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___~ ...~er dan cen ut:tnodiging. Bet ie een oproep, dringend al
1een voorgaande.
Jfettüeze eenieder duidel.ijk die nog een grijntjc gevoel. voor recht-
l)(laPdigheid overhoudt.
De universiteit van morgen wordt er iJn voor de elite.

stilaan blokken gcbZa-
ZC>l.

Maar niet minder rJaal' is het volgende.
De boeparinqemaatreçelen die dool' de krieitr.J6t en bij volmacht aan
de bevolking tüerdcn opgedrongen zijn niet zo maar rrruztrcgeltjes. Er-
t een begrotin(Jstek.ort varden gedekt van een goede 100 miljaPd

f'rank. Dat dit juist nu moet gcbeuren is ook wel een tC'genval1.cr,
umt er llijn ,iuict zo'n 400.000 mensen die niet aan de slag kunnen,
die dus werkloos zijn.
Deze ongelukkige loop van omstandigheden is spijtig genoeg niet van
zo'n voorbijgaande aard.
De Amerikaanse pers spreekt hierin een minder omfl.oel'ste taal dan
de Eurapeee , We etaan nog maar aan het be1in van de krisis.
Biel' in BelgiiJ loopt dat allemaal zo'n vaart niet. Wc hoeven alleen
het invcstcringcklimaat wt te verbeteren, bil. dool' nog enkele hon-
derd miljaPd aan de ctaa1.barons te geven ondel' de vam! van staats-
aandelen. Belactingol11'ijstelling is ook een vaal' investeel'ders veel
beproefde methode.
Zijn !Je dan wCJ'k.el.ijk ;;0 mietevreden dat de ondernemel's in hun har-
de leven eens een handje toegestoken krijgen?
Verre van. Wat ons wel dJ.Jarszit ie dat het een reuzehandije ia en
dat wt gegeven wol'dt eerst werd af{Jepakt.
Bet 1Jcl'd afgepakt van Jan~et-de-Pet. Bij ziet zijn tram- en trein-
ticket duul'dcr worden, zijn dokter vraagt nu ook alweer wt meel'
en de ziekenkas betaalt ~ ook aweln' wt minder te1"~.
Vroeger dan voorzien moet hij op pensioen. Tot daal' nog aan toe.
MaaT'zijn zoon kan in het bedrijf niet binnen. "'ant sinds de WOl'k-
tijdvln'k.orting warvOOI' h1'j nog 3 weken met stakingsgeZd geleefd
heuft, laat de vakbond af~loeiCngen toe.
Dan maar aan de dop met die zoon van hem. Op de lJerklozensteun en
dat pensioen lJol'dt nu ook een belasting geïnd. Daar heb je je hele
loven voor kapot gBIJeI'kt, met de tiroeet. dat je kinderen het iets
verder gingen schoppen.
De 10.000 is wt jij of je ouders el' misschien of misschien nD.UlJfi-
lijke van voelen. Het is een afwenteZing van de krisisk.oeten up
plaatsen war het politi ha baar is, d.u,e . op de kap van V002'-
al de kleinen, do invali.a. r, at. zieken, de gdpensioneerden en de
1J0,rk toe en •
Do 10.000 is financiiJel "vvl' ""len haalbaar; politiek mag dit ech-
ter ni6t haalbaar bli,iken en doet: Z6 dat ook niet in Vlaanderen.
Rarooekera en ~ijn kabinet geven nu a bL 'jk van tlJijfel over de po-
l.itieke UPpol'tuniteit van de maatrcge . .., at'htel'Uitgang van de
BSP en de kritiek van de Vlaamse rek ,I"m up het universitair be-
leid spelen de 8oc:1.alistcn parten.
De upri.chting van een korrmissie VOOI'de beurzen in" buurt van de
Hoge Raad voor Studietoelagen ie het povere rC8ultaa ; ~'lgend
jaar zit Cl' ook een inkomensbarema in ale grens va '1' IJ 1: verhooqde
ins..:hrijvingsgeZd i.p.v. het gClJl'aakte beurs/ni6t-lI ..ur8.
De fundamentele boloidskeuze oordt niet herzien. Studeren uordt:
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HERVORMI~G EXAMEN-
REGLEMENT:' VRIJSTELLING
Op de vergadering van de OndcJ'l.Jz'js:.JerkgroepI).:zn Jáoingraad (8 januari 'n)
uerd een voorstel tot hel"lJorming van het examenreglement goedgekeurd -
dat examenreqlcmenti vind je op de gele bladzijden van ~ie kolZegeroosteT';
het is de moeite!

Het is een principiAle stellingna-
me. mear het ziet er niet near uit
dat ons voorstel van reglement door
de Akademische Raad zal worden goe&
gekel.ord.
Daarom besloot de Kringraad het
niet zo ver gaande voorstel van de
fakulteit Wijsbegeerte & Letteren
te steunen (verlaging van over-
draagbare vrijstellingen van 14 tot
12. met behoud van bijkomende kri-
teria) op de bespreking van de Ako-
dem1sche Raad.

Moor hier volgt dus onze principi-
ele stellingneme over vrijstellin-
gen in het huidige syste

Art. 27 (a). Een geheime stammin
moet gehouden worden wanneer een

lid van de exarnenkomrnissie of de
o~budsmen erom vraagt.

(b) Een student kan slechts
als niet-geslaagd worden beoordeeld
wanneer hij meer dan éên onvoldoen-
de heeft ~ehaald.

MOTIVATIE
Hiermee wordt een uniforme minimum-
stelregel voor deliberatiekriteria
geponeerd. Belangrijk hierbij is
dat het \ niet in overweging wordt
genomen om te beginnen delibereren.
zoals dat bij toegepaste wetenscha~
pen tegenwoordig wol gebeurt.

Art. 37: De studenten die zich op-
nieuw laten inschrijven voor

een volgende examenperiode van het-
zelfde akademiejaar worden van een
nieuwe ondervraging vrijgesteld o-
ver de va ',I.enwaarop zij 12 of meer
behaalden.
Oe examinatoren verlenen geen vrij-
stelling wanneer de examenkommissie
overeenkomstig Art. 25. tot het ve~
lies van vrijstellingen besloten
heeft.

MOTIVATIE
Het is niet noodzakelijk om bij het
in overweging nemen van het al of
niet vrijstellen van een bepaalde
student voor een bepaald vak zijn
prestatie voor andere vakken in o-
verweging te nemen.

Art. 39: De student ~on de 1n Art.
37 vermelde vrijstellingen naar

het volgende akademiejaar overdra-
gen.

1

MOTIVATIE
Wanneer een student voor een be-
paald examen in juli met 12 voldaan
eeft. zal hij het niet in zijn

hoofd halen dat vak opnieuw af te
leggen in september om daarmee zijn

eventuele vrijstelling naar bisjaar
veilig te stellen.
Bovendien heeft hij dan wel zijn
·voldoende kennis" bewezen en dient
hij die prestatie niet over te doen.
Do nu (1978) aangehouden grens van
14/20 betekent dat een bisser ver-
plicht wordt zijn studiepakket aan
te vullen mot vakken waarvoor hij
reeds die afdoende kennis bewezen
heeft. Dot brengt onvoldoende moti-
vatie en verveling met zich mee. In
voorgestelde regeling zou een bis-
ser zijn tijd zinvoller kunnen ge-
bruiken door tijd te besteden ean
probleerntokken, opgaven uit loter'
jaren (licentiaatsverhandeling).
kritisch wer~ rond de stof, speCi-
ale opdrachten en individuele ver-
dieping. naast financiêle inspan-
ning om het bisjaar sociaal aan-
vaardbaar te houden.
Ook hier geldt dat het "voldaan he~
ben" voor een veK (en dan nog met

n 12 als "veiligheidsmarge"l on-
n"-elijk r,tllat.vnn-een I"indere

prestatie op e.n ender vak.
Op zo'n manier wordt een student
geen slachtoffer van de kwoteeron-
zekerheid van een prof.

,....,.,.,iIt ......
cl .... "ie '" er~"
Iu~· 'hldft'S
~~Ah&fl,iil...

Art. 40: In afwijking van het in
~rt. 37 en 39 bepaalde, worden

studenten bij eon tweede of latere
zittijd in elk geval vrijgesteld
voor praktika. seminaries en oefe-
ningen waarvoor zij 10 of meer op
20 behaalden.

MOTIVATIE
Het cijfer bij praktische vakken
is meestal beter gefundeerd, vooral
als b,et hier gaat om een pennenen-
te evaluatie gedurende het jaar of
verschillende melen opgegeven oefe-
ningen. 20'n cijfer is meestal ook
gebaseerd op een betere verwerking
van de stof door de student (en
toepassing van die stof door de st~
dent). Een paper. verslag of semi-
nariewerk uitschrijvan is, wanneer
het een eenmalige prestatie is niet
het belangrijkste van de kursus.
wel het jaar werken aan de stof
die eraan voorafging (in labo of
wekelijkse werkjes). Het herschrij-
ven is te herdoen naar september,
het werk niet.

Onderwijswerkgroep
ringraad



VeJlvolg van p. I

duupder. ~tr~~~n naar een gratis onderuijs als demokratiseringshejöoom wa
een boeiende luxe-doelstelling voor de "golden aixti--"
Dat is voor goed gedaan:

De universiteit, on8 vrolijk dOlp.
We zullen het hier wel redden. De Somer is een goeie burgemeester die het
nog durft opnemen voor de "keuren" bij de Staten-Generaal. Niet meer geld,
meer vrijheid. Hij is een gOLJaaI'deerd vriend en vijand van de gildemeester.,.
De jonge kel'eZs die de leermeesters respekteren zijn tevreden met hun gerste-
nat. Al zijn er dan nog leegaards die hun Ta.lade!.rilverbergen achter vage
slogans. Ze hebben ze in andere darpen opgevangen, waar minder edele stielen
en fabrieksrook de geest ongevoelig maken voor de verfijning'van de universi-
taire dorpekul.tuur .

D" 1I"'ntaliteit heerste hier niet zo heel lang qeleden en ze komt misschien
1'. W~ ]a'ijgen de indl~..(kdat ze weer om zich heen grijpt.
r~hars:he k ubs voor drinkebroers hebben plaats geruimd voor knusse ge-

rLs..!hapshuiz.'n, 'e in tegensteZling tot de vroegere kZ.ubs nu gemengd zijn
en zachtzinnig. w, eren nu potten pakken en weven, onszelf aijn alleen en
s=en !:Ietde gr~.:p.
Het gaat goed in ons d -trp , 'rl in het eethuis serveel't men tamal'i en altema-
tieve boontjes uit bli~.

Wie meent dat wa hier niet achterstaan, heeft het mis. We !.rillendie bonen
niet 1a.:ijt,

De dOlpspoort wordt e~hter nauwer. De.a~aijnzen nog hoger en enkel edèZknapen
en freulen zullen ze nog kunnen betalen.
En dat will~1 !JC niet.

Als morgen enkel nog rijkeZuizen deze unief bevolken, aZs morgen deze diskus-
iES enkel in boeken zullen te vinden zijn in obskure winkeltjes, dan is het

te laat.
lant ovcrmorgen zullen de kaders, de onderuîi ekraahtien, de ambtenaren, de
vakbondsfunktionarissen deze kritiek niet meer gehoord hebben.
Ze zullen loonsverlaging en sociale afbraak een handig instrument van sober-
heidspolitiek noemen, maar dan fLagrant openlijk, met volledige volmachten.

Dat de heren die dit ideaal nastreven dit beter begrijpen dan wie ook bewij-
zen de vervolgingen, waaraan vele aktieve aktiekomitees nu blootstaan.

Wi.i rekenen op jullie. Jul7.ie kunnen op ons rekenen.

