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editur-iaal
Veto ie dan wel het blad van de
Leuuenoo etudenten, dat neemt niet
weg dat we ons 001' graaq elde»
te lui8teren leggen.
Bij de aanvang van een nieuw aka-
demiejaar eteken we onze antenne
uit om uit te vieeen wat de hoof-
den van de universiteit op de del"
de verdieping van de Hallen in el·
kaar hebben gebokst om de wereld
te vertellen.
Hoewel we ervan overtuigd zijn
dat het rektor De Somer zelf niet
ie die zijn openingorede van voor
tot achter in elkaar 8teekt (maar
deze van de Studiedienst heeft en
"vertaalt" in z'n eigen - en je
moet toegeven - epirituele taal)~
dan kan je el' toch uit opmaken
wat de KULeuven als instelling beo
zigllOudt.
De laatste jaren ie het opvallend
dat De Somers toespraken meel' ge-
richt zijn naar de Wetstraat in
Brueael: dan naar zijn kollega'
en pupillen in het provinciestad-
je Leuven.
Het is ook niet te verwonderen.
Net zoalc wij in de afgelop
jaargangen en in vorig nu.mrcr -
naar aanleiding van de 10.ooo-pNr
b'lematick -

~?"""

fJ"l'
mokrat ieet-ina van het

onderwijs, zoöok on
KULeuven - eigenaardig genoeg
sinds dezelfde periode, 1971 -een
hinderlijke staattmeu8 in de uni-
veraitaire papieren.
We zullen wel de laatsten zijn om
ono veto te atel.len tegen enig
staatskontrole over de universi-
taire keuken; el' zitten tenslotte
en flink pak gemeensclU1psgelden
in_ De Somer deelt dezelfde opinie
- hoewel we vrezen dat de terrei-
nen die onder kontrole moeten val·
Len volgens De Somer en volgen
one elkaar niet helemaal zullen
over Zappen. Maar kom.
De voorbeelden die de rektor aan-
haalde geven het tragi-komische
(met het accent op het eerste
woordgedeelte) karaktel' van de
verhouding tussen unief en ovel'-
heid weer. Bpektakulai» is o.a.
een onuerantuoorde boete van 10
miljoen vanwege het ~finisteri
van Nationale opvoeding omdat de
KULeuven de vice-rektor van Kort-
rijk tot rektor maakte. eonder dat:
dit bijkomende zware financiële
iaeten tot gevo 19 had.
Te oordelen naar de speech van

rektor De Somer delen de univers~-
teit en de etsudentien - op z'n
minst - hetzelfde wantrouwen t .o,
v. de nationale ovel'heid. (I.v.
de 10.000-affaire valt de visie
van De somc» helemaal samen met
het standpunt van de otudentum en
met de analyse van de Social
Dienst. )
En vanwaar die vijandigheid in d.
ondnrwij88ektor?
In de Belgische 8ituatie, met z'n
choolpakt, met z'n minioters die.
al naargelang hun kleur, nu eens
hûn ondep"njs op poten willen zet-
ten, met z'n haken-en-oqenpol-i»
tiek en z'n gebrek aan onderwij~-
visie op lange termijn, ie het
antwoord op die vraag niet zo mak-
kelijk.
Je kan Moeilijk zeggen dat' België
de laatote tien jaar een ondel'-
wijo-beleid heeft qevoerd. T,
te geen be leid dat gesteund ie op
inzichten ovel' de fundamentele
waa1'den en mogelijkheden.van een
onderwijs in funktie van d.
leving.
Het heeft L:6l een onderwijspoli-
ick. Maar die io op heel
bedoelingen gebaceerd.

voeren ver
beleid is gesteund op onze be-
langrijkste grondstof. nr. "grijz
.cellen". Investeringen in speer-
•punttechnologieën is een argumen
dat voor de uitbouw van de univer-
siteit in vertikale zin ruim
weerklank vindt. Hoog geKwalifi-
ceerde tec~nici en kaders maken
de toekomst uit van orze vrije
marktekonomie in krisis.
Oeze visie op universitair beleid
weerspiegelt een visie op de maat-
schappij. We stellen ons ernstig
de vraag of toekomstige generaties
geen andere behoeften hebben dan
deze opgelegd door machtsstreven
en winstbejag."
Moeten we nu echt de muren van
het parlement, van de Wetstraat
16 en van de Kunstlaan 58 te Bru
el gaan vo Lka Lken om de fundam
tielo waardering van de grijze cel-
len te eioen? Een waardel'ing van
het onderwijs dat zijn nut en p~~
fijt heeft voor ieder individueel
~n van de samenleving in zi,in ge-
heel.

~=«

Is het war dat de lagere inkomens te weinig vertegenwoordigd zijn aan
de unief? Is dit normaal of hoe verander je el' iets aan? Wat is in fei-
te de "demokratisering van het onderwijs"? Beantwoordt het effekt dat
zij behaalt aan haar bedoeling? Het onderwijs en dus de toegang tot d.
uetencchap en haar toepaoeinqen (hetgcen dus zo nodig gedcmokratiseerd
moet oorden, zegt men) staat in funktie van de noden van iedereen,
van de hele maat8chappij of zijn er groepen die er meel' voordeel: van
hebben dan andere (denk aan de diekueeie rond kernenergie bv.)?
Dit zijn aan aantal fragen waar wij ona in een reeks artikels ovel'
gaan buigen aan de hand van de feiten en waarovel' wij als A.S.R. dan
een standpunt kunnen innemen, een standpunt dat dool' de meerderheid
van de studenten kan bijgetreden worden.

Voor velen is het een ~it
zaak dat de studenten een bevoor-
rechte groep zijn. Zij zouden so-
ciaal erg begunstigd zijn: aller-
lei diensten en voorzieningen staan
hen ten dienste. Daarbij wordt hen
de mogelijkheid geboden, na hun stu-
die een goed betaalde positie te
bekleden.
In een tijd van krisis, zoals nu,

ar het

rt op he
op "et ...n1-

vers1tair onderwi.1s, vooral dan
op die diensten en voorzieningen
onder het motto: "verworven reCh-
ten dié achterhaald zijn".
" De student studeert duo in fei-
te op kosten van de belaotrinqbe-
talende gemeenschap, terwijl zijn
reeds werkende leeftijd8genoot

CIALEAFKOM

Laten we nu eens eerst kijken uit
welke sociale groepen de studenter
komen en welke van hen de meeste
kans op slagen hebben. Zo kunnen
we dan zien voor wie in feite het
universitair onderwijs is.
In een studie van De Lannoo over
de Leuvense studenten lezen we:
"Uit dit histol'icch overzicht
blijkt, VOOl'de laatste twintig
jaar, de steeds ntijgende rela-
tieve participatie van het mid-
den-lager niveau, de neergaande
tirend voor het midden-hogel' ni-
veau.

gel' en het lager niveau
vertonen aan elkaar tegengestel-
de bewegingen: eerei: (1954-1959)
en relatief verlie8 voor het ho-
ger niveau en een relatieve winst
voor het lager niveau. Vervolgens
(1962-1966) een stabilisatie van
beide niveaus. Tenslotte (1966-
1975) de omgekeel'de beweging aZ
in 1954-1959: een l'elatief hogere
participatie .... Het best sluit
het akadamiejaar 1975 aan bij het
akademiejaar 1962 met een koëffi-
iënt: van .94."

In dezelfde studie staat ook dat
het post-graduaat (derde cyclus)
een zeer duidelijk kleinere par-
t1.cipat1e uit de lagere socio-

HET

niet alleen de mogelijkheid ont-
glipt om later in het maatechap-
pelijk bestel een meer gunstige
positie te verovel'en, rmar hij
betaalt ook reeds belaetingen en
ondergaat afhoudingen Voor socia-
le zekerheid. Het hoeft dan ook
geen verwondering te baren dat
er de laatste tijd meer. st
opgaan pro de dil'ekte bijdrage
van de studenten te verhogen bv,

i ~ .
mengiJomen van

toelagen naargelang het in-
komen." (De Bond, nr. 31, 12 au-
gustus 1977)
Men vindt dus dat de student
in feite een parasiet is: hij
komt al uit de gegoede klasse en
trekt dan nog gemeenschapsgelden
naar zich toe. Dit terwijl d
lagere inkomens weinig vertegen-
woordigd zijn aan de unie
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professionele niveaus vertoont.
u is het zo dat de participati

van de lagere soci.o-professionele
niveaus aan de.unief in het beste
jaar (1966) niet meer was dan
30,5\.
In "La CiM" van 30.12.76 begon
J08eph Schoonbroodt een serie van
drie artikels over de klassenver-
schillen in het lager en sekundair
onderwijs.

Ven de 37~ kinderen die het le~er
onderwijS later dan normaal
ten; komt 11% uit de gegoed
us en zijn 43\ k1nder

schoolde arbeiders.

INOEREN WAARVAN 1\
VADER ALS BEROEP
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arbei-
43,2

landbouwer I 37,2
geschoold arbei-

der 36
ambecht . 29,9
lager kader 25,3
middel kader 21
lerear 14,3
honer keder 10,9

Ook bij de selektie in verband
verder studeren komen belengrij
klasseverschillen naar voor. Oe
cijfers:

velr.volg: p.2
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PER 1000 IN HET I PER 1000 IN HET LAGER SE-
LAGER ONDERWIJS CUNDAIR ONDERWIJS

beroeps- Itechnisch humani-
onderwijs 'onderwijs ara

hogere kaders 55 2 14 80
onderwijzend personeel 50 6 14 61
middel kaders 56 12 36 82
lagere kaders 190 106 144 232
landbouwers 23 61 I 48 3
geschoolde arbeiders 269 351 ' 317 240
ongeschoolde arbeiders 243 363 ! 301 137
kleinhandelaars 71 60 I 80 78

WAAROM EN VOOR WIE
In hun boek "In de buitenbaan"
schrijven Luc Huyse en Lieven Van'
dekerckhove het volgende:
"In zijn in 1973 verschenen etudie
over ondervijs en sociale ongelijk·
heid geeft C. Vervoort een schets
van de opeenvolgende functies die
het volksondervijs in Nederland
heeft gehad. Er is reden om zijn
redenering ook van toepassing te
achten op BelgiO.
Vervoort schrijft dat in de vroeg'
kapitalistische 1ge eeuwse samen-
leving het volksondervijs uitdruk·
kelijk het karakter heeft van dis-
ciplinering: '~~n van de belang-
rijkste functies van dit onderwijs
is rust en orde in de 8amen levinq
te verzekeren en het ongelijkhe~'
8y8teem te aoneol.iderea I."
Het onderwijs was een instrument
om het volk op zijn plaats te hou-

Veel zon en veel volk. Zo zag het
Rogierplein er uit op donderdag
12 oktober rond 14.30u.
Voor Leuven waren er twee specia-
le treinen ingelegd met ongeveer
1.500 men; daarnaast trokken 450
moedigen per fiets naar Brussel
rond-er deskûrïcfi"geleiding van 't
Sportkot). Ook de andere centra
waren sterk vertegenwoordigd, voor
al Gent, Luik, Louvain-La-Neuve en
de VUB. Erg ordelijk verliep de
start niet; hoofdoorzaak was de
slechte organisatie van de orde-
dienst (iets wat volgende keer ze-
ker beter kan en moet).
Liep de organisatie wat mank, de
betogers waren des te enthousias-
ter. Voortdurend werden slogans
geskandeerd, talloze liedjes hiel,
den er de sfeer in en de fietsers
belden zich de ziel uit het lijf.
Toch was er genoeg discipline om
in de buurt van een ziekenhuis
volledige stilte te bewaren. Uit
de slogans bleek duidelijk dat beo
paalde uniefs (o.a. L.L.N.) poli-
tiek gezien als een heel eind ver·
der staan dan Leuven: solidariteit
met het personeel, protest tegen
de antikrisiswet in 't algemeen
(en niet alleen tegen de volmach-
ten). Opmerkelijk was ook de aan-
wezigheid van enkele leden van de
rechtse VNSU; wat zij daar deden
blijft me nog steeds een raadsel.
Uiteindelijk naderde de betoging
het voorziene eindpunt. Daar werd
afgeweken van het voorziene par-

den.
Later krijgt het nieuwe funkties;
een ontwikkeling die te maken
heeft met de overgang naar modern-
kapitalistische produktieverhou-
dingen. De fabrieksarbeid trok de
beide ouders (en ook de oudere
kinderen) elke dag veertien, vijf-
tien uren uit het gezin en daar-
door "••.ont.etond behoefte aan een
in8tituut, dat de zorg op zich nam
voor de kinderen in de tijd dat de
bedrijven gebruik maakten van de
ouder8". Maar de industrialisatie
veroorzaakt nog een tweede funk-
tieverschuiving. Geleidelijk ver-
eisen de nieuwe vormen van arbeid,
eerst een elementaire, later een
grotere schoolse vorming van de
arbeidskrachten.
Camiel Huysmans over het invoeren
van de schoolplicht, 1913: '~e8

condition8 nouvelle8 demandent
dee ouvrier8 qualifi~8."
De ontwikkeling van ekonomie en
techniek vereiste meer een hoger
geschoolde arbeidskrachten.
"De objectieve situatie in onze
maat8chappij verei8t meer dan ooit
de demokrati8ering van het hoger
onderwij8, t.t.z. het opengooien
van de toegang tot dit ondervij8.
Van alle kanten klaagt men over
het tekort aan kaders en epeeial.ie
ten op het domein van het weten-

