ten tweede gaat men een lijst is,individueel,en dat mag mij
publiceren mat de handteke- nachten kosten.En ik vertel aan
ningen die de kandidaten iedereen wat er aan de gang is
hebben gehaald ( al dan niet betreffende dat punt.Ik wens
met entoesiasme of onder druk iedereen verder te laten zien
of omdat het toch nog geen wat ik in mijn marge heb en
stem is J.ooor dit bekend te ik vraag niet dat ze zouden
maken poogt men de vrije wil stemmen voor een pint,zoals
en het geheime van de stem- bij bur&emeestersverkiezingen
ming te beïnvloeden door te in kleine dorpen.

"Ja, 't.(A a.lt.eft"a.al aa Me.. raa»: Wen we. e.ven een vllaltg6te..Uen
oveJl.de. (t~aIlde.vM.ptud van het (l)e.te.lUlchappwjk. ondeJl.zoe.h e.naan-
VClUl'tU'lte.pILObt. ema.t<.e.h• "

U moet weten.ik ben een prak-
tiserend kristen mens en ik
bestudeer godsdiensten vak-
technisch.Ik denk dat onze uni
versiteit een sfeer moet kreë-
renwaar iedereen én de kriste-
nen aan onze unief duidelijk
in het licht kunnen treden.
Als men het gebouw van de theo
logische fakulteit gaat zien
als een woord van geloof dan
is dat maar een woord van ge-
loof wanneer éérst de menselij
ke relaties die dimensies krij
gen.En als dat niet zo is dan
15 de fakulteit geen woord van
geloof maar een soort van graf
monument.

lIU hu. -Ut ~OlLmele.gu plLe.h (zonde.1L
ban do pn e.meJt,zondeJl. not<..ti.u) met
PM6. De. Jonqhe., ",enen we. toch en-
ke.l.e. ho06dt.,(.jne.n van het quplLe.k
t~ kunnen pubtice.ILen, zondeJl.di...t
.&t601Lmet.e.quplLe.h t.e. nK.6blLuÁ..r..en.
De -<'dee.ënd,(.eP1L06. re Jonghe. ovelL
de. un-<.veJl.6~ ge.me.en6dlap 1te.e.U,
velLde.d-<.gt Mj at t.angeJl. dan van-
daag.
Een eerste idee dat in het ge-
sprek aan bod kwam was dat men

iedereen kontent te stellen.
Ik zet me achter die ideeën xx
en probeer ze te realiseren.
Ik durf dat zeegen oMdat die
tekst fer,rooid is na grondig
overlee en de interpretatie
d-arvan noz aan de ganp, is
met het hele elektoraat van
alle geledingen.

Een dele.gat,(.e. van hU. (lIP
wolLCLt meJl.kbaaIL ongedulcUg e.n
6ta.a.t al te. dJwmmen aan de.
deun,
We. we.n6 en elka.alltot Ûe.1UI
e.n veJtt.a.tenhU. zonn.4le. ÖWLO
en de. JUL6t van hU. gUplLe.k.
PM 6. Roo~e.1UI .(A-Ut de. goede.
z-Ut van hu. woolLd e.en Idea-
!.(At. Hij zal nog haltde.klappen
Wjge.n alh .<.e.lLe.ktOlL wolLCLt.
Ma.aIl dai: weu. Ie: dan ook !
La.te.n we 0114 e.chteJl.Mu. Ve.IL-
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f woM.d. VOOILde gangen. van de ::::kunnen altijd uitleg en opheldering get .Oe rest gaat naar wedden en

HaLten galmt he;t veJtIU.eu.n.g6- ::::vragen vooraleer ja of neen te werkingskosten. Kortom naar vaste
Ued lLee.d6 : "We zu.Uen. doolr.fJaan ::::zeggen. uitgaven die voortspruiten uit de
.... " ::::Overigens wil ik er op wijzen dat er wetgeving op het universitair on
Dag Rektor........ ::::niet zoveel te beslissen valt aan derwijs.Ons doen en laten wordt
Wegz.i.nkend in le.de.ILen 6a.u;teu,il..6 {een universiteit .. alleszins niet trouwens bestendig gekontro-
begÁ..itnen. we. d' e.ILmee. ::::op fj nancieel gebied. Oe vrijheids leerd door een regeringskommis-
" . . ::::marge die ons is toegemeten be- seris.
Voldoen ~e ~e 6.t1Lu.h.twt~. ::::draagt maksimum 5\ van ons bud-
van de UMVe.lL6.u~ aan ')~ U.i :::: "Wat. be.tJLe.6t de ILe.ktolLveJtIU.ez.ótgen.:ltll t.egen.f!and.i.da.te.n ujn daa»:
moe;ten. b~t.e..t.U.gen. . :::: h08gena.tlJ'lld n..i.e;tOVe.ILte. 6plLeken.. EILdoen. dch ook 6~en. V~OIL dat.
Het is niet zo eenvoudig om op :::: de.kanen. en. v-<.ce-lLeh,tolLeJtgaan 1L0n.6elen.. 16 dat. geen. m.u.blUUk van '
die vraag een duidelijk antwoord :::: ma.c.htJ"
te gavaru de t kan alleszins niet ::::Oe geest van het reglement is dat
met een eenvoudig ja of neen. ::::de kandidaturen voor de rektors-
En bovendien is het niet in de ::::verkiezingen zouden naar voor
eerste plaats aan de rektor zich ::::gebracht worden vanuit de fakul-
daarover uit te spreken.Oe eva- ~~teiten.
luatie moet komen van hen die de ::::Ik werd langs diverse zijden be-
strukturen erveraru en indien er ::::naderd en verzocht mijn kandida-
daaraan iets moet veranderen dan ::::tuur te laten voordragen. Geruime
dient het initiatief daartoe uit ~~tijd heb ik geaarzeld of ik op
te gaan van de diverse echelons. ~~dat verzoek zou ingaan.Aan ver-
Dat de strukturen van de unief ::::schillende professoren,die ik
kl,nnen 'erbeterd worden betwist ik ::::bekwaam acht om aan het hoofd
nie" .!edreeen is daarvan overtuigd :~van een universiteit te staan,
He' io liet is daarom dat die kwes ::::heb ik zelf gevraagd of zij er
tie onlangs op de agenda geplaatst ::::i~ts voor voelde~ om rektor te .. ..