WOENSDAG

7 FEBRUARI

REGIONALE AKTIE
DAG TEGEN DE
10000

HEEL WAT KONKRETE TAKEN ZIJN
VOORHANlXN
typen een een nieuwe~rochure.
ley-outen.
In de fekulteiten. zowel els centr
In de fekulteiten zowel els centreel

OOE M:E ~ EEN AKTIEKO"1ITEE
(lot t1:ER TE VERNEfo'EN,

h.'vU ••• nd8oheer ...

Onder deze rubriek worden reakties van lezers afgedrukt; nea. en adres
aoeten e.n de redaktie bekend geaalkt worden. Oe redaktie heeft het
recht ingezonden stukken in te korten, zonder eYe~l lan de inhoud er
van te raken, Ook houdt de redaktie zich het recht y,or te ant~rden
op brieven,

MET DANK AAN MIJN PROMOTOR

In jullie bIed Veto les ik dit er-
tikel. Het behendelt een trag1-kome
die binnen het depertement Natuur-
kunde. waarven prof. L. Ven Gerven
en ik de hoofdrolspelers zijn.

Om te beginnen moet ik zeggen det
ik blij verrast wes te zien det een
studentenbIed zich interesseert
voor de problemen weermee het tij-
delijk wetenscheppelijk personeel
te kempen heeft.
Alhoewel ik het eens ben met de
geest ven het ertikel moet ik zeg-
gen det de schrijver wel wet meer
"field wor!<-"hed mogen verrichten.
Hij heelt de feiten zo door elkeer
det ik hier greeg de were geng ven
zeken wil uiteenzetten.

Inéerdeed is er een wetenSChappe-
lijk ertikel geschreven weer probl~
men rond waren. Van dit ertikel we-
ren een vest wetenscheppelijk mede-
wbrker (een lector) en ik de eu-
teurs. De desbetreffende lector
heeft wijselijk besloten de efde-
1ing Vaste Stoffysice en Megnetis-
me ven prof. Ven Gerven te ver1e-
ten. Dit was echter niet het di-
rect gevolg ven de problemen rond
het ertike1. (Hij hed de efdeling
el verleten voordet deze problemen
pleetsvonden • 'e moeil1j kheid die
pro' . Ven erven met het ert1kel
hed. wes niet het feit det hij op
de verl.eerde pleets in het dank-
woord utond. Het dankwoord was niet
goed genoeg voor hem. Zijn neem
moest els co-euteur op het ertikel.
Het werd eind september (19761 en
mijn erbeidscontrect liep ten eind&

Eén week voor det tijdstip gaf prof.
Ven Gerven te kennen het contrect
niet te willen hernieuwen. De hoog-
geleerde heer vond het niet nodig
hiervoor een reden op te geven. zo-
det ik niet ken zeggen dat de pro-
blemen rond het wetenscheppelij
ertikel hierven de oorzeek waren.
ondenks bemiddeling ven de univer-
siteire overheden wes prof. Ven
Gerven slechts bereid mijn erbeids-
contrect te verlengen. indien ik
een persoonlijke overeenkomst met
hem zou tekenen. Deze overeenkomst
is niet ui tgedo~,terd door de ba-
heersorgenen ven de KUL (zoels in
Veto steet) maar is ontsproten een
de creetieve geest ven prof. Ven
Gerven. In deze overeenkomst (weer-
ven ik een copie bij deze brief
voeg) eist prof. Ven Gerven o.e.
det hij het recht heeft zijn neam
op elle wetenscheppelijke publice-
ties te zetten (dus ook els zijn wo
tenscheppelijke bijdrege te verweer
lozen is).
Dit geat lijnrecht in tegen de CAD
voor het wetenschappelijk personeel
weerven art. 37 luidt: "Ieder we-
tenscheppelijk personeelslid heeft
het recht om zijn wetenscheppelijk
werk te publiceren. te ondertekenen
en voor te dregen op wetenscheppe-
lijke colloquia en congressen. In
gemeenscheppe1ijk werk dient door
de juiste pleets het beleng eenge-
geven te worden ven de medewerkers
die het ook ectief geconcipiäerd
en uitgewerkt hebben. Administra-
tief en financieel toezicht alleen
k~men hiervoor niet in aanmcrking

.---------- DE A.tLR:--IIEOROTINQ '78 ------....,

Enige uitleg bij deze cijfers:

1. De eigen inkomsten bevetten voo~
el de huurgelden ven de studen-

tenkamers op 't Stuc ('t Kopstuc).
de stencildienst en de energiebij-
dregen ven de orgeniseties die de
enimetiezeal gebruiken (hieronder
ook Kultuurreed).

4. Met nutsvoorzieningen bedoelen
we de gewone sekreterieetsonkos-

ten (schrijfmeterieel. nietjes.
plekbend ••. )

Se. Centrale werkingskosten zijn
o.m. het drukken ven Veto. be-

kostigen ven centrele ektiviteiten.
voorschieten ven huur voor univer-
siteire lokalen die echteref terug-
beteeld worden door de orgeniseties
die er gebruik ven maekten.

Sb. Behelve de reden worden 00

studentenverenigingen ("vrije
verenigingen") gesubsidiäerd o.b.v.
kriterie en volgens een verdeelsleu-
tel.

MEER DAN 10.000
Verschillende vergederingen ven de
A.S.R.-stuurgroep werden gewijd een
het opstellen en bespreken ven de
A.S.R.-begroting voor '79. De d1s-
kussies liepen immers niet ven een
leien dekje.
De normale teak ven de stuurgroep
is de begrotingen. zowel ven de
A.S.R.-centreel els ven de onder-
scheiden reden~op technische fouten
te kontroleren. Elk ven de geledin-
gen maekt heer begroting op op be-
sis ven het uitgestippelde beleid.
Voorel door 't uitspringende begro-
tingsvoorstel ven Kultuurreed.
werd er dit jeer niet'gehouden ean
deze treditiel mede door de ektue-
Ie kontekst ven krisis en infletie
heeft de stuurgroep het op een een-
melig ekkoord gegooid: geen enkele
begroting mocht met meer den 6% t.
o.v. de begroting ven vorig jeer
stijgen (6\ is de verwechte indeks-
stijging voor '79).
De Reed voor Studentenvoorzieninge~
die de A.S.R. grotendeels betoe-
leegt. heeft in december '76 volge~
de begroting goedgekeurd.

INKOMSTEN

1. eigen inkomsten
2. toelagen: e. werking

b. personeel

UITGAVEN

3. gebouwonkosten
4. nutsvoorzieningen
5. werkingskosten eJcentreel:

bl toelagen:
ISoL
Kringraed
:ultuurreed
Sociele Read
Sport reed
Vrije Verenigingen
studentenekties

E. aenkoop goederon
7. uitrustingsmeter!eel
6. personeelskosten

(onze kursivering). Betwistingen
kunnen voorgelegd worden ean de
Reed voor het Wetenschappelijk Per-
soneel."

Dok over de endere punten ven de
overeenkomst zijn gelijkeerdige op-
merkingen te meken. oearom is deze
overeenkomst voor mij oneenveerd-
beer en heb ik ze niet ondertekend.
zodet ik nu zonder erbeidscontrect
zit.

De belengrijkste reden waarom ik
deze brief schrijf is om de studen-
ten op de hoogte te brengen van de
manier wearop het tijdelijk weten-
scheppelijk personeel op sommige
pleetsen binnen deze universiteit

~ wordt behendeld. Ook wil ik de stu-

\IIt: KUNNEN "',~R "Eli JItA«
VE ~DéR..._.

619.150
3.963.066
2.745,000

6.706.066

7.327.236

514,000
145.100

313.0110

196.000
345.000

1.279.736
577.000
349.600
320.000
1LlO.OOO

3.460.53B

161,600
261.000

2.745.000

7.327.236

6. Oe goederen die eengekocht wor-
den zijn voorel bedoeld voor de

stencildienst.

7. Hieronder vellen de eenkoop
(meestel vervenging) ven bureel-

machines. stencilmachine en hun on-
derhoud.

6. Oe personeelskosten bevetten de
lonen ven 3 fulltime en 3 helf

time vrijgestelden. de werkgevers-
bijdregen. verzekering. sociele ver-
goedingen.

Vrij leet (november '7B) besliste
de A.S.R.-stuurgroep om Veto gretis
te ver~preiden en bijgevolg volle-
dig te subsidiären. Omdat de A.S.R.·
begroting el bij de RvS wes infe-
diend (wearin deze subsidiäring niei
wes voorzien) werd een bijkomend
bedreg ven 140.000 fr eengevreegd.
Ne diskussie en niet onder elgemeen
enthousiesme werd deze som goedge-
keurd en in de oorspronkelijke be-
groting ingeschoven.

_enten die er ean denken els essis-
tent in de efdeling ven prof. Ven
Gerven te geen werken. edviseren
zich eerst goed op de hoogte te
stellen over hoe men in deze efde-
ling wordt behandeld.
Afsluitend wil ik zeggen det ik el-
tijd bereid ben ge!nteresseerden
een toelichting te geven op de ge-
beurtenissen.

Peter de Groot
Groenveldstreet 3
3030 Leuven

Uit betrouwbare bron hebben wc ver-
nomen dat de assistenten van de af-
deling rond hun dubbelzinnige en
uitgebuite situatie aktie voeren.



EEN ZILVEREN HAP -- DEN ALMA (11)
Tel"..njl de Alma-mensen d1'Ukdoende zijn om van 15 febPUaI'i lJeer een gedenk-
wardige Alma-dag te roken, gaan !Jij verder met het tueede deel van het in-
terviBIJ met direkteur Gust Mangelschots. Hierin ataan !Je st"l bij een aantal
praktische en organisatorische aspekten van de Alma-restaurants.

VETO: El' is in de voorbije jaren
heel wt personeel afgevloeid

uit de Alro. Hoe is dat gebeurd en
hoe LIaS de houding van de vakbond?

G.M.: Wat de verhouding met de vak-
bond betreft. hebben we al-

tijd een beetje in de schaduw ge-
leefd van de grote universiteit. Oe
vakbond is er steeds vanuit gegaan
dat wat verworven is aan de univer-
siteit ook in de Alma moet gelden.
Inhoudelijk vrij logisch. denk ik.
Oe vakbond heeft echter nooit reke-
ning gehouden met de specifieke mo;
gelijkheden en beperktheden van de
Alma. toch een andere situatie dan
die van de universiteit als instel-
ling. Daardoor zijn er wel proble-
men geweest.
De CAO van de Alma is momenteel
Quasi identiek aan die van de uni-
versiteit. zeker de nominale lonen
zijn dezelfde.

VETO: Tussen haak,_-ies:hoe liggen
die Zonen?

G.M.: Het minimumloon bedraagt 125
fr bruto.

Wat de vergelijking tussen de situ-
atie van het Alma- en universiteits'
personeel betreft is er hier en
daar nog wel een verschil in ar-
beidsvoorwaarden. maar dat is niet
noemenswaardig.

In '72-'73 heeft zich het grote
probleem gesteld: het wegtrekken
van de franstaligen en de afname
van het aantal maaltijden. Dit laat-
ste fenomeen is nooit verklaard ge-
weest; er zullen waarschijnlijl<. ver-
schillende oorzaken zijn. Is het een
,waliteitskwestie - dat kan zeker
niet zo gesteld worden, is het een
kwestie van een veranderend beste-
dingspatroon van het leefgeld van
de studenten? Is het een hang naar
lelnere eetzalen of 'gezellig eten

op kotl

EH TDGH •.. E( ""'Ir
C'Uf:TS 0(1V6,.. Hf:T fCoc.&.fÉ. t(-
TIE"E ~ENOT!