WAT IS DEMOKRATISERWG
Door allerlei maatregelen werd de
financiOle drempel verlaagd voor
het hoger onderwijs:
1. In 1947 werd het bedrag voor

studieleningen fors uitgebreid.
2. Op 19 maart 1954 werd het nati

anaal studiefonds opgericht. De
leningen werden vervangen door
studiebeurzen.
3. Op 3 augustus 1960 werden bud-

getten uitgetrokken voor de sa·
ciale sektoren aan de universitei'
ten: voeding, huisvesting, oriên-
teringsdiensten, medische centra
'" Ook werd het inschrijvings-
geld verlaagd.

Wat de inhoud van het onderwijs
echter betreft, wordt de zoon of
dochter van een arbeider ver-
vreemd van het milieu waar zij
uit komen. In ekonomie leert men
dat door schaalvergroting en spe-
cialisatie een arbeidskracht be-

10.000 TEGEN 10.000
cours. Aan een rijkswachtkordon
werd halt gehouden maar vrijwel
onmiddellijk chargeerde de rijks-
wacht en werden de betogers enke-
le tientallen meters teruggedre-
ven. Na een korte onderhandel:1flg
riepen de organisatoren op om de
betoging te ontbinden - de rijks-
wacht gaf daarvoor 10 minuten
tijd. Maar al na een drietal minu-
ten, terwijl de betoger8 zich te-
rugtrokken, voerden de rijkswach-
ters te paard, de wapenstok in de
hand, een zware charge uit tot op
het voetpad toe. Het is toen pas
dat enkele mensen begonnen te wer-
pen met flessen en stenen (en niét
v66r de charge zoals in de pers

werd gemeld). Bovendien bleef dat
erg beperkt en de meesten trokken
zich zonder geweld terug tot op
het Rouppeplein waar het verkeer
gedurende meer dan een uur werd
lamgel13id.
Ondertussen trok een deel van de
betoging zich terug naar het Noord
station, voortdurend achterna ge-
zet door de rijkswacht. Bij één
van de vele charges kwam een stu-
dent ten val en raakte niet tij-
dig recht. Zes moedige rijkswach-
ters (opgeleid om te "beschermen,
dienen en verdedigen") takelden
de ongewapende, gevallen student
zodanig toe dat hij in een zieken-
huis moest worden opgenomen. La-

e.en VOOMmaa.k.j e van de. betog-i.ng in. 8Itu.6.6e.! op 12 olU:obeJI.,
UW de. a.h.:ti.e. -i.n Leu.ven op 2 oiuobe«, b.i..j de. OPen.tn9 van het
a.k.a.demi..e. j a.aIl

chappeZijk onderzoek (...) We zijn
in een expansieperiode • die be-
paald i8 door de vooruitgang van
de welvaart." (A. Gerlo. La démo-
cratisation de l'enseignement, in
"Socialisme", 5, 1958).
Dus men had het over demokratise-
ring omdat men geschoolde arbeids-
krachten nodig had in de industrie
en niet omdat men vond dat men
vond dat men gelijke kansen moest
hebben.

ter rendeert en er voor een zelf-
de produktie dan minder loonkos-
ten hoeven te worden gemaakt. Zo
kan men bij een '8anering' arbei-
ders doen 'afvloeien'.
Oe zoon van een kleine boer leert
dat als het moeilijk gaat in de
landbouw de grote moderne 'renda-
bele' boeren gesubsidiëerd worden
om het bedrijf te vergroten en
dat zijn vader met een kleine aal,
moes er uit wordt 'ge8aneerd'.
Ramaekers: "De univer8iteit dient
zich meer te richten naar ruimere
indu8triële of ekonomi8che 8ecto-
ren. "
Zo beantwoordt het onderwijs niet
altijd aan de noden van iedereen.
Maar ook de maatregelen tot demo-
kratisering van het onderwijs wer-
ken niet altijd in het voordeel
uit van de mindergegoeden.
Volgende keer meer daarover.

Ra.

ter werden zijn ouders en zijn
beste vriend verwittigd om de
nacht bij hem te komen waken. Dit
brutale en onverantwoorde optre-
den van de rijkswacht stond scherp
in tegenstelling met het vreedza-
me verloop van de rest van de be-
oging. Eens
rijkswacht wordt opgeleid om niet
te denken en alle mensen die dat
wel doen met geweld uiteen te
drijven. Bij de terugkeer in Leu-
ven ontstond dan ook spontaan een
betoging van ongeveer 600 man
waarin het rijkswachtoptreden hef-
tig werd aangeklaagd. 's Avonds
om 22u vertrokken aan Alma 1 op-
nieuw 300 studenten met slogans
als "ontbindign van de rijkswacht"
"rijkswacht gestapo" en "neen aan
de sterke staat, rijkswacht van de
straat". Al snel groeide de groep
aan tot meer dan 1000 man. Op de
Grote Markt werd een sit-in gehou-
den en vervolgens trok men op naar
de rijkswachtkazerne met de uit-
drukkelijke oproep geen geweld te
gebruiken. Opnieuw echter provo-
ceerde de rijkswacht en dreef de
betogers uiteen met traangas. De
studenten reageerden niet op het
rijkswachtgeweld. De betoging werd
ontbonden met de oproep om in alle
jaren de juiste weergave van de
feiten te gaan geven en het optre-
den van de rijkswacht aan te kla-
gen.

Dit is het motto waaronder het Als Kriterium voor minvermogend- Oe Sociale Dienst rekende uit dat
buerzenstelsel schijnt ineenge- heid wordt het netto-belastbaar één jaar studeren op kot ongeveer
stoken te zi1n. jaarinkomen~l de persoon die in ~ 75.000 fr kost. Hi~ is niet beo IveJI.VO!g: p.3

HET HUIDIGE BEURZENSYSTEEM: HEFBOOM VAN DEMOKRATISERING?
Er zijn ver8chillende argumenten waarmee je de verhoging van het in-
8chrijvingsgeld te lijf kunt gaan:
- Al8 inkomen 8herverdel ende maatregel i8 het een lachertje. De hoge in-

komen8 worden slecht8 fragmentair en selektief naar beneden gehaald.
- "De afgestudeerden verdienen later toch genoeg" hoor je vaak zeggen.

Daarbij wordt vooropge8teld dat iedere afge8tudeerde zoveel wilt ver-
ienen en dat het normaal is dat afge8tudeerden zoveel verdienen.

- 'n Andere leuze ie: "De studenten die het niet kunnen betalen hebben
een beurs en moeten 8lechte 2.300 fr betalen".

n deze tekst, die een populair herwerkte uitgave i8 van de tek8t van
'eperekonferentne van het Aktiekomitee en de Sociale Dienst: van de KU-
euven op 4 oktober jl., gaan we dU8 aantonen dat het eiudiebeurzenezel-

eel: helemaal niet ten goede komt aan de minvermogende etudent .

HOE MEER ZELEN HOE MEER VREUGD
HOE NEER KINDEREN HOE MEER GELD

het onderhoud van de student voor·
ziet gehanteerd. Voor het akade-
miejaar '78-'79 neemt men het in-
komen van '76 in aanmerking. Een
tweede kriterium is het aantal
kinderen ten laste. Als we het in'
komen uitdrukken in netto gezins-
inkomen per maand anno 1978 (ge-
indexeerd maandloon + kinderbij-
slag), dan kunnen we een tabel op'
stêllên mêt hêt m~x1~~! tQel~~t-
bare gezinsinkomen in funktie van
het aantal personen ten laste
(dit zijn de niet-werkende vrouw
en kinderen): zie kolom 3.

grepen de kosten die normaal ten
laste zijn van thuis: vuile was,
eten in het weekend, kleren, enz.
Over tien maanden gerekend is dit
7.500 fr per maand. Als we dit beo
drag van het netto gezinsinkomen
aftrekken dan blijft het bedrag
over dat aan de andere gezinsle-
den en aan de overige kosten van
het studerend gezinslid kan be-
steed worden (kolom 4). 18.500 fr.
24.000 fr en 34.000 fr per maand'
voor respektievelijk 1, 2 en 3
personen + de overige kosten van
de student kan niet bepaald ruim
genoemd worden. Toch vormen deze
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Zoals de traditie dat vraagt wero
hét jaar 1978-1979 geopend op eèn
akademische zitting. waar drie g~
ledingen het woord namen; de le-
den van Administratief-Technisch
Personeel (ATP) behoren nog
steeds tot de onmondige geleding
van deze onderneming met 7.000
werknemers.

De Somer schetste in zijn ope-
ningsrede het wel en wee van zijn
bedrijf op basis van heel wat cij
fergegevens. Leuven trekt nog een
belangrijk deel aan van de studen'
tenaangroei in Vlaanderen en dat
verwekt enig gemonkel over de de-
centralisering. die grote broer
ULeuven toch nooit volledig be-

vallen is.
Ook de lage kostprijs per student
in vergelijking met kleinere en
rijksinstellinge~ streelt de ij-
delheid van de universitaire o-
verheid.

De verhouding met de buitenwereld
loopt echter scheef. Vooral admi-
nistratieve vertraginsmaneuvers
door staatskontrole SChijnen de
ULeuven heel wat gelden aan aan

onderhoudskosten van verouderde

heel wat geld te kosten
aan onderhoud van verouderde ge-
bouwen. die nog niet op legale
manier kunnen ~fgebroken worden.
'En er-is meer: ~ - -~ -- ~-
"Deze eelekuieve aftakel.ing van
het statuut van de academici i
sl.echts een van.dc vete uitingen
van een veralgemeende fl'ustratie
tegenover de universiteit als in-
telling, zoald de vermindering

van de subsidiUring, de admini8-
tratieve plagerijen, de ver8ter-
king van de kontr~le op het ge-
bruik van de gelden, het onttJij-
ken van elk ge8prek met de ver-
ant~rdelijken van de univer8i-
teiten, het optirekken van de in-
dU8triUle hoge8rholen tot een uni-
ver8itair niveau."

Dat het geloof in de rol van de u·
niversiteit voor de ontwikkeling
van de maatschappij eerder in skep
sis verandert omtrent de universi-
teit als geweten. heeft waarsch~n
lijk meer met "pragma" dan met
frustratie te maken.
Een negatieve houding t.O.v. de
industri~le. nu universitaire. ho·
gescholen stelt de rol van de u-
nief wel helemaal i~ vraag.
Is het de gevraagde gelij kscheke-
ling van unief en NUHO dan niet
ten goede gekomen? Hobben univer-
sitaire ingenieurs schril<.voor
goedl<.opedach bel<.wameindustriële
I<.ollega's?Heeft de unief schril<.
voor zijn monopolie inzake onder-
zoel<.?Gaat het onderwijzend perso-
neel aan beide instellingen me-
kaar in het haar zitten omwille
va~ hun Uiteenlopende opdrachten?