. .,. werd van de aked . raad .Er werd be :::: JamaaJI., de mtlI'Ue.ILrllatlJtOp de v~u.n.gen. nu vVLlope.n, dtUtll. Uin
Zodat. we unde.Uik .ut de Na.aIIUle sl1staan de verschillende nivo 's:::: t.oclt wel Opme.lLk.ótllen.ove.ILt.e maken.. "
be.landen..On.6 a.6vJUtgen.d 06 wel- .;.:bu e P-<.e;t0n.6 . en a.a.t te vragen dat zij aan het probleem :::: Inderdaad. Oe manier waarop volgens Wp, zou beter georganiseerd wor-
h b~ 'e;t W .~~ 9 van de strukturen een gedachten- ::::het huidig reglement de kandidatuup den door de universitaire over-
~ en ~d .1e ~ .umle.1L6 wisseling zouden wijden.Oaar kun- ::::voordracht moet gebeuren,veronder- heid zelf en niet door een druk-
MaMe:e.IL ~p. t. ~ dan: ek6klu- nen eventueel suggesties uit :::: stelt vanwege de peters dat zij kingsgroep die slechts een beperk

• J d L. .. ;A;~g AI.~A hA~ voor-tkonen tot verbetering. ::::een zekere voorkeur laten blijken. aantal mensen vertegenwoordigt.6.(..eo e ,~e IL~IL aan 0i:A. •••• I i I, . ;.:. en sommige kiesgerechtigden. die be- Er zou een soort pr mary moe-
"ï'aa»: tocJt hebben. we de Á..itdltuh dat. he;t pUl'lt. van de eva.lu.a.tie van ::::vriend zijn met verschillende kan- ten gehouden worden en de twee
de 6.tJwhtulLen. zowa.t op de lange baan ~ guchoven. ••. " ::::didaten, kunnen aldus in een onbe- of drie best geplaatste kandi-

Die _nJrul is verkeerd.Zoals ik lang aanslepend verkiezingskli- ~~haaglijke positie komen te staan. daten zouden daarna onde-worpen
reeds zegde hebben wij die kwes- maat, grote omwentelingen of in- :::: worden aan de geheime stemming
tie onlangs te berde gebracht op grijpende veranderingen te doen ::::Er zou moeten gezocht worden naar van het ganse kiezerskorps.
de akademische r-eec .meer U moet beo doorvoeren.Bovendien hoort het ::::een systeem dat de volledige g~j- Eén ding is zeker: een rek-
grijpen dat het nu geen geschikt geenszins tot de bevoegdheid ::::heimhouding en de volledige vr torsverkiezing die ruim vier
oment is om daar grondig op in van de rektor om daar op eigen ~~heid garandeert voor ieder~e~. maanden aansleept,duurt te lang.
te gaan. In een periode van ver kie houtje over te beslissen. ::::Het voorafgaand onderzoek, a r de Oe procedure moet gevoelig in-
zingen wordt ieder 'ini tiatief ge- Oe rektor is wel de voorzitter ::::deze keer werd uitgevoerd doo gekort en vereenvoudigd worden.
interpreteerd als kies propaganda . van de vergadering waarin alle ::::" (.\JelLi.W ande.lL6. '~at. den.kt. ti van he;t voolL6te.l van PILO6. R006e.n.6
Achter alles wat men doet,zien fakulteiten en geledingen verte- :::: Lv.m. de Gen.eukUl'lde a..t4 delLde qlLoep t.e gaan bucJwwoen?"
sommigen een verkiezingsstunt. genwoordigd zijn,en als zodanig ::::Oe Geneeskunde is veruit de aan bod zullen kOr"qn;ik denk
Het is derhalve vrijwel ondoen- kan hij terzake natuurlijk een ~:grootste fakulteit.Groot ge- bv. aan de tandheelkunde,de
baar om nu nog, in dat veel te rol spelen. . ::::noeg om een aparte groep te farmacie, het Instituut voor
"01'1 daM even. op doo« te ga~. U ben.t. zotlld VOOILZ~ va.n d~ .Raad ::::vormen naast de Humane en de lichamelîjke Opfëiding:--
van Behee.ILa.t6 .van d~ .Aka.de.m.u.che Raad. Uw ~egen.~andida.t.e.n u.jn. ::::Posi tieve Wetenschappen. En wat zal de verhouding zijn
dtUtll. bepa.a.td M~ bUi It!ee en. ('!e.n.6en.dat. ZO-<.W.ut de t.0e.k0m6t. Me;t ::::Maar zo eenvoudig is dat nu tussen de dekaan van de Genees-
eelL gebeUlLt.... ::::ook weer niet.ln de fakulteit kunde en de vice-rektor van deze

Deze twee raden hebben totaal mengesteld uit afgevaardigden van ::::van de Geneeskunde zelf zijn er groep ?
verschillende funk ties. Oe RvB de akademische raad, Vanzelfspre- ::::onderafdelingen die moeilijk
behandel t in hoofdzaak technische kend moet er koördinatie zijn ts. :::: "Va.a.ILaan qe.koppeld zouden. (\Ie to.Ulen. opm"JLhen. dat. de 6.tJwht.UlLe.lLÁ..itg
aangelegenheden, en het is daarom beide raden lom konflikten t s . de ;;;; van ~akult.e.,(.ten. naaJL onze me.nÁ..i1gtUtmondt. Á..it blokvo/lm.Ut{l. Vat.
dat er personen in zetelen van bui- twee te vermijden is het best dat :::: weJt.h.t. volge.n.6 On.6de 6a.1t!eJtL'Je.lLwgonde.lLl.ótq te.gen.."
ten de universiteit.Oie vertrouwd zij één en dezelde voorzitter heb- ::::Ik begrijp niet goed wat U door Ie hervormingen.lk meen trouwens
zijn met de bedrijfsekonol'!'ische ben. Oe praktijk heeft uitgewezen ::::blokvorming bedoelt. Hoe meer dat men ingelijk heeft al te
aspekten van het beleid.De akademi- dat de koppeling van deze twee ~~autonomie men geeft aan de ver- veel belang te hechten aan struk-
sc he raad handelt meer over zui- funkties niet zo slecht is.Machts- 8: schillende departementen binnen turen.Er zijn in de wereld tal
vere akademische probleT"1pn.oiet we-lust hoeft ge er helemaal niet ::::iedere fakulteit,hoe groter het van universiteiten die zeer goed
akademische moet echter prineren I in te zcej.an . ::::gevaar voor versnippering en ver- werken. alhoewel zij totaal uit-
daarom i~ de RvB voor de helft sa- ::::splintering. eenlopend gestruktureerd zijn.
"Wa.a.M1t!ugen.Ujk die 6chud.i.ng t.u66en. Raad van Behee.ILen. Akade- ::::Oe ervaring zal ons wellicht Ie Oe kwaliteit van haar onderwijs e
~clte P..aad?" ::::ren hoe de strukturen van de fa- wetenschappelijke research,dat