We kwamen dus met een personeel so-
verschot te zitten. We hebben dat
weggewerkt. met de gouden handdruk.
Er zijn niet veel personeelsleden
geweest die hiervan gebruik gemaakt
hebben. Het waren eigenlijk de min~
gemotiveerden op een ogenblik dat
de arbeidsmarkt nog vrij soepel was.
Naderhand zijn we dan als eersten
met het brugpensioen begonnen. Het
pre-pensioen is later officiäel ge-
worden.
Oe laatste jaren werken we met ver-
vroegd brugpensioen.
Dat alles heeft gemaakt dat we nu
nog staan met een goede 150 werkne-
mers, waar we er indertijd 320 had-
den.
We hebben het alleszins kunnen doen
zonder sociale troubles. Er is nie-
mand zomaar afgedankt. Het was
meestal op vrijwillige basis dat de
mensen geopteerd hebben om uit de
dienst te treden via die speCiale
vormen.
Toch denk ik dat er wel een negatie'
ve kant zat aan die personeelsver-

mindering op vrijwillige basisl het
kan nl. goed zijn dat hele goede e-
lementen het afstappen. Waarbij ik
niet wil zeggen dat alle goeden weg'
gegaan zijn. integendeel. we heb-
ben niet te klagen. Maar het is een
probleem.

VETO: Hoe is de verhouding tussen
het vast personeel en de job-

studenten? Hoe staat u daar tegeno-
ver?

G.M.: Het jobwerk is vanaf het be-
gin een belangrijke faktor

geweest. Ik denk dat dit m.b.t. de
kosten ook interessant is. Ik
schaam me niet te zeggen dat jobstu'
denten goadj.opa werkkrachten zijn
voor ons. Omdat elke jobist maximu
2 uur per dag of 12 uur per weel<.
werkt. moeten we daarvoor geen soci-
ale lasten betalenJ en die bedragen
nu toch 40 à 45\ van het loon.
Qua verhouding vast-personeel - job'
studenten is het zo dat ook ons pe~
soneel en de vakbond hiervoor een
reäle belangstelling heeft gehad.
vooral in de laatste 5 jaar. Er
werd wel op toegekeken dat er n.a.v.
de afvloeiIngen geen stelselmatige
politiel<.werd gevoerd van het afge-
dankt personeel te vervangen door
jobstudenten. omdat die goedkoper
zijn. Maar uit het jaarverslag van
de Alma kan men opmaken dat de job-
studenten Qua kosten muàr een klei-
ne fraktie uitmaken: dat ligt rond
de 5 ~ 5.4\. In werkuren is dat aa~
deel uiteraard groter.

VETO: Heeft het inschakelen van .fob·
studenten nooit st:rubbelingen

gegeven met de vakbct!d?

G.M.: Nee. dat viel mee. Zoal6 i
zei werd er wel op gelet.

Maar men heeft nooit gevonden dat
er een kontradil<.t1e in zat. Tegeno-
ver de val<.bondhebben we geargumen-
teerd met de beSChouwing dat de Al-
ma toch geen winstgevende sektor
is en dat ze in de dienstverlenende
sektor ligt en dat daardoor toch
andere normen gelden dan in de in-
dustriäle en handelssektor.

VETO: Voor '79 heeft de Alma 50 mil·
[oen subsidies gekregen. Moe-

ten er gcen bepaalde beleidsopties
uxn-den genomen om die te verminde-
ren? Zou dat kunnen dool' het aantal
jobstudenten uit te breiden?

G.M.: Ik kan natuurlijk proberen om
dat aantal uit te breiden.

Maar de vraag is of je dat doet om
de subsidies te verlagen of om an-
dere redenen.
Het is immers altijd al zo geweest
dat de meeste studenten die hier
voor een job geInteresseerd zijn
vreemdelingen zijn. een zeer groot
percentage. We hebben relatief wei-
nig Vlaamse mensen I de Vlamingen
zijn niet meer geïnteresseerd de
laatste jaren. En soms raken we
in moeilijkheden met jobstudentenl
we voelen nu al dat de vraag naar
jobisten het aanbod gaat overtref-
fen.
Een tweede punt is of door het ver:
hogen van het aantal jobstudenten
- afgezien van de moeilijkheden met
de belangstelling - het rendement
nog kan verbeterd worden. Het zou
kunnenJ dat moet ge onderzoeken.
Maar ik denk dat ge al weer vlug
een punt zult bereiken van evenwi~
tussen voldoende zekerheid van uw
diensten die ge wilt aanbieden. en
die ge könt aanbieden; en met job-
studenten hebt ge dat niet altijd
omdat die gemakkelijker kunnen komen
en gaan. Ge moet een kader hebben
van vast personeel - daarin hebt ge
wel speling. maar de marge is niet
zo groot - en daarbuiten kunt ge
aanvullen met jobstudenten. En. zo-
als gezegd. moet ge rekening houden
met het aanbod van jobstudentenJ op
het ogenblik werken hier veel men-
sen van de UCL.

VETO: El' IJOrden noga l opmerkingen
gemaakt over de kwliteit van

het eten. Ik heb het al VOO1' gehad
dat ik iets gegeten had en dat cen
uur nadien ...

G.M.: ... het wat zwaar op de maag
lag of zo ... ?

VETO: Nee, ik LIaS €èht:; k.

G.M.: Ge moet wat oppassen met dat
ziek zijn. Daar kunnen ver-

schillende oorzaken bestaan waaron-
der eventueel het eten. Mijn kinde-
ren eten niet in de Alma en die wor·
den ook wel eens ziek. Ge moet zo-
iets niet altijd met een giftige
pijl naar de restaurateur schieten.

VETO: Maal" ik ben niet de enige
hoo}'. Ik heb a l van meerdere

mensen gehoord die ziek LUl'en nadat
ze in de Alnt2 gegeten hadden.

G.M.: Dat kan. Het eten kan slecht
bevallen. een indigestie; dat

is één mogelij~heid. Een tweede mo-
gelijkheid is dat hot objektief aan
het eten ligt. En dat 15 een groot
gevaar: elKe restaurateur maa~t
zich daar echt ongerust om. Det is
ook de reden waarom wij bv. een di-
etist in dienst hebben die voor d
,wal!tei t en de hygiäne verantwoor-
delij~ is. Dat zijn zijn enigo op-
drachten en daarvoor wordt hij full
time betaald.
Hij neemt regelmatig stalen van ta-
felbladen. van messen. snijmachi-
nes. enz. die gekontroleerd worden
op ba~teriän. Oe keuze van kiemdo-
dende middelen die wo gebruiken om
de vloer. de tafels enz. te behand
len is zijn verantwoordelijkheid.
Met zijn eigen labootje kan hij dat
allemaal opvolgen.
Het kakkerlakkenprobleem. waar geen
enkele restaurateur buiten kan.
pakt hij aan; de keuze van het juis
te bestrijdingsmiddel. het tijdstip
dat er gespoten moet worden.

Het is oo~ nog mogelijk dat er on-

der het personeel. zonder dat het
het weet. kiemdragers zijn.
Dat zijn allemaal mogelijkheden.
Maar we blijven nog altijd heel ge
lul\~ig dat we nog nooit een l.olleL-

tieve vergiftiging hebben gehad.
Want dat bestaat en is een bedrei
ging die dagelij~s boven het noor'd
van de restaurateurs hangt. Of ze
er zich van bsv/ust zi'n. weet i~
niet. maar wij zijn er on~ in alle
geval van bewust.
Oe hygiëne moet bijna professioneel
aangepal\t worden. en daarin staan
wij zeer ver en er wordt heel wat
geld aan gespendeerd. Als ge dat
zou laten vallen zouden er miljoe-
nen kunnen bespaard worden; maar of
je dat in absolute zin kunt vermij-
den is volgens mij uitgesloten.
Nog iets: het is niet noodzakelijk
zo dat een infektie bij iemand die
in de Alma heeft gegeten - en dat
zijn toch 7 à 8.000 ~lanten per dag
- dat de oorzaak in de Alma ligt.

VETO: Nee, dat nu niet. }.Jaarge
hebt hygilJne en ge hebt kwZi-

teit.

G.M.: En die twee raken mekaar.
Daarom zijn die twee aspekten

verenigd in étSn funktie. Oe diätist
is natu~rlijk niet de enige verant-
woordelijke voor de kwal1tei t en de
inkopen. Wet hij wel regelmatig
doet bij de a9nkoop van konserven
bv. ls stalen nemen en het zoutge-
halte en dergelijke ervan onderzoe-
ken. Op basis van ziJn rapport
wordt er dan aango"'ocht.
Wat de kwaliteit betreft oo~ dit:
we werken met verse zaken die wel
eens besmet ~unnen binnenkomen en
waarop ge niet altijd kontrole hebt.
Vleeswaren. chercuterie bv.; dat
maken wij niet allemaal zelf; dat
ls niet rationeel omdat er fabrie-
en bestaan die niets anders verwer'

I\en. zodat het ook goed~oper is.
Mear daardoor kunnen o.a. zaken be-
smet binnenl\omen.

n
appelen -voor d
moes.
Een voordeol voor de Alme i.v.m. de
kwaliteit van de goederen is dat
we alles zelf kopen en dus niet af-
hankelijk zijn van een bepaald toe-
leveringsbedrijf. zoals de meeste
kleine restaurants. Het vlees in de
Alme is goed tot zeer goed; maar
door de grootschaligheid gaat er
wel eens wat aan I\waliteit verloren;
bv. het feit dat de seep eerst ge-
geten wordt. doet het vlees. de
groenten .•. koud worden. waardoor
de ~_waliteit ervan wordt verminderd.

Werkgroep All'l8
december '7

(slot volgt)
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- AKADEMISCHE RAAD "ANUARI'79-

a de nodige handjes drukken en de
wat laattijdige nieuwjaarswensen -
het mag nog tot einde januari. zeg-
gen ze - konden we er weer eens aan
beginnen. ditmaal onder de nokbal-
ken van ons aller Faculty Club.

Oe Somer was natuurlijk akkoord met
de principes van het studentenvoor-
stel - studenten betrekken bij eva-
luatie en er rekening mee houden bij
benoeming of bevordering - maar de
praktische uitvoering vond hij on-
mogelijk. Het voorgestelde proefjaar
de hoogleraar-promotor en het in-
trekken van het mandaat van een be-
noemd docent zijn immers statutair
moeilijk. zoniet onmogelijk.
Toch werd toegegeven dat zulke eva-
luatie nodig is en dat proffen in
de beoordelingskommissie veelal over
slechte infonnetie beschikken i.v.m.
de didaktische evaluatie van hun
kollega 's.
Een goed voorstel werd geformuleerd
door groepsvoorzitter Oe Bock: er
is geen benoeming tot docent moge-
lijk indien evaluatie van didakti-
sc he bekwaamheid niet in het benoe-
mingsdossier zit. Dit werd echter
afgeketst.
Na een lange diskussie hakte de rek-

Als voorafje een vraag van de stu-
denten waarom de "14". oftewel art.
39 van het examenreglement niet op
de agenda stond. Oe Somer vond dat
er niet genoeg informatie van de
fakulteiten op het rektoraat binnen
gekomen was. Hij beloofde ons ech-
ter ten stelligste dat er volgende
maand zeker een beslissing zou geno-
men worden. Joepi!

Dan de traditionale brok goedkeu-
ring van verslagen. Oe efficiäntie
van vergaderen werd weer eens in
vraag gesteld toen men begon te
diskussiären over wat er nu vorige
keer wel of niet verteld werd. dit
i.v.m. de Bibliotheekcentrale.

Een volgend twistpunt was de toeken-
ning van A~~(Akademisch WetenSChap-
pelijk Personeel)-mandaten. Onge-
veer iedereen voelde zich immers be-
nadeeld. maar het bleef toch zoals
het BAR (Bureau Akademische Raad)
het voorstelde.

tor zoals gewoonlijk de knoop door:
hij zal een vergadering bijeenroe-
pen met studenten en OUD (Dienst U-
niversitair onderwijs-KULeuven). Er
zal een nieuwe vragenlijst opgesteld
worden. die moet worden goedgekeurd
door de Akademische Raad. Oe studen-
ten kunnen dan op eigen initiatief
iedereen evalueren. Oe resultaten
hiervan kunnen dan aan de beoorde-
lingskomm1ssie enlof het BAR bezorgd
worden. Of er rekening mee zal ge-
houden worden zullen we echter nooit
weten!