Of hoopt vadertje staat door een
geleidelijke afbouw van de uni-
versiteiten tot het werKingsni-
veau van NUHO zijn invloed te ver-
groten?
Een scherpere opinievorming dringt
zich op. dan het aanral<.enonder de
noemer anti-universitaire frustra-
ties.
De gevaren voor de demakratise-
ring werden n.a.v. de 10.000 door
de rektor niet onder stoelen of
banken gestoken. maar dat was e-
venmin het geval met de "ko lJek-
tieve lethargie van de pragmati-
sche studentengenerat1e" .•

We danken het W.P. voor zijn steun
aan de studenteneisen. toch dach-
ten wo dat meer solidariteit bin-
nen de WP-geleding (los en vast)
niet misplaatst ware.

de. toupJUUlk van de. lI:tude.n:tenveJr,te.ge.nwoolt.CÜgeJL lItond voUe.-
cUg in het kadeJL van de. a~btuutk van de demofvLa,ü.,t,eJL.ótg

In de studentenrede werd ruirr.e
plaats ingeruimd voor de aansla-
gen op demokratisering doorheen
de voorbije jaren. Evenveel aan-
dacht werd besteed aan de meer
fundamentele miskenning van demo-
kratische rechten op de kap van
"Jan Met de Pet".
"We zouden IJ6l LlilZen voorkomen
dat de huidige beuinduoerdere ex-
tra gaan besparen op de kap van
de kléine man, omdat het hen aan
politieke moed ontbreekt om het
gel.d te hal-en war het nog altijd
zit."
Oe rol van de staatsinmening aan
de universiteit. gel<.oppeld aan de
krisispolitiel<. van onze bewind-
voerders is en blijft een rede.
tot bezorgdheid omtrent de kriti-
sche funktie van de unief.
"Al8 dezelfde krachten, die kost
wt koet: nieu!Je markten Llillen kre
eren en daar zelfs neo-koloniale
interventie8 voor over hebben, de
dik8te vingen krijgen in de uni-
er8itaire pap, dan kan de univel'"
iteit zijn kritische fwzktie in

onderzoek en vraagstelling op tan·
ge tel'mijn !Jel voorgoed vergeten.
Al8 onderzoek enkel en alleen in
dienet: staat van het handhaven
van een zo gr~ot mogelijke tech-
nologi8che voorsprong om ekono-
miech, politiek en .-.- tir t
kunnen domineren, m.a.!J. om de
Llin__stenvan ~ke~~lg';r. ,.lil_i9~t
tellen, hoeft de univer8iteit
oor ons niet langer aan onder-

zoek te doen.
Wanneer de regeringen dit ma~ht8-
treven gesteund !Jillen zien ten

koste van een meer rechtvaardige
inkomen8- en vermogensverdeling
en van het goedkoper maken van
de baeiebehoeftien i8 er reden tot
zeer krachtig protest."

Oe harde realiteit in alle toe-
spraken stond in schrille tegen-
stelling tot de anachronistische
stijl der grijze eminenties en
de zoetgevoosde deuntjes van het
salonkwartetje.

H.

GEZINS- GEZINSINKOMEN MIN HET BIJKOMEND BFORAG den:
--INKOMEN STUDIEKOSTEN IS DU~ _PERSONt:N tEN

1 23.837 '25.996 18.500 5.500 LASTE
2 29.276 31.935 24.000 10.000
3 36.090 41.233 34.000 10.000 3
4 43.030 51.695 44.000 11.000 4
5 50.938 63.185 55.000 1 .000 5
6 59.219 74.870 67.000 13.000 6
7 68.01'1 87.586 80.000 9.000 7
8 72.8 J 96.307 89.000

KLEI
kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5

De toegestane bedragen li8gen
weer ver t." 'ven Ie kostprijs van
het studeren. Dik hier worden de
grote gezinnen vooruit gesteld op
de kleine. In een gezin met veel
kinderen zal er eerder een tweede
student zijn dan in een klein ge-
zin.

E GEZINNEN OP DE SOCIALE LADDER

bedragen de bovengrens voor het
krijgen van ~en beursl 70% van de
inderen behoren tot een gezin

met 1. 2 of 3 kinderen en worden
hier dus getroffen.
In kolom 5 vindt men de afgeronde
bedragen. waarmee het inkomen max-
imaal mag stijgen bij telkens één
kind meer ten laste. wil men nog
recht hebben op een beurs. Naar-
~te het aantal kinderen toeneemt.
stijgt ook het bijkomend bedrag.
Daarbij komt nog dat alle bedra-
gen, behalve het laagste. ver bo-
ven de geschatte studiekosten

(7.500 fr per maand) uitkomen.
Dus naarmate het gezin meer kinde'
ren telt worden de grenzen van
minvermogendheid ruimer en is er
meer kans op een beurs.
En als er meer dan één per gezin
studeert? Als er van een gezin
twee kinderen hoger onderwijs vol,
gen. mag deze tweede als persoon
ten laste dubbel geteld worden.
De Sociale Dienst rekende dan de
bedragen uit die bij het inkomen
geteld mogen worden voor de twee-
de student en waarbij men nog het
recht op ee~~urs kan doen gel-~------------------------------'~

Uit de volkstelling van '70 blijkt gaan vroeger uit werken dan die
dat vooral de laagste (metselaars. van de hogere. en zijn dus niet
handlangers. trambestuurders. lang ten laste van hun ouders. wat
bouwvakarbeiders ... l en hoogste het gezin dus klein maakt en waar
(biologen, artsen. juridische be- door ze moeilijker aan een beurs
roepen, ingenieurs •.•l inkomens geral<.envoor broer of zus. En
een gezin hebben met veel kinde- waarom gaan ze vroeg uit werken?
ren. Enerzijds om geld in het gezins-
Uit deze volkstelling blijkt ech- laadje te brengen en anderzijds
ter ook dat in deze laagste inko- vanwege een kulturele of psycho-
menskategorie de kostwinner wei- logische drempel plus de geschet-
nig kinderen ten la8te heeft. ter' ste financiële barrière.
wij1 dié van de hoog~te inkomens- Het huidige studietoelagenstelsel
k~tegorie er veel heeft. Oe kinde' bevoordeelt de hoogste socio-pro-

~ ren uit de laagste ~mensklassen fessionele en ekonomische eroepen,

16.736
17.706
18.078
18.620
14.&20



de tactis homin
Met de moed der wanhoop beginnen
we deze "old lace and arsenicum':-
rubriek. - In de warboel van het
begin van he~ akademiejaar is on-
ze enige bron van informatie, de
KULeuven Knipee Lkrant: verdwenen .•
De eerlijke vinder zal in het vol-
gend nummer met een extra-venijni-
ge attentie bedacht worden.•Het Leuvens komitee tegen de W~
handel, waarin o.a. de Theologi-
sche Kring een aktieve rol speelt.
begint in universitaire regionen
steun te vinden. _ Na herhaalde
pogingen tekenden de fakulteits-
raden van Toegepaste Wetenschap-
pen en van Wijsbegeerte & Lette-
ren de motie tegen de Wapenhandel.
_ De fakulteitsraad van Theologie
goot de motie in een eigen tek~t.
• Een aansporing voor andere krin-
gen om ook aan hun fakulteitsraden
de motie voor te leggen .• De wa-
pennijverheid is immers nog alt~
een bloeiende aktiviteit.•Wat durf je de dag van vandaag nog
over de paus schrijven? • "De we-
gen des Heren zijn ondoorgronde-
lijk" kon onze Vorst er met moeit6
uitbrengen bij het vernemen van de
dood van Jan-Pol I .• Hij ~prak
spaans voor de Spaanse TV. Vandaar
• Toch kon onze Koning zijn gepa-
tenteerde glimlach niet inhouden.
bij het uitspreken van ~ze theolo-
gisch hoogstaanue bedenking.•Ze maken de peuuan tegentJOordig
niet meer zoals vroeger .• Zeggen
wij moeiteloos in 't schoon Vlaam•yO~T het eerst publiceerde de KU-
Leuven de I1js-t van toegelaten
kumul e van de getJOne hoogleraren.
• Op vraag van het Ministerie van
ationale Opvoeding moet zoiets
Ik jaar gebeuren .• Het gaat hier

duidelij k om de "kleine bijver-
diensten" waarover de rektor het
in z'n openingsspeech had .• De
gehaaide kumuls blijken vooralsnog
niet voor publikatie vatbaar .•
Eén van onze medewerkers wil ech-
ter dit t.aatete potje eens open-
gooien .• Je kan je dus binnen af-
zienbare tijd verwachten aan een
sensationeel onthullend dokument
in dit blad .• Dat nummer zal in
groot formaat en met zeven-kleuren
druk à la Kwik de wereld in wor-
den gezonden. •Jammer genoeg zal één van de tot
op heden bekendste KULeuven kumu-
listen, Heer Tindemans. waarsch:ljn-
lijk niet meer in het ophefmaken-
de dossier aanwezig zijn .• Toen
hij nog premier was, heeft die
lekker zijn broodje als tJOuld-be
prof gebakken, zodat hij niet tot

lusque·
de dopstaf veroordeeld zal zijn,
maar een fulltime hoogleraarschap
kan aanvangen .• Tenzij hij zich
op het Europese eersteminister-
chap gooit .• Want te oLrdelen
naar z'n frekwent optreden voor
de RTL is hij preCies zijn stem
en hocfd aan de Europeër aan 't
verkopen . •In deze dagen van het verdwijnen
van oude en het opkomen van nieuwe
gezichten, werd onze aandacht ge-
trokken door een brief van de Mer-
állisten .• Een voor "n~ voorals-
nog obskure pvza (personenvennoot-
schap zonder aansprakelijkheid)
die zich ophoudt in de Arenberg-
wijk in Heverlee .• Eén van de
eisen van deze pvza: "afschaffing
van het kollegegeld omdat we de
kal/leqee toch brossen".•u zegt~ • Uie Acco-reK~ame 1n alt
onbezoedelde blad? • De redaktie
meende dat dat best kon voor ei-
gen - zij het kommerciêle - stu-
denteninitiatieven .• Wat niet
wegneemt dat we met argusogen de
kursusprijzen en andere Acco-aan-
gelegenheden in de mot zullen hou-
den. •De XULeuven pakt dit jaar met nog
een aantal primeurs uit .• Zo werd
naar verluid voor het eerst een
vastbenoemd WP-er in de fakulteit,
Pol & Soc ontslagen. • In de ver-
slagen van de Beheerraad vonden
we wél de bevestiging van het ont-
slag. maar geen motivering .• En
bijgevolg doen de wilste geruchten
de ronde. • De vereniging van het
WP heeft wel geprotesteerd tegen
het ontslag, maar nu de kogel door
de kerk is, heerst er in WP-rangen
in Pol & Soc een gespannen sfeer
die gepaard gaat met ellebogen- en
voetenwerk om de vrijgekomen be-
trekking vast te krijgen .• 't
Mooiste woord op 's werelds rond:
solidariteit ...

h' •De C ~nezen plannen dit jaar een
invasie in het Westen! • Van stu-
denten .• Vorig jaar vermeldde dit
blad de reis van rektor-na-Mao De
Somer (zoals 't Pallieterke Piet
zo,graag noemtl naar China .• On-
danks het feit dat de Chinese lei-
ders de sympathie van Piet voor
hun land kennen (hij steekt het
niet onder stoelen of banken -
zelfs in zijn openingsrede dit
jaar Iwam Meo en China aan de or-
del, komen er vooralsnog geen Chi-
nese studenten naar België of Leu-
ven .• Maar de kursus sinologie.
waarvan wij in Veto jg.4 ook gewag
van maakten, is er dit jaar wel .•
De XULeuven is dus voorbereid.

