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oe zwaer weegt dus die term "zelf
standigheid"?
t is eige"ll1jk meer een streven

naer, dan wel een feitelijke juri'
dische situatie. Er zijn een paar
uitzonderingen die inderdaad voor
100% hun studiejaer zeI
bekostigen.
eemt nen een dat iemand MElt zijn

pakjo shag zelfstandigheid heeft
vOI'\'JOrventen opzichte van thuis?
Dat is natuurlijk onzin.
Toch is er vanuit do jobdienst
nog altijd geen bepaling gevonden
voor de term: wio is zelfstandig
tudent.

Voor een aantal
z'n studieleven

aen
Het "uitzonderingen"
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veJtvolg van p. 1

ie werkelijk nood hebben aan de
obdienst omdat ze hierdoor hun

studiezaak moeten kunnen rooien;
ij moeten per jaar zowat 50.000
r verdienen. Uiteraard worden
en de beste jobs (in zo weinig
ogelijk tijd zoveel mogelijk ve~
ienen) toegeschoven.

Toch zou het interessant zijn te
onderzoeken hoeveel van dit soort
zelfstandigen er op de totale st~
dentenpopulatie zijn. Ous de zgn.
echte zelfstandigen: thuis buiten
en ongewenst op psychologisch, e-
motioneel en financieel vlak, of
geen studiebeurs of geen studie-
lening, of geen van beide. Kortom.
mensen tussen wal en schip.

ONVOLDOENDE QE.N~ORFORMEERD
VOORBEELO 1:
Studente (1e lic. Pol & Soc) zoekt werk aan de kust en heeft volgend
aanwervingsgesprek:
werkgeefster: als je goed en hard werkt zal ik je veel betalen.
studente: dat is goed.
Na anderhalve maand van 7 dagen per week en 13 uren per dag krijgt ze
van de bazin die op dat moment in een opwelling van vrijgevigheid ve~
keerde 1.000 fr!
Oaarom is het niet overdreven deze patroon te wijzen op de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens i.v.m. artikel 4 over de slave~
nij.

VOORBEELD 2:
Advertentie: verdien 40.000 fr en meer per maand bij.
Student laat zich 60 dure aanstekers aansmeren, tekent kontrakt tot
doorverkoop en voor afbetaling (25.000 fr plus intrest) en blijft
niet alleen met de gebakken peren maar ook met z'n aanstekers zitten.

VOORBEELD 3:
Advertentie: stuur mij 100 fr en ik bezorg u morgen werk.
Student stuurt 100 fr en krijgt per kerende post een stenciltje langs
twee kanten bedrukt met adressen van bedrijven die ofwel iedereen
kent (Stella-Artois, Luchthaven Zaventem) ofwel reeds jaren over de
kop zijn gegaan, met de lakonieke vermelding: "probeert u het daar
eens".

VOORBEELD 4:
Studente gaat
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ANTWOORD VETO"".-I.VRAAG
Hier dan het antwoord op de prijs-
vraag in Veto 1 (herhaald in Veto
2) n.a.v. de vijfde jaargang van
dit blad.
HoeveeL Veto's zijn er in de afge-
Lopen vier jaargangen verschenen
(normaLe, ~ra- en supergewone
samen) •

Dr.DG: Kijk, ik heb hier de steek-
kaart en ik ga ervan uit

onze verzameling volledig is
daar is ook een goeie kan

Omdat de A.S.R. zelf niet alle Ve-
to-publikaties heeft, deden we
voor het antwoord een beroep op
Dr. De Goeyse van het A.M.V.S.,
waar we hoopten de volledige kata-
logus van Veto vast te krijgen.
En toch •••

voor. Van het eerste jaar, 74-75,
hebben we 17 nummers, met een
laatste extra-nummer.

.DG: Dat kan wel, dat heb ik
hier niet genoteerd. En

het 2de nummer van die jaargang
is niet genummerd - het is een ex-
tra-nummer - maar het geldt als

VETO: Dat was de Boerenveto, n.a.v. de hulpaktie bij de getroffen
Landbouwers.

Dat doen we z
lij k ook tere
museum en arc
tussen 15 en

volgende jaargangen is er soms I
met een "E", wat dus ex- die brochure (de onthaalbrochure Het antwoord

tra-nummers zouden zijn. En in de - nvdr) die als nr. 1 geldt. 2_d_a_a_r_g_i_n_g_h_e_t

Dr.DG: In de tweede jaargang, 75-
76, dan hebben we 20 num-

mers; die zijn allemaal achter el-
kaar genummerd. Er is wel een dub-
belnummer, nl. 9-10. De derde jaar

nr. 2. Want het gebeurt dat jul-
lie een extra-nummer uitgeven en
dan blijkt het toch in de reeks
te passen.

gang, 76-77 zijn er 22 nummers, en
de vierde jaargang, 77-76, zijn
er 18 nummers; nr. 16-17 is een
~ubbelnummer.

VETO: MaaI' u hebt niet de extra-mmrners en de pamfietten die onder
de naam van Veto verspreid werden ...

Dr. DG: Ja, we hebben er hier 2
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10.000 GEDEELDDOOR 6 = GRATIS ONDERWIJS1
STUDENTENORGANISATIES OVER DE AKTIE

In vo~ig nummer vroegen we de CVP-Jongeren (studentenploeg)~ Groep
Arbeid/VSB en VVS naar hun mening over de aktie rond de 10.000 en
het fenomaen studenten in het algemeen.
In dit nummer (laan we met dezelfde vragen naar KVHV~ MLB en SJW.

KVHV
i6 een IvU6teU.jk geÄ.n6p,i.1leell.de,
V.t~-na.tWnaa.t bewogen
en 6edell.llUA.ti6ch -i.ngutelde t.tu-
dentenvellen-<.g-<.ng. Het "venbond"
t.ta.a..t au..tonoomen heeM alt.
t.P'leekbu.-<.t. "0»1. Leven".

VETO: WaaPin verschilt volgens u de huidige aktie rond de 10.000 van
akties in vorige jaren?

Het was ditmaal goed zicht-
baar dat alle studenten una'

niem achter de aktie stonden. Als
we nu het aantal studenten be-
schouwen dan is dat heel wat meer
dan de vorige jaren. Dit bewijst
dat er inderdaad iets leeft bij
de studenten. Terwijl het in 'S6
meer ging om ruimere eisen: Leu-
ven Vlaams en het recht op meer

inspraak, is het nu een financië-
le eis die geskandeerd wordt, iets
wat de studenten meer persoonlijk
treft. De voorbije betogingen wa-
ren geen verbeten manifestaties,
het waren eerder ludieke akties.
In 'S6 vochten de studenten. NU
was de aktie ludiek, wat op zich-
zelf fijner is. Geweld valt steeds
af te keuren.

V~TD: Nochtans was er het optreden van de rijks~cht.

VHV: MI!n weet niet duidelijk hoe
dit gebeurd i~. Als er door

de studenten geprovoceerd is, dan
is dit totaal verkeerd want de
massa zoekt het kontakt met de

VETO: Kijken de $tudenten volgens u verder dan de 10.000?

VHV: Nee. Door het feit dat ze
re htMtreeks gekonfronteerd

werden met het betalen van 2.300
fr, S.500 of 10.000 fr hebben ze
zich vragen gesteld. Wanneer er
dan kleine akties op touw kwamen,
stonden ze er opener tegenover
dan de vorige jaren. Ook de aktie
zelf verschilde van de vori2e ja-

rijkswacht niet. Als er geen pro-
vokaktie is gebeurt valt het op-
treden van de rijkswacht 100\ af
te keuren.

ren, de mensen werden nu persoon-
lijk aangesproken. Ze zagen te-
vens dat alle studentenverenigin-
gen achter de aktie stonden. Voor
jongeren die uit een humaniora ko'
men waar weinig aan politiek ge-
daan wordt, heeft dit alles enor-
me gevolgen: ze gaan op de aktie
doordenken.

VETO: Hoe ziet u de aktie tegen de achtierqrond van de ekanomieche
~isis en de anti-krisisl.JCt?

Deze dingen worden regelma-
t1.g bij de aktie betrokken

maar dit wordt door de brede stu-
dentenmassa niet als dusdanig
aanvaardt. Het is beter dat men
alleen de punten naar voor schuift
waarover men het eens is. Het is
belangrijk dat de studentenbewe-
ging als één front overkomt. Het
is beter een minimulllJrograrmlanaar
voor te halen en dan het verband
te leggen met de ekonomische kri-
sis; in dat verband kunnen akkoor-
den ontstaan tussen vrije vereni-

gingen, Oe officiäle studentenbe-
weging zou zich moeten houden aan
een minimumprogramma.
Als er toch moet bespaard worden
moet dit niet door het verhogon
van het inschrijvingsgeld of door
een bezuiniging op het personeel.
Men zou het bijvoorbeeld wel kun-
nen door lIen ntralisatie van de
instellingen. Denk in dat verband
maar eens aan Diepenbeek (1). Er
moet geen demokratisering van de
plaats komen, maar een demokrati-
sering van de inwoners.

VETO: Betekent dat "minimumproqranma" dat we ons alleen maar mogen
houden bij de 1O.00?

VHV: Nee, eerst moet de slogan
tegen de 10.000 naar voor

komen, daarna kan men verder gaa~
Dit is de 'out die men de vorige
jaren maa~te, men ging steeds een
prong verder dan de doorsnee-stu

dent WI IU. Voor een goede verstand-
houding 1 het beter de zaken
oed af te lijnen en duidelijk te

stellen. Bv. dit gebeurt in naam
van de studenten, en dit in naam

van dat bepaald aktiekomitee. Als
je een aktie wil die iedereen be-
reikt, moet je ervoor zorgen dat
er een gemene deler gemaakt wordt
van de opinie van alle studenten.
Mensen gaan niet doordenken op
diepere slogans waarvan ze de
juiste toedracht niet kennen. We
nemen dus een realistische stand-
punt in.

Hoe ziet u de toekomst van de aktie? Heeft de aktie kans op
slagen?

De aktie viel erg ongeluk-
kig. Er kwam een nieuwe in-

terimregering die zich vooral
gaat toespitsen op de kommunau-
taire problematiek en daarom den-
ken we dat de aktie nu bijna stil

VETO: Wat denkt u van het beurzenstelsel?

KVHV: Dit is positief) wel zijn
er qua barema's een aantal

verbeteringen aan te brengen. In-
dien iemand net boven een barema
valt en twee kinderen aan de uni-

ligt. Misschien kan men na de
verkiezing bij het opstellen van
een regeringsverklaring eisen dat
de maatregel van de 10.000 wordt
ingetrokken.

versiteit heeft, zou hij vandaag
plots 20.000 fr moeten afdokken,
wat twee-derde is van een maand-
loon. Zoiets maakt studeren een
inv@stering. Daarom moet er drin-

(1) Op de universitaire call1Jusvan Diepenbeek (Limburg) werden het
LUC (unief), de Ekonomische Hogeschool, het Centrum voor Post-
universitair onderwijs en het researchcentrum gecentraliseerd.
Nvdr.

gend een aanpassing en een verbe-
tering van de studiebeurzen komen.

VETO: Hoe staat u tegenove~ leningen?

KVHV: In principe zijn we ertegen.
Een mogelijke oplOSSing

voor mensen uit een hoge inkomens-
klasse die toch willen lenen zou
natuurlijk zijn dat ze de ver-
plichting hebben om een gedeelte
van hun geld terug te betalen.
Voor de lagere inkomensklassen en
de kleine bedienden moet het beu~
zenstelsel echter behouden blij-

ven. Een systeem van leningen zou
op de hals van de minder-bedeel-
den terecht komen. Het zou er dus
op neerkomen dat we het studie- I
beurzenstelsel voorstaan voor wie
het echt niet anders kan en le-
ningen voor wie het nog net niet
gaat. Alles draait echter om een
betere aanpassing van de barema's.

(HOUT)
KltJP
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MLB
i6 de t.tuden.tenolLgan.i..6a.:ti.e van
AMAVA (AUe Macht aan de AlLbu-
dellt. J. Uj wil. de t.tuden.ten alt.
g~oep .tot bondgenoot maken van de
MbUdellt..

VETO: Hoe zi ·t u de aktie r~nd de 10.000 tegen de achte~grond van de
ekono~sche krisis en de anti-krisiswet?

MLB: Het verband is duidelijk: de gen kregen steun én dankten men-
ekonomische krisis grijpt om sen af) 5alik, RBP, Claeys, Ford

zich heen en treft iedereen: de en Boel namen niemand aan Maar
arbeiders, gepensioneerden, zie- dreigen met afdankingen ...
ken en gehandikapten, studenten officiëel dienen sub~idie~ aan on-
en scholieren. De burgerlijke pa~ dernemingen om de krisis op te
tijen vechten om de regeringskoek. lossen; in feite wil men de kri-
De rol van de staat wordt eens te sis laten neerkomen op de arbei-
meer duidelijk. Een staatsschuld ders en de machtelozen. Daarbij
van ~ 1.250 miljard brengt de maakt men alle diensten, z laIs g~
banken en andere rijken per jaar neeskunde, onderwijs, openbaar
125 miljard op. De 10% hoogste vervoer ... duurder en scheldt men
inkomens steken per jaar minsten~ op de werklozen die - vergelij
77 miljard belastingsfraude op eens met hierboven - slechts 49
zak. De regering gaf voor 23 mil- miljard kosten en waarvan een
jard belastingsvrijstelling aan groot deel tewerkgesteld is als
ondernemingen en stal 20 miljard stagiair of in het Bijzonder Tij-
uit de RMZ-kas. Vele ondernemin- delijk Kader.

VETO: Hoe staat u tegen. 've~ een betoging zoals deze van 25 oktober
in Antwerpen waarin arbeiders (leraars ACOD) samen mat studen-
ten opstapten?

MLB: Het is aan ons, studenten.
om alle krachten te verzame-

len tegen de afbraak van de demo-
kratisering van het onderwijs, t~
gen de vermindering van de tewerk-
stelling met 1.600 leerkracht-
plaatsen en afdankingen van pers~
neel. Deze betoging kan het begin
zijn van solidariteit met de ar-

VETO: Wat is uw standpunt i.v.m. het invoeren van leningen?

beidersklasse zelf in haar strijd
voor het behoud van de sociale z~
kerheid en de demokratie: tegen
volmachten, voor demokratie in de
vakbonden (het geval Miel de Bruy
nel. We moeten rond heel de anti-
krisiswet gaan werken en naar de
grote fabrieken gaan.

de studies één à twee jaar voor
hun ouders. Bij leningen moeten
ze minstens vier jaar terugbeta-
len aan asociale Tindemans en Co.

MLB: Inkomensherverdeling moet
gebeuren aan de bron, niet

op toevallige faktoren zoals al
dan niet studerende kinderen. Vol-
gens prof. Huysse werkt S6\ van
de kinderen uit lagere klassen na Vellvotg: p. 4_________________________________________3 ~



Vellvolg van p.3

Dit is sociale lol I,tie. de stu-
diedruk verhogen. het bissen nog
duurder maken. de tudiekeuze in
winstgevende richting beInvloeden.
terwijl de studenten de kans moe-

VeTO: Welk is u~ houding tegenover het al dan niet omstreden optre-
den van de rijkswacht tijdens de nationale betoging?

ten krijgen zich ten dienste te
stellen van de werkende massa in
plaats van de fabrieksdirekteurs.
de Orde der ...• enz.

MLB: Vakbondssekretaris M. Schoe-
ters (ABVV) noemt de rijks-

wacht een staat in de staat en
een ACOD-lid van de politie ver-
telde op 20.11.75 aan Humo: "ei-
genlijk weet niemand nog wie er
de rijkswacht kontroleert. (...)~
De rijkswacht eskorteert staking~
brekende petroleumkaravanen.
rijdt in en klopt op Ford-Genk-p~
ketten. intimideert gastarbeiders.
en ... hargeert studentenbetogi~
gen iteen.
Haer begroting voor '76 bedraagt
11.6 miljard. Als ze bekommerd

was geweest voor een ordelijk ei~
de van de betoging had ze mega-
foons ter beschikking gesteld om
voor ontbinding op te roep~n.
Maar ze heeft 5 minuten gewacht
en 30 paarden op ons ingejaagd.
SJW legt de schuld bij de studen-
ten zelf. maar het is de rijks-
wacht die elk protest beroepshal-
ve de kop wil indrukken. De eni-
ge manier om België demokratisch
te laten werken - als het parle-
ment al niet meer funktioneert.
mag het volk toch wel z'n stem
laten horen? - is de ontbinding
van de rijkswacht te eisen.

VETO: Wat is volgens u "demokratisering van het onderun ie"?

MLB: Als de regering 3.2 miljard
meer uitgeeft. ~an ze 40.000

beurzen van 60.000 fr geven. We
zien dus dat er geld is zoals ho-
ger aangegeven. als ze wil.
Demokratisering betekent gratis
onderwijs betaald door het kapi-
taal - zij profiteert van het on-
derzoek. zij gebruikt de ingeni-

eurs. zij jaagt het ritme op en
verpest de gezondheid van de wer-
kers. De studiedruk moet verlage~
men moet meer groepswerk mogelijk
maken rond vrij gekozen projekten
zodat we de sociale realiteit in
plaats van de theorie in dienst
van de burgerij. kunnen bestude-
ren.

VETO: Hoe staat u tegenover het huidige beurzenstelsel?