OMtwee redenen 1s dat belangrijk mingen en de organisatie van het ::::kulteiten kunnen aangepast wor- is de waarde van een universi-
Van de ene kant worden de buiten onderwijs.Van de andere kant wor- ::::den,alhoewel ik persoonlijk teit;kwaliteit hangt niet af van
staanders die in de RvB zetelen den onze akademici niet belast met ::::geen voorstander ben van bruta- strukturen.
niet betrokken bij louter akade- technische aangelegenheden. :::: "Wat. ~ ltll lt!e.nÁ..i1lJ orntlte.nt. de (·.'aaJLden.vlLijhud van ondeILZoeh.?"

te problemen. zoal s benoe- ::::waardenvrijheid betekent vol- overdreven. YHYY

"ZO ujn we wel beland bij de plLOble.ma.t.<.e.k van. de wplLa.ak. Ook op ::::gens mij op de eerste plaats dat Oe f1nanciêle inbreng van de pri'
d.i.t. vlak wOlLcLt e.IL6t.eecU vanu,(.t de !Ieled.i.nlJen. geplLOwt.eelLd." ::::men onafhankelij kaan wetenschap- vé-nijverheid in de universitaire

Inspraa~ hangt nauw sal'!'en met het aan t ,et eksamenreglement .Wij heb- ::::pelijke research kan doen. Ten research is minieml het is neu-
probleem van de strukturen.lk zie ben er niets bij te winnen een ::::tweede dat er een kritische in- welijks méér dan filantropie.Oe
echter op dat gebied geen grote zodanig ingewikkelde struktuur ::::gesteldheid is ,want waardeoorde- industrie beschikt over voldoende
Moeilijkheden .Oe verschillende ge- uit te bouwen dat niemand er nog ::::len zijn niet te vermijden. middelen om zelf haar vormings-
legenheden kunnen in alle bestaan- z.ijn weg vindt. Indien er struk- ::::Er wordt soms beweerd dat de u- werk te organiseren .Oe machtige
de raden hun stem laten horen en tuurwijzigingen worden doorge- ::::niversiteiten in sommige van hun multinationals doen hun research
alle gewenste problemen - als de voerd dan zouden ze moeten gaan ::::onderzoeksprojekten zodanig af- meestal in de thuisbasis .Zij heb-
zaak ernstig en voldoende belang- in de richting van vereenvoudi- ::::hankelijk zijn van privé-geld- ben in ons land de industriêle
rijk is - op de agenda brengen. ging. Een grotere kompleksiteit ::::schieters dat zij in hun vrij - vestigingen maar zij hebben onze
De inspraak zoals ze aan de Jeu. kan alleen maar voor gevolg heb- ::::heid worden beknopt.Oat is fel laboratoria niet nodig.
Leuven is gestruktureerd .levert ben dat het nemen van beslissing- :::' "Wat. ve.lL6.ta..a.t.11 plLe.UU onde»: urUvelL6.ätU.Jr.e.ILUea.lLCh?"
goede resultaten op.Ze is effek- en wordt bemoeilijkt en vertraagd. ::;.
ief en efficiên"ldenk bv. maar ::::Oe universiteit moet in de eer- een aantal problemen die aktu-
"0 d .._~ ~ U b d d A.: 'kh .d ::::ste plaats aan fundamenteel on- eel zijn bv. energievoorziening,
p at. pw"," 6-Le en. we On.6 v. e vlLa.a.gnaaJL e mog~j u van ;.;. milieubescherming lucht- en wa-

ooplLa.a.k Vat. la.a.t6t.e. woolLd net.e.ke.nt. volgen.6 on6 de mogeU.jkhud .:.:derzoek doen. Ik zou zeggen : •
• . . . . :.;.wij ten een pool tot stand terverontreiniging ,en noem maarhebben. It!ee t.e doen. a.an. de VOOILÓe.ILucU.n.qvan bUW6.utgen.i he;t OOIL- .:.: moe... _

'p'"'' I.A. :j'k JA: ~" .. __ ~" Jo;,._. onde.IL oqen. t.e kunnen. hebben. :;:;brengen waar vorsers worden op- op, kan men in die pool perso
Q ·...,n"~ 1~""""1IM."",,,,,,,,,<N\. •• '. • • • :.:. 1 id t t hill d nen vinden die met het gestelde
En n..i.e;teen. kla.all.t!p...6t.oomd pap.<.elLtj~ !f)aa.ILop vc] ~ lLegW -<.w 6t.a.a.t ::::ge ed kO dVierhscidWen e dvormdenr onderwerp vertrouwd zijn. Zij
guc.lvte.ven. en. ('klM je aLte.en. I"ctM ja. o~ nee 0., kan. an..tJJJoolLden.." :.;.van es un ge. aneer en 00
. " . .;.;de gemeenschop een onderzoek of kunnen aldus hun deskundigheid

Er kan te Leuven zeker niet ge Pe' ht op informabe gaat natuur- :.:. t rdt d ten dienste stellen van de ge-
i· t d t i d 11 ....een rappor wo ~evraag overkl eegd worden over gebrek aan n- lijk nie zo ver a eereen a e :::: meenschap .