SMOKE GElS IN YOUR EYES
In de reeks programma's van GVO
(Gezondheidsvoorlichting en -op-
voeding) van de werkgroep GVO en
het redisch Centrum voor Studen-
ten, wordt dit jaar onder meer de
schijnwerper gericht op TABAK.
Dit thema is voor het moment nogal
"in", we maken dan ook van de ge-
legenheid gebruik om aan te slui-
ten bij de nationale anti-tabak-
kampagne.
In een eerste fase zal Leuven o-
verspoeld worden met affiches en
folders die de aandacht moeten
vestigen op de akti .
In een tweede fase zullen er een
of meerdere voordrachten georgani-
seerd worden waarin roken en ta-
baksmisbruik in het algemeen onder
de !oupe worden gehouden. Oe be-
doeling is geenszins om alle stu-
denten de daver op het lijf te ja-
gen. We willen iedereen ertoe aan-
zetten zijn verantwoordelijkheid
op te nemenl eens na te denken o-
ver iets wat doorgaans nogal als
vanzelfsprekend beschouwd wordt.
Op die manier zal men dan ook in
staat zijn een verantwoorde, be-
wuste keuze te maken.

Als je
beslist
ermee op
te houden
willen ~
je hier-
bij ook
helpen.
Geduren-
de het a-
kademisch
jaar zul-
len er te
Leuven
een drie-
tal vijf-

D:::jldagen-
plans ge-

organiseerd worden: in november,
rond februari en april. Dit wordt
dan de derde fase. Het vijfdagen-
plan is een methode om in groep
te stoppen met roken - later ver-
neem je hierover wel meer. Ten-
slotte zal nog getracht worden
diegenen die ermee gestopt zijn
een tijdje te volgen en bij mekaar
te houden, om op die manier een
zeer belangrijke en onmiskenbare
steun te geven.

VaDzelfsprekend brengt dit alles
heel wat werk mee. Een eerste pro-
bleem is bijvoorbeeld al de ver-
spreiding van alle affiches en
folders. Daarom doen we langs de-
ze weg een beroep op iedereen die
zich een beetje mede-verant~lorde
lijk voelt voor zijn leefmilieu.
Je kan je naam en adres op een
papiertje invullen en dit bezor-
gen aan het Medisch Centrum voor
Studenten. Je kan ook gewoon 's
binnenlopen op het centrum en je
naam opgeven aan de verpleegster.
We houden je dan op de hoogte van
wat er op til is.

GVO
Medisch Centrum voor

Studenten
Bogaardenstraat 1
3000 Leuven
016/23.51.88

Een eerste informatie-avond gaat
door op DINSDAG 14 NOVEMBER om 2~
in de animat.iesaal: van 't Stuc.

KRUISWOORDEN
HORIZONTAAL
1. enigma - buitenlandse strijd-
krachten 2. lokaas - aardwormen
3. Nederland - koffers 4. noch vis
noch ... - daar 5. lapje brood -
gasvormig element 6. helling in
aarde - laatstleden 7, anno domim
- spinneweb - gek 8. van de - zol-
dering 9. beweeggrond - patriarch-
scheepsbouwerd 10. leunen - voeg-
woord.
VERTIKAAL
1. periferie van de stad 2. pa-
ling - komt dichterbij 3. brand-
restant - huid - vr. hert 4. rood.
groen of blauw is een ... - Duitse
jij 5 ..segmentvormig stuk - week-
eenheden 6. opvorderingen - die
ginds 7. kwetsuur 8. muzieknoot -
iepen 9. mens. loopinstrumenten -
Afrikaans lelieachtig plantenge-
slacht 10. senior - vrouwelijke
sprookjesfiguren

( ~~~Jr.Jr~~~ ~an de aarde, de waarde en de no- -een alternatief energiebeleidI1 I1 den van elk mens. Zo komen we tot -energievoorziening voor ontwikke-
een aantal kriteria waaraan de lingslanden
technologie zou moeten voldoen in -uitgave van brochures over voe-
een leefbàre post-industriële we- ding en gezondheid en over wonen
reld: gedecentraliseerd, klein- -bouw van enkele windmolens en een
schalig, milieuvriendelijk, demo- installatie voor waterverwarming
kratisch. arbeidsintensief, steu- met de zon
nend op kringloopgebruik van -gespreksavonden over onderwerpen
grondstoffen en op ekonomisch e- i.v.m. zachte technologie.
venwicht, enz. Verder geeft onze werkgroep een
De werkgroep technologie maakt tweemaandelijks tijdschrift uit:
deel uit van de vormingsinstelling "De KOEVOET". Je kan je hierop a-
Dialoog vzw. Onze werking richt bonneren door 150 fr te storten.
zich niet enkel tot studenten in- We nodigen je hiermee vriendelijk

e+__jlogisch verantwoord zij n , genieurs, landbouw en wetenschap- uit om kennis te maken met onze
De zachte technologie stelt zich pen, maar ook tot gelnteresseer- werkgroep op woensdag 25 oktober
op tegen het vernietigend karak- den van andere fakulteiten en tot te 20u in het Sintjanshuis. Celes-
ter van de harde technologie. Zij niet-universitairen. tijnenlaan 101 te Heverlee, achter
betekent vooral een ingesteldheid De eerstvolgende maanden gaan wij het Arenbergkasteel. Op die avond
van de mens en de samenleving, die onder meer werken op de volgende - zullen we dia' s tonen over de werk-
rekening houdt met de beperkingen terreinen: ~j 4 week aangepaste tecQ,lOgie voor

WERKGROEP ZACHTE TECHNOLOGIE

Sinds 1971 houdt de Werkgroep Za",h-
te Technologie zich op verschil-
lende menieren bezig met de pro-
blematiek "technologie - maatschap-
pij". Dit bezig zijn met technolo-
gie bestaat zowel uit analyse en
kritiek van de huidige technokra-
tische samenleving als uit het op-
sporen. uitdiepen en verspreiden
van alternatieven die sociaal en

ontwikkelingslanden, die we eind
augustus organiseerden. Ook zullen
we de werking voor de volgende
maanden voorstellen. We hopen jou
dan te ontmoeten.
Voor verdere inlichtingen:

Dialoog
Werkgroep Zachte Tech
Celestijnenlaan 101
3030 HEVERLEE
rek.nr. 001-0695768-63



DAF - FILM

"HARLAN COUNTY"
op 25 en 26 olrtober :ertoont De
Andere Film-Leuven in Auditorium
VesaliuB de Amerikaanse dOkumen-
taire HARLAN COUNTJ USA (1974,
Barbara KoppIe). Deze dokumentai-
re handelt over een van de groot-
ste stakingen in de geschiedenis
van de Verenigde Staten, de der-
tien maanden durende staking van
de mijnwerkers van Harlan County,
begonnen in de zomer van 1973.
De mijnwerkers wilden toetreden
tot de "United Mine Workers of A-
merica" (overkoepelende mijnwer-
kersvakbond), om zich tegenover
het patronaat te organiseren,
maar de direktie van de "Duke Po-
wer Company" weigert het kontrakt
met de arbeiders (vgl. onze CAO)
te ondertekenen.
Het brutale optreden van de sta-
kingsbrekers. de eskaletie van ge'
weId die uitmondt in een moord.
het revolutionaire werk van de
mijnwerkersvrouwen thuis en in de
piketten. de onverschilligheid
van het patronaat, de niet altijd
duidelijke houding van de vakbond

gans de- staking
van zeer dichtbij gevolgd: de ka-
mera staat als het ware zelf op
de barrikaden. Het is niet enkel
en registrerende dokumentaire,

maar een mee-strijdende film, die
positie kiest. Meer dan een repor·
tage, een getuigenis.
(103' - kleur - originele versie
met tweetalige onderschriften;
Oscar Hollywood voor de beste j, ,-

umentaire 1977. Zie ook HUMD nr.
1987, p.Fi11

POOLSE FILMWEEK
Ook uw aandacht voor een festival
rond Poolse films, dat De Andere
Film-Leuven op 6, 7, 8 en 9 novem·
ber in Auditorium Vesalius om
20.30u brengt.
Op het programma staan volgende
films:
6 nov. KANAL (1957, A. Wajda, 97'.

zwart-wit)
7 nov. MOEDER JOHANNA DER ENGELEN

(1961, Kawalerowicz, 108',
zwart-wit )

8 nov. KWARTAAL BALANS (1974, K.Za·
nussi, 99', kleur)

9 nov. BARRI[RE (1966, Skol1mows-
ki, 83', zwart-wit).

Verdere informatie ovér deze films
vind je bij de ingang van de zaal
en in een speciaal voor de gele-
genheid van dit filmfestival (co-
produktie OAF, Beursschouwburg,
Sfinx, Filmhuis Mechelen, i.s.m.
Nederland en Progres-films) uitge'
geven boekje dat je voor 100 fr
in de Poolse film en zijn geschie'
denis we2w1js maakt.

• • • I I • • I • • • • •

• •• • • ••• •• •• •

DE UNIVERSITEITSKONCERTEN VAN BRT-3 EN HET REKTORAAT VAN
DE K,U,LEUVEN

De univ~rsiteitskoncerten in de
Grote Aula - of ook wel eens in
de Stadsschouwburg of in de Facul'
ty Club - met hun zeer bijzondere,
unieke atmolfeer, kennen reeds een
lange traditie. De grootste musi-
ci van onze tijd zijn er niet al-
leen opgetreden doch sommigen on-
der hen hebben er vaak als jonge
kunstenaars hun debuut op het Eu-
ropese kontinent gemaa~t, vooral-
eer zij de weg naar de wereldroem
opgingen.
The Early Music Consort van de beo
treurde David Munrow bijvoorbeeld
maakte er zijn Europees debuut.
Het is al lang geleden dat Julian
Bream er optrad met zijn Consort,
dat Ingrid Haebler er als jonge
Mozartpianiste haar eerste triom-
fen kende en dat het Amadeuskwar-
tet er voor het eerst kennis maak,
te met het geestdriftige Leuvense
studentenpUbliek.
Dank zij de samenwerking tussen
Rektoraat en BRT is het aantal
·koncerten in de loop van de jaren
gegroeid tot een indru

lijst van louter onvergetelijke
muzikale ontmoetingen en herinne-
ringen.
Alles tezamen een uiterst gevari-
eerde reeks uit de meest diverse
gebieden van de instrumentale en
vokale muziek.

Het eerste koncert van 1978-1979
gaat door op 8 november. Een
Brahmsconcert met het koor Conci-
nite, de pianiste Sylvia Traey
(laureate van de jongste Koningin
Elisabeth-wedstrijd), de harpiste
Suzanna Mildonian en de hoornis-
ten André Van Driessche en Gery
Liekens.
Op het prograrrma: de "Gesänge für
Frauenchor mit Begleitung vonZwei
H6rnern und Harfe", op. 17 - pi-
anowerken en een reeks "Volkslie-
der" in een schitterende Brahms-
harmonisatie voor drie en vier
sterrmen.

Voor deze reeks van zeven univer-
siteitskoncerten kan men zich een
abonnement aanschaffen: studenten:
250 fr, anderen: 500 fr, tussen
25 oktober en 7 november.
Inkom per voorstelling: 50 (100fr
Kaarten en abonnementen

Onthaalcentrum Pers eA
Voorlichting

Naamsestraat 22 (gelijkvl.:
3000 Leuven
016/22.04.31 toestel 229
tussen 10-12u en 14-17u

11,11,11,-AKTIE
In het kader van de veertiendaag- ren van de Derde Wereld die het
se van de Derde Wereld organiseert mogelijk maakt te steunen op ei-
het Nationaal Comitee voor Ontwik' gen krachten (self-reliance).
kelingsSamenwerking (NCOS) - een Binnen de universitaire gemeen-
niet-gouvernementele organisatie - schap doen we een beroep op alle
jaarlijks de 11.11.11 aktie. De geinteresseerden om mee te werken
bedoeling hiervan is drievoudig: in het plaatselijk komitee. De
1. De massa's informeren over de voornaamste verantwoordelijkheid

problematiek van de Derde We- van dit komitee is de keuze van
reld het projekt waarrond gewerkt zal
2. Op deze manier belangstelling worden. Het projekt beantwoordt

wekken voor engagement en po- aan de vraag naar konkreetheid
litieke stellingname; het Derde en is dus van groot belang; het
Wereld probleem is irrmers een po- mobiliseert, brengt diskussies op
litiek probleem dat enkel op deze gang, roept de vraag op naar in-
wijze passend kan worden opgelost. formatie, naar kontakt met mensen
11.11.11 is dus geen karitatieve uit de Derde Wereld en opent per-
of a-politieke aktie. spektieven voor een breder en
3. konkrete projekten in de Derde dieper inzicht in de Derde Wereld'

Wereld steunen. problematiek.
Meer informatie over de kampagne
vindt je op de vergaderingen van
het 11.11.11-komitee, elke woens-
dag ~. 2'u in 't Stuc.
Je kan ook kontakt opnemen met
Herman op 't Stuc, en Leen op So-
ciale Raad.