~et eerste belangrijke agendapunt
~ng over de didaktische-pedagogi-

scha evaluatie van" lesgevers.
Als uitgangspunt ven de diskussie
word aen tekst van de Kringraad ge-
bruikt. die dateert van juli '78.
Tot nu toe werd dit punt systema-
tisch naar de volgende Akademische
Raad uitgesteld. maar gezien de re-
latief lichte agenda werd er ditmaal
grondig en uitgebreid over gepraat.

Voor het eten werd er dan nog vlug
een 'Centrum voor Italiaanse studiän
en een 'Aanvullend diploma voor het
gebruik van Radioisotopen in vitro-
diagnostiek' ge!nstalleerd.
Het eten was goed, steengoed zelfs.
het was deze keer zelfs geen koude
schotel. waarvoor onze beste dank!

a de eetpauze werden er nog een
paar onbelangrijke dingen besproken.
Zo was er ook nog een diskussie over
de verkiezingsmodaliteiten bij een
dekaanverkiezing. waarover men het
niet eens geraakt. Beslissing dus
volgende maand.
Als laatste punt'van de vergadering
werd een jarenlange traditie in ere
gehouden: minstens 1 agendapunt moet
naar de volgende A.R .. verschoven
worden; nu was dit dus het geval met
de evaluatie van de beleidsstruktu-
ren.
Come end see next montt.l

ANMW3E.N LtHVERSITAlRE LOI<PJ..fN

Pol Van rellaert
afgevaardigde A.R.

vele moei_ij~.heden te voorkomen
en het risico te ontlopen voor ge-
sloten deuren te staan. wordt er no~
maals op aangedrongen dat aanvragen
voo.r het geblr.4ik van universitaire
tokalen (A.V .• De Valk. Grote en
Kleine Aula) tijdig worden ingediend
op het A.S.R.-sekretariaat.
Minimum een week op voorhand is niet
teveel, gezien de administratieve
weg die zo' n aanvraag moet afleggen.

LASTIG
ul>zemaand ben je misschien uel. in aanraking gBkomcn met "Lastig".
Lastig, jg. 1, nr. 1 is de spreBkbuis van een groBp studenten die een begin
wiZZen maken met de StudentenVakBeLJeging (SVB),

SVB is een projekt dat in de zesti-
ger jaren in Leuven ontstond als
studentensyndikaat dat pleitte voor
en werkte rond een eigen studenten-
statuut; een organisatie van stu-
denten naar het voorbeeld van de
arbeidersvakbonden. Eén van de
hoofdthema's - althans bij de aan-
vang was het ijveren voor het stu-
dieloon.
Die SVB-gedachte is echter in het
begin van de zeventiger jaren ver-
dwenen. semen met de streefdoelen
ervan.

Oe vooral sociale afbraakmaatrege-
len van de regeringen t.o.v. het
hoger onderwijs tijdens de laatste
vier jaar. de spontane maar meestal
los gestruktureerde reaktie hierte-
gen van studentenzijde. deed de
nood aan een permanente studie- en
aktie-organisatie aanvoelen.
Op de WS-kongressen van 1978 kwam
de Tendens in haar programma tege-
moet aan deze nood door de (her)op-
richting van de SVB als studenten-
syndikaat in het vooruitzicht te
stellen. Het nieuwe VVS-bestuur (b~
staande uit Tendens) wilde echter
niet overhaast en ook niet van bo-
venuit de SVB uit de grond stampen;
in haar programmaverklaring stond:
"Het nationaal WS-kongres spreekt
zich uit voor de opbouw van een st~
vige eenheidsvakbond van de studen-
tenbeweging. Het kongres stelt voor
vanaf september met alle progressi~
ve groepen gezamelijk initiatieven
te nemen aan de basis van fakultei-
ten en scholen. in de richting van
deze studenten-syndikale beweging.
(. ..)".

Vanaf het eerste nummer '78-'79 van
de "Roje Reu" (blad van WS) werd
de SVB-gedaChte dieper uitgewerkt
en tenslotte als voorstel gepubli-

ceerd in een speCiale uitgave van
WS (dec. '78). Oe hoofdideeän zijn:
demokratisering van het onden/ij s,
een demokratische maatschappij aan
de zijde van de werkende mensen en
de bevrijdingsbewegingen.
Oe Roje Reu zou de spreekbuis wor-
den van SVB.

blad van SVB". In de wandelgangen
ook de "groene SVB" genoemd. omdat
deze groep studenten hun progra~
op een groen blad bekend maakten.
Dat programma. dat ook uitvoerig
aan bod komt in het eerste Lastig-
nummer. pleit voor: verdediging van
sociale verworvenheden. de verdedi-
ging van de demokratische rechten.
véor een demokratisch onderwijs in
eén damokratische maatschappij. so-
lidariteit met de strijd van de Der-
de Wereld. tegen kapitalisme - voor
een demokratisch socialisme.
Deze opties liggen niet zo ver af
van het WS-progremma. hoewel de
accenten anders liggen. Want het
moet gezegd worden: de "Groene SVB"
komt zelfstandig op; dat blijkt dus
al klaar uit de eigen publikatie.
Een medewerker van Lastig vertelde
dat Lastig eindelijk van start wil
gaan met SVB en dat hij studenten
wil, aantrekken op basis van het
platform; terwijl de "WS-SVB" eerst
de mensen wil organiseren en van
daaruit tot een konkreet programma
wil komen - wat juist de kritiek
van Lastig (of zijn medewerker) op
de WS-SVB is: je kan de mensen maar
organiseren op basis van een kon-
kreet platform.

ln mei aanstaande zal er. i.p.v.
VVS-verkiezingen. een SVB-kongres
doorgaan wat - vanuit de optie van
WS - de start moet geven aan SVB.
Hierop wordt het konkrete programma
van SVB afgerond.
Ook Lastig zal hieraan deelnamen
en Zijn programma - dat in de ac-
centen dus verschilt van dat van
de WS-SVB - voorleggen.
Oe samenwerking - of samensmelting?
- is dus niet uitgesloten.

Toch moet het van het hart dat we
de huidige situatie waarin twee
SVB-stromingen bestaan niet als een
hoopvol teken beschouwen voor een
"eenheidsvakbond" van studenten.
Oe wonderen zijn de wereld niet uit.
maar Leuven heeft al. alle goede
bedoelingen ten spijt. meer schis
ma's meegemaakt die de studenten-
beweging alles behalve goed deden.
En is de SVB-gedachte - zoals die
tenminste vorig jaar uitgelegd werd
- niet juist bedoeld om dergelijke
breuken te voorkomen?

"'.M.

Maar nu wordt het lastig. Want in
januari verscheen "Lastig - maand-
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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 AKTIVlTEITEN (uiterste datum voor kopij: zie laatste pagina Veto)

EEC AND lliE FUTUREOF ELOOPEAN AGRICULTURE

Dit is het onderwerp van een semina'
rie. ingericht door I.A.A.S.-Leuven
dat zal plaatsvinden in de waeK van
4 tot 10 februari 197~ in en rond
de landblluwfaKul tei t Leuven.
I.A.A.S. International Association
OT Agricultural StudentsJ vormt een
internationale organisatie van land,
bouwstudenten opgericht in 1957 en
vrij van gelijk welke politieke in-
vloed. I.A.A.S. wil een hechtere
band leggen tussen de toekomstige
landbouwingenieurs door hen in te
lichten over allerlei prOblemen in
de internationale landbouw.
Dit seminarie moet dan ook in deze
optiek gezien worden. "EEC and the
future of European agriculture" wil
het landbouwbeleid van de Europese
Gemeenschap in al zijn aspekt en
doorlichten. Op de vooravond van de
Europese verkiezingen is het land-
bouwbeleid nog steeds het enige dat
volledig gemeenschappelijk is mear
anderzijds langs verschillende kan-
ten bekritiseerd en bedreigd wordt.
Dit seminarie wordt onderverdeeld
in drie hoofdteme's:
1. De algemene 'truktuur en beleid

van do E' •
2. De Europei:le landbouwpolitiek.
3. De band Lu~~en de EEG en de ont-

wikkelingslanden.
De werktaal van dit seminarie zal
ngels zijn omwille van de deelna~

van een vijftigtal studenten uit
verschillende landbouwfakulteiten
in Euro[la.
Beknopt programma-overzicht:
Alle lezingen gaan door in hot
Landbouwinstituut. Kardinaal Mor-
cierlaan 92. Heverlee. tenzij ander!
vermeld.
Maandag 5 februari. 2Du:
Prorrot1ezaal in de Universiteits-
hallen.
Opening~toespraak door Rektor P.
De Somer.
Prof. H. Brugmans. ere-rektor van
het Europa-kollege zal spreken o-
ver: "Political aspects of the
European integration".

Tien jaar geleden bij het aflopen
van de "Golden Sixties" stelde de
buitenwereld hooggespannen ver-
wachtingen op de resultaten van het
universitair wetenschappelijk onder-
zoek.
Dit onderzoek moest. in de ogen van
velen. uitmonden in een beslissende
doorbraak van technische vooruitgan@
die tevens de formule zou scheppen
voor het oplossen van de belangrij-
ke maatschappelijk prOblemen.
Tegelijkertijd rees bij de split-
sing van,de Katholieke Universiteit
Leuven twijfel of een uitsluitend
Vlaamse instelling haar internatio-
nale uitstraling zou kunnen hand-
haven. ook op het gebied van het
wetenschappelijk onderzoek.

Dinsdag 6 februari:
bezoek aan het Berlaymontgebouw
van de EEG met diskussie-meetings
met Europese landbouwambtenaren
o.l.v. Dr.A. Ries. Direkteur-gene-
raal .andbouw.
:lOu.: t let landbouwbeleid bekeken
vanuit de boerenorganisaties door
ir. O. Zwaenepoel. Belgische Boe-
renbond.

Woensdag 7 februari. 9u.:
-Guido Naets. BRT-journalist:
"Benefits and Burdens of the Com-
mon Agricultural Policy".
-T.Venables. direkteur van het
Europees Bureau van konsumentenve-
renigingen:
"Critical Comments on the Common
Agricultural Policy from a Consu-
mer's Viewpoint".
-Paneeldiskussie o.l.v.Prof.G.Bod-
dez.
14u.: bezoek aan een ~rouwerij.

Donderdag 6 februari. i~ het Boeren-
bondgebouw:
9u.:-Wyllerup(COPA):"The Aims and
Actions of COPA".

-Prof.C.Boon. ere-voorzitter
BB:"The Future of European Agri-
culture and the plaee of the Fami-
ly-fam".
14u30:Ir.U.Avermaete (BBJ:"Enlarge-
ment of the EEC·.

Vrijdag 9 februari:
9u.:Minister R.Van Elslande:"The
rel at ion between the -ttC' and the
Third World".
Dr.E.Tollens(KUL-werkleider land-
bouwekonomie): "The renowal of the
ACP-EEC-conven' 1, ,n OT Lomé. Agri-
cul tural Aspect, ",
14u: bezoek aan een typisch land-
bouwbedriJf en aen tuinbouwbedrijf.