MLB: Het huidige stelsel is on- lijk in kollektieve voorzieningen
volmaakt. maar een nieuw zal georganiseerd worden omdat dit

niet beter zijn - kijk maar naar goedkoper. veiliger tegenover af-
de afbraak van de sociale sektor. braakmaatregelen. pedagogisch ver
Het onderwijs moet prinCipieel antwoorder is.
gratis zijn en moet zoveel moge-

SJW
ts e.en 6ympatfU.6e1lende. jongelle.n-
ollgan,û,atie. van de. RAL (Re.vo.t.u.U-
OruWLe. Altbudell6Uga.I. Ve.ze.
6.tILe.e.6t na.aIl. e.en koYl6e.hwe.nt 60CÁ..-
ali.6me., d.W.z. e.e.n 6a.me.nle.v.i.ng
~ de. wellke.nde. be.volk.i.ng e.cht
ze.l6 de. pol.i.t.i.e.ke. en e.konom.i.6che.
macht In. handen he.e.6t, 9 e.ollg e.n.i.-
6 e.eJLd .i.n de.mo /vt.a..t..i..6 che. nad en •

VETO: Welke betekenis heeft voor ~ b~eging de aktie tegen de
JO.OOO?

SJW: Globaal bekeken leiden we
uit de aktie. zoals ze tot

nog toe verlopen is. een drietal
konklusies af. die zich elk op
een apart niveau situeren:
a. de voorbereidende agitatie
(in september) en de nationale
betoging (12 oktOber) tonen eens
te meer aan dat de studentenbe-
weging niet dood id. dat ze nog
steeds in staat is voor een aan-
tal ~ties massaal te mobilise-
ren. Verder wordt hier nog eens
be"est1gd wat marxisten al zo
lang schrijven: alleen de strijd
loont. Zo trok de regering vorig
jaar. na een beginnende mobilisa-
tie in het studentenmilieu. haar
voornemens in om studietoelagen
door leningen te vervangen. Ook
de houding van De Soner is hier
een goed voorbeeld van. Als goei-
e "patron" van de unief. en recht-
streeks ondergeschikt aan Ramae-
kers. bedankt hij wel voor enige
aktie tegen de 10.000. Maar de
schrik voor het studentenprotest
zit er diep ingebakken: veel ver-
baal geweld tegen de 10.000. bij
de inschrijvingen is september
vroeg nen nog de oude bedragen.
maar ..• het nog verschuldigde
bedrag zal universiteit per uni-
versiteit geInd worden. en liefst
zo laat mogelijk. Kwestie van eer

intense studie- en werkgroepakti-
viteiten rond het beurzenstelsel)
en dan nu Ramaekers 11 (met als
voorlopig hoogtepunt 12.000 beto-
gers op 12 oktOber). Daart4ssen
valt de beweging uiteen, verbrok-
kelt ze: telkens weer moet men
een intense aanloopperiode voor
elke aktie organiseren. wat wei-
nig efficiënt is. Een studentenbe
weging die slechts in zulke peri-
odes van politieke hoogkonjunk-

VETO: Hoe ziet u de aktie tegen de aohtierqrond van de ekonomech
krisis en de anti-krisiswet?

SJW: De zgn. ekonomische krisis
is een krisis van de kapita-

listische ekonomie. De motor van
dit systeem is de individuele ka-
pitalist. die winst wil maken.
Krisis betekent in dit systeem
overproduktie: in verhouding tot
de aanwezige koopkracht bij de b~
volking is er een teveel aan ge-
produdeerde goederen: omzet daalt,
winsten zakken. met het gekende
gevolg: afdankingen. sluitingen.
werkloosheid. enz. Een oplossing?
Verhoog de lonen. dan is er meer
koopkracht. en is alles weer in ~
venwicht. Maar dat is natuurlijk
onmogelijk in een winstekonomiel
Oe burgerij met haar napraters
(Eyskens. Geens) zeggen: meer
winst aub. d.w.z. de lonen beper-
ken en eventueel doen dalen.
Oe anti-krisiswetten van de laat-
ste jaren zijn dan ook helemaal
in deze logika opgebouwd: de be-
grippen "matiging". "bezuiniging"
waarmee geschermd wordt. duiden
de pogingen aan om de koek funda-
menteel te wijzigen ten voordele
van de kapitaalbezitters en ten
nadele van de werkende bevolking.
Zo omvat de laatste anti-krisis-
wet. naast de gekende "besparin-

tuur aktief is. "weegt" niet o~
meer strukturele problemen zoals
kursusinhoud. sociale sektor.
huisvesting. organisatie van de
alternatieve lessen, examensyo-
teem. enz~ Kortom. het probleem
van de organisatie en de inhoud
van het onderwijs. Vandaar dan
ook het voorstel van de Tendens
(waarin ook SJW zit) om een Stu-
dentenVakBond (SVB) op te rich-
ten.

gen" op het hoger onderwijs (10.
000. 5.000 fr voor het NUHO. in-
krimping van de werkingstoelagen
aan de unief) nog pareltjes zoals
voordelen voor de KMO's (zeg: ka-
dootjes die de winstvoet verhogero
verhoging geneeskundige kosten.
georganiseerde jacht op werkloze~
volmachten om de sociale zeker-
heid te "hervormen" ("afbraak" is
een betere omschrijving, zie de
uitlatingen van Eyskens in dit
verband). enz.
Oe strijd van de studenten is dus,
als strijd tegen een onderdeel var
de krisiswet. een klassenstrijd.
een strijd verbonden met deze van
de arbeidersbeweging. Oe leiding
van de arbeidersbeweging. ACV en i
ABVV. zijn echter met handen en
voeten gebonden aan de burgerlij-
ke strategie, hun politieke •
"vrienden" (in CVP en BSP) zitten
immers samen met de burgerij in
de regering. Oe strijd binnen de
arbeidersklasse r,omt dan ook
slechts lokaal los. ondanks de
houding van haar leiding. bv. ak-
ties tegen het duurder worden ven
het openbaar vervoer. de akties
van ACOD-onderwijS. stakingen op
RTBF. R

VETO: Hoe staat u tegenover de betoging in Ant~erpen samen met het
ACOD?

W: Voor ons was de gezamelijke
betoging met het ACOD-Ant-

werpen van fundamenteel belang.
Door het overwicht van de anti-
kapitalistische krachten in de
studentenbeweging. doorbreken we
de impasse van het overleg. en or
ganiseren we de strijd. Door de
betoging met het ACOD hebben we
niet alleen Ramaekers onder zware

druk gezet (hij komt zelf uit het
onderwijs) en geven we onze a~-
ties meer gewicht en geloofwaar-
digheid bij grote bevolkingsgroe-
pen - wat de kansen op een over-
winning doet stijgen: maar het is
ook een stap in de richting van
een eengemaakt protest van de ar-
beiders- en studentenbewnging te-
gen de anti-krisiswet.

VETO: Heeft de aktie kans op sLagen?

SJW: Het verder verloop van de te vloeien. Zonaar. op elk moment
aktie moet volgens ons in van de aktie. deze ordewoorden

dit perspektief uitgebouwd worde~ lanceren hee~t enkel als resul-
permanente koördinatie van de ak- taat dat er een front komt tussen
tie met onze onmiddellijke bond- enkele tientallen progressieven,
genoten - de onderwijzersvakbon- zonder de studentenmassa. en ...
den. het WP ... - om doorheen de niets.
aktie een werkelijk front op te Verder noeten we Ramaeker steeds I
bouwen: en niet. zoals MLB pro- tot een dialoog dwingen. kwestie
beert. te pas en te onpas de or- van niet tegen "lucht" te dtrij-
dewoorden "arbeiders-studenten. den. Waarom niet een meeting met
1 front" of "tegen de krisiswet" hen organiseren? Onze tegenstre-
te lanceren. Deze ordewoorden kan vers staan zeer zwak. temeer om-
men slechts geloofwaardig lance- dat het aanblijven van de rege-
ren wanneer ze uit de dynamiek ring niet afhangt van de ant1-
van de aktie zelf komen. wanneer krlsiswet - in tegenstelling tot
ze voor het gros van de studenten de situatie in '75. de programma-
uit de aktie zelf schijnen voort wet en Oe Croo-Humblet.

VETO: Wat denkt u over een leningenstelsel? Bestaat er geen mogelijk-
heid om een rechtvaardig leningenstelsel uit te ioerken?