Hierrond kan men bestaande alter-
natieven van onderontwikkeling
aanwijzen en wordt een beroep ge-
daan op de geldelijke solidari-
teit. Deze geldinzameling is een
rechtstreekse steun aan de volke-

het 11.11.11·komitee

SCHOOLVERLATER? AFGEDANKT? WERKLOOS?
Eindelijk ben je van de ~chool
banken af, nu ga je werk zoeken
en je hoopt natuurlijk dit snel
te vinden. Maar weet je ook watje

moet doen_ als schoolver-

Dezel~de altiv_~e1~ werd een aan-
tal keren gepland om je de moge-
lijkheid te geven plaats, datu
en uur te kiezen die het het bes-
te-~assen-(zie k
Je kan in een gezellige sfeer
lotgenoten ont~oeten en gastspre-
kers de vragen stellen waar je
mee bezig bent i.v.m. je werkloos·
heid.
Meer inlichtingen en het uitge-
breide programma kan je bekomen
bij:

later?
Of
je werd ontslagen, je staat op
straat, wat nu?
Opdat dit alles je wat duidelij-
ker zou worden zijn er bijeenkom-
~ten georganiseerd voor school-
verlaters en afgedankten:
-over hun rechten en plichten
-geen vaste job en toch niet dop-
pen: welke mogelijkheden bestaan
er

-kennismaking met Leuvense orga-
nisaties die werken met werklo-
zen.

Elcker-Ik Leuven
Blijde Inkomststraat 115
3000 LEUVEN
016/23.96.92

en De Bron
Koetsweg 122
3200 KESSEL-LO
016/25.46.85

GROEIEN MET HART EN ZIEL: EEN BlO-ENERGETISCHE j,ROEP
Aan de deelnemers wordt de kans ringen te verkennen, opnieuw of
geboden om te werken aan hun per- dieper te beleven en op eigen
soonlijke groei en te ervaren hoe tempo door te werken. Tevens
bio-energetica hen hierbij kan wordt er aandacht gegeven aan de
stimuleren. wijze waarop je nieuw ontdekte
~et basisprincipe van deze li- aspekten van jezelf - nieuwe be-
chaamsgerichte benadering bestaat schikbare energie - in groepsver-
er in dat aan de hand van l1chaams- band en in de thuissituatie kunt
oefeningen, door onvrijwillige bet integreren tot een persoonlijke
wegingen en trillingen van het l~ levensstijl.
chaam toe te laten chronische Deze aktiviteit start op woens-
spierspanningen los te komen. dag 8 november in De Br' n. t.oets-
Hierdoor komen gevoelens en emo- weg 122 te Kessel-lo, o.l.v. Gui-
ties, verbonden aan vroegere (of do Laforce (opleiding Gestalt en
huidige) levenssituaties die we Bio-energetica). De deelnamekos-
niet meer bewust waren, terug aan ten zijn 3. 'DO fr + 550 fr (lokaal
de oppervlakte. In een beveilige~ koffie ...).
de en ondersteunende sfeer kunnen Verdere informatie en inschrij-
deze gevoelens en emoties voor-
eerst uitgedrukt worden.
De groep biedt zodoende de kans
om onverwerkte of verwarde erva-

vingen:
Brouwersstraat 31
3000 Leuven

DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD
OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEI ORGANISATIES (KRINGEN, STUDEN-
TENVERENIGINGEN, WERKGROEPEN, VORMINGSORGANISATIES •••) OP
TE LATEN NEMEN. IN DE BINNENSTE BLADZIJDEN WORDT IN AFFICHE
VORM PER DAG DE VERSCHILLENDE AKTIVITEITEN KORT OPGENOMEN.
DE BUITENSTE BLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR EEN WOORD-
JE UITLEG EN TOELICHTING OP DEZE AKTIVITEITEN.



AFETARIA 'T STUC. 12u-( u:
fototentoonstelling: "~b Mi leur"
inkom: gratis

'doorlopend tot 18 november
(org. Kultuurraad)

~PORTINSTITUUT. 12u
lustrumpropagandadag van de Leu-
vense Universitaire Aero Club
inkom: gratis
(org. LUAC - zie Sport(un)iefje
oktober '78)

VRUDR'
1.1 OK10BER

TERBANt·• CELESTIJNENLAAN
LEE. 20u
algemene vergadering SPORTKOT:

start van de 24-uren loopmara-
thon
(org. VTK - zie Sport(un)iefje
'Jktober '78)

GORA FAKULTEITSGEBOUW WIJ ,BEGEER·
TE EN LETTEREN (4de verd.).10-16u:
fototentoonstelling over leven
en werk van Heinrich Von Kleist
doorlopend tot 31 oktober (wee-
kend uitgezonderd)
in' 'IT': gratis
(org. Fakulteit W & L)

VERGAOERZAAL 't STUC. 20u:
vormingsvergadering Nieuwe Brug
(org. Nieuwe Brug)

LCKER-IK LEUVEN. 19-22u:
info-avond voor schoolverlaters
en werklozen over hun situatie
(org. Oe Bron. Elcker-Ik - zie
ook ommekant)

D/N.H)AG
24 OKTOBERMRRNDAb 13 tJJt.T08SR

ZAAL 'T STUC. 20u:
toneel: "Met gesloten deuren·
door gezelschap Yvonne Lex
in' ''Tl: 100 fr
(org. Germania)

SPORTKOT:
eerste dag van de interuniversi-
taire ontmoetingen
doorlopend tot 19 november)
(org. Sportinstituut KULeuven -
zie Sport(un)iefje oktober '76)

'ASTEELTJE WIJCHMAAL. 9.30u-17u:
basiskateches& Iver Eucharistie
(org. en in1.: UP. :J.Stasstraat
2 3000 Leuven. 016/22. 78.06)

AUDITORIUM K. CAMPUS ARENBERG 111.
HEVERLEE. 21u:
filmforum Heverlee: "Chroniques
des années de braise"
inkom: 40 fr
(org. Heverlese kringen. Kultuur'
raad - zie ook Stuc-voor-Stuc-
krant oktober '76)

AUDITORIUM VESALIUS. 20u
film: ?
inkom: ?
(org. Ekonomika)

ELCKER-IK LEUVEN. 14u-17
infonamiddag voor schoolVerlater~
en werklozen over hun situatie
(org. Oe Bron. Elcker-Ik - zie
ook ommekant) VERGADERZAAL 'T STUC. 20.30u:

algemene vergadering Kultuurraad

SOCIALE RAAD. 20u:

GROTE AULA. 20u
optreden: Kevin
inkom: ?
(org. SKAL)

ZAAL 'T STUC. 20.30u
folkoptreden: Amazing Blondel
inkom: 120/80 fr
(org. Kultuurraad - zie ook Stuc
vcor- tuc-krant oktober '76)

,

ELCKER-IK. 20u:
3de avond in de reeks: ·Ziekten
van deze tijd": drug- en alkohol'
problemen; m.m.v. Centrum voor
Geestelijke Gezondheid
inkom: 50 fr
(org. Gezondheidsraad Leuven. El
cker-Ik - zie ook: kalender Vete
jg.Snr. 1)

AUDITORIUM VESALIUS. 20u:
film: "Op wandel in het land
de ouderdom"
inkom: 40 fr
(org. Bevrijdingsfilms)

benefietavond t.v.v. de Noordame-
rikaanse indianen. BANAI
forg.SKALl

GROTE AULA. 20u:
benefietavond in kader van de ak'
tie "Neen aan de 10.000"
inkom: 50 fr

Aktiekomitee tegen de 10000

WOE~DA('
-1 NO vEl1aE.RZAAL 'T STUC. 20.30u

mime: Peter Wyssbrod
inkom: 120/60 fr
(org. Kultuurraad - zie ook Stuc'
voor-Stuc-krant oktober '76)

wegens Allerheiligenweekend zijn
de kantoren van de A.S.R.-raden
gesloten; ook de ateliers
gaderzalen van 't Stuc.
geen kolleges ook nietl6e VERDIEPING FAKULTEITSGEBOUW

WIJSBEGEERTE EN LETTEREN. 12u:
fakulteitskoncert: duo R. Vanden-
berghe en G. Kramer. fluit en
harp
inkom: gratis
(org: fakulteit W & L)

VERGADERZAAL 'T STUC. 20u:
kontaktvergadering 11.11.11-pro-
jekt Leuven
(org. 11.11.11-komitee Leuven)

,

BEGIJNHOF 16. 20;30u:
infoavond: de konkrete werking
van Kristenen voor het SOCialis-
me
(org. KvS)

VERGADERZAAL 'T STUC. 20u:
vormingsvergadering MLB: "gewa-
pende revolutie. socialisme en
kommunisme"
(org. MLB-Leuven)

ZONDAfD
29 OKTOBE.R.

TAOHUIS LEUVEN. 1
zondagmiddagkoncert door de kan-
didaten voor de Pro Civitate-wed-
strijd (leerlingen van het Stede-
lijk konservatorium Leuven)
inkom: 20 fr (CJP). 40 fr (ande-
ren)
(org. Kulturele Dienst

)

KAPEL VAN HET LEMMENSINSTITlIUT. 211:
orgel recital door Toon KoopMan
in. 1111: ?
(org. I~ncertvereniging
instituut)

AUDITORIUM VESALIUS. 20.30u en
22.31Iu:
.~ln: "Harlan County USA"
lnkom: 40 fr
(org. OAF-Leuven - zie 00

) WOENlDR'ss OKTOBER.
omme-

voor Nieuwe Muziek
inkom: 100 fr
(org. Centrum voor Nieuwe

20u:

VERGADERZAAL 'T STUC.
vergadering UIA
(org. UIA)

AUDITORIUM VESALIUS. 20.30u en
22.30u:



SINTJANSHUIS. CELESTIJNENLAAN 1
HEVERLEE. 20u:

ennismakingsavond met Werkgroep
Zachte Technologie
(org. Dialoog - zie ook oMmekant)

inkom: 40 fr
(org. Bevrijdingsfilms)

AUDITORIUM VESALIUS. 20.30u:
film: "Kanal" in het kader van
de Poolse Filmweek
inkom: 40 fr
(org. OAF-Leuven - zie OOK Omme.
kant)

LANGDORP (AARSCHOT). 20u:
integratieweekend tussen valide
en gehandikapte jongeren.
doorlopend tot 5 november. 16u
inlichtingen bij Martien Gevers.
Leopoldstraat 21 (Pekaatje)
(org. Sjalom)

OTISLHc LAA~ ~iKm
zondagmiddagkoncert: pianorecital
door de Poolse pianist LazarMener
inkom: 20fr (CJP). 40 fr (andereru
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

GROTE AULA. 20u:
optreden: Herman Brood
inkom: ?
(org. SKAL)

'T STUC. 20u:
vormingsvergadering Nieuwe
(org. Nieuwe Brug)

O/Njl>RC,
31 oKr06EP..