Alle studenten van landbouw en an-
dere fakulteiten zijn welkom op de
lezingen. mits een voorafgaande in-
schrijving; voor de lezing van
Brugmans op 5 februari. is dit niet
nodig en zijn alle gelnteresseerden
hartelijk welkom.
Voor verdere informatie kan je te-
recht bij:

WEEK VNI HET LANGZIW1VERKEER (2 - 6 MEI)

FEITEN:
°In oktober '76 kwam het scholen-
komitee-veilig Leuven met de eerste
resultaten van hun verkeersenquête
in de Leuvense scholen voor de dag.
°Ook in Leuven is er vraag naar en
sprake van WOONERVEN.
°In sept. '76 publiceert de Leuven-
se fietspadenwerkgroep haar brochu-
re "Langzaam verkeer in Leuven'.
OVerhoging tarieven van het open-
baar vervoer in september.
°Mei '77: voetpadenaktie van de KAV.
°November '76: de stad laat nieuwe
fietsstallingen bijplaatsen.
°Het strUktuurplan beklemtoont hot
belQ~g van het langzaam verkeer in
de stad. Het volgende citaat komt
uit de herwerkte richtdoelen:
.Ri.chtdoel ;:5: Binnen de huidige
mogelijkheden c.m zich te ve:r>p1.aat-
sen za l men meer en meer de voor-
rang geven aan de tangzame vervoer-
middelen boven de auto, door:
-aj~kenen van verkeersa~e doc~
vol7,edig voor de auto bereikbar.
zoncv, war alle verkeer eieh aan-
past aan de voetganger en dit niet
alleen in de handelskemCt1, maar
ook in de woonzones.
-Een aaneensluitend net van voet-

'i.etspaden met
:.ngeni

deze vel'keC1'carmezonel!, z.odanig
dat elke plek van de aag~C1'atie
veilig en gemakkeU.ik bereikbaar
is te voet of per fiets.
-Uitbouw van het openbare vel~oer

op schaaZ van de stad met alle mo-
geli;ike middelen in heet de aggZo-
meratie'en regio.
HOE KAN ZO'N WEEK ERUIT ZIEN?
suggesties:
°Studiedag over "Langzaam verke~r·.
°prikakties op knelpunten.
° permanente tentoonstelling "wijs

°permanente tentoonstelling ·wijs
op de weg" over fietsroutes. woon-
erven. stationspleinen. aanpak
binnensteden •...met video en
stands.Ook voor scholen geschikt.
Deze tentoonstelling kan bovendien
aangevuld mot stands van eigen
groepen uit de regio.

Ofiet sen kontrole tijdens de wee
Odebat over langzaam verkeer.
°fietseling 3.
°animatio (interviews. fietsmonumen-
ten •... 1 in stadspark bij aankomst
fietseling.

°kartoenwedstrijd.
°wat rond het openbaar vervoer (?J
°
WIE ?
Een dergelijK initiatief kan slechts
edragen worden door een brede groep

van medewerkers.
OP een brede in1-

kontaktadres:
Jeugdhuis Heiberg
apellekensweg 2.

3200 Kessel-la
016/25 73 76

Johan Nicolai
Naamsestraat 65.
3000 Leuven.

Staf Tubex
Landbouwkring.
Minckelerstraat 26.
3030 Heverlee.
016/22 06 35

10 JAAR KU-LElNEN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Als medebewerker van deze splitsing
heeft Vlaamse Leergangen gemeend na
tien jaar de vernieuwde Alma Mater
te mogen vragen een balans op te
maken 'van haar wetenschappelijk on-
derzoek en hierover verantwoording
af te leggen tegenover de Vlaamse
gemeenschap die in zo belangrijke
mate tot dit onderzoek heeft bijge-
dragen. Vier eminente geleerden in
samenwerking met de rektor en tal-
rijke specialisten. zullen een o-
verzicht geven van de ontwikkeling
van de wetenschap. ieder in hun
domein.
Teven~ zal de vraag worden gesteld
of de verwachtingen van tien jaar
geleden niet te hoog gespannen wa-
ren en welke de ~ewettigde toe-

.... "1'.......
"."" ."""" ........
••••••

komstverwachtingen zijn voor het
universitair wetenschappelijk onder-
zoek in het algemeen en voor onze
nederlandstalige universiteit in
het bijzonder.
Het gebeurt slechts zelden dat een
universiteit rekenschap geeft over
het verloop van haar wetenSChappe-
lij k onderzoe~, 'it symposium be-
oogt door het geven van verantwoor-
ding een nieuwe vertrouwensbasis te
scheppen voor het wetenschappelijk
onderzoel in de maatschappij van
moraen.

VooraT inschrijven:

Vlaamse Leergangen
Boekhandelstraat 9.
3000 Leuven.



ZAAL DER HAU.EN 18u

TD: 8anvang van de 36-uren TO
inkom: 50
(org. studenten Godsdienstwet. -
zie OITfIlezije)

FOCHPLEIN. 19.30u:

SPORT: vertrek voor sch8atsen in
Heist op den Berg
deelname: 120
(org. Sport8)

'T snc. ANIf>4ATIEZAAL 20u

REVlE
in"om: ?
(org. L8ndbouwkring)

'T snc. VERGADERZAAL 20u

VO~INGSVERGADERING MLB
inkom: gratis
(org. MLB-Leuven)

1T snc. VERGADERZAAL 20u
DIA-AVOOD
inkom: gratis
(org. Groep Arbeid/VSB)

JElX'-.IliUI S ft: ISERf., KESSEL-LD 20u

WERKVERGADERING van de ini tiat1ef'
groep "Langz88m Verkeer"
(org. Leuvense Fietsp8denwerk-
groep - zie omme"8nt)

KOOCERTZAAL LfMYENSINSTITWT 20u

ORGELRECITAL door E. Emond met
wer"en V8n Hofhaimer. Sweelinck.
Tunder. LObeck, B8Ch
inkom: 100/75 (studenten)
(org. Koncertvrienden v/h Lemmens
instituut)

GROTE AULA 20. 15u

UNIVERSITEITSKONCERT: pianoreci-
tal door Andrei8 Von Schaik
inkom: 100/50 (studenten)
(org. KULeuven - BRT-3)

woensda:g-
31 JanUQT'L

Vl...AAMSE LEERGJWGEN 10u: ~ 1 1SYf1'OSILM: "10 j8ar wetensch8ppe' Zu[et'a.a ft
lijk onderzoek 88n de KULeuven) ~
deeln8me: gr8tis ~ b ·
(org. V188mse Leerg8ngen - zie :3 re :rU(!rL
ommek8nt)

Vl...AAMSE LEERGANGEN 1Ou :
SYf1'OSILM: "10 j8ar Leuven: een
k8tholieke universiteit?"
deelname: gr8tis
(org. V18amse Leerg8ngen - zie
ommekant)

Zt>nda~
4- Fêbruari

UNIVERSITEITSHALLEN 9.45u
ING STOET van universitaire

overheid en proffen n.8.V. O.L.
Vrouw Lichtmis
(org. IWLel.lven)

UNlVERSITEITSHALLEN 11u
AKADEMISCHE ZITTINh met uitrei-
kinr.aredoctor8ten aan R. f . :al-

Rodriguez, R.H. Jenkins,
Maluia, Kr. Penderecki

inkom: gr8tis
(or-g, KULeuven)

GROTE f>JJj. 20u
vONQERT gewijd a8n het werk van
. Penderecki

inkom: 300 ~ 50 (reserv8ties in
H811en 016/22.04.31)
(org. KULeuven)

ZAAL STEU.A 20u
OPTREDEN V8n "Up with People"
inkom: ?
(org. UWP) 1/

A _;::=

I T snc. VERGADE
VERGADERING V8n

'T snc. VERGADE
VORMINGSVERGADERING MLB
inkom gr8tis
(org. MLB· Leuven)

'T snc. VERGADERZAAL 20u:
VERr~RING V8n O.U.S.
(org.O.U.S. - zie ommek8nt)

PR(M)T I EZAAL IW..LEN 20u
OPENINGSZITTING van het seminarie
"EEC and the Future of European
Agriculture" door rektor Oe So-
mer en prof. H. Brugmens
inkom: gr8tis
(org: I.A.A.S. - z1e ommekant)

KUL~EL CENTRl.l't, VAt«RKELENSTR20L
OPENBARE LEZING i ·Oe tW8alfvoudi'
ge mens"
inkom: gr8tis
Corg. Rozekruisersgenootsch8p)

'T STUC, ANIf>4ATIEZAAL 20.30u:
FILMKLUB "St8king· V8n S.M. Ei-
senstein
inkom: 50/40
Corg. Kultuurr88d - z1e St.v.St.

maa:nJaJJ
:s Ftb,lLat'i

I..ANII!Ol.WINSTITWT, KARD. ~RCIER-
LAAN 20u

SEMINARIE lAAS
deelnaMe gr8tis
Corg. lAAS - zie ommek8nt)

di1'1Jct&;
6 februllri

LANIl30vWINSTITWT so
SEMINARIE lAA
deelname: gr8ti
Corg. lAAS - zie ommekant)

NIEUWBOUW WIJSB & LETT. 12u
FAKULTEITSKONCERT met Koor C8nti'
leng_o.l.v. M. Czerny



GOTlSOiE ZAAL STAIHJIS LElNEN 11u
ZONDAGMIDDAGKONCERT: pianoreci-
tal door Sylvia Traey
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kult. Oienst Stad Leuven)

KERSOLWKE 15u
POPPENTHEATER: "Tijl Leerling To
venaar" door Oe Spiegel
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kult. Oienst Stad Leuven)

GROTE AIA..A 2' lu
KONCERT van huis- en schoolmu-
ziek
inkom: 100/70 (studenten)
(org. Koncertvrienden van het
L~ensinstituut)

'T STUC, ANlMATIEZAAJ... 20.30u
JAZZ met The Johnny Griffin All
Ameri, .en Band
inkom: 150/100
(org. ~ultuurraad - zie St.v.St.
februari)

ALDITORILM VESALIUS 20.30u:
FILM "eeddo" O. S~bene
inkom: 50
(org. DAr-·.euven)

AUD. K• CAt1'US ARENBERG I I I, I-EVER-
LEE 21u

FILMVORLM HEVERLEE: "An Amer1ca
in Paris" V. Minelli/G. Kelly
inkom: 40
(org. Heverleee kringen & Kul-
tuurraad - zie St.v.St. februar

Zc)J1~à:'~
111 februari

'T STUC, VERGAIERZAAJ... 20u
VERGAIERING van Buro Politika

'T STUC, VERGAIERZAAL 20u
VORMlt-llSVERGADERING SJW
inkom: gratis
(org. SJW)

maanJa-,9;
12 februari

FOCHPLEIN
SPORT: vertrek voor schaatsen in
Heist op den Berg
deelnem9: 120
(org. Sporta)

'T SnJC, VERGAIERZAAJ... 20u:
DIA-AVOND
inkom: gratis
(org. Groep ArbeidVSB)

LEMMENSINSTlTUUT 20u
ORGELRECITAL door Ch. Dubois m~
werk van Sweelinck. Scheidemenn.
Hauff. Walther
inkom: 100/70 (stUdenten)
(org. Koncertvrienden van het
L~ensinstituut)

'T SnJC, ANlMATIEZAAJ... 20.30 en 22u
THEATER: "Vochtigheid" door het
Plasti~~h Toneel van de ~.U.van
Lubl1n
inkom: 80/S0
(org. Kultuurraad - zie St.v.St.
februari)

w~ensJctg
1febr-Ullr i

Jend.e1"da ,ga febr--uarc
LANDBOUWINSTITUUT 9u

SEMINARIE lAAS
deelname: gratis
org. lAAS)

'T SnJC, VERGAIERZAAJ..., 20u
ALGEMENE VERGAIERING r.ui tuurraad

'T STUC, BAR 21.30u:
CAFE CHANTANT met Hein Van der
Gaag Trio
inkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie St.v.St.
februari)

GEI3()tM B.B. MINIERBROEDERSSTR. 9u
SEMINARIE lAAS
deelname: gratis
(org. lAAS - zie ommekant)

'T STUC, ANlMATIEZAAJ... 20u
LEZING met schrijvers
Lnkom: ?
(org. VRG)

AUDITORILM M. TIENSESTRAAT 102 20u
INFO- EN IEBATAVOND over de wet
van 'S5/ nood aan een alterna-
tief voor jeugdbescherming
inkom: gratis
(org. Werkgroep Jeugdbescherming
Pedagogiek)

GROTE AULA 20u
OPVOERING: Barokmuziek en Po~-
tisch intermezz mmv Antwerpse
solisten tvv BLO Lovenjoel
inkom: 150-100/80 (studenten)
(org. BLO Lovenjoel)

ZAAL IER tw..LEN 21u
BENEFIET tvv DUS
inkom: 100/80 (voorverk.)
(org. DUS - zie ommekant)

T STUC, ANlMATIEZAAJ... 14u:
POPPENTHEATER KINIEREN: "·t Won-
derlijk Leventje van Klein Manne-
tje Pluim" door reizend poppen-
theater Jozef Van den Berg
inkom: 30
(org. Kultuurraad - zie St.v.St.
februari)

vt'i1dCI$
9 Fébruari

dindag
13 februcrri

FOCHPLE I N 19. JOu
SPORT: vertrek voor schaatsen in
Heist op den Berg
deelname: 120
(org. Sporta

'T STUC, VERGAlERZAAL, 20u
DIA-AVOOD
in~,om: grati
org. Groep Arbeid/VSB)

'T STUC, VERGAIERZAAL 20u
VORMINGSVERGAIERING MLB
in~,oM: gratis
r org. j1LB-Leuven)

'T STUC, ANlMATlEZAAJ... 2D.30u:
POPPENTHEATER VOLWASSENEN: "Sa-
Menf,omst der poppen" door rei-
zend poppentheater Jozef Van den
Berg
inkom: 80/S0
(org.

w(')'e12da~
14 februari



AGRESS I EF, OOK AL ".