JW: In de diskussie rond het
probleem "studieleningen -

studietoelagen - gratis onderwijs
- studieloon" opteert SJW ondub-
belzinnig voor de eis "studieloon
nu". In een eerste fase moeten we
zeker werk maken van een verbete-
ring van het beurzenstelsel en
een hervorming van de sociale se~
tor - dit geldt nog meer voor de
~ituatie in het NHOI
We zijn tegen leningen omdat le-
ningen de kostprijs van het stu-
deren in zijn geheel op de stu-
dent afwentelen. Dit komt natuur-
~~~~ h~~~o~ AAn voor een arbei-

derszoon dan voor de zoon van de
direkteur-generaal van één of an-
der bedrijf. Oe invoering van
studieleningen zal de demokrati-
sering afremmen en op termijn
doen omslaan in een "elitarise-
ring". Studeren wordt een voor-
recht voor de rijkste bevolkings-
lagen.
Een tweede reden is: wie nog wel
studeert zal zich genoodzaakt
zien meer "rendabele" studierich-
tingen te kiezen. Studeren vanuit
een sociale bekommernis is er dan
niet meer bij.



OLIE OP HET
In 1974 Z,1: de sjah van Iran tijdens een interuieu afgenomen door
Del' Spieg,-~ en Knack: "OVer tien jaar zijn wij wat de 8ritten~ de
Duitsers en de Fransen nu zijn. Ons volk is een vlijtig volk dat
zeer weetgierig is... En we hebben alle prikkels.~We hebben onze ei-
gen tradities~ we hebben een zeel' oude geschiedenis van 3000 jaar."
Toen kon hij natuurlijk niet vermoeden dat zijn technische opmars
net dool' die tradities gestuit zou ioorden, Maar de strijd van het I-
ranese volk is meel' dan een folkloristische opstand.

DE ."'AH NAAR DE
Na het onderdrukken van do opstand
van Mossadegh in 1953 gaat sjah
Mohammed Reza Phalavi zich bezig-
houden met de modernizering van
zijn land.
Vooreerst was er de Witte Revolu'
tie, een plan van landbouwhervo~
mingen dat grootscheepse verde-
lingen van landbouwgrond tot ge-
volg had. De boeren kregen hier-
door wel land maar geen geld
or irrigatie. Met deze land-

bouwhervorming wou de sjah een
markt kreëren in het buitenland.
Dit gebeurde echter nooit. Int~-
gendeel, wanneer Iran in 1955
nog in eigen behoefte kon voor-
zien moet het nu meer dan de
I 1 t ,an zijn voedsel importe-

n.
E~ nl .Lach raakte de sjah al
niet verder. Hij bracht zijn lanc
in een niet meer te volgen stroan
versnelling. Iedereen die in de
industrie wou investeren kon re-
kenen op massale staatssteun. In
1974 bleken de meeste ondernemin-
gen in de rode cijfers te zitten
en omdat de financiële middelen
voor het projekt uitgeput waren
werd het hele plan opgegeven.
Gelukkig was er de olie nog; deze
bracht Iran tussen '74 en '77 een
slordige 85 miljoen dollar op.
Met deze olie-dollars bekostigde
de sjah zijn leger, de import
van verbruiksgoederen en Westerse
projekten zoals stuwda~n en
stroomcentrales. Verder waren er
heel wat buitenlandse nijveraars

BESCHAVING
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I
die overals KMO's oprichtten en
hierdoor kleine autochtone hande-
laars en zelfstandigen werkloos
maakten. Dit alles ging gepaard
met een jaarlijkse inflatie van
vijfentwintig procent.

Op politiek vlak sloea de sjah
de liberale grondwet van 1906 in
de wind. Deze grondwet is voor
het volk erg belangrijk omdat hij
door een gemeenschappelijke strjJd
van de bazarbevolking en de gees-
telijken was afgedwongen. Het be-
wind van de sjahdynastie was ge-
baseerd op onderdrukking via het
eger en de geheime politie (SA-

VAK). Oe eri1ge toegelaten poli";;
tieke partij was de inmiddels
ontbonden Rastakhiz.

OPPOSITIE: RELIGIES EN WERELDLI"'K
door het volk gevoerd
twee pijlers: een reli-
een wereldlijke.

Het konservatieve kamp binnen de
religieuze pijler wordt aange-
voerd door Ayatollah Khomeini, de
in Parijs in ballingschap levende
sjia-leider. ~tze verzet zich te-
gen elke vorm van monarchie in I-
ran. Hij wil een islamitische
staat met een door het volk ge-
steunde regering. Geruchten als
zou hij zich verbonden weten met
de kommunisten ontkent hij volle-
dig. "Zij willen een diktatoriaal
rewind en dat is in strijd met de

geest van de Islam" aldus Khomei-
ni.

Naast deze vinden we Ayatollah
Sjariat Madari. Tot zijn aanhang
behoren de studenten en de stede-
lijke burgerij, maar niet de boe-
ren en de arbeiders. Hierdoor is
Madar tegen Khomeini in de min-
derheid. Madari dringt aan op een
meer rechtvaardige inkomenspoli-
tiek. een doorgevoerde grondver-
deling en voornamelijk religieuze
inspraak in staatkundige aangele-
genheden. Hij spreekt zich niet
rechtstreeks uit over het aftre-
den of blijven van de sjah.

VUUR VAN DE SJAH
De voornaamste beweging binnen
de wereldlijke oppositie is het
Nationaal Front van de in 1953
met de hulp van de CIA vermoorde
progressieve premier Mossadegh.
Dok hier twee belangrijke en enig'
zins tegenstrijdige figuren.
Vooreerst is er Karim Sandschabi,
onder Mossadegh Kultuurminister.
Deze ijvert voor een sterk onaf-
hankelijk nationalisme in de bui-
tenlandse betrekkingen en op eko-
nomisch vlak is hij voorstander
van staatsinmenging. Hij verklaa~
de zich bereid om onc r de lei-
ding van de sjah een overgangsre-
gering te vormen bestaande uit l~
den van de oppositie. Tijdens
zijn onderhandelingen met Khomei-

ni verrast door het plotse inste~
len van de militaire diktatuur,
wijzigde hij zijn gematigde sjah-
politiek in een anti-sjah-houding,
Hij besloot voortaan op te trek-
len met Khomeini.
Tot zulke koalities bleek de twe~
de belangrijke figuur in het Nat~
anaal F~,nt, ingenieur Mehdi Ba-
sary,an, niet bereid. Hij kant
zich te~en de terugschrijdende i-
deeën van Khomeini en verklaarde
zich niet bereid Iran t:eru, naar
de middeleeuwen te voer' n. !tijis
de leider van de Iranese bi~w,~ging
voor de verdediging van de vrij-
heid en de mensenrechten. Op re-
ligieus vlak zoekt hij kontakt
met Sjariat Madari.

HET LEGER, DE TROON VAN DE ."'AH
Met olie-dollars bouwde de Sjah
zijn leger uit tot het vierde
grootste van de wereld. Het is
ultramodern uitgeru~t en bestaat
uit 220.000 soldaten en 300.000
reservisten. Aan het hoofd van de
opleidingsdiensten en kommando-
eenheden staan 40.000 Amerikaanse
adviseurs. Ongeveer dertig procent
van het Bruto Nationaal Produkt
gaat naar militaire doeleinden.
Op de vraag naar het waarom van
zulk immens leger is de sjah het
antwoord schuldig gebleven.

-.. #

Vandaag heeft dit leger in Iran
de macht in handen. Op 6 november
speelde de sjah zijn laatste
kaart uit: generaal Golam Reza A-
zari werd de nieuwe eerste minis-
ter. De burgerlijke regering van
Charif Emani die er niet 1n slaag'
de door verzoeningsvoorstellen de
bevolking tot bedaren te brengen,
werd hienmee ontbonden.

IRAN: TRAT.OI.CH

Ue vraag die men zich nu kan stel
len is of er gevaar bestaa~ voor
een militaire diktatuur.
De oppositie acht de generaals
niet in de mogelijkheid om het
land weer normaal te laten funkti'
oneren. ~~ze uitspraak steunt op
het feit dat de generaals die de
ministers vervangen weinig of
geen kennis hebben van de hen to~
vertrouwde portefeuilles.
Bovendien kan men zich afvragen
of het leger wel zo sterk is.
Vele jonge rekruten en officieren
bleken tijdens de jongste onlus-
ten erg getroffen. Een officier
zei in een interview met de Nou-
vel Observateur (13-19.11.78):
"Het merendeel van ons is voor
homeini. Maar wat kunnen we doe~

Zij die revolteren worden geëxe-
kuteerd. Wij worden gekontroleerd
door een zeer effici~nt politie-
apparaat.,Maar dat zal niet blij-
ven duren."

N KONOMI.CH

VeIlvotg van p. 4

Iran kan de toevoerkraan van olie
naar het Westen volledig dicht-
draaien.
Door de Straat van Ormus af te
sluiten kan het de Perzische Gol~
landen die Europa voor 70%, Japan
voor 90% en de Verenigde Staten
voor 50% bevoorraden, volledig
afsluiten.
Zelf is het o~ de vierde grootstt
olieproducent. .. ~ rn~ ~-

Door zijn 2.500 km lange grens-
strook met de Sovjet-Unie komen
hier meer dan ooit de belangen
van het Westen op het spel te
staan. Langs Iran kan de USSR een
ongehinderde toegang krijgen tot
Syrië, zijn belangrijkste bondge-
noot in dit gebied en tot Irak.
Een Iran dat anti-Westers zou wo~

den, zou de stabiliteit van de an
dere gematigde naties in het Golf
gebied bedreigen. Verder zijn er
ook nog de Arabische staten die
het regime van de sjah tot een
nieuw doel in hun strijd tegen Is
raël hebben gemaakt. Momenteel 1
vert Iran nog olie aan Israël. I~
dien de sjah verdwijnt zou dit we
eens kunnen veranderen.

On al deze re'denen zag de regerirll
Carter zich dus verplicht om het
regime van de sjah te steunen.
Carters adviseur voor Nationale
Veiligheid, Brzezinski gaf ambas-
sadeur Sullivan de opdracht de
sjah mee te delen dat Amerika met
elke maatregel die de sjah nood-

VeIlvotg: p.6

VETO: Wat is uw mening over het huidige beurzenstelsel?

SJW: De SJW opteert eerder voor
het studieloon dan voor gra-

tis onderwijs, omdat studieloon
verder gaat: het impliceert im-
mers de financiële onafhankelijk-
heid van de student. Niet alleen

VETO: Wat betekent die demokratisering voor u?

SJW: "Demokratisering" is een
mythe - dat tonen Huysse, De

Lannoo, Bosmans voldoende aan. Ei-
sen die de toegang en de organis~
tie van het onderwijs willen de~
kratiseren zijn volgens de burger'
lijke logika te duur. Rentabili-
sering heet dat. Of' ganse wetge-
ving rond de universitaire probl~
matiek staat steeds in funktie van
een ekonomische behoefte, en niet
van een algemeen-menselijk stand-
punt, nl. iedereen heeft, zonder~ 5 -- ~

stelt het studieloon de paterna-
listische gezinsstruktuur in
vraag, maar ook de funktie van ha
onderwijs, met de hele problema-
tiek van de demokratisering ervan.

enige belemmering, recht op onde~
wijs. "Oemokratisering van het en-
derwij s" betekent voor hen dan ook
"meer werklozen". Eisen zoals
"gratis onderwijs", "demokratise-
ring", "studieloon" verwijzen lB1
ook naar een socialistische toe-
komst, want ze gaan de mogelijkh~
den van het kapitalisme te buiten.
In dat perspektief zien we dan ook
de demokratisering op alle niveau'
s: zowel ekonomisch als politiek
als sociaal.

VETO: U noemt de konjrontatie met de
loos?

SJW: De konfrontatie met de rijk~
wacht was niet zinloos voor

zover een ganse groep mensen in
de praktijk met het brutale en o-
verbodige optreden van het repres·
sieapparaat gekonfronteerd werdenl
m.a.w. dit voorval had zeker een
bewustmakend effekt.
Het probleem is echter: hoe bou-
wen we een màssabeweging uit, ver'
zamelen we alle studenten rond de
aktie teneinde te overwinnen. Van'
uit dit perspektief - en dat is
voor ons toch prioritair - was de
konfrontatie zinloos: heel wat
mensen trekken zich terug: "de
zaak is gemanipuleerd door enkele
linksen die provoceren", enz. We
denken dit op te lossen door de

wacht op 12 oktober nutte-

rovokatie van het repressieappa-
raat enerzijds en anderzijds elke
betoging stevig te omkaderen met
een uitgebreide ordedienst, die
zowel de provokatie van de rijks-
wacht als deze van enkele indivi-
duele studenten neutraliseert. Wat
niet uitsluit dat de SJW vindt
dat massabetogingen moeten gekom-
bineerd worden met "hardere" ak-
ties, zoals bezettingen, publici-
taire stunts .•. Over het principe
van zulke "harde" akties moeten
de studenten zelf dan wel akkoord
geraken - op algemene vergaderin-
gen, zoniet snijdt de aktieve
kern zich van de massa af, wat op
termijn zelfmoo~d betekent.

5 - 8 november '78
M.C.
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zakelijk zou achten om de orde te
herstellen zou instemmen. Ook an-
dere Westerse staten lieten Tehe-
ran weten dat zij het regime van
do sjdh een noodzaak achten om hm
behoud van stabiliteit in het be-
langrijke Perzische Golfgebied.
Zij menen dat de huidige oppositie
niet in staat is om een regering

te vormen en het land uit de cha-
os te halen.

Wat al bijna 100% vaststaat is
de stijging van de olieprijs als
gevolg van de ~takingen in de Ira-
nese oliesektor. Verwacht wordt
dat de OPEC-landen reeds in dece~
ber hun leveringsprijzen met 7
tot 10% zullen verhogen.

IN IRAN STRI"DEN DE STUDENTEN
De universiteit van Teheran i3 de
Sarbonne geworden van mei 'r. •
Affiches, afbeeldingen van 'yatol-
lah Khomeini, foto's van gesneu-
velde studenten en belasterende
kari~a·uren bevinden zich op de
muren. In de universiteit zelf b~
pra':en d,) studenten de toestand.
Vele professoren en de rektor M.
Abdellah Chaibani sYMPathiseren
met hen.

Zaterdag 4 november verlaten de
studenten de universiteit. Een
stoet gaat de Sjah Rezalaan op,
de voornaa~ste west-oostas van de
hoofdstad.
De studenten willen Ayatollah Ta-
leghami die pas uit de gevangenis
ontslagen is gaan groeten.
Maar het leger wacht. De soldaten
schieten traang3~ ,ranaten af en
vuren in de luch". 011 studenten
werpen met kas!,eien.
Plots ratelen machinegeweren. R!n
draagt de doden en gewonden naar
de universiteit. Honderden ver-
spreide studenten slaan aan het

plunderen. Banken en winkels moe-
ten het ontgelden, auto's worden
in brand gestoken en barrikades
worden opgeworpen. De gedachte
aan een ander bloedbad, nl. dat
van 22 september, ·zwarte vrijdag'
had hun geest verhit.
Maar dit alles bleek nog maar een
voorspel van'de oproer van zondag
De gense voormiddag hield het le-
er hen in bedwang. 's Namiddags

wanneer het leger weg is begint
de grote plundertocht en verwoes-
ting. Ze hebben het vooral gemunt
op banken, bioskopen, cabarets:
symbolen van de verwestersing.
Maar ook supermarkten en politie-
kantoren gaan in de vlammen op.
ZeI d het ministerie van Informa-
tie, de SAVAK wordt niet gespaard
Op de universitaire campus wordt
het standbeeld van de sjah met
verf overspoten en van zijn voet-
stuk getrokken.
Het is echter een triomf van ko~
te duur. 's Avonds wordt de
krijgswet afgekondigd.

UJIteIl lil TdIeru .. Ik Zwarte VrtJdac.

"Het is te laat voor een terug-
tocht", zei een twintigjarige stu-
dent, ·wij hebben Iran veranderd
en Mis~chien kan het leger een
tijdlang de vrede bewaren maar
ten slotte zal de sjah moeten ver-
trekken.·

M.C.
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de tactls homlnlbusque·
Blijkbaar is iedereen nog niet op
de hoogte van de burgerZijke
stand van vice-rektar Servotte .•
Iemand meende de afgelopen week
z1:jn zoon gezien te hebben in een
les •• Zolang paus Jan-PauZ II
pleit voor het ceZibaat voor gees-
telijken, zien wij onze vice-rek-
tor nog niet met een fiere zoon
uitpakken .• In alle fatsoen ver-
onderstellen wij dan ook dat die
ve~eende zoon een jongere dubbeZ-
gangersuitgave is van kannunik: H.
Servotte. •De Werkgroep voor de MoreZe her-
waardering van de huisvrouw en
het gezin is een wat duistere
vrouwen(?)organisatie, die rond
deze tijd het Zand doortrekt om
de vrouwen opnieuw naar keuken en
kinderen te sleuren, • Werkende
vrouwen en kinderdagverbZijven
worden in de banvloek geslagen .•
Net nu de Europese Kommissie voor-
stellen formuleert om meisjes meer
kansen te geven in het onderwijs,
wil die sinistere ·werkgroep· de
klok eeuwen terugdraaien .• Dat
nenen een aantal Leuvense vrouwen'

.a. van het Vrouwenhuis) niet
en ze gingen dit dan ook vertel-
len aan het theekransje van de
·Werkgroep" in de Generale Bank-
maatschappij. •

De affichenpZakkerij heeft niet
alleen nare, maar soms ook komi-
sche gevolgen .• Het onbesuisd
overplakken is daar een voorbeeZd
van .• Ons oog werd getroffen door