ERSOUWKE. HALLENGANG 1 (Naamse-
straat i. 15u:
poppentheater: "Oe dolle achter-
volging" door de Hasseltse Tijl
inkom: 25fr (kinderen en CJP).
30 fr (anderen)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
en)

VR!JDRGJ
3 Nf)VEM~EI{LEUVt:i~. lou:

Iran-avond: "Iran ... " m.m.v.
Vlaams Irankomitee en Iranee
zetsstrijder
inkom: 30 fr
(org. Elcker-IkJ

zie 1 november

ZAAL 'T STUC. 2o.30u:
filmklub: "Oas Kabinett des Or.
Caligari"
inkom: 50/4ofr
(org. Kultuurraad - zie Stuc-
voor-Stuc-krant november '78)

MRANDA(;
b NOVEMBER

GROTE AULA. 2ou:
optreden van Ian Matthews
inkom: ?
(org. SKAL)

ZAAL 'T STUC. 14u en 20.30u:
toneel:, "Drie bij vier" door
atergezelschap Carroussel
inkom: 120/80 fr
(org. Kultuurraad - zie Stuc-
voor-Stuc-krant oktober '78)

te-

VERGADERZAAL 'T STUC. 20u:
vormingsvergadering Nieuwe Brug
(org. Nieuwe Brug)

FILMZAALTJE SPORTHAL VAN SPORTKOT
2o.30u:
info-avond: speleoklub van de
KULeuven
inkom: gratis
(org. SPEKUL - zie Sport(un)ief-
je oktober '78)

2o.15u:
universiteitskoncert: Brahmskon-
cert door koor Concinite
inkom: 50 fr (studenten). 100 fr
(anderen)
(org. Rektoraat KULeuven. BRT-3-
zie ommekant)

WDfN~DRb
j NOVEMBER

AUDITORIUM VESALIUS. 20.30u:
film: "Moeder Johanna der Enge-
len" in het kader van de Poolse
filmweek
inkom: 40 fr
(org. OAF-Leuven - zie ommekant

egwijzer" )
ZAAL 'T STUC. 20.JOu:
Belgische pop: "If it'd Tuesday
it must be Belgium" met Steve
Turcksin Band en Condor
inkom: 120/80
(org. Kultuurraad - zie Stuc-
.voor-Stuc-krant november '78)

DIN5DAb
~ NOVEMBE.R

OE BRON. KESSEL-LD. 19.30u-22.30u:
eerste sessie bio-energetische
gr-oip
(org. G. Laforce - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS. 2o.30u:
film: "Kwartaalbalans" in het ka'
der van de Poolse filmweek
inkom: 40 fr
(org. OAF-Leuven - zie ommekant)

(
BEGIJNHOF 16, 20.30u:
infoavond: "'Kristenen' en' c r-
a1isme'"
(org. KvS)

VERGADERZAAL 'T STUC. 2ou:
vormingsvergadering MLB: "Oe the'
orie van de drie werelden"
(('rg. MLB-Leuven)



TRANSCENDENTE MEDITATIE: REVOLUTIE VAN DE STILTE
RU_M 2 miljoen personen over ge-
heel de wereld, waarvan 6.000 in
België, installeren zich tweemaal
daaf!! f InS'ortabel in een zetel.
Ze sluiten daarbij de ogen en
brengen zo een 15 à 20 minuten
door. Daarna gaan ze vol energie
en dynamisme over in de aktivi-
teit.
oe kom het dat, in een wereld

waar men uren per dag tekort heeft
om alles rondom zich te zien, te
horen, t~ ruiken, te smaken, te
voelen, men nog de tijd vindt om
neer te strijken en de aandacht
naar binnen te richten? Welk is
dat fenomeen dat tweemaal daags
het pleit wint op de hele stapel
aktiviteiten op de agenda?
Er is maar één mogelijke beleve-
nis die op alle plaatsen en alle
tijden het overwicht gehaald
heoft op alles wat in de uiter-
lijke wereld te beleven valt. Nl.
deze toestand die al het andere
omvat. En de mens bevrijdt van
het konflikt dat elke keuze in-
houdt.
Bij deze toestand kan onmogelijk
de aandacht naar buiten gericht

zijn, langs de zintuigen. Want
dat zou fragmentatie van de geest
betekenen. En fragmentatie bete-
ent: onvolledigheid.

Als we nu zomaar de ogen sluiten,'
merken we al vlug op dat de ene
gedachte na de andere opkomt. Een
konkreet idee, een waarneming.
Maar nog steedd geen volledigheid.
Fragmentatie, onvolledigheid, on-
tevredenheid laat ons niet los.
We willen meer.
Wie van jullie heeft oit zo'n mo-
ment beleefd waarin hij, langs
een intens geluksmoment, zich
plots opgetrokken voelde naar een
werkelijkheid van uitgebreidheid
en enorme stilte? Zonder gedaCh-
ten, zonder waarneming? Alleen:
Zijn?
Deze werkelijkheid wordt het
"Transcendente" genoemd. Transcen-
dere is het Latijnse woord voor:
overschrijden. Het overschrijden
van de grens tussen het meest fijn
gemanifesteerde, een subtiele ge-
dachte of waarneming op het ge-
bied van de geest, en het ongeme-
nifesteerde. "Meditatie" betekent:
denken over. "Transcendente Medi-

tatie" betekent: een gedachtenpro'
ces waarbij men van het grove, al-
ledaagse denkniveau overgaat naar
steeds fijnere niveaus tot men het
fijnste overschrijdt en binnen-
treedt in het gebied waar volheid
en eenheid heerst.
Met de techniek van Transcendente
Meditatie i~_de toestand van
Transcendentie, van volledigheid,
geen toevallig gebeuren maer,
waarbij dit ene moment oneindig
veel andere momenten van heimwee
schept. Dok blijft deze toestand
niet voorbehouden aan een handvol
extra-begaafde mensen in deze
wereld.
Zoals wetenschappelijke onderzoe-
kingen, verricht aan talrijke on-
afhankelijke universiteiten en on-
derzoekscentra over heel de werelc
he~ben aangetoond, resulteert het
beoefenen van het Transcendente
Meditatieprogramme in objektief
meetbare, positieve veranderingen
op fysisch, psychisch, sociaal en
ekologisch vlak. Dat de beoefening
van de TM-techniek uiterst gemak-
kelijk 'en eenvoudig is en men niet

lang behoeft te wachten op resul-
taten, wordt bv. geillistreerd
door een onderzoek. verricht in
het Rollins College, Florida, VS
in 1974. Er bleek reeds 1 week na
het aanleren van de TM-techniek
een statistische signifikante toe-
name in autonome stabiliteit en
effektieve interaktie met de om-
geving te bestaan, gemeten langs
de huidweerstandreaktie. Experi-
mentele groep: 24 persbnen, kon-
trolegroep: 25 personen. Ook de
hogervermelde toestand van Trans-
cendentie werd in cijfers vast-
gelegd.
Zowel het kwalitatieve, als het
kwantitatieve aspekt van deze ont-
spannings- en bewustzijnsverrui-
mende techniek zal verder worden
toegelicht op bijeenkomsten in
't Stuc; de eerste: 9 november20u

Jan Meirsman
Centrum voor Transcenden'

te Meditatie
St-Annastraat 14
3000 Leuven
016/23.32.15

WEGWI"ZER
BROCHURE PSYCHIATRIE

Aan de VUB heeft de Werkgroep P y'
chiatrie en Maatschappij een bro-
chure uitgegeven, die wil wijzen
op de gevaren van het misbruik
van de psychiatrie, om kritiek op
de maatschappij te onderdrukken.
Deze brochure verschijnt op een
ogenblik dat de alternatieve psy-
chiatrische beweging op een keer-
punt staat. Zij draagt de sporen
van de twee wegen waarvoor de al-
ternatieve psychiatrische beweging
zich gesteld ziet. Enerzijds on-
derscheiden we de stelling die
zeEt dat geeste5zi~kte op zichzali
reeds oen protest tegen de heer-
sende kultuur is. Dat protest
wordt geuit door irrationele da-
den en daaraan wordt een revolu-
tionaire kracht toegeschreven.
Oe andere stelling zegt dat we
moeten ingaan op de oorzaken van
die irrationele daden. Dan stoten
we op de sociale en politieke pro'
blemen die er aan de basis van
liggen. Het b lèér dat moet aan
ewerkt worden.

We denken dat de brochure van Gi-
ovanni Jervis, "Le mythe de l'an-
tipsychiatrie" (Ed. Solin), een po'
sitieve bijdrage levert in deze
diskussie.
De bijdragen: interview met een
ex-therapeute; ontslag van een
therapeute; de hel van Doornik;
kollokatie: opsluiting zonder
vorm van protest; geesteszieken
in Zwitserland; geestesziekte als
maatschappelijk verschijnsel; 4000
psychiaters klagen misbruik van
psychiatrie in USSR aan; psychia-
rie in Rusland en Amerike; de

anti-psychiatrie: één stap voor-
waarts, twee stappen achterwaarts;
neurose en maatschappelijke kon-
flikten; de kille dood van Ulrike
De brochure (47 blz.) is aan 40
fr (verzendingskosten) te ver-
krijgen bij:

Studiekring Vrij Onder-
zoek VUB

Triomflaan 43
1050 Brussel
tel. 02/649.92.94

NA DE KOFFIESCHAARSTE
We hebben een periode gekend van
koffieschaarste, deels door een mi~
lukte oogst in BraziliB, deels doo~
jat de koffie gestockeerd werd om
de prijzen op de wereldmarkt kunst-
atig op te drijven (het spijtige

van het geval is dat de kleine kof-
fieboer meestal van die kunstmatige
prijzen niet heeft kunnen profite-
ren en dat de winsten terug opge-
slorpt werden door de multinatio- •
ne ls , die de koffiemerkt beheersen).
Door de hoge prijzen zag de konsu-

n het westen - dit is jij en
- zich genoodzaakt zijn koffie-

verbruik te matigen. Bijgevolg zag
de Wereldwinkel Leuven zijn omzet
gevoelig dalen waardoor de toestand
Ol ef10 ~egeven moment zelfs kritiek
Wt ~I •

ek nomie !p b~Bis van rechtvaardig-
heid wordt gevoerd. Naast koffie
vind je in de Wereldwinkel nog an-
dere produkten zoals honing, thee,
fruitsap, wijn en biologis, h volta~
webrood . Verder nog kuns tpr-oduuten,
platen en bergen informatie.
Tot slot nog even de nieuwe koffie-
prijzen vermelden:
1/4 kg Tanzania-koffie: 70,-5 tr
1/4 kg Guatemala-koffie: 82,25 ·r.

"Een kopje koffie in de morgen,
brengt U door al Uw zorgen" (exa-

euk) .

DLlar' leze oproep tot alle demo'"
raten om hun koffieklets - nu de

prijzen opnieuw gedaeld zijn - te-
rug te houl en met het drinken van
een heerl1. l.e , dampende kop koffie ...,Ir CD
uit Tanzan~6 of ;uatemala. Daarmee
houd je het uniek Wereldwinkel-ex-
periment in stand en steun je kon-
kreet projekten en landen

KURSUSSEN JEUGDDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJE PARTICIPATIE EN
EXPRESSIE
De Jeugddienst voor Maatschappe-
lijke Participatie en Expressie
richt in oktober-november een
aantal kursussen in:
-Expressie in dans en spel:
Hoe kan ik me uiten d.m.v. dans
en hoe kan ik via mijn beweging
tot spel komen? In twee weekends
wordt gezocht naar de raakpunten
tussen spel en dans.
Kessel-Lo, 6-8 okt.; 20-220kt.
-Dansexpressie:

oor-wie-het"fijn vindt om
dansen en zich via dans beter
wil leren uitdrukken.
Kessel-Lo, 3-5 nov.; 24-26 nov.;
15-17 dec.

Deze 2 kursussen staan open voor
iedereen.

-Spel als edukatieve methode:
De deelnemers kunnen in het ka-

der van de opleiding allerlei
speelse methodieken leren hante-
ren voor hun werk met groepen
(jonge) mensen.
Kessel-Lo, 15 okt., 28 okt-1 nov.

Deze kursus is bestemd voor jeugd-
begeleiders, vormingswerkers en
leerkrachten.

-Systemati~ch ,pleiding lichame-
lij ke expressie:
Een jaaropleid1ng die eind okto-
ber start, afgestemd op het leren

ren van lichemeli
sie in het werken met mensen.
startweek: 30 okt.- 2 nov. in
Diegem.