DUS is niet zomeer een muziekbied.
Twee jeer terug opgericht els een
lein fenzine. is DUS intussen uit-

gegroeid tot het tooneengevende
bIed op het gebied ven pun~/new
weve ~uzie~ in Belgiä.
Door zijn mergineel ~ere~ter ~en
DUS de biznizz eenpe~~en zoels het
det zelf wU: vee~ keiherd. niets
ontziend. meer oo~ opensteend voor
jonge mensen die zich niet tevreden
stellen me ,et er tot nog toe ver-
wezenl1j~t i. ,nder doe~jes. kcr-
tom. Neem nou nurmer 12 (nu uit bij
je pletenbuerJ. met deerin inter-
views ~ct Hennen Brood (over jun-
ies). Ien Dury. The Kids (over po-
litie~ en fescisme). Wire. Pere Ubu
(over de Ameri~eense scmenleving).
Roc~in·Roberto. Steel Pulse (over
de strijd ven de zwerte bevollin
in de wereld). Devid Johenssen ••..
DUS is een bIed voor jou. 2& ~e- _
door ~ids zoels jijt
om oo~ neer onze benefiet en ~oop

je ~eerten in voorver~oop bij:
Elpeo. Music Lend. C~~us. Music
Sound. Disco Ser (Leuven). Metro-
phono. Ceroline. Brussels Record
Center (êrussel). Center. Pop-sin-
joorke (Mechelen).

10 JAM LEUVEN: EEN KAT}()lIEKE ~IVERSITElT ?
Oe splitsing ven de Ketholie~e Uni-
versiteit in 1968 viel saman met
het hoogtepunt ven de ~ontestetie
ven iedere vorm ven gezeg en ven
het gezeg ven de bisschoppen en de
erk in het bijzonder. In de efge-
lopen tien jeer Zijn heel wet ke-
tholieke instellingen verdwenen. De
Ketholieke Universiteit Leuven is
blijven besteen. doch voor vele
gelovigen beentwoordt zij onden~s
heer neam niet meer een het beeld
ven een ~etholie~e universiteit. An-
deren trek~en de noodzee~ ven een
ketholie~e instelling ven hoger on-
derwijs en wetenscheppelijk onder-
zoe~ in twijfel.
Vleamse Leergengen wil den oo~ de
fundamentele vregen stellen of een
ketholie~e universiteit els instel-
ling ven hoger onderwijs en onder-
zoe~ verentwoord is. wet een ke-
tholieke universiteit precies in-
houdt en in welke mete de Leuvense
universiteit een het beeld ven een
ketholieke instelling beantwoor' t.
Vleamse Leergengen heeft hiervoor
een beroep gedeen op Mgr.Denneel~.
bi op ven Antwerpen. en op Prof.
en.~.Servotte. vice-rektor 'en de

Kettlol1e~e Universiteit Leuven. ij
zullen respektievel1j~ de betel.enis
ven een ketholieke universiteit voor
de kerkgameenschep els geheel en de
werking ven een ketholieke onderwijs-
en onderzoe~sin~telling ven binnen
uit belichten.

Vooraf inschrijven:
Vleemse leergengen
Boe~hendelstreet 9
3000 Leuven.

WEGWI-JZER
VOORSTEL TOT OPRICHTING V~ EEN

Ka'\lTEE

Enkele orgenisaties en personen. le-
n ven het Ko~tee Tejochoslovakij-

e 10 Jeer willen hun positieve erva'
ring van se~Gnwer~ing vordor te nut·
te meken. Ter gelegenheid ven de 0-
ympische Spelen ven 1980 in Moskou
nodigen zij. semen met endere orga-
niseties. elle demokretische vereni'
gingen en sportkringen uit om een
sensibilizerings- en mobilisetie-
pletform op te stellen.

"Oe sport speelt een belengrijke
rol. zowel in de ontwi~keling ven
do gezondheid van de bevolking els
in de verbetering ven de betrekkin-
gen tussen de volkeren doorheen in-
ternetionele ontmoetingen zoels de
Olympische Spelen.
Vandeeruit kunnen we den ook niet
enders els de ~ommercielisering ven
de sport veroordelen. elsmede zijn
ebruik door sommigen tot politie-
e propegende-doeleinden.

Wij denken dan ook det we zulke in-
rnetionele sportontmoetingen moe-
en gobruiken om de m1sbrui~en in

bepealde lenden een 'teklagen. zo-
els ook gebeurd is n.e.v. de Wereld-
be~er voetbel in Argentiniê.
De belangrijkste eisen in het voor-
stol tot pletform zijn:
- respekt voor de demokretische

rechten in de Sovjet-Uniel
- veroordeling ven de overheersings'

n repressiepolitiek ven de Sov-
jet-Unie tegenover de lenden die
zo kontroleert,
ter;Jgtre~,kingven de gestotioneer'
de Russische troopen in de setel
Hetlendenl

- veroordeling van de bewepenings-
wedloop van de Sovjet-Unie."

Alle mensen en orgeniseties die in-
resse hebten voor dit initietief

kunnen kontakt opnemen mot onder-
steend adres. weer oo~ de volledige

st ven het voorstel tot pletform
aengevraegd ken worden.

Jos Beni
Coenraetsstreet 46
1060 Brussel
02/539.13.77

VERSLAG VREDESMARS

Vrijdeg 22 december '78 ging in
Antwerpen de Vredes~empagne ven
stert. Dit wes een initietief van
a'LJ. Rode Jeugd en endere jeugdbe-
wegingen.
Als voorbereiding op de vredesmers
werd begonnen met een Vredeskoncer~
Een honderdtel jongeren luisterden
neer de licht-~lessieke muzie~ ven
groepen uit r.erchtarnen Gent. Deer-
ne werd pleets gemeekt voor het
wet ruigere werk ven "Doctor Dade
end the Conteiners". de "Dirty
Boys" en de leuvense herd rock
groep "The Schooters" (ex-Belgium).
De optredens werden efgewisseld reet
korte toespreken over het hoe en
weerom van de Vredesmars.

Zeterdegmorgen om helf tien vertro
een groep ven een dertigtel mensen
bij de ker~ ven Berchem een de eer-
ste eteppe ven de mars.
In Hoboken wes de groep el eenge-
groeid tot 'n goede zestig. Er wer-
den spendoeken meegedregen mot de
volgende teksten: "Voor blijvende
vrede: ontwapen Arncrikaen Ruslend".
"Stop wapenhendel: weg neer winst.
moord en inmenging" en "Wil je vre-
de. strijd ervoor".
In Boom zorgde een pleetselijke
groep voor de middegpauze met soe
en boterh~'IJTlen.Ven Boom stapten we
verder op neer Mechelen. Onderweg
werden pemfletten uitgedeeld weer-
in de bedoelingen ven de Vredesmars
werden uiteengezet:
Men ~n veststellen det. ondenks de
talloze oproepen tot ontwapening en
overeenkomsten. er voortdurend ver-
der wepens worden geproduceerd en
geperfektioneerd. De VS en de SU
spelen hierin de belengrij~ste rol
en willen hierdoor hun wereldsupre-
metie veilig stellen, dit door.
voorel in de Derde Wereld. messael
wepens te leveren om met wisselend
sukses regeringen in te schekelen
in hun invloedssferen.
Dit meg ons echter niet efschri~ken
om op nationeel en internetioneel
vlek ektie te voeren tegen de bewe-
peningl een brede ektie ken een ern
stige belemmering vormen voor de
bewapeningswedloop. Niet elleen mo&
ten wij ons richten tegen de groot-
mechten. meer ook tegen de bewape-
ningspolitie~ ven Belglê. die nog
eltijd echter geslot~deuren ge-

KUNST K,U.LEUVEN 197~

I.v.m. de tentoonstellin
unst Leden K.U.Leuven. Gre-

fische Kunst (Aktivitips Veto
7). vroeg het sekreterieet
ven de fekulteit Wijsbegeerte
& Letteren ons mee te delen
det
- er meximum 3 (drie) werken

mogen ingeleverd worden
- de uiterste inlevering de-

tUM 23 februari e.k. 1 .

36 UREN T.D.

Enige olijkerds (voornamelijk gods-
dienBtwetenscheppers) hebben het
idee opgevet om een groot. nooit
gezien feest te doen pleetsvinden
in Leuven. Een -.0. die 36 uren
duurt, Jewel. 36 uren.
Ven woensdeg 31 jenueri • u. tot
vrijdeg 2 februeri Su.·s nar"ens in
de zeel der heelen. zeelstreet.
Voor de meeste mensen is dit juist
de periode det de pertiäle exemens
of semasterexemens net voorbij zi_n:
een reden te meer om te feesten lUi.

Een geverieerd programme met ver
SChillende muziekgenres wordt u ge-
presenteerd door D.J.(jen)s. die
meteen een persoonlij~ rekord wil
vestigen door 36 uren een één stu~
door te spelen.
Het progrelmW!l:
lem.,leg31 jenueri. 18u.:openine;.

1 IU. eten (tijdens de etenstijden
w, rut teeds een bepeald genre reli-
gieuze muzie~ gedreaid). 20u.:een-
loop. 21u. :T.O.• 4u. :jezz. 6u. :~s-
mische muzie~. 8u.:eten. 9u.:smert-
lappen. 1 lu.:Viveld1. 11u.: ,etles.
12u.:eten. 1 iu, .punk , 14, .:VI l~sden
1 ·u.:8< Dylen. 16u.: trijdl1ederen.
1 ·U.: Frense chanson!', 1 IU.: eten.
19u.: .entus , 20u. :nersmuziek. 21u.:
r'ut t ,t 6u.
[en t,legen.'l.~eert ~ost je 5 r .• ven
1 Iu. tot 1 'u. o- ven 18u. t,t 6u.

ort te geen. dit meg e niet
miusen;

studenten godsdienstweten-
scheppen.

(22 - 24.12.78)

beurt. Hiermee meken gro
ven ernonne winsten en de prOC_U_II.1;1D •
wordt vie leger en rij~swacht
schekeld in de onderdrukking van s~
ciale konf11kten.
De wereldvrede is een zaek ven ie-
dereen. want wij kunnen immers el-
len slechtoffer worden ven een mo-
gelijke nieuwe oorlog.
Uit verschillende konkrete feiten
blij~t det de ektie loont en det
steeds meer mensen zich bewust wor-
den ven de dreiging die uitgeet ven
do beweponingswedloop.