een aankondiging van de bZoot-mu-
eical: "ah Calcutta" (een slap af-
kooksel van "Baiv") op de T1ense-
straat. + Als plaats van verto-
ning zagen we Alma II .• De adem
snokte in onze keel bij de gedech-
te dat Alma-direkteur GU8t Mangel-

hots zich zou gaan vergapen aan
deze blote tits-an-bips-show. •
Aan de plakmuren van Alma 11 kre-
gen we de ware toedracht onder o-
gen .• Op de originele, meestal
afgescheurde (waarschijnlijk door
de Morele Vrouwengroep) Oh Calcut-
ta-affiches stond de zaaZ van de
SteZZa aangekondigd .• Waarschijn-
lijk vreesde deze nultinational
gezichts- en winstverUes door dit
spektakel •• Zodat het uiteinde-
lijk blijkt door te gaan in ciná
Forum •• af gàat daar nu ExpZora-
tion du Monde door ...?•Ramaekers, de Hypokriet .• Sinds
hij de 10.000 heeft ingevoerd,
heeft hij zich niet verwaardigd
enige publieke verklaring hiero-
ver af te leggen via een regerin
verk~ing .• Maar toen bekend
werd dat vanaf 16 november geen
minister nog voor de nationale
omr~ep mocht komen, ging hij in-
eens de Belgische natie de ware
toedracht ven al die studentenher-
rie uit leggen .• Het social1st1scr
verkiezingsprogramma was waar-
schijnlijk nog niet klaer, zodat
hij, bij gebrek ean ander onder-
werp, de aktie probeerde te ver-
pletteren met niet gerelativeer-
de cijfers en zware insinuaties
aan het adres van.uniefs en stu-
denten.

worden aan de Onde2~j8kommis8ie,
• Hopelijk accepteert de fakul-
teitsraad dit initiatief en wordt
er geen vier jaar t, OUUl' en te
zwaard om qevocht:•De studentBn hebben Ramaekers
z'n prietpraat niet in dank afge'
nomen •• Ze gijselden de minis-
ter en eisten een rechtzetting
op radio en tv .• Oe vriBnden
des volks kwamen echter oprukken
en veegden met de studenten niet
alleen de vZoer van het ministe-
rie schoon, maar ook de lift,
meubiZair en dOssiers .• Wearvan
Ramaekers dankbaar gebruik maak'
te om de ravage 'n de nek van de
bezetters schuiven.•De Westduitse middenstanders wil-
len geen oorlogsspeeltuig meer
afnemen van Bankt Nikolaus of 't
Kerstmanneke .• E.n kan"el1er
Schmidt heeft daar 1)/ lmondiç mee
ingestemd .• Die heett er onder-
tussenwel voor gezorgd dat het
echte oorZogsmateriaaZ in het
buitenland zit .• Zo zijn bijge-
volg de Zafresen gezegend met de
Otrag-raketbasis.

•Sinterklaas, kunt u echt geen
uitzondering maken? • Een klein
kanonnetje, groot genoeg om de
onderwijsminister naar Jupiter
te schieten? • Dank u, Sinter-
klaasje 1 •Wie zaterdag 18 november naar d&
Grote AuZa ging voor de akademi-
sche zitting naar aanleiding van
o jaar KVHV-blad Ons Leven,

stond voor een gesloten poort ••
Het KVHV-proesidium vond derge-
lijke zitting wat te hoogdravend
en hed er maar ven afgezien ••
Ooor onnaspeurbare omstandighe-
den stond de zitting echter nog
wel afgedrukt in de akademieene
agenda. • Maar het feestvarken
wordt nog wel gevierd. • Dat zal
je weldra wel merken.

•
Geen studenten of WP in het BAR.
• Maar nu dient het Bar een aan-
vraag .in om de ondervoorzitters
van de Groepsradcn (die in het
Bar zitten) zitting te laten heb·
ben in de Akademische Raad. •
Zijn ze in de Bar zat geworden?
• L'f hebben ze alleszins.

•Jammer dat WaZter De Bock, theo-
reticus van SVB in de jaren '60,
niet aanwezig was op he' gelijk-
namige debat in Leuven •• Maar
die zat toen IHe op he BRT-
scherm in een debat over machts-
misbruik .• Daarin bestookte hij
een rijkswachter-inspekteur-gene-
raaZ met vragen over de verant-
woordeZijkheid van dit korps ••
Zelfs zonder kZeurentv kon je
zien dat het arme rijkswachtertje
er maar bleekjes bijzat.

•
ee, Zwarte Piet, wij zijn hêêl

braaf geweest •• Maar u moet mi-
nister Ramaekers in de stoppen.
• Die is nu zö kwaad op de stu-
denten dat hij verplichte absen-
tefsmeZijsten in de kolleges aan
de unief wil invoeren .• Is dat
geen stout kind?

De meisjesstudenten in Landbouw
willen ook werk maken van de eman-
cipatie .• Ook in het kurrikulum.
• Naar het voorbeeld van de Land-
b. -uuhoqeeohool. van Wageningen wil,
len zij ook een kursus "Vrouwen-
studies" in het progranrna zien op'
genomen .• Er werd hiervoor al
kontakt opgenomen met Wageningen
en in de fakulteit is men bezig
met een steunZijst, die, als hij
zowat 300 handtekeningen (onge-
veer de helft van de Landbouwstu-
denten) telt, overgedragen zal6 ~

•• •



BRIEFSCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL LEUVEN

Oe Werkgroep Amnesty Internatio-
nal, Leuven, organiseert op 12 d~
cember om 20u een briefschrijfa-
vond in haar sekreteriaet.
Doel:
Amnesty International streeft
near de naleving van de Universe-
le Verklaring van de Rechten van
de Mens en van de standaard mini-
mumregels voor de behandeling van
gevangen~n. A.I. werkt voor de
vrijlating van politieke gevange-
nen die wegens hun overtuiging,
ras of godsdienst gevangen zitte~
mits zij geen gewelc hebben ge-
bruikt of gepropageerd. Zij ver-
zet zich in alle gevallen tegen
merteling, on1ndnselijke of wrede
behandeling, en tegen de dood-
straf.
Oe briefschrijfavonden zijn één

van de midd&len van A.I. ~m aktie
te voeren. Er wordt geschreven
naar ambassades en gezagsdragers
van landen waer de mensenrechten
worden geschonden om de verbete-
ring te vragen van de gevangenis-
omstandigheden van politieke ge-
vangenen, om algemeen de schen-
ding van de mensenrechten aan te
klagen.

Na wat informatie over het land
en de gevengene, kunnen de deeln~
mers aan de briefschrijfavond en-
kele brieven schrijven. Voor pa-
pier en postzegels wordt gezorgd.
Kan je deze keer niet komen, geen
nood: iedere tweede dinsdag van
de maand gaat een briefschrijfa-
vond door.

namens de WG-Leuven
Johan Tyteca

sekretariaat A.I.
Blijde Inkor t~tr. 96
3000 LEUVEN

FRANÇOIS GLORIEUX
Op dinsdag 12 december organi-
seert het KVHV een koncert met
François Glorieux in de Grote Au-
la.
Fr. Glorieux is ongetwijfeld één
van onze begaafste pianisten.
Naast een uitstekende techniek
beschikt hij bovendien ook nog 0-

ver een uitzonderlijk groot im-
provisatietalent, en is hij één
van de weinigen die .zowel klas-
sieke muziek, als jazz als zui-
ver entertainment aan kan.
Glorieux is een koncertpianist
bij uitstek, hij wil niet alleen
muziek maken, maar ze ook over-
brengen bij z'n publiek, vandaar
het grote beland dat hij hecht
aan een direkte kommunikatie met
dat publiek.
Aan beide kwaliteiten heeft hij
zijn wereldsucces te danken.

In he' r:...~edeel van het kon-
cert brengt Glorieux Ren reeks
bewerki ngen van thema ,-s van the
Beetles, die hij behandelt zoals
klassieke grootmeesters als Cho-
pin, Liszt, Ravel en Oebussy dat
gedaan zouden hebben. Enkele ja-
ren geleden zette hij deze stijl'
variaties trouwens op plaat.
Het tweede deel van het optrlJden
belooft nog boeiender te worden.
Dan zal hij immers improviseren
met de aktieve medewerking van
het publiek.

Genummerde reservaties (prijzen:
zie kalender) bij KVHV, of pla-
·tenwinkel "Campus", Bondgenoten-
laan 30, Leuven.

IWHV
Krakenstraat 13
3000 LEUVEN
016/22.90.96

DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN ALLERLEI ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN., ,) OP TE NEMEN, INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN, DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (uiterste datum voor kopij: zie laatste pagina Veto)

WEEKEND KULTUURRAAD

Het weekend van Kultuurraad gaat
dus door van 6 tot en met 10 de-
cember in het Kasteeltje van
Wijgmaal.
Er wordt bijeengekomen op vrijdag
6 december rond 19u; dit is be-
doeld als kennismaking zodat de
gesprekken de volgende dagen vlot

unnen verlopen.
Het eigenlijke diskussie-weekend
vangt aan op zaterdag 9 december
om 10u.
Thema's: evaluatie van de huidige
werkingl de toekomst van de kultu-
rele sektor aan de unief en de
rol van Kultuurraad hierin.
Basistekst is verkrijgbaar op Kul-
tuurraad.

Praktische gegevens: vervoer en
overnachting komen voor rekening
van Kultuurraad. Eten en drenk
betalen de deelnemurs. Zorgen Vaal
lakens of slaapzak (dekens zijner.

Best is even een seintje te geven
aan Kultuurraad om te molden dat
je meegaat.

Kultuurraad
't Stuc
E. Van Evenstraat 2d
3000 LEUVEN
016/23.67.73

D,A,F,-LEUVEN EN L,S,W,H, PRESENTEREN FILMAVOND ROND HET
THEMA 'HOMOFILIE'
Op din_Jag 12 deceMber stellen de
Andere Film-Leuven en Leuvense -
StudentenWerkgroep Homofilie een
filmavrmd voor rond het thema "Ho-
mofilie", om 20.30u in Auditorium
Vesalius.
Op het v! orpr-ogr-eeme twee l.or-t>
filMS: LOUISE-MARIE (van A. 0'
hondt) en EMPEROR TOMAOO t r:HIP
(van S. Terajama).
De hoofdfilms is OER JUNGE TOER-
LESS (1966) van Volker Schlöndorft
Deze film is gemaakt op basis van
de autobiografische roman ven R.
Musil "Die Verwirrungen des Zög-
lings Törless" (1906). Dit boek
is een psycho Iog Lach-po H t1eke onb
leding van de in de jaren dertig
gegroeide naziterreur. Het was 'n
ware onheilsvoorspelling.
Het politieke aspekt komt in de
film niet zozeer op de voorgrond,
de cineast heeft aan het gegeven
een wijder perspektief gegeven.
De film is een - zonder enige kon-
cessie aan het sadisme - kwellen-
de, hallucinante en subtiele ana-
lyse van duistere en troebele ge-
voelens (scheefgroeiende seksua
liteit, intellektuele verwarring,
machtswellust) bij enkele leerlin-

gen in een jongensinternaat rond
de eeuwwissêling in Oostenrijk.
Nieuwsgierig, passief en passie-
loos, superieur en geboeid obser-
veert de jonge Törless het gedrag
van zijn medescholieren die een
zwakkeling terroriseren. Wanneer
hij tot een keuze wordt gedwongen
verlaat hij het internaat.
Dit theme behandelt Schlöndorff
zonder enig effek tbej eg , koe I, be-
heersd en daardoor des te indrin-
gender. Twee belangwekkende ele-
menten van deze artistiek boeien-
de film zijn: de soepele, sterke
struktuur en het ekspressieve ka-
merawerk. Schlöndorff weet hoe
hij met de kamera z'n personages
moet opbouwen. Personages die je
na het zien van de film niet zul-
len loslaten, omdat je we t dat
het geen filmfiguren zijn. ~.wel-
Iers, gekwelden en meeheulende
massa vindt men in elke mensen-
groep. Met Matthieu Carrière,
Bernd Tischer. (J.Ss. Film & Tele-
visie nr. 120-121).

In het kader ven de filmavond kan
die "scheefgroeiende seksualiteit'
wel tot enige diskussie leiden.

STENCILMACHINE TE KOOP

Roneo-stencilmachine van bijna
een jaar oud, in goede staat word1
te koop aangeboden tegen 45.000
fr (oorspr. aankoopprijs + 60.000l
Informatie:

BPA
Vlamingenstraat 124
3000 LEUVEN
016/23.67.33



D/N5DA6 5 DECEMBER
BIBLIOTHtEK GODGELEERDHEID, 9-16u

tentoonstelling van R. Bondeel, G. Oe
Cock, P. Caille, V. Gentils, C. Prado
inkom vrij
(org. Fak. Godgeleerdheid)

JUBILEUMZAAL HALLEN, 14-16u:
tentoonstelling: Martin Buber
leven, werk en naleving
inkom: gratis
(org. Fak. Psyc., Ped., Godgel., Recht.
H.I.W. en andere)

STADSSCHOUWBURG, 20.15u
Universiteitskoncert: koor Musica Nova
met "Carmina Burana"
inkom: 100/50 (student)
(org. Rektoraat KULeuven - BRT-3)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u:
Franse folk met Myrddhin en Pierre
susan
inkon: 60/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - KWAM, zie Stuc-
voor-Stuc-krant dec.)

vRIJDAG 8 DECEMBER
KASTEELïJE WIJGMAA~, 1Ju:

samenkomst van deelnemers aan weeKend
van I,ultuurraad
(org. Kulturraad - zie ommekant)

WOENSDAG 6 DECfMBE~

NIEUWBOUW W & L, 6e VERo., 12u:
Fakulteitskoncert: P. Oomberg (hobo) en
C. Evrard (piano)
inkom: gratis
(org. Fak. W & L)

ELCKER-IK, 17.30u:
rep~titie Rood Koor

O.L.VRoUWKERK, 16.15u:
adventsviering: "Een andere wereld ver-
wachten en je ervoor inzetten)
dee lname: vrij
(org. U.P.)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
vormingsvergadering: "herstel van het
kapitalisme in Rusland"
inkom: vrij
(org. MLB-Leuven)

NIEUWBOUW W & L, 6[ VIRo., 2ou:
debat: "Houding t.o.v. het fascisme"
m.m.v. E. oefoort O.ULAK), E. Verhoeyen
(BRT), L. Van Btussel (KP)
in~ ''''l: rij
(org. Verontruste Historici)

CONCERTZAAL LEMMENSINSTITUUT, 2ou:
orgelrecital door Niels Aage Bundgaard
inkom: 100/70 (studenten en -21) VOor-

af bespreken: 016/23.39.67
(org. Concertvereniring vh Lemme~s1nst.:

'T STUC, ANIMATIEZAAL. 2 . ..I:

toneel: "Verschrikkelijk rerstandig" van
M. oidden, met R. Van het Groenewoud
inkom: 120/60 (steunkaart)
((,roz.Kultuurraad - Politika, zie Stuc-
v(~r-Stuc-krant dec.)

GROTE AULA, 20.30u:
benefietavond met Rum t . .'. Oe Appel-
tuin
in~om: 150/100 (voorverkOOp)
(org. Appeltuin - zie ook Stuc-voor-
StUC-krant nov.)

MRRNDA6 11 DEef MBE R

ZRTE.RD~G> .9 DECEMBER
PROMOTIE ZAAL HALLtN, 15u:

onferentie n.a.v. 100 jaar Martin
ber, m.m.v. E. Levinas
inkom: vrij
(arR. Fak. Psych .• Ped .• Gods2el .•

DONDERDRG ~ OECEMBfR
SPoRTA-SEKRETARlAAT, 20u:

vergadering werkgroep Wetenschappelijk
Onderzoek Sport (research i.v.m. sport
in de verschillende fakulteiten)
(org. Sporta Studentenwerking)

ELCKER-IK, 2ou:
reeks "Dm en rond de krisis": "de over-
heid in de ekonomie: scheidsrechter 0&

belangenverdediger"
inkom: 40
(org. Elcker-Ik Leuven)

STUC, ANIMATIEZAAL, 2ou:
VRG-floorshow
inkom: ?
(org. VRG)

, T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
inleidende lezing Transcendente Medita-
tie
inkoM: gratis
(org. Centrum voor T.M.)

SPoRTA-ZAAL, 21u:
BPA-fuif
ink ''''l: niet gratis maar demokratisch
(or-r , ""'A)

PROMOTIEZAAL HALLE ~, 1Ou:
konferentie n.a.v. 100 jaar Martin Bu-
ber, m.M.V. L. oequeker, A. Soeten-
dorp, K. Waayman, J. Sperna-Weiland.
J. Broekman
inkom: gratis
ï or-e, Falt , Psych., Ped., Godgel.,
Recht., HIW)

SEKRETARIAAT AMNESTY INTERNATIONAL, 20u:
briefschrijfavond
(org. Werkgroep Leuven A.I. - zie om-
mekant)

lVERSITAIRE PAROCHIE, 20u:
bijeenko~st van begeleiders eerste-
jaarsgroepen
(org. UP)

WOENSDRG 13 DECEMBER
STUC, ANIMATIEZAAL, 14u:
middagvoorstelling: Paul Rans en Lie-
ven Misschaert (balladen en luit uit
Middeleeuwen en Renaissance) en Aran-
da (gitaar)
inkom: 60/60 (steunkaartl
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
Stuc-krant dec.)

ELCKER-IK, 17.30u:
repetitie Rood Koor

ERK, 18.15u:



raad
(org. Kultuurraad - zie omme~ant) - I 'T STUC. VERGADERZAAL. 2Du:

vergadering Wetswin~el
(org. Wetswinkel)

20NDRG, 10 DECEM8ER I
'T STUC. VERGADERZAAL. 2Du:

GDT: ZAAL _T. ,uIS. 11u:
vonmingsvergadering SJW

zondagmiddag~oncert met Trio Ravel
in~om: vrij

inkom: 40/20 (CJP)
~org. SJW)

(org. Kulturele Dienst Stad Leuven) 'T ;TUC. ANIMATIEZAAL. 2Du:
Re\ue nmaanse
inkom:
(orll. ,enmania)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS. 11u:
zondagmiddagkoncert met VlaaMS Strij-
~erstrio
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

'T KERSOUWKE. 15u:
poppentheater: "Repelsteeltje" door
Houtekop (St-Truiden)
inko~: 30/25 (CJP)
(org. Iulturele Dienst Stad Leuven)

'T STUC. VERGAOtRZAAL. 2D.~Ou:
algemene vergadering Kultuurraad

STUDIEHUIS PATERS JEZUIETEN. HEVERLEC.
spreekbeurt in reeks "Tijdsgebeuren
als opvoedingsappel" m.m.v. E. De
Jonghe (secr.-gen. Pax Christi
inkom gratis
(org. F ,k. Pedo & Psych.)

PROMOTIEZAAL • I,ALLEN. 20u:
koncert n.a.v. 100 jaar Martin Buber
door Ch. Storosum met "Musik des Ju-
di!.chas Volkes"
inkom: gratis
(org. Fak. Ped .• Psych .• Godgel .•
Rel:ht.. HIW en andere)

'T STUC. VERGADERZAAL. 2Du:
vormingsvergadering SJW
ink ,~: vrij
((rg. .JW)

'T ST ,Co ANIMATIEZAAL. 20.30u:
fL ,nub: "Metropolis"
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
Stuc-krant dec.)

ZAAL OER HALLEN. 21u:
GIST-fuif
ink,IM: ?
((Irg.Geëngageerde IngeieursSTudenten)

'T STUC. VERGAOlRZAAL. 20u:
vonmingsvergadering AIB
inkom: vrij
(org. AIB-studentenkern)

'T STUC. VERGADERZAAL. 20u:
inleidende lezing Transcendente Medi-
tatie
inkom: vrij
(org. Centrum voor T.M.)

ELCKER-IK. 20u:
reeks "Ziekten van deze tijd": is
ouder worden een ziekte?
inkom: 50
(org. Gezondheidsraad Leuven - Elcker-
Ik)

OE VALK. 20u:
debat: "Jeugdbeweging"
inkom: gratis
(org. Nieuwe Brug)

PROMOTIEZAAL HALLEN. 20u:
konferentie n.a.v. 1 lO jaar Martin Bu-
ber. m.m.v. pro . Oekeyzer
inkom: gratis
(org. Fak. Psych .• Ped .• Godga l.•
Recht r» HIW)

'T STUC. ANIMATIEZAAL. 20.30u:
Amerikaanse hedendaagse muziek met:
J. Cage en G. Crumb .
inkom: 80/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
Stusr-krant dec.)

AUDITORIUM VESALIUS. 20.30u:
filmavond over thema "homofilie"
inkom: 40
(org. OAF-Leuven - LSWH. zie Vete p .•)
en O!TITIekant)

GROTE AULA. 20.30u:
pianokoncert door François Glorieux
inkom: 150/100 (stud. en CJP)/60 (KV
~)
Corg. KVHV - zie ommekant)

AUDITORIUM K. CAMPUS ARENBERG 111. HEVER-
LEE. 21u:

filmforum Heverlee: "Scarface"
inkom: 40
Corg. Heverlese kringen - Kultuurraad
- zie Stuc-voor-Stuc-krant dec.)

DINSD~r;, 19 OECENBER
GROTE AULA. 2D.30U:

jazz Met Art Blakey and the Jazz Mes-
senger
inkom: '150/100 Csteunkaart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
StUC-krant dec.)

AUO. K. CAMPUS ARENBERG rrr , HEVERLEE.21L~
fi lmforum Heverlee: "Oe Maagdenbron"
inkom: 40
(org. Heverlese Kringen - Kultuurraod
- zie Stuc-voor-Stuc-krant dec.)

STUC. ANIMATIEZAAL. 20u:
Open Podium Landbouw
inkom: ?
(org. Landbouwkring)

ST'IC. VER I ,AD':RZAAL. 20u:
vonmingsvergadering: "zijn de erbaf-
ders nog revolutionair?"
inkom: vrij
(org. MLB-Leuven)

'T STUC. AiHMATIEZAAL. 20.30u:
kla~sieke maar steenglmde film: "0
Hax.sn"
inf m: 50/40 (steunkaart)
(org. ~ultuurraad - zie Stuc-voor-
Stuc-krant dsc.)

DECEMBER
EL~~èR-I~. 17.30u:

repetitie Rood Koor

.COt-.,lR-"AAL LEMMENSINSTITUUT. 18.30u
EN 2' .30u:

ker'thoncert door vokale en instru-
mentale ensembles van het instituut
met Gregoriaanse en kerstmuziek
inkom: 100/70 (stud. en -21)
(org. Concertvereniging van het lem-
mensinstituut)

GROTE AULA. 20u:
voordracht door prof. E. Schil le-
beeckx
inkom: gratis
(org. UP)

'T STUC. ANIMATIEZAAL. 20.30u:
t.onar L: "I~aspar"door J. .cbcanear-ts
inkorr:120/80 (steun~aart)
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-
Stuc-krant dec.)



WEGWI-JZER
HANDBOEK VOOR DE WERKLOZE: "DE RECHTEN VAN DE DOPPER"

Ook voor vele studenten verloopt
het eerste na-universitaire kon-
takt met de "wereld" via de RVA.
Oaarom aandacht voor een initia-
tief van Wetswinkel en Ooppersko-
mitee Leuven: "Oe Rechten van de
Dopper".

Doppen is precies niet zo gemakke
lijk als men denkt. O'r komt nog-
al wat bij kijf,en. Je wordt ziek.
je zou graag een herscholingskur-
sus volgen. er hangt een schor-
sing boven je hoofd .•. Wat moetje
dan doen om geen potten te breke~
Om je recht op dop zo volledig m~
gelijk af te dwingen? Over de werlt
loosheidsreglementering wordt veel
onzin gespuid: van halve waarhe-
den over verdraaiIngen van de fei"
ten tot onversneden lulkoef. De
wetgeving terzake is trouw, ns ook
helemaal niet te snappen. Een on-
sa~nhangend geheel. verluchtigd
met onbegrijpelijke termen. Kort-
om: doffe ellende. •

Door de toene~ende krisis is het
totaal eantal werklozen J;estegen

tot onfatsoenlijke hoogten: 300.
000 doppers met daarbovenop nog
zo'n 200.000 mensen die werkloos
zijn maar niet kunnen doppen. Een
half miljoen.

Daarom: "De rechten van de dopper,
Han~boek voor de werkloze".
Onmisbaar voor alle organisaties.
diensten. instanties ••• die te
maken hebben met problemen i.v.m.
dop. werkloosheid. krisis. Voor
het eerst in Vlaanderen verschijnt
een publ1kati~ die poogt op een
bevattelijke menier de hele werk-
loosheidsreglementering te door-
lichten.

We geven geen neutrale informatie.
Maar we kiezen partij. Voor de
dopper: die na 17 jaar trouwe
dienst op de keien vloog. die met
16.000 fr dopgeld zijn hele gezin
moet rechthouden. die niets meer
om handen heeft en zich overbodig
voelt. die geschorst wOidt omdat
hij zogezegd te lang aan de dop
staat.
Daarom gaan we regelrecht in te-
gen de hardnekkige vooroordelen
over de doppers. Daarom duiden
we telkens aan waar de wetgeving
fout zit en de werkloze in de kou
laat staan. Daaro~tonen we het
direkte verband aan tussen de
scherpe kontrole en het hardere
optreden tegen de doppers ener-
zijds en de herdnekkig aanklampen"
de krisis anderzijds.
Kortom: strijdbare informatie.

Bestellingen via overschrijving
van 70 fr. met vermelding van "De
rechten van de dopper" naar:

Wetswinkel Leuven
Tiense!ltraat 124
3000 LEUVEN
ASLK 001-0778287-35

NEDERLANDSE MUSICAL "FOXTROT"

Op 11 en 12 december urganiseert
het Kultureel Cen'"r-un van St -Pf e-
ters Woluwe. ~.~ •. Kunst- en
Cultuurverbond het Iptreden van
de succesrijke Nederlandse musi-
cal "Foxtrot". geschreven door
het befaamde duo Annie M.G.
Schmidt en Harry Bannink. en net
akteurs o.a. Willem Nijholt en
Georgette Hagedoorn.

Oe geschiedenis speelt zich af
tegen de achtergrond van werk-
loosheid. naderende oorlog en de
glamour en glitter die tegelij-
Kertijd Kenmerkend zijn voor de
jaren '30. waarin de musical ge-
situeerd is. Maar de auteurs he~
ben geen beelden uit de dertiger
jaren willen kopiëren. "Foxtrot"
is een parafrase van dit decen-

nium.
Onderwerp: een werkloze homofie-
le leraar tracht aan de kost te
komen door als entertainer op te
treden een cabaret je. Samen met
zijn kompagnon woont hij in een
pension. beheert door twee vrou-
wen. Relatieproblemen komen op
komische en tragische manier aan
bod tussen de bewoners van het
pension. waar ook nog een oner-
varen meisje uit de provincie
haar intrek heeft genomen.

Toegangsprijzen: 400. 350, 300
en 250 fr; rel uI Lie van 50 fr
voor studenten, (.JP en groepen
(vanaf 20 personen).
Plaatsbespreking en inlichtingen:

ult.Centr. St-Pieters-
Woluwe

Ch. Thielemanslaan 93
02/771.14.93

STUDENTENGETUIGSCHRIFTEN VOOR UITSTEL MILITIE

De studiegetuigschriften om uit-
stel voor militie te bekom n wor'
den vanaf 11 DECEMBER e.k. door
de jaarafgevaardigden uitgedeeld
aan de studenten die voor hun
hoofdinschrijving regelmatig in-
geschreven zijn met lessen vol-
gen.
Alle andere studenten dienen dit
getuigschrift af te ~alen op het

Studentensekretariaat van de u-
niversiteit.
Oe jaarafgevaardigden kunnen de
studiegetuigschriften van hun
respektievelijk studiejaar afha-
len op het universitair studen-
tensekretariaat vanaf 7 OECEMBER
e.k. tussen 9-12 en 14-17u.

Studentensekretariaat
Universiteitshallen
Naamsestraat 21
3000 LEUVEN

strijdliederen. Mogelijkheid tot
overnachten om goed uitgeslepen
te zijn voor de mars die begint
op
+ zaterdag 23.12.78: vertrek van

de eigenlijke mars richting
Mechelen, met onderweg: versprei-
ding van informatie, zang, stunts
bevoorrading, hier en daar ont-
haal door plaatselijke enthousi-
astelingen ... !liltlaatste deel
met fakkels om te eindigen met ge
zellig samenzijn en avondmaal.
Oaarna stevig slapen.
+ zondag 24.12.78: een brok trein

richting Brussel. Daarna een
niet-zo-lange mars naar Brussel
waar op de middag een slotmeeting
is voorzien mot enkele sprekers
van vredesbewegingen. Daarna gaat
een delegatie naar de ambassades
van de USSR en de US de petities
symbolisch afgeven, alsook naar
het ministerie van Buitenlandse
Zaken (eventueel later omwille
van de zondag).

Alle verdere informatie, aktiema-
teriaal. petities. manifesten,
goede voorstellen. affiches. stick'

VREDESMARS

Rond de Kerstperiode ligt het the
ma "Vrede" gemakkelijk in de mond
van velen. Tevens kennen we de
laatste jaren een groeiende inter
esse voor de problematiek van be-
wapening en ontwapening.
Op 21 oktober kwam in Leuven, op
initiatief van DKLJ, een komitee
voor de Vredesmars bij elkaar. De
deelnemers bespraKen uitgebreid
een voorstel tot manifest en kwa-
men tot een eensgezind standpunt:
een duurzame vrede is pas mogelUk
als de twee groten Amerika en Ru&
land worden aangeklaagd en zij
vooral gedwongen worden tot een
konkrete ontwapening.
Propaganda maken voor de weerloo&
heid van de kleinere landen, .a.
de landen van de Derde Wereld,
zou alleen maar de overheera!ngs-
drang van de groten aanwakkeren
en daarenboven het gevaar voor
plaatselijke en wereldkonflikten
op langere termijn verhogen (cfr
Tsjechoslovakije).

Wat is er gepland?
+ vrijdagavond 22.12.78: VREDES-

KONCERT in het Antwerpse; te-
vens samenkomst voor de mars. Op
het programma: optredens gaande
van punk-rock over kleinkunst tot

ers ...
Vredesmars
Blijde Inkomststr. 52
3000 LEUVr:N
016/23.60.0f

• ••• • • • • ••• • • •
KWAM ZWART-WIT FOTOWEDSTRIJD 1978 - 1979

De kring Kunstwetenschap. Archeologie en Muziekwetenschap (KWAM) or-
ganiseert een zwart-wit fotowedstrijd, open voor alle studenten van
de KULeuven.
Er is geen opgelegd thema, en de foto's dienen ingeleverd v
nuari 1979 op het KWAM-sekretariaat.
Een aantal prachtige prijzen zal verdeeld
De tentoonstelling volgt tijdens de maand
Voor inlichtingen en reglement: 't Stuc,
Succes!

r 11 jc!t

worden onder de winnaars.
Çebruari 1979.
WAl"',je kring.

r.WAM-sekretariaat
Nieuwbouw Wijsbegeerte & Letteren
lokaal 04.34
Blijde Inkomststraat 21
3000 LEUVEN
016/23.88.51

• • • • • • • • • • • • • •

IMRA staat voor "Internationale
Ruilbeurs Antwerpen".
Je kan er op 4 maart 1979 terecht
voor alles wat met mineralogie
te maken heeft: mineralen, edel-
stenen. fossielen, optische in-
strumenten, vakliteratuur.

IMRA '79
De ruilbeurs gaat door in de
stadsfeestzaal Kielpark, St. ~Ir-
nardsesteenweg in Antwerpen, en
wordt georganiseerd door de Aca-
demie voor Mineralogie vzw.
Verdere inlichtingen:

Academie voor Mineralogie VZW
t.a.v. Ir. A. Van Kerrebrouck
J. Hendrickxstraat 49
2120 SCHOTEN
031/58.52.55



WAT IS ERVAN DE DEMOKRATISERINGVAN HET ONDERWIJS?

In de vorige twee aflsvepingen hebben ~e gezien dat:
1. het univepsitaip ondepzoek nauwepe kontakten zoekt met de indus-

tpie;
2. de industrie votgens bepaalde principes ~epkt (ver~gen van de

pPOdUktivitcit in dienst van vephoogde rendabiliteit), die zich
kepen tegen de g~one mens: ~erkLoosheid, milieuvervuiling, verhevi-
ging van de (ovepppoduktie-)kPisis;
3. daarom de inhoud van het universitaip onderun-i» en het veteneehap-

pelijk onderzoek niet afgestemd zijn op de noden van de g~e
menu: een veiligep, pustiger, intepessantep, milieuzuiverder bestaan

(DEEL 3)

en arbeid;
4. "demokratrieer inq van het onderuiáe" alleen voop de finanl..!iële

drempel gold en dan nog (VETO 2, p.2 over de beurzen);
5. men die "demokratrieerinq van het I'lndel"..njs"~ep aan het afbreken
is (VETO 1 ovep de 10.000 en over de antrikr ieieuet l,

Dat objektiviteit van de ~etenschap n"et inhoudt dat de toepassingen
"objektief" zijn, wordt nog eens beeproken in een artikel üit 1
Vepdep twee teks~en van het weekend van Sociale Raad (é~n van de
raden van de A.S.R.) van september '78: ~I€n over de doeZsteHing van
de Sociale Raad en de tueede over de pol en de gpenzen daarin van
het medebeheer:

'UNIVERSITAIRE' ENKETES OVER

DE GASTARBEIDERS EN DE ONDERNEMIN~SQAAD

De "I"UI stelt zich of het maken van enktles niet de taak IS van SOCIO-
Ioaen en I'\vcholOlen, Deze menKn weriten echter binnen een bepaaJd
kader. De enkètes d~ zij maien noemen wij bu,..er1l)ke enktles De ee-
tckenis hiervan komt klaar tOl uiu,. bij ccn"robIcem als dat der YTUm·
df' arbeid~

• V'/'III leven In m'H,.~/r, o«r~lIOiJ<lt troIlrn tn ~II"" CM'

lVJId'}é'ndt,rld aan Juut _d,", Om loclt _ UI$MI ~iik: Uil
pao« Iranfrll te spare« .•
• ~"l/,n:f'Jli. p'Ó'_"IIll>OIId, t,umd,/"",,, UilItf'l urro"duum,nl
1.,,;4moeten Zl<aar,m,,,,I,,4 ", o"":o,,d 1<,r4 dot" .•
-Ilrt lI'lol, la" onr« 0",1i", is drs I""""S", noorma" d, "00"
dr» '" d, R'" oonten l'O" hf'l Rasllo"d mu, U'${ h,II,,, mf'l dr hu,,·
ne, 0" b"n" Uil I'l'{)f'lLo" onu4"h,id ril l'O" iJoI,m'II' mudal
uilrrJI ",loJ" I'lol"" huil.

,CItaten ~CondItions de vre ct de sanle des mi,ranls el de leurs
fa.milles - Ed In~1 de SocIOIOIJ~ 8naeliCl I

De vreemde arbeiders doen hel smeri,sle en het lasu,sle "'edt. Ze
worden dIkWIJls te "'elnia betaald en op allerlei manieren op hun loon be-
drOfCn, Zt hebben acen politieke rechten. Ze kunnen niet lezen. met
chnjven en de lul moeilijk spreken ~ze kunnen Zich met ~crdcdl,en, Ze
worden uit,ezoaen door de hUI'iCiaclWlr\. Ze krij,en '"J"'el onbewoon·
bare krouen

On alle\ "'ordt door de buraer1ijke enkèt~ •• sl,esteld ,o.1ur•• deze
"a<t\telhn, aebeun In hel 'olaende kader.

·Sc>C"ioloRlSchbtsrltoul<d "'1f'4,,,, m'R,all' ee« Ir,U'II la" d,
mens IJr" hf'l.rv"d"bÎ,d ",f'I mi" olmu, '''''"lt I< Ü:'R'"' .0" d,
.~rJclt,Il,,,d, 101.11)""d":.ull ,401,,,iJch, JIIua,;, btpol'II Hf'I m,·
"Oli,problum J"II :id, do" ou4 Wk," d, J<K/oIoo, 'Jlt""ul a/J
ee« p,ublum l'Ollal ol"'f'I aonpoJJ'''".

,CII ... t • SoclOloaischc a<prk'en -an de ml.raue. Pro(. M. Ver.
ichckn I

Hier aceO de bu,..er1ijke enke'e zich blooÎ: De tiu,..er1i}b enkete Wil
llch ~rordoen a" leer e .... kt. ciifel'Tlllu,. wclen\C~h,.. : de v,..n
moeten ~nduodll en neulraal llJO Het ondcrzoek\ObJrkt InOC'Ieukt
om~h'e'en zIJn. enz».
Deze '",eten\ChapprliJk~' CI<moet echter een andere ers umoeflcren :
de buracrhJlo.e enkete moet 10 zIJn ~stekl dal elk~ noUe ':on kI.sscult·
toUItI'" en 'an kl~\\Condcrdrukkl", "'urdt ac .. cerd
OnlC ·",eten\Ch.pper' spreekt o'er ·hf'll"U,,, 10" dt m'''J Ol" hf'l
,r .."d"bi,d. cn o\er .0101"'" aaIlpoJfI"" W.nneer een Griek~ k.. ,
pitaIJ\! ."'" h" """d"bi,d I,d,. dan zullen hem In hello.omronabele
8rus~el\C Hllton·hOIel 'niet 'cel moeilijkheden biJ LIJn 'OO"fkJSJI"Il' I~
.. acht~n stun

Men behandelt het probleem In neulral~ lermen 'an .I,rUt" altr hf'l
"onû/(,bi,û. en '-an ·oonpoSJ"'R' opda, alle kl ..,~lo.enmerken zouden
kunnen .e .. eerd .. orden.
De palroons ",illen ondcrd.lniac. ha ..!"'roelend~ urbeKlskrachten. die

.. rini, '~elel,end zIJn en Zich ,enukkellJk 1..len ml\bruiken. die o\(r·
uren willen doen ah het de p;itroon p;i,t . .Jle "'elnl' 'raten Inwc h~,i~.
fit' en 'elhaheld die nlel 'erroeren al, hel ntme ,erdubbeld o('erdne'
oudlad wordt Kaplt..!ISI zIJn belekenl prr definitie: hel rechl hf'bbcn
rbeider\ op die ma.nler op It wen en tc onderdrukken

Onze 8cI"sche Ilrbclde,", onderpan dit lol In Ford-Gcnk. In 8ell·
Antwell'tn en in UC~nl.
Mur de Uplwisten nuen hierbij ",cl met een kit," problccm: hel aI,t,
meen ontv.ikkehnpprll en het verleden 'an de arbeidsstnjd beleu.cn dc
plWlst soms om de arbeiders werkehJk tOl de IfOnd uil Ie builen

De kapitall\tcn hebben echter een mou" weren Ie p;i,~n ... n dit pro-
bleem De fabneksdlrekteurs pa.n werk'olk ronselen In Gnekenl~nd.
Turkuc en Marokko, Deze mensen zijn tOIaal hulprloo\ un hen 0' erJe·
leverd en ziJn \OC1a.&! en ekonomisch aed"'on,en om z.lChde meest bar-
~ uitbulÛ/l' IC laten ...elaev.llen, Er stelt zich hier ,een enkel prö-
bleem van aaripassina.
De vreemde arbeiders ziJn perfekt unaerut aan de bestaande uilbulun
van de arbeidersklusc; Men zou '" zekere z.ln kunnen zegen dat ZIJ