formatie.Alle beslissingen van de ambtelijke dossiers nag doorblade- :::: "lw ideeën Mnd ondvwJij6 -<.nt.e.lLU6e.ILen.On.6wel, loa.n.t zoveel hebt. U
ische Raad worden gepubli- ren en uitpluizen. Dat is de taak . :::: daanoven: nO{l n..i.et qezegd ••• ("e óedoelen. n..i.e;tf'tlleen. nu ••• "

ccerd in Akademische Tijdingen. van de administratie en daarin m~9 :::: onderscheid maken tussen se-
Er is zoveel informatie dat men ze ten wij onze administratieve dien .:.:Het is zeker dat het onderwijs

/ :.:.de hoofdfunktie uitmaakt van de kundair en hoger onderwijs .
niet meer leest.U spreekt over sten vertrouwen schenken. _/ ::::. nw 1 Hier wordt van de student krea- &
"voorbereiding van beslissingen" DieRenen die beslissingen nemen .:.' uni_v_e_r_si_t_e_i_t_.W_i..;j~mo_e_t_e_n_e_v_e__ e ...,. , V.t 0

worden,maar hun antwoord was af-
wijzend.
Sommigen van mijn vrienden heb-
ben dan het initiatief genomen
om voor mij de vereiste handte-
keningen te verzamelen.lk kan U
verzekeren dat ik niemand heb
verzocht om'met een lijst voor
mij rond te gaan,dat ik geen en-
kele kiesgerecb-igde heb ge-
vraagd zijn naam op mijn lijst
te plaatsen,en ik zal ook niet va
deur tot deur gaan om stemmen te
ronselen.

piefer
DE
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ik 100 \ voor te vinden , maar ::::brengen van een nauwere semenwer+
we botsen al tijd op dezelfde hin- ::::king tussen de verschillende uni-
derpaal : het gebrek aan de fi- ~~ versitaire instellingen en de 0-

nancies. :::: "Wat denh..t U OVeJl. hu: uLtoe6enen
Wat het professorenkorps betreft :::: kwnuh?"
zouden wij aan de universiteit ~~ Oe professoren die voltijds aan de
tot een meer gespecifieerde taak- ::::universiteit verbonden zijn, moe-
verdeling moeten komen,waarbij ::::ten zich volledig wijden aan hun
het accent gelegd wordt, hetzij ::::taak. Dienaangaande heeft de Aca-
op de research hetzij op het on 8: demische Raad reeds enkele jaren ..
derwijs. Ik betreur nochthans :::: "U fvwtg.t geen vell.lUeu.ngllplLOg1larrrt14 uLt. 'U.6lIc1u.en .toch en~e.l.e e~-
het gebrek aan interesse van :::: ~W.ieve .ideeën 7"
sommige professoren,en ook van r Mijn persoonlijke ideeän over uni-
sommige wetenschappelijke per ac-. ::::versitair onderwijs, numerus clau-
neelsleden,voor hun onderwijstaak ::::sus, wetenschappelijk onderzoek

~~ e.d., heb ik herhaaldelijk uiteen-
:;::gezet o i e . in mijn openingsredes
~~ bij het begin van ieder nieuw aca-

tratief en technisch personeel ~~ demiejaar. In elk geval zal ik mij
werd, in toepassing van de finan- ~~ blijven inzetten om de onafhanke-
cieringswet van 1971, verkeerd ba- ::::lijkheid van de universiteit te
rel<.end.Volgens die wet zouden wij ::::verdedigen en om haar te behoeden
nu overtollig personeel in dienst ::::tegen etatisering.
hebben, en aangezien wij daarvoor r To.t daal!. de gevleugelde wooJtden
geen subsidies meer krijgen, zien ::::van onze 1leh..to1l. En omda..t hoge
wij ons verplicht kredieten af te ::::bomen nogal. uttt wind vanqen ,
nemen van andere posten. namelijk ::::mou:en we .toc.h en~e.l.e op71e1llu:.ngen
op andere posten, namelijk op de ::::h.w.<.j.taangaande uttt Oe Some1l
werkingskosten en op de uitgaven ::::hie1lboven hee6.t ve1l~ondigd :
voor het academisch en wetenschap- ::::dsu: de 1leh..to1l goede idel!..en hee6.t
pelijk personeel. ::::aangaande hu: ondwoijll kun je
AnderZijds zijn wij te Leuven ge- ::::wel. lovend noemen.~la.aIt het ba-
confronteerd met enkele dringende ::::g.&t.t ongel.006«WtJt.cÜ.g ze Uj~en,
bouwproblemen , o ,a. de voltooiIng ::::al.lI .ie al. .tien [aa»: lang de
van de Gasthuisberg voor de facul- ::::we.M uLtlIP'leeh..t dat de lI.tudent
teit der Geneeskunde, en de h'uis- ::::zic.h ~oa.;t.ie6 mod kunnen .i..nzd-
vesting van de facul tei t der Eco- ::::.ten; da.;t Mj Md mod lIU~~en
nomische Wetenschappen, het Insti- ::::1OO.t de pIL06 VOOMc.ho.tel..t.
tuut voor Lichamelijke Opleiding ::::da.;t de 1leh..t01l .tegenllrujdige
en de Farmaceutische Wetenschap· ::::uLtlIp1ta.h.en a6leve1l.t, -<.6MmlI
pen. ::::Md andeM .te omllc.M.ijven al.lI
Als ruimere problemen voor de toe- ::::'hoogll.t me1l~d.ig' . ((Ie vell.lAU.j-
komst denk ik aan het tot stand ::::zen hie1l naaII. de vlUtClg die we

- .:.: ,..
Cec.ile Van deJl. Oonc.k.t. Ton

'tiviteit en persoonlijke inzet
verwachtJhij moet niet louter
slikken wat de professor op-
dient.Daarmee bedoel ik geens-
zins dat er in de vorm van kursus
geven aan de uni8ersiteit niets
hoeft te veranderen en dat het
traditionele kathederonderwijs
ten eeuwigen dage op dezelfde
manier moet worden voortgezet.
Integendeel,het is de taak van
de universiteit te eksperimente-
ren met nieuwe pedagogische me-
thoden en moderne leertechnische
middelen.De oprichting van een
peda~ogische centrum,daar ben

"In het ko1l.t nog, 1leh..to1l. Cl/at denh..t {I ove1l de .taak van de komende
1leh..to1l?"