In Mechelen wechtte ons een uitge-
breid ontheal. in elkeer gezet door
de Anti-Imperielistischo Bond die
op deze wijze heer steentje bijdroeg
een het welslegen ven de "redesmere.
Een mooi versierde zeel en een ste-
vig meal weren ons deel.' vonds
wes er een optreden ven de C' LJ-
groep "Broe~ 'n Bloes"; een Eritre-
er vertelde over de vrijheidsstrijd
ven zijn volk en hoe Ethiopiê deze
tracht de kOp in te drukken reet
messale Russische hulp. De evond
werd besloten met een toneeltje. o~
gevoerd door een scoutsgroep uit
Lomnel rond bewepening. neti,,nale
defensie en civiele bescherming.
De volgende morgen werd de mar' ver-
der gezet in Vilvoorde en in een
druilerige regen. Oit mocht het
enthousiesma niet drukken. Tweete-
lig werden de slogens de ontweken-
de sted ingeslingerd: "Wid brengt
de wereldvrede in gevear? Rusland
en Ameri~e!·. "Ven de neutronenbom.
verlos ons Carter! Ven de SS-20.
verlos ons Breznjef! Ven elle on-
rechtveardig oorlogsgeweld. speer
ons oorlogstokersl Ven elle onrecht-
veerdige wepenhendel. verlos ons h&
ren regeringsleiders! Ven een weer-
loos Belgi~. verlos ons Heer!".
Zo kwamen we in Brussel een. Deer
werden we opgewecht door een lid
ven IKoVe (InitietiefKOmitee ter
verdediging ven de Vrede in Europe).
die in het ~ort heer stendpunt t.o.
v. de vredespolit1e~ neer voor
brecht. Een vertegenwoordiger ven
Pax Christi. die OOk uitgenodigd
wes. kwem hclaes niet opdagen. Na
een efscheidswoord ven één ven de
verentwoordelijken ven de inrich-
ters toog iedereen huisweerts. el-
wear voor velen de Kerstdis stond
te wechtan.

R ••



JONG BIERMOET GISTEN

andere fakulteiten nier in Heverlee.
Landbouw is bezig met iets als GIST
op te richten en ook WINA loopt met
plannen. Als Landbouw en WINA daar-
in slagen zullen er in de toekomst
wel stevigere banden kunnen gesmeed
worden vooral omdat onze studierich-
tingen niet ver uit elkaar liggen.
We spelen momenteel in Heverlee een
belangr.ijke rol omdat er niets der-
gelijks bestaat.

Als tueede in de rij van de werkgroepen die IX IJe11sente inte1'Viewen komt
GIST aan de beurt (hoawel een afkDrting werd bij meerderheid beslist de pun-
tjes 'WOgte laten). GIST staat voor "ûeênqaqeerde IngenieursStudenten" . Hne
ge~gageerd deze studenten zijn, moet blijken uit het volgende gespr~k.

KRITISCHE WERKGROEPEN IN DE MARGE VAN DE FAKULTEITEITEN

VETO: Waar vindt GIST zijn ontstaan:

GIST: GIST werd vorig akademiejaar
opgericht ter gelegenheid van

de verkiezingen bij het VTK. We wil-
den eerst en vooral kritiek leveren
op de ~_ringwerkiOl!van VTK. Onze
ritiek was vooral gebaseerd op het

feit dat de kring geen visie heeft.
geen standpunt uitspreekt. Oe kring
beweerde steeds dat hij de mening
van de studenten vertegenwoordigde
terwijl je in de praktijk nooit de
mening van alle studenten kan ver-
tegenwoordigen. We merkten steeds
dat het VTK-praesidium beslissingen
nam waaruit een visie naar voor
kwam die vooraf nooit geäksplici-
teerd werd. Oearom zijn we dus met
een programme opgekomen dat een
duidelijke visie inhield. Onze vi-
sie is progressief: we opteren voor
de kansengelijkheid van alle mensen
en we kiezen de kant van de zwakke
in onze meatschappij. dus voorname-
lijk de kant van de arbeider.

VETO: Welke mensen hebben het ~n~-
tiatief genDmenom GIST op te

M.chten?

GIST: Het zijn vooral mensen die in
aktiekomitees zaten. zoal

bv. Oecroo-Humblet. die de koppen
bij elkaar hebben gestoken en zo
GIST tot stand brachten.
Dit jaar zijn er totaal andere men-
sen bij gekomen. De verkiezingen
waarop we tweehonderd stemmen haal-
den zullen dus wel eon positieve
indruk bij de mensen nagelaten
ben. Dit jaar zijn er ook heol wat
inganioursstudenten die workzaam
waren in het akt1ekomjtee van de
10.000 onze rangen koman vervoegen.

VElO, 80. etaan j"tU. t_ aanaien
van het prassidium?

GIST: aktie voeren

n-
son die voor ons stemdon zou verdn-
digd worden. Daarom willen wo de
leemten in de kringwerking aanvul-
len. daarnaast willen we zelf nog
dingen Qrganiseren of steunen.

VETO: Kan je ons wts vCl'to1.lon 0-
vcr de reeds verue~cnlijkt

dingen en over het toekomstige pro-
gl'Glmla

GIST: Het ging er vooreerst om kri-
tiek te leveren op de verkie-

zingen. we wilden zelf stelling ne-
men en ~et een eigen programme naar
voor konen. We wilden daarmee de
andere ploegen verplichten om ook
een programme uit te schrijven, wat
dan ook gebeurd is. In ons program-
me vind je onze visie op de kring.
op de sociale sektor. op sport- en
kultuurbeleid en optie' 1.V. M. on-
derwijs. We vertrokken hier vanuit
onze meatschappijvisie.
Vorig jaar waren er ook een aantal
ideeön i.v.~. kursuskritiek. mear
deze zijn niet van de grond gekomen.
Wel was er een alternatieve les.
Dit jaar kwamen we reeds op de pro~
pen met een spagetti-avond waarmee

GIST
we de bar terug in de belangstel-
ling wilden plaatsen en met de GISp
TD en info-avond rond de 10.000. Er
volgt nog een debatavond rond de
Paasexamens. die volgens ons in het
nadeel van de student zijn uitge-
vallen.

VETO: Zijn er banden met de IJerk-
groepen "Zachte Technologie"

en "Wetenschapskritiek"?

GIST: Hier zijn weinig kontakten
mee. Oeze werkgroepen leveren

positief werk. we willen er steeds
reklame voor maken en er promotor
voor spelen. Het zou te gek zijn
om naast deze groepen vanuit GIST
er nog een op te richten. Nochtans
is het misschien één van onze te-
korten dat we niet "innen het tech-
nische werk verrichten. Oeartegen-
over staat dat het weIli :t,tposi-
tief is dat we op een anöer terrein
werken. ·Wetenschapskritiek· neemt
de relatie meatscheppij - tachnie
onder ogen. ·Zachto Technologie·
onderzoekt welke technieken do
meatschappij ten goede kunnen komon
en ons werkterrein is het onderwijs
en aanvullingen brengen op do kring
werking.

VETO: Welke studenten maken deel
uit van GIST? Zijn er nommige

jaren IJterker vcrtcgenuoordigd dan
andere?

GIST: Vorig jacr was de richting
crchitektuur stark vertezan-

woordigd. Nu is dit wel veranderd.
we zijn nu verspreid over de riCh-
tingen en de jeren.,_yorig_jear
er heel wet werk geleverd door man-
sen van het tweede jaar. deze zijn
nu nog wel geinteresseerd mear de
kontakten zijn erg verzwakt. Mear
dit zal wel iets te meken hE~ben

t de zwaarte van het derdo jaar.

VETO: Hoe is GIST georganiseerd?

GIST: Dm de veertien dagen is er
een vergadering waarop icd

een welkom is. Gewoonltjk zijn

vijftien à twintig mensen. Naast d~
zen zijn er wel meer mensen gelnte~
esseerd mear deze kunnen niet al-
tijd de moed opbrengen om aan ver-
gaderingen deel te nemen. We hebben
geen ledenlijsten aangelegd. mear
we weten dat we kunnen rekenen op
een al:hterban van tweehonderd stu-
denten. Dit meakten de verkiezingen
alleszins duidelijk.

VETO: Zijn er moeilijkheden geweest
t jullie eerder linkse op-

telling?

GIST: Tijdens de VTK-vorkiezingen
aren we de grote demon. Toon

we op~wanen kregen wo zelfs het
woord niet omdat we voor kommunia-
ten doodgoverfd werden. De schri
voor hot linkse zat erin. Oit jaar
.isonze werking er dan ook op ge-
richt de studenten duidelijk te me-

n dat man een totaal verkeerd
beeld heeft van "links·. In d
n di

niet e
gressief z1Jn en voor onze
uitkomen.
Met tal van aktiviteiten hebben w
gotoond dat we ook nog andere din-
gen kunnen dan pamfletten schriJ-
ven. Wat-we vooral beogen is reak-
tie opwekken bij zoveel mogelij
studenten in onze fakulteit.

VETO: Zijn er kontakten met ander
werkgroepen in Leuven of el-

dWIJ?

GIST: We kunnen alleen spreken van
informele kontakten die ge-

legd worden tijdens aktiekomitees
en dergelijke. Wel denken we dat w
eon positieve invloed hebben op de
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HORIZONTAAL

1. kolom - geschreven leerstof 2.
koord - opperhuidverdikking 3. in
verwachting - Lat. vrouw. hoog 4.
hoogfeest KULeuven - heeft gegeten
5. eer - Lat. dag 6. zero - it est
- stuurs 7. ratelpopulier - Frans
jaar 8. boom - droog van smeak -
onbepaald lidwoord 9. stad waar het
dondert - neusnat 10. middag - mijn
inziens - middageditie

KRUISWOORDEN

I I

I W1" 11

VERTIKAAL

1. met wind varen - eerstkomend 2.
ziekteverwekkers 3. in tempore -
gevangenishok - u ook 4. Schots
meer - omgekeerde lengtemeat 5.
driemaal zijn studies overdoen 6.
kring van Kunstwetenschappen. Arch~
ologie en Muzikologie - heldendich-
ten 7. aangeslotene 8. Griekse wijn
- noot 9. Engelse zee - nukleaire
onderdelen 10. uit luiheid - Leu-
vens overkoepelend studentenorgaan -
Europese Ondergrondse Mogendheid
11. ondersteuning - vrouwelijke hei-
lige

VETO: Hoe staan de proffen teg
ver jullie 'W8rking?

GIST: In architektuur staan de
meeste proffen positief tege~

over GIST. Verder zijn de andere
proffen onverschillig en enkelen
zijn ook erg negatief ingesteld te-
genover GIST. Zo doen er geruchten
de rondo dat een prof niemend van
GIST wil begeleiden bij een eind-
werk.
Dit alles omdat die proffen mis-
schien wel slecht gelnformeerd zijn.
Den valt er OOk nog de volgende a-
nekdote te vertellen:
Een prof vraagt nieuwsgierig: ·Zeg.
hoeveel stemmen haalden die linksen
bij de verkiezingen?"
Iamend antwoord: ·Tweehonderd.·
Waarop de prof verwonderd zegt: ·W&
blieft. zoveol?!".
Oe schrik zit er dus wel in.

M.e.

de tactl.
hominlbusque·
Omdct de Starfighters indertijd al
kleiduiven uit de lucht vielen. be-
sloot VdB. minister van bewapening
in der eeuwigheid omen. nieuwe ge-
vechtsvliegtuigen aan te ~open. ~

t werd de F-16. die helilBelgU
zowat op z:n kop zette in de aktie
tegen de JO miljard. ~ Maar de re-
gering hield het been stijf. ~ Zo-
danig zelfs dat VdB. fier als een
eerste kommunikant. eind januari
het ecrlJte toestel in ontvangst zal
nemen. ~ Van een mcdeworker aan ons
blad mechten wij. via een uitge-
breid technisch verslag. vernemen
dat ons Belgisch leger mot de F-16
van de regen in de drop is gekomen.
~ Aan het toestel blij kt nu eens zo-
wat alles te menkeren. En wegens de
oplappingsuerken liepen de kosten
hoger op dan voorzien. ~ Het wordt
dus weer oppassen geblazen voor on-
verwacht ~liegtuiv.schroot.