'beter' aanacpast zijn UIl ons systeem .en uitbulun. dan onzc elacn ar-
beiders.

(CItaat OI'pIUs_n voor mcdcz.,
mUil. Or " Ceetsier)

011 CItUl onthult ~oIlcd .. de ~Iinacn van de bu,..er1i.Jke enktIe.
De moderne Industne eist een steeds hoiIcre produktJVltell" HiervOOl'
heeO ze arbeiders nodll. Wanneer de arbeider z.îdI nt.I als mens tekon
YOf'Ir ,edaan. moet ciaaJ',.oor een opIoss"" worden ,ez.ocht, Maar niet
f'lke oplossina komt in aanmerlulII.
De socio-~ycbolOOS I11III alleen zoeken binnen hel Udcr VUl de belM·
n "In de industne. De emge JUlsle opIo.sin, IS die welkt de arbeider

verzoent met lijn poslue en hem produktief maakl
Onze bcdrijfsp)ychok'!len "'orden niet op enkele UI!tntUUrd Omd.1 I

men het zo ueh, ,indt dat de arbeider ZICh ,ccn vol ..... rd'. mens 'oeh
De soclo-psycholOOS "'ordt alleen betaald om de problemen "an de in-
dusrie op te Iu)scn Indien de 'oo,..esteldc oplossinacn 'onrecht-
lreeks aeen 'er1lootde Irbeldsprodukt"itell "OOI' It~ol, had. dan zou ,
men naar een andere moelen zoeken

lUChap In de ondemt·

. ,

(I, 'i'. .., '-' :\~.. . ':~:::
~.~ \/

Door jarcnlanac strijd heefl onze e,sen arbeidel'\klas~ reeds heel .... 1
matericle .oordelen kunnen al'dwiaaen van hel pauonul. Ott ~Ieh de kl·
pitalist voor ,nieuwe problemen :

... ,_,Ift4U d, _milt nod'II'" d, ,1Id/dlnul o" iU,Id, la".
tUn "I,UkIij! I"'II;,d tWNd'''. ~IO#I"'" meer 1, lIdal" b,·
Itot!"" :lC'hIIQ(JT d, .000,roNIl' dn""". ""'11motSI I< ,1101 hf'l
~u!Ir.bm," dOI"II ,otd 10011."C'hl", orbtid, IU"s,iR" ar~,dJ'
omslaNi"It,d'II ,n tU'I"IJI" mDUnrl, !wor,,,, "11,,,Jam,,, ";f'I
40""11 !JOlSIaa"om d, ar~ûJ"IU ~'t'l"''''''mf'l d, i"'uJlnil, or·
btûJ. Aldus bl"I, 1IJ,1I,,'flJllI4IlII, lalTIJ4' .,rbtlf'nll"n '11h" 10'
UI" d, arbtid" It" 0111"'0'1'11 1IÎ'II,mi" toorlbtsltuUI •

(Cltut : orplusmen voor medezegenschap '" de ondcrnc·
tnJna, Or P Coets,er)

De arbeider voeh ZICh ccn radc~ in de fabriek, een 'CI'V1/IIbUI' on·
derdKl De socio-psycholooa kri.îIt nu de opdracht de arbeider meI dll
feit te 'ertoenen . Medezqarnsdlap is de ~oo,..esteldc opIouina

• Wal "IÎ als _dtUllefUC'M.p bi) dl illdiWd",I, a,rbtûJ" llOOt

ftoodw,IId" /tolJdrll, IS '11dr unlr plQiJIS4/,'Jumd op"" ,UflJl;'
I' PSycltlSC'1t#",,,,,,IiJII,. WIJ ""dwft als ~dtvlspsyc/toloo, i" dt
ursu PÜU!ISd, bnrrd/I'''' IllUlrrOCIIPOlI dr ~ltOtllf'ft .. _
d, ""rMem,r '" t/Jft arlwtd ..oId«II'''I lOt/a; o"r«lttJlre,1u I,td,
dil """r IIt!rltoo.th a,~td.sproduJ."wm •

De industnc dikteen haar ...enen De .. elensc~r' moet zoeken
lot hij een opIoss,", kan 'aantellen die aan die wenen v~t. Otl blukl
duidelijk uit het ,oI,ende .oorbceld

•GIONOI""om,n .0/, Itf'l o"d,,,-otlc """ hf'll"JIIIUIII SoIlQ.vno,·
Ol ""'01;'1 "" loo, d, bt"Ic'IIU """ d, O#ItUrn,m;"'$raad, 1... 1
lH houd'''11 ~..ft d, murd,rlt,id d" ",r4,n>rrl tn .. ,rIeMm"J
moet . ~'()lg,nJ d, OIIdf'll.l)f'I."$, ti, o"d,rn,,,,illlJrad'ft O#I~rm,.r
tI"~Jt oml'nrm'II 101 ee« JlriJdor,1UUf i« plaalS NI! U" 'fUl",m'"1
.JOIt soml'I1.,.""J", .•
• Hf'I o",,"-otl. '4" d, "'"m,,,, POIllo/reRaad 40""'0' ee« mur
~lf,d",nd 'f'JIII,OOI,0, Lraal ol dt olld,rn'WlilllJ'QiJd d, 0""
",U"'''II ~on Uil ,,,J, """sa""ft" ,r*ill' I/dUIf It" ~dn.rfJltoofd
,11 "\,,, jX'rJo",,1 ill d, /tond It"ft ,,,,,rl.r wordt d<1O'75 'it la" dt
"",1t'II,mÎ"t!rad,,, bt,VJII,,1Id btall'" 'oord,•

ICltaat ~ OrJInismen .oor mcdezegenKhap In de oodcrm·
mi"" Or. P. Coemer.1

Het is duidelijk "'elke de normen zIJn l\tII t'tll n!><lcnoek als 'meer be-
Htd',cnd' re bestempelen •

Een <"kele maken bele~enl """ij klCzcn

Een buraer1üke enkète heeft bewust of ul\bc1t.U~1 101 doel : de men'
biJl ende lt'oI&cn 'an de uitbuihOI .eruc/llen. om zo de arbeider beIer
'un IC pllSKn' aan de uilbuiu,..
De soclO-psyc~ reehl.aarditcn zich «hIer mei «ft •weten·
cn..pprltJk verant ...oordc ondcrzoel.inpmclhodc' ell hun c.~kli\l'
ICI(
De ''''elenschappehJke knIlek' bepaalt of men al dan niel door Inter·
'Ie"'S. oo>trvatle of ~huJtechniek de Itac~ens 'erumch, die dan st.·
t"ti\th louckn moeten worden 'erwtrkL Alles moel konlroleerbaar en
'enfieerbaar zIJn
De ·,>t-JCkllt'e "'elen~hap' IS de ..... rop men sleunt.

'I de .un~eha.ll"c cualcn Io.unnen WIJechler ..t1eld~n d.1t de 'obJCklle'
~e "'<ten,d",p" In dienst SI'Ul1 'an de Indu.tne, De hcil"c normen ~.n
ob~IIII,,"elt. herhulbaarheld cn kuntroleerbiwrhcid .JlCftCnalleen om te
verdoezelen dat de \l,elen«!wr p.or11J heeft moeten kiezen ~oor de
indust.nc,

(uit: Arbeidersenkêtes, Gent, 1969)

DOELSTELLING
Demokratisering van het onderwijs
betekent dat iedereen, zonder on-
derscheid, de mogelijkheid moet
krijgen om te studeren. ,Dit houdt
de konsekwentie in dat geen enke~:
drempel mag bestaan om toegang te
krijgen tot gelijk welke vorm van
ondl r~1js, tot gelijk welke rich-
tinl .
In 1J 14 werd van regeringszijde
uit een aanvang genomen tot demo-
krat1sering, door het invoeren van
de studiebeurzen als een recht
voor minvermogenden.
Zolang de nood bleef bestaan aan
geschoolde technici werd het demo-
kratiseringsproces verder en ver-
der uitgebreid. Rond de jaren '66
wordt deze beweging echter afge-.
remd. Heden ten dage zien we daar
meer en meer voorbeelden van. Dm
reden van krisissituaties en be
sparingen wordt de sociale se~tor
nu steeds verder afgebroken. De
budgetten voor sociale voorzienin-
gen verminderen, de studiebeurzen
kennen geen volwaardige indexeri~
terwijl het globaal aantal beurs-
gerechtigden steeds achteruitgaat.
Naast de reeds verhoogde inschrij-

VAN SOCIALE RAAD
vingsgelden, is e invoering van
studieleningen i.p.v. beurzen meer
dan dreigend.

Dit alles heeft voor gevolg dat
personen, die uit de lagere inko-
mensgroepen afkomstig zijn, ","Ier
en meer moeilijkheden krijg, n om
het onderwijs te volgen dat zij
zouden verkiezen. Deze beweging
wordt door de huidige regeringspo-
litiek overigens verder gestimu-
leerd, onder voorwensel dat ieder-
een op een gelijkmatige manier de
riem moet dichttrekken. De socia-
le en financiële drempel tot het
volgen van onderwijs wordt daar-
mee hoger opgetrokken.
Daarnaast bestaan nog andere drem-
pels, zoals daar zijn de psycho-
logische, waardoor weer groepen
mensen, toevallig dezelfde, min-
der enthousiast de studierichting
ingaan, die ze feitelijk zouden
aan kunnen.

We zien dat de huidige situatie er
helemaal geen is van echte demokr
tisering, Daarom is een orgaan als
Sociale Raad in deze periode meer

dan noodzakelijk. Sociale Raad
moet ijveren voor een verregaande
demokratisering. Dit betekent dat
zij zich moet engageren in de fa-
kulteiten om die idee sterker te
maken, en via aktie daar ook voor
te strijden.

In een eerste 'Itadium moet gevoch-
ten worden voor het.principe v
kosteloos onderwijs. Dit betekent
dat met inschrijvingsgeld reeds
een verkeerde weg is ingeslagen.
Verder betekent dit dat studie-
beurzen moeten toegekend worden
die toereikend zijn voor iedereen;
dat kollektieve voorzieningen (bv.
voeding, geneeskunde, huisvesting

.,.l verder moeten worden uitge-
breid; dat kursussen zo goedkoop
mogelijk tot gratis moeten zijn.

In een tweede stadium m~et poli-
tiek ruimer gewerkt worden naar
een principieel demokratische
maatschappij. Psychologische en
kulturele drempels worden niet
weggewerkt door een betere studie-
financiering. Oe barrières zijn
reeds vroeger opgeworpen.

Hoe zullen we dit bereiken? Hoe
gaan we daarvoor werken? Een ge-
organiseerd optreden door een zo
groot mogelijke groep van studen-
ten is een basisvoorwaarde ••.

(Sociale Raad, sept.?8l

Het hoger onderwijs is altijd een goedkope huisvesting, goedkope
voorrecht geweest voor de gegoede geneeskunde, goedkope maaltijden,
klasse, en dat het onderwijs ge- lage kosten van het onderwijs
demokratiseerd zou zijn is niet zelf (kursussen ".),
vanzelfsprekend voor deze maat- 0 h t d ij . dko er teh i ( oor e on erw s goe p

O
sc apPijl' •.•) maken kan mnn de ~inanciële onge-
e soc a e sektor is er voor de

demokratisering van het onderwijs veAvolg: p.S~ 7 ----~

BELANG VAN OCIALE SEKTOR EN
HET MEDEBEHEER



Verder dan een "vermeldinq" in het oerelaq van de Akademische Raad
in Akademische Tijdingen, heeft deze motie het niet geschopt. De
voorzitter, De Somer, zag het bLijkbaar niet zo zitten. Daarom gin-
gen de studenten op 27 november [l . een bezoek brengen aan de HaL-
Len om de rektor op zijn verantwoordeLijkheid te wijzen.
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lijkheid milderen. Men krijgt
meer gelijke kansen op onderwijs,
minder afhankelijk van het inko-
men, dus de financiële drempel
wordt verlaagd. In feite is de
sociale sektor iets wat in de to-
tale maatschappij een ongelijk-
heid kan wegnemen en niet alleen
de ongelijkheid van kansen op on-
derwijs.

Door aan de sociale sektor te tor.
nen treft men allereerst de min-
derbegoeden die elke frank moeten
omdraaien en voor wie de fianci-
ele last extra zwaar weegt.
Als het bedrag voor 1 jaar/per
student konstant is dan weegt dat
bedrag zwaarder door op de klei-
nere inkomens.
Dat meergegl leden ook vaak van die
demokratisering van het onderwijs
profiteren mag ons niet weerhou-
den de sociale sektor te verdedi-
gen. Dat men in grote mate meer-
gegoed is, is een gevolg van een
inkomensongelijkheid die men o.a.
kan oplossen door direkte belas-
tingen. Door de' sociale sektor
aan t, ta ten treft men de ver-
keerdlin. DIt sociale sektor is dus
vooral een verworvenheid van be-
volkingsgroepen met lager inkomen
eerder dan een recht alleen van
de studenten als gN~p.

Op dit mo~ent breekt _e rugering
de sociale voorzieningen van de
lagere inkomensklasse af, in fei-
te het recht op onderwijs (ontoe-
reikendheid van de gelden voor de
sociale sektor, plannen om stud~
beurzen te vervangen door lenin-
gen, verh0ging van het inschrij-
vingsgeld). Al deze konkrete ge-
vallen zijn v lor Sociale Raad eer
aanleiding om voor de demokrati-
sering van het onderwijs te blij-
ven ijveren.
We houden voor ogen dat de demo-
kratisering een recht is, dat
door de grote massa van de stu-
denten-en door strijd verworven
wordt.

Sociale Raad moet de studenten
informeren en waarschuwen als er
iets in de lucht hangt en hen op-
roepen en helpen zich te organi-
seren in de verschillende fakul-
teiten.
Dit betekent: vooreerst moeten
we de juiste manier zoeken om de
beleidsopties van Sociale Raad
(zie DoelsteUing van SOf''al e
Raad - nvdr) bij de studenten in-
gang doen vinden. Vervolgens
mlleten wij zoveel mogelijk kontak-
ten leggen met mensen in de fakul-
teiten (( •a. via de kring). Het
studiebeurzenstelsel zal slechts
beh~uden blijven en verbeterd
worden, en de verhoging van het
inschrijvingsgeld zal slechts on-
gedaan gemaakt worden als de stu-
denten er massaal tegen proteste-
ren. Daarbij moet men met alle
mogelijke middelen zoveel mogelij~
mensen zoeken die door de aanslag
op de sociale sektor ook getrof-
fen worden.

(Sociale Raad, sept. 78)

Volgende ~eer zullen we het heb-
ben over kosteloos onderwijs.
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KRUISWOORDEN

~ 1. studentenrestaurant - univer-
siteitsgebouw 2. strelen - huid-
vertlarcing 3. konmundst f sche par-
tij - vele buien 4. ketel - La-
tijns en - daar 5. salaad - ein-
de - Frans lidwoord .. munt - 0

dinaire politie-agent 7. Hoger
Instituut - kern van vogelbroed-
sel 6. universiteitsstad 9. Fran-
se bar'g t.ip - post scriptum - sle-
de 10. woning - voedsel 11.
Vlaam~ d.w.z. - cnbepaald lid-
woord - meisjesna

1 2 3 4 5 6 7 6 9 '() 11

KUL.uv." MOTIE TEGEN DE 10_000

Onderstaande motie werd dour de Akademische Raad van 16 oktober (11)
goedgekeurd met instemming van alle geledingen.

Oe Akademische Raad en de Kring-
raad van de KULeuven komen na
gezamelijk overleg tot de konkl~
sie dat:

1. van regeringswege zeer weinig
konkrete aandacht bestaat

voor een aanpassing van de stu-
dieto~lagen aan de levensduurte
en van de toegang tot het beur-
zenstelsel aan de werkelijke be-
hoeften.

Oe verhoging van de inschrij-
vingsgelden een stap terug is
op de demokratisering van het
onderwijs, niet alleen omdat het
kriterium beursstudent vs. niet-
beursstudent ontoereikend is,
maar ook en vooral omdat het or-
ganiseren van op termijn zeer
goedkoop tot gratis onderwijs
erdoor wordt tegengegaan.

Oat zowel in de betoelaging als
in het uitblijven van een finan-

ciering voor eigen of gekv~ 'di-
neerde sociale voorzieningen,
als in de verschillen in in-
schrijvingsgelden, het NUHO de
facto ondergewaardeerd is t.o.v.
het Universitair Onderwijs. Oeze
diskriminatie is tegen de demo-
kratisering.

2. de huidige besparing op de
werkingstoelagen een zware

domper is op de kontinuiteit van
het wetenschappelijk onderzoek,
een gevaar voor de kwaliteit van
het onderwijs.

3. de besparingen een rem zijn
op de bezetting van het vol-

ledige personeelsbestand, zoals
voorzien volgens de norm van de
wetgeving van '71, de onduide-
lijkheid rond het statuut van
het universitair personeel de
werkzekerheid zeker niet ten
goede komt.
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- eerstejaars

laan - buitenspel 3. noot
(Grieks) - Elizabeth 4.

lucht- - reken 5. riviertje -
boomsoort 6. Ethiopische ex-
keizer 7. waarheidsformule - en
vele - voegwoord 6. seizoenvie-
ring 9. kursus - lang leve Nes-
tor - en andere 10. lengtemaat -
Hebreeuwse heer - meisjesnaam 11.
nieuw testament - universiteits-
hoofd.
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DE STUDENTEN:
BEWEGING IN STILSTAND?

UWMENNG ,,~
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"Uw men..Ülg" .Ü de pta.a.t6 ht VETO lOO.a)[. je jolJl,A) men.ótg OVeIl ge.Ujh.toa,t
tullijt kunt, vootuü bedoeld VOOIL korLtJwvelLû.ël.e ottdeJt.WeJlpen lOO.a)[. VETO
al4 ltedah.Ue niet goe.d bU.j6 mee. l.4.'eet, en cUe teil c:W,kUl>ó-i.e aan de
tezell woltden vooltgetegd.

111.DE STRUKTURELE JUNGLE EN
DE OLIGARCHIE
DIE ERUIT VOORTVLOEIT

aan konkrete afspraken - vage zijl
er genoeg -, de afwezigheid van
een juridische stellage, en het
is meteen idlll1jk dat iedereen
in de A. .• igenlijk doet wat
hij wL.

"In den beginne ws er niets, behalve de chaos, en zo is ook de stu-
dentenbeweging." Met dergelijke banale reminiscentie zou elke disser-
tatie kunnen beginnen van om het even IJelke gedegen ekonoom of jurist
die met zijn eigen vakgerichte opleiding en technische achtergrond
de etsrukturen van de Leuvense studentenbeweging tot vooruerp van stu-
die zou maken. Beiden zouden immers verstomd staan van hun onder-
zoekeobiekb, dat proportioneel omvan(f1'ijk is, LJant 20.000 leden telt,
wnt een centraal orgaan heeft met een be(f1'oting van ruim zeven mil-
joen frank, wnt kringen ken!'; die tijdens pi.ekmonentien een LJekeZijk-
e omzat van meer dan 1 '(J. ) frank halen, LJant ernaar streeft mee

een universiteit te behel'~ met een begroting van drie en een half
miljard, maar dat in schril. kontrast tot dit al/lee haast geen etvuk»
turen bezit .. "Reel: dit flatgebouLJ steunt op onbestaande funderingen,
maar bZijft vel: rechtstaan", zou hun logische, doch henzelf verbazen-
de konklusie zijn. "Niets daarvan", zou de eociolooq antuoarden,
"schijnbaar is el' de chaos, maar daarachter gaan mechanismen schuil
die niet officieel zijn en die je moet ontmaskeren, LJant zij zijn de