Die vraag is zo ruim dat zij stof
kan geven voor een gans afzonder-
lijk interview. Ik zal dus geen
poging doen om de toch wel omvang-
rijke taak van een rector in enke-
le zinnen samen te vatten. Laat
mij de aandacht vestigen op een
paar specifieke problemen voor
onze universiteit in de onmiddel-
lijke toekomst.
Oe eerste zorg van de nieuwe rec-
tor zal moeten gaan naar de finan-
ciäle problemen. Oe financiering
is bijzonder accuut geworden inge-
volge de goedkeuring van de pro-
grammawet, waarvan de regering en
de ministers van Nationale Opvoe-
ding zelf nog niet weten op welke
manier zij de verschillende bepa-
lingen in praktijk zullen brengen.
Hun bedoeling is nochtans zeer
duidelijk: zij willen "besparen"
d.w.z. ons enkele miljoenen ont-
nemen.
Oe betoelaging voor het adminis-

verbrugging van de scheiding tus-
sen het hoger technisch en het u-
niversit~ir onderwijs.

van po.u.t..ielze mandaten en andeJl.e

geleden beslist dat bv. prOfesso-
ren die een parlementair mandaat
bekleden, een gedeelte van hun
werk ~oeten laten vallen.

Sinds tien jaar '.15 ik aan het
hoofd van de I. . .eliven , Ieder-
een kan vaststellen wat er in die
periode is gebeurd en het staat
eenieder vrij daarover een oor·
deel te vellen. Het zou van mij-
nentwege demagogie zij nu aan te
kondigen dat ik op fundamentele
wijzigingen in het beleid zal
aansturen, indien ik als rector
herkozen wordt.

lI.tel.den a.anga.ande de .01.6 p!t.a.ttk.
aan de uMe6.0e 1leh..to1l an.two01ld
lakoniek dat ~'hu: .'Lec.ht op .itt~oJr-
ma..t.ie .. 0"' Md zo Ve1l gaat dat
enz.
Oe 1leh..to1l mo..o.k..t hie.-'L duideUjl.
een ve1lg-<.6ûng md onze 6.te.U.Utg
vanuU: de 6.tudentenz.<.jde.Het .i6
indeJtda.ad zo dat w<J al.lI studen-
.ten de -Ó16p!t.a.ttken het medebehee.-
aan de univeMUe.U al.lI een 6.i.k-
.tie buc.houwen,ma.aJL dat w<j .toch
aanwezig zij 11 onw.Ul.e van het
ec.ht op in601lma..t.ie en v1l.ije me-

n-Ó196u..U.i.n9 .te v1l.ij«IM.en. Het,w
m-i...66c.hien zo dat de JLeh..to1l ma.tt)L
al. .te goed inzid dat de in6p!t.a.ttk
en hu: lIledebehee1l a.tttt deze uni·
veMUe,U VOM de 6.tudenten een
6.ih.ü.e Á.l> •...

de 2de studentendokternog eens
voorafgaandelijke opmerking: de
historiek rond de tweede studen-
tendokter is uitvoerig beschreven
in de extra dikke veto van de
feestweek, die nog altijd ver-
krijgbaar is op de Sociale Raad.

vangen van de specifieke noden
van de studentengemeenschap "
verantwoord en nodig om binnen
de sociale sektor voor elke stu-
dent de kans te scheppen om zon-
der enige remming van sociale,
kulturele of financiële aard met
sociale, mediese ef psychologie-
se problemen terecht te kunnen
bij daartoe geschikte en aangepas-
te diensten.

De financiering van deze diensten
dient zoals vervat in artikel I
van de wet van 3 augustus 1960
te geschieden door de Staat, die
daar echter de laatste jaren
zichtbaar minder de neiging toe
vertoont. ( cfr. het herhaaldelijk
verzet van de regeringskommissa-
ris en het veto van Decroo ).

Konkreet zien wij de werking van
het HEDISCH CENTRUM VOOR STUDEN-
TEN als een PREVENTIEF en KURATIEF
werkende studentendokers-groeps-
praktijk, aangepast aan de speci-
fieke noden van het studentenmili-
eu en werkend aan terugbetalings-
tarieven vanuit het demokratisch
beginsel van de kosteloze genees-
kunde.
De financiering ervan moet ge-
schieden door de inkomsten van
het centrum (dus honoraria van de
studentendokters aan terugbeta-
lingstarieven), aangevuld met sub-
sidies van de Raad van Studenten-
voorzieningen.
De huidige werking van het cen-
trum ( in '74-'75 waren er 7.818
konsultaties voor 4.241 patiän-
ten ) maakt de aanwezigheid van
twee studentendokters nodig.
Ons standpunt was dan ook:
-t.O.V. de Raad van Studenten-
voorzieningen: onmiddellijke en
definitieve erkenning van de bo-
venstaande principes en konse-
kwente verdediging van die be-
slissing t.O.V. de Raad van Be-
heer en regering;

-t.O.V. de Raad van Beheer: on-
middellijke vaste benoeming van

zal op basis van-de.nota ·van de
studenten een gemotiveerde nota
richten aan de Raad van Beheer.
4. Het buro van de Raad voor Stu·

dentenvoorzieningen zal die
nota bespreken.
5~ Indien er verdere moeilijkhe-

den opduiken, zal er een ex·
tra Raad voor Studentenvoorzie-
ningen samengeroepen worden.
6. Intussen zal de direkteur van

Studentenvoorzieningen kontakt
opnemen met de Algemene Beheer-
der van de KULeuven om een voor-
stel tot financiering van de
tweede studentendokter uit te
werken.

"Ïndlen de Raad van Beheer én de
regering de vaste benoeming van
de tweede studentendokter blijven
weigeren, is het·aan ons om onze
eis kracht bij te zetten:
De Sociale Raad roept dan ook el~
ke geTnteresseerde op om zich o-
ver deze kwestie te informeren
en voorstellen of bemerkingen om·
trent ons standpunt door te ge.
ven aan de Sociale Raad of aan
de sociaal.afgevaardigde van el·
ke fakulteitskring.
We mogen niet toelaten dat de
sociale sektor afgebroken wordt!