Inschrijvingen en verdere inlich-
t1ngen:

Jeugddien8t voor Maat8chap-
pe~ijke participatie en
expre8sie

E~lie MOon8~ Eric Vanhee
Liedt88traat 27-29
1030 Brus8el
nV241.88.33

KURSUSSEN STICHTING L, DE RAET/JEUGDDIENST VOOR
MAATSCHAPPELIJK PARTICIPATIE EN EXPRESSIE

-Speelse methodieken voor opvoe-
dend personeel:
Een basiskursus bedoeld als ken-
nismaking met allerlei spelvo~
lichamelijke en muzikale expres-
~ie. De kursus richt zich ook tot
beroepskrachten uit ~ I's, psychi
atrische instellingen, !nstellin-
gen voor sociaal-gehandicapte
jongeren, uit de ziekenzorgsektor
Kessel-Lo, 23-26 okt. of 27-30~

-Werken met verhalen voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar:
Een weekend voor iedereen die met
inderen omgaat en met verhalen

wil werken. In de eerste plaats
bestemd voor mensen uit het ba-
sisonderwijs en het jeugdwerk.
Een weg zoeken in de kinderlite-
ratuur en oefenen in het aanbren-
gen, lezen, vertellen en kreatief
verwerken van zelfgekozen verha-
len.
Kessel-Lo, 17-19 nov.

Inlichtingen en inschrijvingen:
Stichting L. De Raet
adre8: zie Jeugddien8t voor

maat8ch. part.& E~
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TWIJFEL ZAAIEN
Bij de bedenkingen van R.F. in de studentenbeweging" toch enkele
zijn artikel over de "stilstand in vraagtekens.

TECHNOKRATlE VERSUS DEMOKRATIE
Het laten doorwegen als zwaarste
argument pro demokratisering van
de "maximale benutting van de voor
handen zijnde intelligentia" ge-
tuigt van een zeer technokratische
en utilitaire visie op onderwijs.
Onderwijstoegankelijkheid moet in
dat licht vooral funktie zijn van
ekonomische behoefte.
Ook de voorgestelde maatregel ter
beperking van de akademische werk-
loosheid - maatregels die dan toch
wel genomen zullen moeten worden
als de konjunktuur aanhoudt - zijr
weinig demokratisch.
Het vertikaal uitbouwen van de u-
niversitaire opleiding en de ver-
lenging van de schoolplicht staan
helemaal niet in tegenstelling met
het "fatalisme van de achteruit-
boerende maat scheppd j ". Ze zij n de
bevestiging van een bestaande be-
leidstrend. die op zijn beurt
slechts de a- ~piegeling is van de
heersende norm. winst maken.
Het ganse industriële beleid. dat
voorziet in een werkverdeling tus-
sen Noord en Zuid. een opsplitsen
van arbeidsintensieve en technolo-

-il"!t_ensi_evebedrijv_en. vraagt
n onze uniefs zeer hoog gekwali-

flc8E1-i:-tle:-lrfgestudeerden.
Als wij kennis kunnen monopolise-
ren in speerpun~sektoren. beschik-
ken we opnieuw over een "schaars
goed" .
Heel veel van die derde-cyclus we-
tenschappers zullen er echter niet
nodig zijn. Hun inspanningen zul-

len ook niet leiden tot een explo-
sie van arbeidsplaatsen. maar wel
van kapitaalsintensieve bedrijven.
zodat er een oplossing voor werk-
loosheid in zich geen enkele grond
heeft.
Wat het loonpeil van die heren be-
treft. dat zal het resultaat zijn
van een relatief groot aanbod. Oe
belangrijkste stimulans. voor wie
studeren althans financiäel aan-
kan. zal gevormd worden door de
vrees voor de werkloosheid of te-
werkstelling onder niveau.
De relatieve overvloed aan top-we-
tenschappers zal de industrie dus
niet noodzakelijk veel meer kos-
ten. De peperdure opleidingen zul-
len wel door de staat. d.i. de be-
volking. gefinancierd worden.
Dezelfde heren die een deel van
hun onderzoek nu al op de uniefs
laten doen. zullen bi~ deze ont-
wikkeling voordeel hebben.
Het is dus een fabeltje dat onder-
wijsduurverlenging de werkloos-
heid zal oplossen. Het is dus ze-
ker een verhaaltje dat demokrati-
sering onder gegeven omstandighe-
den weer haalbaar wordt~
Oe hele regeringspolitiek is de
laatste jaren gericht op besparin-
gen dl r afbraak van de demokrati-
sering. Waar zou dan het geld voor
de uitbouw van de derde cyclusop-·
leiding en de demokratisering op
dat niveau te bekostigen. vandaa~
komen. evenmin als nu. vanwaar het
zit!

TWEE SOORTEN DEMOKRATIE?
waar sprake is van de omschr!j- maximale toegankelijkheid tot de
ving van het doel van de demokra- gratis of zeer goedkope kollek-
tisering wordt een onderscheid ge' tieve voorziening in de basisbe-
r!laakttu: n een enge en een bre- hoeft en garanderen; enkel op die
de inhoud. manier kan vermeden worden dat de
Onder de eerste. de enge. wordt mate waarin men in zijn primaire
dan verstaan "iedereen de midde- levensnoden kan voorzien. afhangt
len verschaffen om te studeren"; van de koopkracht die men zich in
breder zou dan zijn "gelijke kan- dividueel weet te verwerven. Dit
sen geven in het universitaire Ie' is een noodzakelijke voorwaarde
ven". d.i. ook op het gebied van om vreedzaam te koêxisteren.
woning. gezondheidszorg. kleding. "Waarom de demokratisering ver-
recht op arbeid ... zijn bij mijn smallen tot in staat zijn hoger
weten fundamentele mensenrechten. onderwijs te volgen?" Hebben stu-
niet beperkt tot de akademische den ten uit lage inkomensklassen
kringen. dan geen recht op een degelijk
Als in één van die basisbehoeften kot. gezonde voeding. enz.? Het
niet voorzien is. komt de ont- komt neer op het versmallen van
plooiIng van de mens in het ge- de basisbehoeften tot de arbeid.
drang. in dit geval de intellektuele ar-
Elke demokratie moet bijgevolg beid.

NB. Het artikel in Veto jg.5 nr.l
"De studenten: beweging in stil-
stand" behoorde eigenlijk ook in
de rubriek "UIJ mening" te staan.
Naar aanleiding van de diskussie
over dit artikel binnen de redak-
tie is trouwens de idee van "UIJ
mening" tot stand gekomen.
En dat hst om een kontirovereiëel:
artikel gaat, blijkt uit onder-
staande reaktie.

'DIVIDUALISERO LP.V.ECHTE HERVERDELING?

BESUUT
We genieten op dit ogenblik nog bruik van ordinatoren. naakt dus
steeds van voordelen op het vlak bedienden werkloos. centraliseert
van sociale voorzieningen. die kontrolemogelijkheden in handen
weinig anderen in de maatschappij van specialisten. zoals nu voorde
kennen. Deze voordelen werden ons inkomensbelasting en wekt steeds
gegund door een kleine minderheid. de indruk van herverdeling.
die ons wat graag een beetje in De "verzwaring van de direkte be-
haar weelde wilde laten delen. lasting" op de hoge inkomens en
toen ze aan een massa universi- vermogens dient een klare eis te
tair afgestudeerden behoefte had. zijn. die we tegenover de krisis-
Studenten aanzetten tot versobe- wet stellen. Oe krisiswet bespaart

Voortduren pleit R.F. impliciet
voor individualisering van de so-
ciale voorzieningen. Hieronder
verstaat men het verbinden van
bijdragen en voordelen inzake
ziekteverzekering. pensioenen.
werkloosheid. R.M.Z. en mogelijk
andere kollektieve voorzieningen
aan ieders afzonderlijke koop-
kracht. m.a.w. fiskale toestand.
Terecht herinnert hij eraan dat
dit nu slechts het geval is voor
de inschrijvingsgelden indirekt
en voor de beurzen. beter ware
"nu ook al voor de inschrijvin-
gen" .
Individualisering zou voorkomen
dat goedkope. niet-gedifferenti-
eerde kollektieve voorzieningen
een kadeau zouden vormen voor de
rijken. Dit is een halve waarheid.
gericht op het handhaven van de
bestaande inkomensverschillen.
Uiteraard hebben gratis kollektie
ve voorzieningen. losgekoppeld
van een betere verdeling van in-
komens en vermogens. geen enkele
zin.
Deze streefdoelen afwijzen omdat
de universiteit als "nivellering~
oase" (sic) - maken proffen. WP
en ATP dan geen deel uit van de-
ze_onderneming? - onaanvaardbaar
is en daarna dan toch maar weer
het behoud van goedkope "ociale
voorzieningen bepleiten. omdat ze
overduidelijk hun nut hebben bew~
zen is een kontroverse van ver-

dacht allooi.
Te meer daar de reden voor hun nut
te vinden zou zijn in de speciali
satie van de voorzieningen voor
een welbepaalde maatschappelijke
groep. al evenmin op konkreet cij-
fermateriaal berust.
Waarom zou een Alma met gemengd
publiek minder renderen? Of zou
sociale dienstverlening een hoge-
re output per eenheid van imput
halen omdat de imput heterogeen
is?
Inkomens- en vermogensherverde-
ling is een zaak voor de hele
maatschappij en wordt niet ge-
vraagd voor de akademische oade
alleen; dit is een misverstand.
Zijn het kritische studenten die
ertegen zijn dat goedkope kollek-
tieve voorzieningen voor iedereen
worden uitgebouwd? Zijn het demo-
kraten die de huidige akties tot
korporatistisch gehuil willen her-
leiden?
Het openbaar vervoer. geneeskundi'
ge verzorging. sociale zekerheid
worden als I.ollektieve voorziening
bedreigd door ongezond hoge prij-
zen; de krisiswet is niet door het
aktiekomitee ingevoerd.
Waarom begoede en minder-begoede
studenten tegen elkaar'opzetten~
nu beiden kunnen doorhebben dat dE
regeringspolitiek demokratisering
tegengaat en de sociale verschil-
len wenst in stand te houden.

niet op de hoge inkomens. maar
eerst en vooral op de kleine.
Daarom hebben aarzelende. twijfe-
lende en oppervlakkige vraagstel-
lingen geen zin. VERDELEN EN HEER,
SEN is nog steeds de strategie var
de machtigen en hun sekondanten.
SMEDEN AAN EEN KRACHTIGE EENHEID
tegen de afbraak van de sociale
sektor en voor een meer rechtvaar'
dige loon- en vermogensspanning
is onze eerste taak.
Alle opportunisme. uit onwetend-
heid of uit moedwil. zal door eer-
lijke diskussie ontmaskerd worden.

HerMan Francq

wegwllzer
DE ANDERE FILM - LEUVEN: JAARGANG 2

ring in de sociale sektor komt
neer op het bevestigen van de pri-
Vilegies van de machtige minder-
heid. We moeten eengezind opkomen
voor een zo goedkoop mogelijke
voorziening in alle basisbehoeften
Wat mogelijk was aan de uniefs uit
technokratische overwegingen. moet
mogelijk worden voor de hele be-

• volking uit humanitaire noodzaak.
Dat dit veel geld kost zal nie-
mand ontkennen.
De komplexiteit van een geIndivi-
dualiseerde behandeling van de so-
ciale voorzieningen kost ongetwij-
geld ook geld. stimuleer~ het ge-

ons sekretariaat:

Wanneer je dit artikel leest merciäle film reeds voldoende aan dienst van politieke en sociale
heeft De Andere Film-Leuven reeds bod komt in het Leuvense. en dat bewustwording.
een eerste ~oorstelling achter de de verschillende groepen die met Een ander voornemen dat we ons
rug. film bezig zijn elkaar niet moe- voor dit jaar gemaakt hebben. is
We beginnen aan dit nieuwe werk- ten overlappen. De films moeten het opzetten. in samenwerking met
jaar met een aantal duidelijke wel aan zekere normen voldoen. endere organisaties. van een al- OAF-Leuven
perspektieven: we gaan verder op zowel op inhoudelijk als vorme- ternatief filmcircuit in het Leu- Tiensevest 77
de ingeslagen weg van het brengen lijk vlak. ~ense. Als één en ander op zijn 3200 KESSEL-LO
van sociaal-geängageerde films. We willen ons ook inspannen om ~oten staat. zal je daar nog wel permanentie: woensd.14-18u
en van het leveren van een dege- films regelmatig te laten volgen neer van horen (en zien). donderd.20-22
lijke film-service aan allerhan- door een debat. In dit kader bie- Nadere informatie over onze wer- ZOEKERTJE
de basis- en aktiegroepen. den we alle basis-. aktie- en king vind je wel in dit blad.
DAF beperkt zich bewust tot geän- werkgroepen onze medewerking aan. Natuurlijk kan je ook het nieuwe Herwig Thiebaut. Broekstraat 41 te
gageerde films uit het niet -kom- om desgewenst samen een film-met- tijdschrift van DAF lezen: "De An- 3000 Leuven speelt dwarsfluit en
merciële 16mm-aanbod. Wij zijn debatavond te organiseren. Op dete Sinema. Verschijnt elke zoekt nog enkele andere muzieklief'
Ivan oordeel dat de "goede" kom- die manier wo. film gebruikt in IS maand en brengt info~ie over hebbers om kamermuziek te spelen.