echte etn-ukturen", Waarbij de socioloog dU1:dp7.ijk gel1.·jk had.

el niemand ontkenr n, maar het
is eveneens zo dat ~~n z .ch daar
nu binnenkort tien jaar zit op
blind te staren, zonder er de no-
dige konklusies uit te (durven of
willen) trekken.
Voeg daarbij het totaal gebrek

VERSPREID BELEID:
,VRI"E VERENIGINGEN, VVSAKTIEKOMITE

vennits het gebrek aan een orga-
nisch kader in de aktiekomitees
- centraal of fakultair - hen d
mogelijkheid biedt om daar zonder
enige vertegenwoordigende funktie
beslissingen te nemen.
Het besluit is dan ook dat naast
de twee voornoemde beleidsniveaus
- A.S.R. en aktiek~~itees - er
nog één bestaat, nl. de vrije
_verenigingen.

emen we het voorbeeld van Socia-
a~d. Als onderdeel van de

A •. ~. id deze vergadering samen-
eld uit vertegenwoordigers

van kringen. Telkens er echter
een aktie op gang komt, wordt
naast en vanuit Sociale Raad een
net van "spontane" aktiekomitees
opgericht en de eigen bevoegdheid
als het ware aan het Centraal Ak-
tiekomitee afgestaan. Hierdoor
roept Men elke keer een nieuwe
struktuur in het leven die naast,
buiten, en in sommige gevallen
zelfs tegen de Kringen opstaat.
Binnen die tweede struktuur be-
staan evenmin Konkrete afspraken,
en net als in de A.S.R. doet men
er vooral aan improvisatie en
het doordrijven van de eigen zin.
Typisch zijn bv. de verwarring
over de saMenstelling van het
C.A.K. (Centraal AktieKomiteel
dat wel of niet verkozen moet wo~
den, dat per kring of per faKul-
teit samengesteld moet zijn, dat
el of niet vrije verenigingen

aanvaardt, of de altijd opduikende
di'skussie over de (onbestaande)
procedures en de representativi-
teit van de volksvergaderingen.
Oe verwarring en de strubbelin-
gen die daaruit voortspruiten
zijn genoeg bekend en komen nooit
de aktie, noch de studentenbewe-
ging ten goede.

Het meningsverschil dat daarover
bestaat tussen de Kringraad en
Sociale Raad is er ook één van de
houding tot en de aanwezigheid
of invloed van vrije verenigingen
in beide vergaderingen. In theo-
rie hebben deze slechts de moge-
lijkheid om in de A.S.R. te infil-
treren indien hun leden via de ---~-~.,.~.,~-~..
kringverkiezingen verkozen worden
en dezen nadien het standpunt van
hun kring met dat van hun vereni-
ging kunnen doen overeenstemmen,
zodat ze die mening kunnen ver-
tolken op de algemene vergaderin-
gen van één van de raden van de
A.S.R ..
De werkelijkheid is echter anders:
éénmaal verkozen als sociaal afge'
vaardigde verdedigeR de kringver-
tegenwoordigers niet meer hun
kringstandpunt, maar wat men op
Sociale Raad "het juiste inzicht
in de sociale realiteit" noemt,
wat ze dan op de algemene verga-
deringen van hun eigen kring nil-
lens willens zouden moeten verde-
digen en doorvoeren, zelfs tegen
de meerderheid in. In dergelijke
"ivoren-toren-visie" (zoals' dat
niet alleen op Kringraad genoemd
wordt), die verdacht veel op een
vicieuze cirkel ~It bestendigend
karakter lijkt, wordt de kans tot
inbreng van de vrije verenigingen
al veel groter: zij moeten er en-
kel voor zorgen dat één van hun
leden in een kring verkozen wordt
en dat ze nadien aan kontrole ont-
snapt, wat maar al te vaak het ge-
us, ~~ M~s~ "70'.çsdat hoeft niet.

TOT VAKUUMVAN VERBOND
e studentenbeweging is niet al-

tijd zo chaotisch van aard ge-
eest. Vroeger was er het alleen-

zaligmakend KVHV dat nergers een
fficiële stempel droeg, maar wel
o gestruKtureerd was dat alle
lUbs, komitees, afdelingen of beo

stuurtjes hun zenuwknoop in het
erbondshuis wisten. Centralisti-

sche tendenzen wisselden er af
et meer korporatistische en af-

scheuringen waren legio, maar dat
belette niet dat het monolitisch
atholiek Vlaams blok haast nooit

wankelde. Pas in de jaren zestig
rOkkalde het geleidelijk aan af

onder druk van nieuwe tendenzen,
ie echter nog tot 1968 achter de

Vlaa~3e vlag opstapten, maar na-
dien definitief een andere rich-
ting insloegen. Na dat jaar was
het monopolie van het KVHV dan
ook volledig verdwenen en de are-
na lag nu open voor andere voor-
vechters, die paradoksaal genoeg,
van UP tot AMADA, niet zelden
rechtstreeks of onrechtstn
wortels in het Verbond hadden.
Maar het van het voorplan veruwij'
nen van het KVHV - ook door het

eigen vastklampen aan de "oude
waarden" en het zich immuniseren
tegen de nieuwe, vooral saciaalge'
richte tendenzen - betekende niet
dat het daardoor ontstane vakuürn
meteen opgevuld werd door een
groepering die zich~wel de kers-
verse stromingen had eigen ge-
maakt.
Trouwens, in die periOde waren er
niet alleen verenigingen die erg
smalend op de universiteit als po-
litiek werkterrein neerkeken, maar
ook voortdurend latent aanwezige
anarchistische stromingen, die
niets liever dan leegte aan de
top wensten.
n die sfeer kwam ook~e-A.S.R.

met vallen en opstaan tot stand
als officiüle struktuur t.o.v. de
pas gekreüerde inspraakorganen,
maar deze was niet bij machte daar
munt uit te slaan, was daar klaar'
blijkelijk afkerig van. Zo ont-
stond een gekompliceerd net van
invloeden en machtsverhoudingen,
die het vakuGm niet opvulden,
dat trouwens evenmin openlijk wen·
sten te doen. In grote lijnen is
dat ook dl .,gvan vandaag nog
het geval.

TRUKTURELE ONMACHTDE ASR OF DE

Zo is er om te beginnen de Alge-
mene StudentenRa d . V,lor de uni-
versitaire overtn id ' I deze de e-
nig aanvaarde vertegenwoordiger
van de studentenbeweging, omdat
de A.S.R. gebaseerd is op de krin-
genstruktuur , die gelijklop' nd is
et de universitaire, m.a.w. ook

op fakultair en departe~nteel
niveau georganiseerd is en dus in
theorie alle studenten represen-
tatief.pleegt te vertegenwoordi-
gen. Zoals reeds vroeger opge-
merkt (1) worden die kringen ge-
kenmerkt door gematigdheid, om-
dat zij plegen op te komen voor
hun ganse groep van leden - in
feite dus alle studenten van de
studierichting die ze vertegen-
woordigen - en op de overlegorga-
nen tot kompromissen bereid moe-
ten zijn.
Gematigdheid mag dan een weinig
opvallende houding zijn (2), voor
de beleidsgroep die de A.S.R. zou
moeten wezen, hoeft dit zeker niet
noodzakelijk tot machteloosheid te
leiden. De oorzaak daarvan moet

elders gezocht worden.

De fout zit in de huidige struk-
tuur van de A.S.R. zelf en onrecht
streeks ook bij de kringen: Het
verdelen van het beleid over vier
verschillende vergaderingen (~)
heeft voor gevolg dat vier ver-
schillende klokten over de studen-
.enbeweging luiden. 1-1' rt mag dan
log zo zijn dat d ze raden elk

~un specifiek omlijnd domein ken-
nen, dan nog blijven er duidelij-
ke verschillen inzake basisvisie,
methode en toon waarmee men de e~
gen problemen te lijf gaat, iets
wat niet zozeer voor Kultuurraad
of Sportraad geldt - gezien hun
eigen geaardheid als diensten -
dan wel vooral voor de organen
van de politieke besluitvo~ing,
Kringraad en Sociale Raad. Dat
voor een deel de schuld hiervan
ligt bij het gebrek aan zelfdis-
cipline en het teveel aan korpo-
ratisme, gekoppeld aan het te wei-
nig daadwerkelijk streven naar b~
leidsvorming bij de kringen, zal

Is er nog een vierde in de maak,
of bestaat het al of wil het dat
niet zijn?
We bedoelen de Vereniging van
Vlaamse Studenten, van wie posi-
tie en statuut in de studenten-
beweging vrij duister zijn. VVS
wordt immers vanuit de A.S.R.
als vrije vereniging aanzien,
maar verschilt toch sterk van de
andere groeperingen.
Het bestuur van VV' w, rdt nl. jaar
lijks verkozen uit verschillende
vrije verenigingen (of koalities
ervan, zoals Tendens), wat bete-
kent dat ook het politiek program'
ma van VVS kan wisselen naarge-
lang de strekking die aan de mac~
is. Het feit dat de verkiezingen
open staan yoor alle studenten
zou er kunnen op wijzen dat VVS
zich als representatieve stem van
de itud' nt, nbeweging naar voor wil
schuiven, laar over dat punt
heerst bl~jkbaar de grootste ver-
warring, die niet in het minst
door VVS zelf is geschapen. Tot

(0) Nvdr: wanneer R.F. het in dit artikel heeft over de vier raden
van de A.S.R., ~oet hij eigenlijk de vijf zeggen, ISDL maakt ook
deel uit van de A.~ .R. De lezer houde hier rekening mee in het
verloop van hlt artil,el. daar wij de originele tekst volledig be-
houden hebben. ~ vu~ ~~. ,,~~. -~.. VIVlVO.tg: p.IO
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voor enkele jaren immers was ie-
~ere student de facto lid van VVS.
nu worden er lidkaarten verk,~ht
en ledenvergaderingen gehouden.
Fn wat is het doel van de op dit
genblik in uitbouw zijnde Studen-
enVakbeweging? Wordt dit een
aadwerkel1j ke "beroepsorganisa-

tie" voor d~ studenten. een poli-
tiek platfo~. een geheel van ak-
tiegroepen binnen de fakulteiten.
een vereniging van studentenkom-
missies of is het gewoon een po-
ging om de VVS-struktuur te decen-
traliseren?

EEN LABYRINT ZONDER HANDLEIDING
Zo te zien is de chaos bijzonder
groot.
Vier beleidsniveaus. die het ene
meer dan het andere vertikaal uit,
gebouw~ zijn. is van het goede te-
veel. h left niet alleen een opeen-

A.S.R.
Sport- KRING-

RAAD

Nemen we het volgende voorbeeld:
een student is lid van de Socia-
listische Jonge Wacht. als zodanig
ook aktief in Tendens binnen VVS
en voor zijn kring verkozen op S~
ciale Raau. Indien alles naar re-
presentatieve normen verloopt.
komt hij tot de volgende situa-
ties:
-in Sociale Raad vertegenwoordigt
hij het standpunt van zijn kring;

-in het C.A.~. vertegenwoordigt
hij het standpunt van de volks-
vergadering van zijn fakulteit;

-in zijn kring vertegenwoordigt
hij het standpunt van zijn kie-
zers die hem op zijn programma
hebben verKozen;

-in VVS vertegenwoordigt hij het
standpunt van Tendens. dus wat
tussen de verschillende groepen
die deze koalitie uitmaken is
overeengekomen;
-in SJW verdedigt hij enkel zijn
eigen atencor.: - •

Het is dan 00 . absurd te be-
sluiten. dat. indien voorno
student niet dagelijks bij de psy-
chiater te rade wil gaan. er hier
van representativiteit geen spra-
ke meer kan zijn. Het is een optie
die men neemt en aanvaardt indien
men de huidige chaotische toe-

stapeling van vergaderingen tot
gevolg. maar ook een versplinte-
ring van het beleid en een ver-
zwakking van de kracht van de stu-I
dentenbeweging. Schematisch kan
men het zo voorstellen:

Jtand laat aanslepen.

Oe in het begin genoemde socio-
loog zal zich nu de vraag stellen:
wie is er hier allemaal bij ge-
baat?
En de jurist zal vaststellen: "de
studentenbeweging heeft geen vas-
te organismen. geen strukturen.
kent geen konkrete afspraken. kent
dus eigenlij~ geen interne wetten,
Dat hoeft niet noodzakelijk nefast
te zijn. het betekent niet dat
de studenten in wetteloosheid po-
litiek bedrijven. want waar geen
wettenrecht bestaat. kan er een
gewoonterecht bestaan".
Maar in hoeverre kan er in een
snel wisselend milieu als de stu-
dentenwereld. waar om de vijf
jaar een nieuwe generatie aan-
treedt. sprake zijn van enige tra-
ditie_ Het gebrek aan kontinuitBit
veroorzaakt door het haast jaar-
lijks wisselen van bestuursploe-
gen. is juist óén van de grootste
zwakten van de studentenbeweging.
Gewoonten hebben geen tijd om he
te worden. want een jaar later
zijn er anu, re mensen met andere
gebruiken. Daarin ligt juist de
noodzaak van een organisch kader.
waarin de onderlinge handelingen
vastliggen.

HET RECHT ~AN DE TERKSTE
Oe Leuvense studentenbeweging kent
dus noch statuten. noch gewoonten,
Ze is een strukturele jungle.
waarin net als in de echte broe~
slechts primitieve organen bestaan
gebaseerd op één enkel recht: dat
van de sterkste. Zoiets kan uiter-
aard ook het gewicht van een re-
presentatieve meerderheid dulden.
maar staan in dergelijke afwezig-
heid van normen niet ook andere
poorten open. waarlangs andere
wegen naar de sterkste positie
leiden?
Een goed georganiseerde minder-
heid kan bv. een slecht georgani-
seerde meerderheid opzij schuiven,
Is de meest aktieve niet de mach-
tigste. omdat hij de,meeste tijd
in politiek leven stopt en de min-
der-aktieven in een uitputtings-
slag kan laten achterop geraken.
waardoor dezen. die bv. geen tijd
hebben - want het risiko niet wil-
len lopen hun door de demokrati-
seringsafbraak erg krappe finan-
ciën te vergooien -. de impakt
van hun kleinere inbreng totaal
zien teleurgaan. omdat ze geen
garanties hebben om dat proces te
keren? Informatiemonopolie hangt
daar ook erg nauw mee samen. Is
de financieel sterkste niet de
machtigste? En hoe sterk staan de
sluwen. de ervaren. de handigen?

Aktiviteit op luuter politiek
vlak is per definitie eigen aan
de meeste vrije verenigingen. Or-
ganisatie ook. Financiën voor po-
litieke doeleinden eveneens. Ver-

melden we hier terloops nog het
reeds vroeger geciteerde (3) be-
stendigend karakter van de subsi-
dies. die voornamelijk gebaseerd
zijn op ledenaantal ai aanhang:
wie "veel" leden heeft. krijgt
daarvoor een surplus aan geld -
naast de inkomsten van het lid-
maatschap -. kan dus meer aktivi-
teiten organiseren dan normaal.
lijkt dus aktief en trekt als zo-
danig nog meer leden aan.
En we kunnen ons hier eveneens de
vraag stellen of naast de studen-
teninkomsten en subsidies. sommi-
ge groeperingen niet ook nog ande-
re sommen ter beschikking hebben
(nationale partij. toeristenbu-
reaus. universiteit. privé-sch'en-
kingen).
Relatief bekeken (aak absoluut?)
stoppen de vrije verenigingen
meer tijd en geld dan welke kring
ook. of zelfs de financiële masto-
dont van de studentenbeweging -
de A.S.R .• waarin het meeste geld
naar kultuur. sport. onderwijs èn
dienstverlening gaat -. in poli-
tieke aktiviteiten.
Het gebrek aan strukturen - het
recht van de sterkste - maakt het
hen dan ook mogelijk dit domein
te gaan monopoliseren. omdat zij
er meer propaganda aan spenderen
en meer aktief zijn. dan wie ook.
Wanneer zij willen kunnen ze dan
ook de aktiekomitees beheersen.
kunnen ze VVS beheren. kunnen ze
Sociale Raad belnvloeden. kunnen
ze de informatie monopoliseren.

DE OLIGARCHIE

wordt vervolgd
(1) Cfr. VETO~ jg.4~ nr. 14~ p. 3-4. Ik heb me toen beperkt tot de

konflikten tu88en kringen en akt iekam.teee, maar hot i8 duidel iik
dat de problematiek veel kamplek8er i8 en voor wie er niet in-
zit haa8t niet te begrijpen.

(2) Cfr. VETO~ jg. 5~ nr. 3~ h. t v"rige deel van deze art ikel enreek
"O. augur, 'n van de maateohappi j ",

(3) idem.
(4) idem.

UIT GOEDE BRON VERNAMEN WIJ ...

Bekijkt men echter de aanhang van
de twee à drie verenigingen die de
facto het politieke leven in Leu-
ven beheersen - en die ook de ro-
yaalst gesubsidiëerden zijn
dan merkt men dat slechts 1 à 2 %
van de studenten er lid van zijn.
Voeg er aan toe dat zij eigenlijk
alleen aan zichzelf verantwoording
verschuldigd zijn. en het is dui-
delijk waarom men vooral bij hen
het radikalisme - waarover we het
vorige maal hadden (4) ) zullen
moeten zoeken.
En bemerk er nog bij dat de sub-

Uit goede bron vernamen wij dat
John Travolta bij de volgende ve~
kiezingen zal opkomen als lijst-.
trekker van de CVP.
Zijn heupwerk wint het met stra-
ten voorsprong op dat van Tinde-
mans; al zou er enige twijfel
zijngerezen over de zang-. dans-
en akteerkwaliteiten van beide
konkurrenten.
Tindemans zou die disciplines be-
ter onder de knie hebben dan John
T .• maar het heupwerk en de over-
tuiging van die knaap lieten ten-
slotte de balans doorslagen ten
voordele van de vettige knaap van