Sociale Raad

de tweede studentendokter binnen
het personeelskader van de uni-
versiteit, aan een barema dat
normaal verantwoord is volgens
de financiële en personeel snor-
men van deze universiteit;
-t.o.v. de regering: HANDEN AF
VAN DE HIEEDE STUDENTENDOKTER ;
GEEN AFBRAAK VAN DE SOCIALE SEK-
TOR ( hetgeen betekent dat de re-
gering niet omwille van financi-
ele (krisis-)argumenten het recht
van de studenten op gezondheids-
zorg in het raam van de sociale
sektor - zoals vervat in de wet
van 'SO - afbreekt. In dit ver-
band verzetten wij ons trouwens
met klem tegen de krisispoli-
tiek van de regering, die erop
gericht is de gezondheidszorg
- ziekteverzekering, remgeld ...-
en de ganse sociale sektor - pro·
grammawet, verhoging van de ta-
rieven van het openbaar vervoer
enz .• af te breken ; AUTONOmE
VAN DE SOCIALE SEKTOR ( wat be-
tekent dat de regering NIET be-
langrijke beslissingen - die
zelfs binnen het kader van de
huidige butgettaire mogelijkhe-
den van de sociale sektor blij-
ven - door een beroep op de re-
geringskommissaris en een veto
van de minister van nationale op-
voeding tegenhoudt en dat de so-
ciale sektor autonoom beslist o-
ver de beschikbare sociale sub-
sidies ).

Op bans van onze nota nam de Raad
voor Studentenvoorzieningen de
volgende beslissingen:
1. De raad herroept al haar vori·

ge beslissingen i.V.m. de twee-
de studentendokter.
2. Oê Raad sehaart ~;eh aehtêr dê

nota van de studentendelegatie
en zal dus van de Raad van Beheer
de vaste benoeming van de tweede
studentendokter eisen.
3. De werkgroep "Beleidsopties"

(bestaande uit leden van de
Raad voor Studentenvoorzieninqen)

Op haar laatste vergadering heeft
de Raad van Beheer van de K.U.Leu-
ven nogmaals de beslissing van de
Raad voor Studentenvoorzieningen
omtrent de tweede studentendokter
tegengehouden. Het gaat hier om
de beslissing van de Raad voor
Studentenvoorzieningen om de twee-
de studentendokter te detacheren
naar het Universitair Gezondheids-
centrum om hem zo te onttrekken
aan het personeelskader van de
universiteit (cfr. extra Veto)

De Raad van Beheer stelt in haar
recente beslissing nogmaals gans
de huidige werking van het tle-
dies Centrum mêt twee studenten-
dokters in vraag.
Om te voorkomen dat de Raad van
Beheer dat I welles nietes I

spelletje kan verder spelen tot
30 september, dag waarop het
kontrakt van de tweede studen-
tendokter afloopt, en om de Raad
van Studentenvoorzieningen er toe
te krijgen een duidelijk en prin-
cipieel standpunt in te nemen en
te verdedigen, heeft de studen-
tendelegeatie op de Raad voor
Studentenvoorzieningen van vrij-
dag jongstleden een nota inge-
diend die werd besproken en goed-
gekeurd op de Algemene Vergadering
van de Sociale Raad van woensdag
28 april.
We geven hier bondig de inhoud
van die nota weer. ( de integra-
le tekst van de nota is samen met
de extra Veto te verkrijgen op
Sociale Raad ).
De Algemene Vergadering van de
Sociale Raad vindt het in de op-
tiek van de demokratizering van
het hoger onderwijs en het 11 op-

I~oens de Paasblok en -exaMens W~-
ren er in vorig nUMmer weinin ak-
tiviteiten te mel~en. En de toe-
snellende juni-zittijd jaagt de
studenten blijkbaar opnielJ'din de
boeken, zodat er weer "/eini IJ Mee
te pikken valt. ~lleen:
\oJoensdaR 13 mei
t 19;30u, ISOL, Bogoorden5tr. J:

kon.taktdinne1l (Hawalaense keu-
ken); andere kontaktdinners: el-
ke woensdaRavond.
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1l VM.j!JeAtel.de. A.5;. R. - voWjd~e. ~) vlt..i.j!Jute..tde. Soc..ittle. Ro.I1d - vot- 6) vlt..i.j!JeAtel.de. S~)olLtJuu1d - ha.t6-

bw.e.klUn~ ti. j ~ e be.tJte.k IU)1(! ti. j ds« be.tJte.klUnq.
2) VM.jge.~tel.de. A.S.R. - 1La.t6ti.jd- Oe kendideat(e) moet op de hooete Oe kandideat(e) MOet op de hoogte

4e be.tJte.klUng. zijn ven de sociale raed: dit be- zijn van de Sportraadl dit betekent:
Deze betrekkingen vereisen een ek- tekent: de werkinr. ven de socieel- de werkinr- met de Sportreed-afge-
tieve int~resse en inzet in de stu- afgeveerdir.den, de werking ven.buro veerdigden en de Algemene Vergade-
dentenbeweging, de geschiktheid om en elge~ne vergedering, het mede- ring. Hij/zij moet zich, o.l.v. de
de werkinr, ven de reden en de vrij- beheer in de sociele sektor (Stu- Sportraad, inzetten voor een ektie-
e verenigingen te koördineren, om dentenvoorzieningen, Alma, Acco, ve sportpolitiek onder de studen-
semen te werken met verscheidene Medische Dienst, enz.). tenbevolkinp,.
mensen, studenten en universiteits- Hij/zij moet:zich aktief inzetten Hij/zij moet over voldoende edminis-
personeel. Voorkeur genieten de men- voor de sociele raed, voor de be- tratief-technische aenleg beschik-
sen die zich in het verleden ektief lengen van de studenten op finen- ken: vlot kunnen samenwerken met de
betoond hebben tijdens akties en ciftel en materiëel vlak, op het mensen ven de andere reden: over :.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.
die reeds enige er,vering hebben in vlek ven de gezondheidszorg, men- groot organisetietalent beschikken, :;:;:;:;:;:::::;:::;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:::;:;::::::;:::::::::::::::::::;:::;:;:;:::::;
de werking ven de reden, in het me- teal en fysisch, over voldoende zich kunnen inschakelen in een ge- :::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.;.:.:.:.;.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
debeheer in de sociele en akadel'li- edministretief-technische een leg ko~rdineerde werking van de A.S.R.: ..
sche sektor. beschikken: vlot kunnen samenwer- kunnen semenwerken met de mensen V~ kand~dat~e.n.voo~ d~~e. be.tJte.k-
Anderzijds moet de kandideet(e) ook ken ~et de mensen ven de andere ven het Sportsekreteriaat van de IUngen m~ete.n b~nnen z~~n op het
over voldoende eenleg beschikken om raden: over groot orgenisatiete- K.U.leuven. ~ek~~ van de. ~o~~ Raad,
edministretieve en boekhoudkundige lent beschikkenl zich kunnen in- :;:::::;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8of!~den~~ 3, (U.teAUjk voon:
teken met de nodige zorg weer te schekelen in een gekoördineerde ::::::;:;:::;:::::::::::;;;;:::::::;;::::;;;:;:::;:;:;:;:::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:v~jda.!l 21 I'1U om 17 ~.
nemen. Hijlzij moet bovendien vlot werking van de A.S.R. . Vo~~ spor-tr-eed voo« ,ooen~dag 19