het alternatieve filmgebeuren in
Vlaanderen (besprekingen •.achter-
grondinformatie. aktiviteiten ...l
Abonnees kunnen zich melden op



TIEN JAAR LS.W.H. IN LEUV
Tien jaar gel-eden kon je nog opechudding voruokkcn, eenvoudig dool' het
ooord "homaeexual itieit:" hardop uit te spreken, Het op een affiche druk-
ken en uithangen ws hel-emaal- onçehoord, Vandaar het overrompelend suc-
eeD van de eel'ste l'eeko informatieavonden van de L.S.W.B .. Zondel' noe-
merl8t.laaI'dige moeite kreeg je een zaal gevul-d met 400 belanqetel-lenden,
tCMjl- Cr' buiten nog eens zo veel stonden te uachtion,
Nu ie het andere, Als er' een handjevol fanatiekelingen en een aantal
onochuldige zielen gewter'esseem blijken, dan mag je al- blij zijn.
Waar kom je nog mee aandraqen, dat liedje kennen !Je al, zeggen ze. OVer
homoserualiteit !Jeten !Je alles, vinden ze. Homoscxualiteit is namel-ijk
in, het staat goed, OVCI'al kom je het tegen. En het eeuwige gezaag er-
OVer' begint langzaamaan behoor lij k verovelend te 1J01'den.

En toch is or iets dat niet klopt.
Als het waar is dat homo's zo he-
lemaal aanvaard en in de ~odezijn
dan zouden ze toch ~eer moeten op-
vallen. Hoeveel homo's ken jij in
je persoonlijke vrienden- en
nissen kring? Geen. of vast he
ini2. Terwijl je 5 tot 7% vande

10 '"'AAR
erg beslo-

n een paar verenigin
in een sfeer van bijna-klan-

destiniteit hun werk deden. be-
stond homosexualiteit niet. Niet
in de dagelijks ervaren realiteit
n niet in het dagelijkse taalge-

bruik. Precies dit punt is de kern
van de evolutie: honosexualiteit
is namelijk bespreekbaar geworden.
In de vaart van de grote emancipa-
tiebeweging die haar oorsprong
vindt in de jaren zestig, is ook
de homosexualiteit, zij het met
een grotere aarzeling, aan de op-
pervlakte gekomen en als maat-
schappelijk probleem erkend. Homo'
s hebben de status gekregen van
verdrukte minderheid. en als je
jong bent, en progressief, dan ben
je voor de bevrijding van verdru~-

minderheden. dat spreekt van-
~elf.
Hoelvel dBt "SooOrt-verEli:i1E>tlol1dBri-

zonder ge-
volgen blijven, mag het belang er-
van toch niet onderschat worden.
In het elan van de bredere bewe-
ging en de so~s eerder op georga-
niseerde toeristische reizen ge-
lijkende belangstelling voor margi-
naliteit. heeft de homosexuele
problematiek een vastè plaats ver-
worven in de hedendaagse kultuur.
Geen moderne roman zonder zijn ho-
osexuele verhouding. geen eigen-

tijds theaterstuk zonder zijn ho-
mo. Welke regisseur Met zelfres-
pekt durft nog avant garde toneel
op de planken brengen zonder de on
ontbeerlij ke travestietoestanden .
'~lleszins is de grens tussen pose.
naBperij en oprechte belangstel-
ling soms moe1l ijk te trekken.
Zelfs afgezien van de manier

arop, is elke keer dat homosex-
~aliteit ter sprake komt. een keer

wonnen. Zowel de Zangeres zonder
aam en Will Ferdy, als Tom RObin-
on en Robert Long spelen hierbij
n belangrijke rol. In boe

ilms en platen kunnen zoeken
homo's vinden wat hen in de reali-
teit onthouden wordt: aanknopings-
punten en identifikatiemogelijkhe-
den. Steeds meer media, radio en
ranten, blijken zich van hun ver-

antwoordelij kheid in dit verband
bewust.

bevolking, ook van de studentenbe-
volking, toch niet zo maar kan
doen verdwijnen.
Er is duidelijk nogal wat veran-
derd in de afgelopen 10 jaar, maar
er is zeker nog geen reden om de
offers te pakken en er mee op te
houden.

N N WAT VERANDERDE
Ook de wetenschap heeft in de ho-
mo's een interessant en kontrover-
sHlel objekt gevonden. Oe stroom
van boeken en tijdschriftartikels
is niet meer te overzien. Grote
sociologische enquêtes (heel re-
cent nog het lijvige rapport van
een groots opgezet onderzoek van
het Kinsey-instituut in de V.S.)
en nieuwe psychologische studies
verdringen elkaar. Oe vroegere we-
tenschappelijke verbazing of more-
le verontwaardiging over een
vreemd en abnormaal verschijnsel
heeft in vele gevallen plaats ge-
maakt voor objektieve en toch ge-
engageerde belangstelling. Vlaamse
uitzonderingen bevestigen ook hiér
de algemene trend: nog vorig jaar
kon iemand in Leuven tot doctor
promoveren op een proefschrift o-
ver de "Sexualiteit bij Jongeren".
zonder het woord homosexualiteit
ook Iooar êé-nkeer te'vermelden.
Zelfs de Kerk heeft zich niet on-
betuigd gelaten. In het vorig jaar
gepUbliceerde Vatikaanse dokument
(dat erg negatief en afwijzend
was, maar wat kan je uit die hoek
anders verwachten?) werd voor het
eerst het bestaan van homosexuali-
teit als zodanig erkend, en dat is
toch ook al iets.
Tientallen voorbeelden zouden al-
le in dezelfde richting wijzen:
in ons hedendaags taalgebruik is
homosexualiteit onmiskenbaar aa-
wezig.
A~derzijds hebben de 10 voorbije
jaren de ontwikkeling op gang
zien komen van een infrastruktuur
aan homo-organisaties en -vereni-
gingen. Zoals de Leuvense Studen-
tenwerkgroep zich een eigen p~tf
heeft verworven in het geheel van
de universitaire struktuur als
een studentenvereniging zoals de
vele andere, zo hebben de ver-
schillende regionale verenigingen
zich aaneengesloten in een fede-
ratie, die met ministeriële er-

nning en BubsidiHring is gaan
funktioneren als vereniging voor
categoriaal opbouwwerk. vormings-
weekends , en straks zeIfs een aan'
tal Spitaels-mensen. Voor de in-
terne organisatie van dergelijke

verenigingen verwijzen we naar de
bijdrage in het vorige Veto-num-
mer.

Op het eerste gezicht kan voor de
evolutie sedert '68 een positieve
bilan worden opgemaakt. Aan de
positieve kant kunnen we trouwens
nog vermelden dat er geen georga-
niseerde reaktie is gegroeid te-

(2)

gen de homosexuele emancipatie.
Er is geen Belgische Anita Bryant
opgestaan om de heilige oorlog te
preken tegen de pervertering van
onschuldige kinderzieltjes. Geen
Pro Vita trekt ten strijde, hon-
wel ook homo's niet direkt in-
staan voor de gezonde demografi-
sche ontplooiIng van ons volk.

Is het woord homosexualiteit bij-
na ten overvloede aanwezig, de

Als jullie stil zijn. ui ik leu over politiek vertel·
len ...

n de joden ver·

homo's zelf zijn en blijven afwe-
zig uit het leven van de meest
mensen. Wat meer is, de beleving
van hun homosexualiteit blijft
afwezig uit het leven van de mees'
te homo's. Statistici hebben aan-
getoond dat slechts 1 op 10 homo'
s openlijk voor hun sexuele ge-
richtheid durven uitkomen. Oe be-
zoekers van de veilig gesloten
bars en de anonyme kontaktplaat-
sen zijn in dat cijfer inbegrepen.
iet alleen het feit dat dat cij-

fer zo laag is, maar vooral dat
er sedert tien jaar geen noemens-
waardige verandering is aan te
wijzen, stemt velen tot nadenken,
vooral hen die er in hun ent housä-
aste naIviteit van uitgingen dat
het aantal "publieke" homo's als
een meetkundi.ge reeks zou gaan
toenemen. Dat is niet gebeurd.
Velen zijn in hun persoonlijke

ncipatie op een bepaald niveau
blijven hangen: gelegenheidshomo'E
of weekendnichten, die willen ge-
rust gelaten worden in hun ghetto
en er niet aan denken hun homosex'
ual1teit in het leven van elke
dag te integreren. laat staan
openlijk te gaan militeren. Oe
schrik voor de reakties van fami-
lieleden, vrienden, buren. 11.0
ga's zit zeor diep.

Uit do ontwikkeling van,de voor-
bije tien jaar kon me~twee--
ogenschijnlijk tegenstrijdige
rachtlijnen aflezen: het woord
homosexueliteit heeft zich een
plaats verworven in ons taal
bruik, terwijl het gedrag en de
mensen verborgen blijven. Een
leine aktieve kern zet zich in,

maar lijdt onder de indruk van
tegen de bierkaai te vechten.
Een aantal elementen kunnen ter
verklaring van deze vaststellin
naar voor gebracht worden. Dat is
dan het thema van een volgende
bijdrage in dit blad.

Rob Brusten
Guy Alaerts

De Leuvense StudentenWer'kgI'06p Homofilie Ol'girniseerot
_ een pl'aat(Jl'oep

VOOr'uie in kleine groocp en onder' deskundige begeleiding van gedachten
tJil vieeeten over' zijn eigen homosexaliteit en de vraqen en problemen
errond, maaI' niet iail: aansluiten bij een roede bentaande (Jl'oep.
Deze pmatgrooep staat volledig los van de LSWH.
~e komt, verobindt Cl' zich toe de vier' opeenvolgende bijeenkomsten mee
te maken. Data 6 - 9 - 20 - 23 november .
Het lokaal t.laa1' de bijeenkomsten plaatshebben, lJOr'dt je medegedeeld al
je àcJatiftelijk of telcfonsich kontakt opneemt met de LSWH:

MaI'ia-Ther'esiastmat 20
3000 LEUVEN
016/22.25.72

IVETO abonntHuentl150tr.
10. nunvner: 10fr.

VETO 3:
verschijnt woensdag 8 november

aankondigingen en toelichtingen
op aktiviteiten moeten binnen
zijn uiterlijk op donderdag 26
oktober om 18 u op de redaktie

... want de moffen vonden dat zij niet nol'l'nUl
waren ...

... tussen twee haakjes ...

.... Is Jan en Fred vin elkaars handen niet kUMen
blijven zal ik de glnse kl.s buizen I

(overgenomen uit VRIJ NEDERLAND'

Individueel onthaal: dinsdag 16-18u en donderdag 20-2211

PRIJSVRAAG VETO

Er zijn 3 gratis abonnementen op
Veto te winnen (indien reeds be-
taald: geld terug) indien je •
schriftelijk kan antwoorden op de
vraeg:
hoeveel nummers (gewone, extra-
n superge~rone) er in de Veto-

jaargangen 1 tlm 4 verschenen
zijn.
Antwoord sturen naar de redaktie.

OPLOSSING
KRUISWOORDEN

VEro4
verschijnt 20 november

redaktievergadering: maandag 30
oktober om 14u op 't Stuc

aankondigingen en toelichting op
aktiviteiten moeten binnen zijn,
uiterlijk op 9 november om 18u
op de redkatie

(komen hl "Ak:üvLt..4u> " J mogen max-