's zaterdag 's avonds.
Op naar het Travolta-effekt dus.
Om maar te zeggen dat wij de po-
litieke aktualiteit wel degelijk
op de voet volgen. Al. valt da
inder mee-voor John's voeten en

Tindy's hersenkronkels.
Maar hij is jong. meneer. en heeft
nog veel te leren.
Net als Tindemans. die gaat dus
binnenkort aan zijn afscheidstoer-
nee beginnen.
We kennen dat in deze kontreien.
Johan Cruyff gaat dat voor de rest
van zijn leven doen. afscheidskon-
certen geven; Ceulemans ook al en
Lambert konstant. Alwaar wij in-
derdaad op het sportieve vlak
blnnengemanuvreerd zijn.
Dit om op ons ruim interessespek-
trum te wijzen. voor hen die dit
nog niet doorhadden.
Wat wij wel door hebben is dat al-
kohol de hersencellen doodt.
Dit wordt volgens ingewijden met
dit artikel weer eens bewezen.
En hersencellen groeien niet aan
de bomen gelijk noten of kastan-
jes. of dinges. wat groeit er zo-
al aan bomen? Katers?
Zat? Misschien. maar erg bewust

ft.. wAS 6~.NS 6~N ...7Off6f
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sidies de evolutie in hun onder-
linge machtverhoudingen zonie
haa~t dtopzetten. dan toch afrem-

n. I -irhee I nogmaals de nadelen
~Ior de studentenbeweging. die
voortvloeien uit het "recht van
de sterkste". uit de strukturele
jungle. en die we in de'loop van
dit artikel hebben opgesomd.
Wie is hier dan allemaal bij ge-
diend? Ligt hier niet de oorzaak
van de "beweging in stilstand"?
En - meer schrijnend. prangend -
gebeurt dit alles geheel onbe-
wust of niet?

R.F.

van de seizoenen die zi~h wel nin
der bewust worden van zichzelf.
Zeg nu zelf. Ik merk dat het
herfstis door de mist. Of is dat
de mist in mijn kop?
Oe onvermijdelijke hoofdredakteu
censor merkt snedig op (snedig·
woordspeling i.v.m. censuur) dat
ik mijn kans gemi8t heb naar een
literaire karrière met zulke dron
ken onzin.

Maar daar v~gen wij (pluralis ma-I
jestatis) onze voeten en zo aan.
omdat wij van een generatie van
genieën zijn. enfin van een zij-
tak van die generatie want wij wej
ten niet dat geniën met 1 e wordt I
geschreven of was het omgekeerd? I
Omgekeerd wordt anders de wereld
rondom mij. sinds ik van mijn bar~
kruk ben gevallen en vanuit een
grappig perspektief de tweeling-
broers gadesla die nog rechtstaan.
boven mij.
En (jan. ied'olreenkan zich wel een
vergissen. het waren dus geen
l1ngbroers. maar een eenlingbroer.,
wat voelt mijn hoofd raar;
alkoholdampen doen mijn koppeke
zwellen tot de afmetingen van een
gezond waterhoofd of is water in
dat woord slechts een eufemisme?
Een eufemisme is naar men in nuch-
tere - dus verafgelegen - tijden
beweerde een stijlfiguur.
Maar T. uit L .. die een schrijvend
voorbeeld is van drankmisbruik.
een kontinue propaganda voor re-
pressieve regeringsmaatregelen.
een konstant voorbeeld van wat
een overblijfsel is van de fuif
van de avond ervoor. en een levend
pleidooi voor abortus.
maar dit gaat te ver.
Als zo iemand in Vee-ta kan staan
en niet enkel staan. maar zelfs
schrijven. dan zeg ik mijn abonne-
ment op dat ik morgen zou gaan ko-
pen.
En dan abonneer ik mij op Alterna-
tief, want die zijn konstruktief.
positief. poeslief en mosselachti
Gevaarlijk mosselachtig. Alle
macht aan de mossels. En nu ik op
dreef kom. is mijn blad vol. Dank
u en tot schrijfs in volleged num-
mer van VreEThoOp.

Te-Ri
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Onze vorige bi idraqe in Veto (nr. 2) eindigde op een ogenschijnlijke
kontradiktie. Het woord homosexualiteit heeft zich in de loop van de
voorb-ije 10 jaar Ül onze kul.tuur en in ons dagelijks taalgebruik een
plaat8 veroverd. Je kan el' niet meer argeloos omheen, als zelfs de
"Yol.kemacht:" "ar; h~t ACVen de godsdienstige uitzending van het JCfRC
op zondagavond aandacht schenken aan een door de FWY (Federatie Werk-
groepen Homofilie) georganiseer-de bijeenkomst voor ouders van homofie·
len.
En toch durven slechts heet weinig hom. 'e de konfrontatie aan, van-
uit hun beveiligd ghetto de straat 'p. m het met enige overdrijving
te zeggen. De overgrote meerderheid durft trouwens helemaal niets,
zelfs niet naar een groep of een "gespecialiseerde" bar toe.

punten kunnen als
elementen voor een verklaring
van deze op het eerste gezicht
paradoxale vaststelling aange-

pt worden.
Allereerst de veel te hoog ge-
spannen verwachtingen die de
grenzeloze zelfoverschatting en
de idealistische geborneerdheid
van een emancipatiebeweging in
haar kinderschoenen opriep.
Daaraan leden trouwens niet al-
alleen de homo's. ook de feminis'
ten vb. ware in hetzelfde bedje
ziek. We hebben het weerstands-
vermogen van de eeuwenoude op-
vattingen en vooroordelen. die
bij elke mens van bij de con-
ceptie (Humanae Vitae!) inge-
prent worden. schromelijk onder-
schat. Zij zijn het cement waar-
aan een groot deel van onze
maatschappelijke instituties
hun alle overtuigingskracht
trotserende stabiliteit te dan-
ken hebben.

Q
o

Anderzijds de constatering dat
de eisen van de homo's ook bin-
nen de progressieve bewegingen
gerekupereerd zijn: ze liggen
geklasseerd bij de dingen waar
we natuurlijk voor zijn. ter-
wijl er ondertussen hoegenaamd
nietl ge~ Irt o~ ze te rea-
lisel n. Z llfs het enige onder-
deel van IS Strafwetboek dat
een expliciet discriminerende
bepaling inhoudt tegen homo-
sexuelen. is nog niet afgeschaft
(art 372 bis. dat de minimum
leeftijdsgrens voor homosexueel'
contact op 18 jaar vastlegt.
terwijl die voor heterosexueel
contact op 16 jaar ligt).
Eigenlijk leiden dit soort er-
varingen telkens 't.rt dezelfde
conclusie: he""l0. zorg voor je

zelf of, minder strak geformu-
leerd. een verdrukte minderheid
moet zeI zijn eigen lot in han-
den nemen. zelf zijn eigen ont-
voogding organiseren en niet
blindelings vertrouwen in de to-
lerantie en de welwillendheid
van de anderen.

Er is nog altijd heel wat moed
voor nodig om je openlijk homo-
sexueel te gedragen: vb. hand
in hand met je vriend door het
stadspark wandelen. of in een
kroeg in een hoekje wat zitten
vrijen. Nog altijd kan je met on-
vermoede reacties af te rekenen
krijgen als je met z'n tweeën
een appartement wil huren of
word je op een school afgescheept
met: "Het spijt me. meneer. Ik
heb er niets tegen. van mij mag
het. Maar de ouders. meneer!"
De tolerantie ten opzichte van
minderheidsgroepen is al te dik-
wijls dubbelzinnig en soms vlak-
af hypocriet. 'Homosexualiteit'
aanvaarden. dat gaat zonder pro-
blemen, jammer dat je er de ho-
mo's zelf ook nog bij moet nemen!
Studenten onderling. dat zal wel
geen moeilijkheden met zich mee-
brengen: je bent het aan je
status verplicht brede opvattin-
gen te koesteren. Maar wat ge-
beurt er als plotseling je jong-
ste broer en de assistent-die je
licontieverhandeling leidt. ho-
mo's blijken te zijn. Abstrac-
ties tolereren kost weinig moeite,
het gedrag van anderen. als dat
wat de sex betreft grondig van
het jouwe verschilt. soms veel
meer.
I is trouwens helemaal geen
't lerantie' die we vragen. We
z! ;en niet te wachten op een
buur of een vriend die overlo-
pend van neerbuigend begrip
komt verklaren: "Van mij mag het.
hoor. van mij mag je bestaan".
Positieve waardering en open
integratie. dat willen we. niets
meer. maar ook niets minder.
Die steen uitsluitend naar de
anderen. de hetero's. werpen is
niet alleen dom. maar ook on-
gerechtvaardigd: er zijn rede-
nen genoeg om de hand in eigen
boezem te steken. Hoe reeël

sommige moeilijkheden ook mo-
gen zijn. bij al te veel homo's
leven totaal overtrokken en in
de grond op niets gebaseerde
angsten voor de gevaren en de
risico's die je loopt als je
openlijk voor je homosexualiteit
uitkomt. Doorgaans wordt het als
een ware bevrijding ervaren: weg
met de komedie. weg met het mas-
ker. Er zijn er echt niet veel
die je ter plaatse willen moles-
teren als je te kennen geeft
dat je een homo bent. rIt grote
verDazing overigens, van al wie
er jaren mee gewacht heeft om
zijn sexualiteit in zijn leven
van elke dag een plaats te geven.
Rustig en beslist kan het klin-
ken: "Zo ben ik. en zo moet je
me nemen of laten". De tijd waar-
in we beleefd vroegen of w
alstublieft homo me :t· ·In zijn.
is definitief voorbij. we nemen
gewoon onze plaats in.

waarmee iedereen voor hetero
wordt gehouden totdat het tegen-
deel heel uitdrukkelijk bewezen
is. zou vlug naar het rijk van
voortu st. ri he sprookjes afge-
voerd zijn, waar ze ook thuis
hoort.
Jammer genoeg is dit een welis-
waar sympatieke maar daarom niet
minder irrealistische u~opie. die
in al haar naiviteit toch iets
aangeeft van de richting die we
uit moeten. Het naar buiten ko-
men, "out of the closets". word
inderdaad grotendeels belemmerd
door de afwezigheid van een merw-

baar referentiekader. door het
gebrek aan identificatiemogelijk-
heden met de mensen die het wel
gedaan hebben. en met succes.
Maar laten we elkaar geen mietje
noemen. de echte problemen lig-
gen elders. De verdrukking van
de homosexuelen 1n onze samen-
leving is niet op de eerste
plaats een kwestie van de juiste
informatie. die op het cruciale
moment ontbrak. of van het
beetje goede wil dat er net niet
was.

De vragen naar de juiste tac-
tische opstelling en naar een
efficiënt begrippenapparaat om
de eigenlijke oorzaken van het
maatschappelijk verbod op homo-
sexuele gedragsuitingen. dringen
zich op. Het antwoord dat de ver-
schillende groepen, die zich met
homosexuele emancipatie bezig- I

houden. hierop kunnen geven. zal j
bepalend zijn voor hun voortbe- ~
staan zelf. als ze inderdaad meer'
willen dan het ene ghetto ver-
vangen door een ander.

Rob Brusten
Guy Alaerts

Ind

~ dinsdag 12 december om 20.3014stelt de werkgroep. in samenwer-
king mot De Andere Film-Leuven, twee kortfilms en een Zo:ngspeelfilm
V001' in AuditOl>iumVesatius, rond het thema ''hom:Jfilie'' (zie Akti-
vitips).

In beperkte kring kan dat heel
vaak zonder problemen. In die
mate zelfs. dat er de ideale
ei-van-Columbus oplossing in
lijkt te zitten: elke homo
houdt ermee op zich anders voor
te doen dan hij is. hij vertelt
aan 10 van zijn vrienden en
kennissen en aan zijn familie-
leden over zijn eigen geriCht-
heid en voorkeuren. en het pro-
bleem is van de baan. In België
zijn we met zijn vijfhonderd-
duizend (jawel 500.000 homo's).
Niemand zou zo een grote groep
durven negeren. De vanzelfspre-
kendheid waarmee in elKe man een
geil mannetjesdier op jacht naar
vrouwelijk wild wordt gezien.

men (ook op duidelijke suggest1e~,
Maa~ dat gebeurt hi~r niet: Luk
heeft zijn interpretatie gemaakt
(blijkbaar van: het zal wel zo en
zo bedoeld zijn) en op die - voor
mij foutieve - interpretatie
heeft hij zijn kritiek gemaakt.
En dàt is fout.
Maar goed. elke kritiek die opbo~
wend bedoeld is. verdient een
antwoord.

Vooraf dit: het feitenverslag. z~
als vermeld in mijn artikel werd
OOK gegeven op 'n algemene verga-
dering van WINA. Alle mensen die
mee naar Brussel waren geweest
(een veertigtal) waren akkoord
met deze versie; ik meen er dus
van te mogen uitgaan dat ze juist

keI te interpreteren zoals hij is. net zoals ik ervan uitga dat
wil. zelfs al zit hij daarmee mij' Luk zelf in Brussel was.

lenv~r van ~ijn bedoelingen. En _ Studenten die diskussiëren over
hij mag evenzeer kritiek geven op de anti-krisiswet staan poli-
de vermelde feiten en stellingna- 11 ~

Onder deze rubriek worden re.kties van 'ezers afgtdl'ultt; na.. en adres
ioeten aan de redaktie bekend ~akt worden. De redaktie heeft hit
recht ingezonden stukken in te korten. lonc!er ,yenllltl aan de 'r~"c!lde,.,
van te raken. Ook houdt de redaktie zich ~t recht voor te anwoo,...,
0') br~ev~r..

10.000 TEGEN 10.000
Interpretaties van teksten ver-
schillen nog als eens. zeker als
het verband houdt met politieke
stellingnamen of met akties. Nu
heeft Luk alle recht om mijn arti-

tiek verder dan zij die zich be-
par+.en tot louter de studentenei-
sen. Dat is een konstatatie. Maar
waarOM dat een natuurlijk ver-
schijnsel zou zijn, zie ik niet
in (ik studeer nochtans natuur-
kunde). ~t tekst is trouwens per-
soonlijk ondertekend en standpun-
ten die men eruit distilleert ku~
nen niet op rekening van het ak-
tiekomitee. noch op die van de
Veto-redaktie worden geschreven.
- "niet rechts" en "links" zijn

lang geen synoniemen. tussenin
bevinden ziçh meer dat 90\ van de
studenten die evengoed kunnen ak-
tie voeren. Geen kwestie cuu van
kleur bekennen of bedrog.
- wat zijn "alle onjuistheden en

"onnauwkeurigheden"?
Wie een robbertje wil vechten met
de rijkswacht zoals die nu gewa-

vellvolg : p. 12



veJtvotg van µ. 11

pend is. is gek (1). En een helm
is een verdedigingsmiddel (anders

n alle bromfietsers opgepakt
n wapen-

en een groep van 300 beto-
nRroeien tot 1.000 als

e kan zijn van spon-

ia tro~wens helemaal
vochten.

len van een zwaargewonde in d
doofpot stoppen?

Tenslotte: Veto wil inderdaad het
blad van alle studenten zijn.
Daaro~ bv. kan iedereen artikels
schrijven en staen de redaktiever-
gaderingen open voor iedereen.
Als tot nu toe teveel aandacht

6n strekking. dan
ensen van de an-

dere strekki.ng(en) die nog niet
van zich lieten horen.

Ra

KONIJN MET KLOMPEN ZIET HOBBIT

I

ro-
n gesmaal\t
is deze

de affi-

I i
de kleine en grote
harde tijden en z

nslagen van een boerenfa-
historisch fresko (d

gebeurtenissen spelen zich af in
1897-1898), maar een spiegel voor
de kijker van vandaag die vaak
geen tijd meer heeft of niet meer
weet van de grote en kleine din-
en "des levens".

Iets heel anders.

Het zeI nog wel even duren voor
we die prenten onder ogen krijgen,
maar het kan zeke.geen kwaad o~
er nu al de aandacht op te trek-
ken, temeer daar de twee volgen-
de tekenfilms belangrijke produk-
ties zullen worden in 1979.

Tot klassieke I hoort
de

die begon als "anima-
tor" in de Woodpecker-serie van

an Warner Bros., kennen we zijn twe
tefllms: FRHZ THE CAT. THE

LIFES OF FRITZ THE CAT, z'n
half animatie. half lifefilm HEA-
VY TRAFFIC en de tekenfilm WIZ-
ZARD.

aakt geen tekenfilms voor
n (waar dit genre vaak sy-
voor staat), maar voor
nen. En dat is ook het

THE LORD OF TH; RINGg
(het is g
ki'lderen).
Het verhaal gean we hier niet ver
telJen, dat is trouwens niet te
doen. Wel willen we, i.v.m. de
filMversie op~erken dat Bakshi
duidelijk van stijl is veranderd

dert fRTIZ T~E CAT (gebaseerd
op de underground strip van R.
Crumb). Oe figuren van DE RING

REDAKTI MEDEWERKERS

Mark Coolens, An Dewit, Rolf Fal-
er, Herman Francq, Marcel Meeus,
ico Oldenhof, Bruno Van Gasse.

Terrie Verbiest, Dirk Vuylsteke

aan

r van
of th

eel wat

e werd Met
voerd en gefilmd, en daarna ove~
etekend.

Wat men United Artists
lijk nemen is dat z
joenenreklamebudget voor uit
trokken hebben. Voor de
liefhebber van de Hobbits 1S zo-
iets helemaal niet nodi

IVETO
VETO 6

verschijnt maandag 18 decc~ber

aankondigingen en toelichtingen
op akt1v1teiten tussen 18 decem-
ber en 8 januari) moeten binnen
zijn uiterlijk op donderdag 7 d~
cember om 18.30u op 't Stuc

VETO 7

verschijnt op maandag 8 januari

redaktie: maandag 18 decem
om 14u op 't Stuc.

aankondigingen en toelicntingen
op aktiviteiten tussen 8 januari
en 22 januari MOeten uiterlijk
op woendag 20 decE~er on 18.30u
op 't Stuc zijn

•
ToeU.c.li.ti.ngcn op akUvUei..te.n Ilwme.n .<.n "A'u.,{v~" I mogen rna,x-
• lUm 1 getypt kL~-vcl. ûjn