:;i:I:?:li:iilir\::::////::::\:::::it:ti::::mm::::::: :::::::? m::m t::::::: t::::::!::::!:Wj 7) f.fö~ bWtulUnq voo« ~;;: :!::~b~~~u:=-
2) Vlt..i.jqeAtitdè KJt..i.ngP..a.a.d_ 5) vM.jgutel.de KuUULWta.a.d _ vol:« Oe kendidaat(e) MOet op de hoopte en een Om4tancU.qe. ~ü.va.ti.e., wo~d,
Ital6ü.jdH be.tJte.klUng. ti.jd~e. bet~h.lU.ng. zijn ven de werking ven I.S.O.l. geJt..i.c.ltt aan:
e kandideet(e) moet op de hoopte Oe kendideet(e) moet op de hooete Hij/zij moet een aktieve beleng- Oe Heer Voorzitter VAn de Finan-
zijn ven de werking ven de Kring- zijn ven de werking ven Kultuur- stelling en inzet hebben voor de ciële Kommissie van de A.S.P..
reed, dit betekent: de kringwerking, reed, dit betekent: de werking problematiek van de vreemde studen- Aogaardenstraat 3
de koördinetieregeling tussen de met de kultuurefgevaardigden met ten, in steet zijn kontekten te 3000 leuven
krinf.en onderling, het medebeheer de Algemene Vergedering. HijÎZij leggen met de diverse dienstverle- Ve. beAW~.ót1) ov~ de. va.c.a~eA
in de akedemische sektor (Akede~i- moet zich, o.l.v. Kultuurraed in- nende orgenen aen de universiteit tOO~ genomen op de. F.ótan~ële Kom
sche Reed, Fekulteitsraad, Groeps- zetten voor een ektieve kultu~rpo- en ven de steat. mi4~~e. van de A.S.R. op vM.jdag 2&
raad en OnderwijskomMissies), sa- litiek onder de studentenbevol- Hij/zij moet ook het ontheel voor m~, en Op de. Atqe.mene Ve.~adeM.n-
Mnwerken Met Studie-Advies. king. de buitenlendse studenten organi- gen van de Ortd~c.ll~de.1t lUlden.
~ij/zij MOet: zich aktief inzetten Hij/zij moet: zich aktief inzetten seren en zich beijveren, o.l.v. Voor meer inlichtingen:
vonr de kringraed, voor de belangen voor Kultuurreed, voor de belengen I.S.O.l., voor de integretie met Sociele Read: Bogaerdenstr. 3, tel
ven de studenten op onderwijsviakI ven de studenten op kultuurgebied: behoud ven de eir,en identiteit, 016/23.95.75
over voldoende administretief-tech- over voldoende edministretief-tech- ven de buitenlandse studenten. Kringread: idem
nische aanier, beschikken: vlot kun- nische aanleg beschikken: vlot kun- Hij/zij moet zich Aktief inzetten Kultuurraad: H. Geeststr. 90, tel.
nen samenwerken met de mensen ven nen samenwerken met de mensen van voor de belanr,en van de buitenlend- 016/23.67.73
de andere raden: over groot orfa- de andere raden: over groot orgeni- se studenten op onderwijs, kultu- Sportread: Tervuursevest 101, He-
nisatietelent beschikkenl zich kun- satietalent beschikken: zich kunnen reel, socreet en sportgebied. Hij verlee, tel. 016/2~.
nen inschekelen in een gekoördi- inschakelen in een gekoördineerde moet dus minstens een basiskennis 38.51 toestel 134
eerde-werking.van de A.S.R. werking ven de A.S.P. en ervering hebben van de semenwer- I.S.D.l.: 'ogaardenstr. 8, tel.

~;~;~;::~;~;~:~;~;~;~;~:~::;;:~;~:~:~;;;;;~:~:::~:~:::::::;:;;:::::::::;::::::;::::::::::;::::::::::::::;::::::::::::::::;;;;;;;::;:::;:::;:::::::~:~;~:~;::;;::;;~:~:~:~::;~:~;~:~;~;:;~~;;~:;:j~;~;~~~:~:~~;~;~~;~(~~t~~:~:~:~:~:~:~:~:~;~:~;~:~:~:~:~;~:~:~;~:~;~:~;~;~:~:~;~:~;~:~~;~:~~~;~~;~;;~':;~::;:;;::::;:::::;:::;.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::RECHTZE T TING -,,' .:::::::::::::::;:::::::::;:;:::;:::::: ::::::::::::::;:::;:::;:::::::::;:;:;:;:::::::::::Oe Financiäle Kontrolekommis- Dit zal ongetwijfeld een verdere

...........................................;.;.:.:sie wijst dan ook alle laster- specielisatie in bepaelde facet te

Oe Financiäle kontrolekommis- bleek niet i t t d ttb _ .. lijke aanvallen tegen de wer- van de universiteire -roble~tiek
n s ee a e e kin v d k tIk i toelaten

sie van de vrije verenigingen, wijzen, en werd dan ook op die g an e on ro e omm ssie .
die de vrije verenigingen ver- grond niet aanvaard. In het be- van de hand en laakt de ach- - Een 8etrapte rotatie (·nieuwe-
tegenwoordigt bij de ASR en gin van het akademie aar '75- terbakse manier waarin de wer- lingen en reeds ingewerkten nemen
die sa~engesteld is uit de on- '76 werd opnieuw eenjuitnodi- king van de kontrolekommissie samen deel ean de inspreakorgenen)
dertekenende verenigingen, laekt ging gestuurd naar hen om een in het gedrang gebracht wordt. betvokrdtertdedkontinulteit en des er e van e studenteninspreak
de leugenachtige informatie en aanvraag in te dienen, doch er Voo.r de Kontrolekommissie: - G ld 1 t •
d b d i 1 k A

• ... erege over eg ussen studen-
eer eg ij e insinuaties die kwam geen antwoord. nt~-Impe~aZ~8t~8che Bond Leu- t t d li.. . enveran woor e jken geeft nieuwe

AMF-Jongerenfront in zijn pam- Wat betreft het UVK: reeds in ven. Bev~Jd~ng8per8agent8chap i i ht b d t d
f

. • nz c en, evor er e semenbunde-
let verspreidt over de werking 1974 diende het toenmalig Uni- Centl'Wn vl._r Vornn.ng en Aktie 11 k ht .

van de kontrolekommissie der versitaire Rode Kruis bij de Leuven. Europakring Leuven Ka- ngtveni ireti
c
tein en ken leiden tot

ho
. k • groo se n a even en ekties.

vrije verenigingen. direkteur van studentenvoorzie- t l~~ V~aams Hoogstudenten- Dit 1
Z b

-~ . . over eg moet tot stand komen
ij suggereren met name bedrieg- ningen een aanvraag in ter ver Or~ Leuven. Mar~st~sch-Le- 1 i t f k 1
lijke praktijken van de kontro- subsidiäring van zijn aktivi- ninistische Beweging Leuven ~owe i n e~taiu tair binnen dezelf-
lekommissie der vrije verenigin- teiten. Deze verwees hem naar Socialistische Jonge Wacht Îeu- Kel~n ~ers e; ~bv.Kring-,Sport-,
gen tegenover VNSU (Vlaams Nati- de kontrolekommissie der vrije ven, Wetswinkel Leuven tUi u~ ,en sos a eread) els fakul-
onale Studentenunie) en het UVK verenigingen. Gedurende het (~r ussen de verschillende uniefs
(Universitaire Vlaamse Kruis). akademiejaar '74_,75 werd het :.:.:.;.;.:;:.;.;.:::::::::.:.;::.;.;.:.:.::::v.tussen leuven en Gent voor wat
In het pamflet heet het dat "zij Vlaamse Kruis opgericht en gaf :::::;:;:::::::::::::::;:::;:;:::;:;:::;:::;::VeJlvo!q van p. 2 ~etre:t de 8Urge~l1jk Ir. J en in-
bepalen de subsidiäring en stel- kursussen aan een Sa-tal stu- .:: :.... 2;~~n/erS1teir VVS,studiedag van
len vrijgestelden aan langs de denten over E.H.B.O. Oe afde- I e.th.e. KOltktu6~eA o~ voo~telte.n ~o- - .
verkleurde studentenraden om, ling van het Vlaamse Kruis nam gen toe te~ ov~oe.9~9 mee.geven? Een plenningsbureau - interuniv-
VVS e.a. strijken zij miljoenen ook aktief deel aan een aantal ersitair of per unief epart - zou
op en boycotten de VNSU op alle studentenakties (boerenaktie, - Willen we als studentenmasse meer zich full-time moeten kunnen bezir.-
mogeZijke manieren". Oe Croo-Humblet vorig jaar, de inspreak (of medebeheer) in het houden met het uitpluizen van eller-
"CARl RENS en zijn ex-Vlaarrse voetmars naar Brussel voor de universi taire leven,den is noodza- lei informatie en deze dan - ver
kruis (met a~ada-sympathieän, laattijdige uitbetaling van de kelijk det: ~aald in verstaanbere termen neer
wat dacht je) trokken reeds sub- studiebeurzen, betoging voor de de besis en de S.V. regelmatig e basis doorspelen.
sidies voor het eerste werkings- bevrijding van Vietnam). Begin onderling kontakt hebben en aan me-
jaar. dank zij allerlei drogre- '75-'76 diende het Vlaamse kaer informatie doorspelen (en dit
denen (taktiek), tot Charelke te Kruis een aanvraag in om er- mag gerust informeel gebeuren)
ver ging voor het "K." kend te worden als vrije ver- de S.V. zich de tijd en moeite

eniging. Oe financiële kommis- getroost om zich diep~aend in de
sie van de ASR stemde erin toe te bespreken problemetiek te ver-
deze vereniging te aanvaarden diepen en in te werken
omdat zij aan alle voorwaarden de besis de S.V. kontroleert
voldeed. Het spreekt venzelf en ter verantwoording roept zo
dat alleen die aktiviteiten die nodig.
voldoen aan de gestelde objek- de S.V. voldoende steun en me-
tieve kriteria gesubsidiëerd dewerking van de besis verkrijgen.
worden. Vanaf maart '76 werd
die organisatie trouwens ge-
schrapt omdat zij door haar
"moeder"-organisatie ontbonden
werd.

Wat betreft VNSU: bij het begin
van het academiejaar '74-'75
diende VNSU inderdaad een schrif-
telijke aanvraag in voor subsi-
diëring. Eén van de kriteria
waaraan een vereniging moet vol-
doen om voor subsidiëring in aan-
merking te komen is het bewijs
leveren dat er gedurende het
jaar daarvoor een aktieve wer-
king onder de studenten was op
het sociaal-politieke vlak. VNSU

\oIe hebben reeds een lenge weg efge-
legd tot weer we nu gekomen zijn:
telrijke - voor destudentenbewe-
gia.ak voordelige -regelingen en
initiatieven vonden stilean inr,ftne
Er is echter nog veel dat we greag
zouden willen verwezenlijkt zien,
doch leten we beginnen met de be~
staande mogelijkheden optimaal
te benutten.

- Gumul van vertegenwoordigende
.f,jHk ties zou moeten kunnen vermin-
':~en,doch r:Utveronderstelt dat
meerdere personen de verantwoor-
delijkheid ven één of andere funk-
tie op zich nemen.

En dan maar hopen det er ook in de
volgende generatie studenten zullen
gevonden worden die bereid zijn
zich daar net hert en ziel voor in
te zetten ,zoniet ••.•

L1bens Jo.
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