*En nu wordt er even n" .. verder ge-
werkt aan dit nUlI11lCr.~ Iedereen .1s
aan •t lezen geslagen in de niCUlo},
Leuvense publikatie "KULeU.ven
mi"s". ~ Een integraal stripblad •
waarvan iedereen zich afvraagt wie
het nieuwe striptalent is.

*

*10.000. nee 700. is de boete die
ten laste zou komen van de studen-
ten die tijdens de verkiezingskam-
pagne werden opgepa~t i.v.m. de af-
fiche-aktie. ~ De Stad L4'uven stelt
zich burg~rlijk. partij. ~ BurgBr-
vadBr Van Sina zit met een ~)l'Bel
prObleem: of hij die enkels vpge-
pakten. die werkten in het kader ~
een algemene aktie. voor deze zaak
kan laten opdraaien en hen voor hun
later leven kan knakkl'l1. ~ Hij be-
loofde te proberen de atre- zo mini-
maal mogelijk te houden. ~ In dat
geval zou hij beter de hele zaak la-
ten klaSSBren .



---EEN KULTURELE SEKTOR AAN DE UNIEF ?---
,'a.::J' acvlleiàing van de beqr,': . ,g 'an Kultu:a'l'aad VOOl'1979 i8 el'
'aJ'hngctel'l'eill v.:m de A.S.R. het é4n ml het andel' ta doen getJe -et .
eeie te maken met de fil=ie8, maal' ook met de doel8tellingen iI

tie die K:.lt:.:v.'J'::Z:ufzich vool'noudt.

el' dit
't had

l'gani8a-

Sinds Kultuurraad het grootste deel
van 't Stuc voor haar aktiviteiten
in gebruik nam ('t Stuc was hier-
voor trouwens vanaf den beginne
voor bedoeld) is de werking van de-
ze raad wel ~erkelijk veranderd t.
o.v. de jaren ervoor, toen ze ge-
huisvest was in een klein burger-
huis in 1e 1. ,ee:t~traat.

Het had dan ook heel wat voeten in
de aarde om de begroting voor '79
van Kultuurraad - die met kop en
schouder uitsteekt boven die van
de andere A .. ". raden (zie elders)
- goedp,ekeurd te I.rijgen binnen de
A .. R.-stuurgroep.
001 bij de leden van de Raad voor
~tudentenvoorzieningen. die de fi-

Voor de ~ensen die het meegemaakt
hebben is het belangrijkste kenmerk
de uitbreiding van de werking: een
verdubbeling van het aantal werk-
roepen. een breder en gevariäerder

aanbod van voorstellingen. en in
et alg~een: een betere inhoudelij'

vo~elijKe begeleiding ven
die aktiviteiten (via de kursussen.
via de Stuc-voor-Stuc-krantJ.

Dit alles is niet tot stand gekomen
ormoJillevan 't Su.
Reeds veer de konl.rete plannen voor
dit projekt bestonden. was Kultuur-
raad al gaan rondk jken aan ver-
schillende uniefs hoe de "kulturele
sektor" er georganiseerd was. Voor-
al de universiteit van Amsterdam
viel op door haar uitwerking van de
kulturele sektor.
Deze wordt niet louter als ontspan-
ning gezien. maar vormt een geïnte-
greerd onderdeel van de universi-
taire opleiding! de "werkgroepen"
vomen er ofwel een zelfstandige
kursus of sluiten aan bij bepaalde
kurrikula.
Oe al dan niet ekspliciete gedachte
die hierachter zit - en die Kultuur'
raad ook aan de r.ULeuven wil waar
ma~,en - is dat "kul tuur" slechts
een bijkomende ontspanning is (of
mag z:jn). maar een belangrijk as-
pekt van de menselijke vorming en
ontplooHng.
Aan deze unief ~omt dit momenteel
nergens aan bod. maar beperkt de
vorming zich tot wetenschappelijke
of beroepsgerichte opleidint. Er
blijken nu in Pedagogie wel initi-
atieven te bestaan die de kulturele
sektor binnen de opleiding wil be-
trek~en. maar dit is nog een omstre'
den zaak, vooral van de kant van de
studenten (zie vorige Veto. p.8).)

In die zin werden de werkgroepen op'
gezet. Ook het onderdeel "programma·
tie" (de voorstellingen) wil hier-
bij aansluiten: het wil die produk-
ties onder de aandacht van een
breed publie~, brengen die vernieuw-
end (kunnen) werken. die weinig ge-
kend zijn of die aanduiden op welke
ani er die kunstuitingen kunnen ge-

bruikt nerdenl we denken hier bv.
aan het Werktheater A'dam. de film-
klub, een video-act ••.

Tot nu toe t~at Kultuurraad. els
studentenraad. alleen voor deze
taak. Dat zoiet nogal wat financi-
ele en organi~atorische akrobatie-
en met ziCh meebrengt ligt voor de
hand! maar dat dit ook voor ieder-
een zo duidelijk is, is niet zo van'
zelfsprekend.

nancies in laatste instantie toe-
kent. deed het bedrag de wenkbrau-
wen fronsen.
Kultuurraad greep deze vraagtekens
dan ook aan om door de Raad uitge-
nodigd te worden om haar visie m.b.
t. de kulturele sektor uiteen te
zetten, en meteen te vragen of de
universiteit als instelling hier-
aan niet kan meewerken.

In principe staat de universiteit
niet weigerachtig tegenover een der·
gelijke optie. Belangrijk punt is
natuurlijk hoe die visie op de kul-
turele sektor aan de universiteit
gekonkretiseerd en uitgewerkt kan
worden.
Om meer gedokumenteerd te zijn over
deze zaak. vroeg het Bureau van de
Raad voor Studentenvoorzieningen
aan Kultuurraad meer informatie o-
ver de kulturele werking aan de Am-
sterdamse universiteit (eind deze
maand komen een aantal mensen van
"Crea" - de Kultuurraad van de uni-
versiteit van A'dam - op bezoek
naar 't Stuc! de vice-rektor heeft
hen al bij zich uitgenodigd).
Ook vroeg het Bureau kontakt op te
nemen met een aantal professoren
van de KULeuven die (enigszins?)
bekend zijn met het onderwerp kul-
turele sektor of vormingswerk.

Op korte termijn zal van een uni-
versitaire kulturele sektor nog
niet veel te merken zijn. en zal
Kultuurraad het vooralsnog alleen
moeten opknappen. Het is echter wel
belangrijk te weten dat "de goede
wil" aanwezig is. En dan zullen
we - of de volgende generatie stu-
denten? - wel zien ..•

Kultuurraad

--- NIEUWE HUISVESTING
STUDENTENVOORZIENINGEN

-1'l..1aagÖ) [anuari: lJCl'à het: geduld van de mO'lDen....l7l StrutEmtlmVt1ol'::ieningen
eindelijk beloond .• 'an Bauuene, dil'Oktem' van de dienet , kon toen de aanqe-
paste, hel·ingel'il:hte en opgeknapte lokalen officiilcl (hel')openen. Aan een
lange wcntti3d 1a.Jam daarmee een einde.

Op de receptie - went zoiets gaat
altijd met een receptie samen. die
meteen ook voor nieuwjaarshuldiging
doorging - waren de vice-rektor. zo-
wel chefs als werklieden van de Tec~
nische Dienst. uiteraard alle leden
van de diensten van Studentenvoorzie'
ningen en studentenafgevaardigden
aanwezig.
De bijna niet meer te herkennen klei-
ne zaal van de vroegere Sociale Raad.
waar indertijd aktiekomitees en vor-
mingsvergaderingen doorgingen. fun-
geerde als ontvangstlokaal. Op de
vloer een kamerbreed tapijt met een
schoonheidsvlek: er was winternattig'
heid in het lokaal gekomen die een
c~emische reaktie veroorzaakte met
het tapijtreinigingsmiddel zodat een
laagje wit schuim de vloer bedekte;
et winterlandschap strekte zich bij·

gevolg uit tot in de lokalen.

In zijn korte toespraak schetste de
direkteur de huisvestingsevolutie
van de dienst Studentenvoorzieningen.
die vooral ge~enmerkt werd door een
moeizaam zoeken van een goed. cen-
traal liggend onder~,omen. oat werd.
na een aantal opzij geschoven opties.
net ~,omple~.sJan Stasstraat-Bogaar-
denstraat, eens grotendeels een was-
serij. Niet alle diensten konden er
in ondergebracht worden zodat er een
aantal (Medische Dienst, Huisvestings E5

dienst voor Meisjes) in andere Leu-
vense regionen werd ingepland. Wel
hadden enkele studentenraden hun ka~
toren in de Bogeardenstraat.
Toen de A.S.R. in '77 besloot te ve~
huizen - 't Stuc-projekt - zag Stu-
dentenvoorzieningen de kans om de
meeste van haar diensten samen te
brengen in de J.Stesstraat-Bogear-
denstraat. Als streefdoel voor het
beöindigen van de nodige aanpassings'
werken werd eerst maart '78 voorzien.
toen september '7B. maar uiteinde-
lijk is het dan januari '79 gewor-
den.
Echter. het Planbureau van de unief
heeft reeds een studie ter hand om
heel Studentenvoorzieningen. met al-
les wat erbij hoort. in te planten
in het Van Daelekollege (midden Na~
sestraat) dat al een hele tijd leeg
staat. Optimistische geluiden laten
1985 als verhuisdatum horen; realis-
tischer schattingen voorzien echter
1990.

Maar zover zijn we dus niet. En voor·
taan moet je dus voor Sociale Dienst,
Huisvestingsdienst. Medische Dienst.
Jobdienst allemaal slechts op één a-
dres en aan één deur zijn:

BOGAAROENSTRAAT 1 (zie foto).

OPLOSSING
KRUISWOORDEN
2 3 4 5 6 7 6 9 10 11

de fact .. ho",lnltx..que 2

Sneeuwen :js zorgden voor een g -
zouten studentengrap in Leuven. *
Een aantal studenten deelden pam
fletten uit waarin stond dat de me~
sen zout konden krijgen op het flik:
kenbuI'o en dat men vie de RVA be-
roep kon doen op uOl'klozer. om de
sneeuwellende op te kuisen. * "'en
200 gegadigden meldden zich bij de
politie. die van toeten n~h blazen
wist. Symbolisch werd aan de Leuve-
naars een omslag met een beetje zout
overhandigd. * Op de RVA wist men
ook ven n':ks en moest men de meest-
aloude en invalide mensen teleur
stellen. * Een qoedbedoelde grap.
maar de laatste katego1"'e Mensen
kon er moeilijk mee lach.m.

*Iede1'een zit graag ~ i gehui8vest.
* Maar is dat een reden om te be-
sluiten dat een plefond. waarvan de
n'iBUlJeverflaag nog niet eens droog
was. beter bedelt kan worden met
een vals plafond, * :lat gebeurde op
tudentenvool'zi,minger. tijdens de

aanpassingsWBl'ken. + Rationele
p~ing is wat anders •.•

*Nee. Bij die zaak van de 700.000 fr
gaat het ons om wat ande1'8 den de
hoge som en het eventuele individu-
ele strafregister van de betrokke-
nen. * Die enkele opgepakten moeten
opdraaien voor alle schade en k08-
ten van werklieden en ovel'Ul'en van
de flikken (t? m.b.t. alle panel~
* Di t zou een flagrante echendinq
van de pe~htspl'aak beteken. omdat
de betrokkenen alleen kunnen gedag-
vaard worden voor de panelen waer-
bij zij betl'~kken waren. dus slec~
enkele: * Hieruit blijkt dat een
aantal hoge pieten zitten te wach-
ten op regeling zoals die in frank-
rijk van kracht is. * Daar kunnen
individuele personen die gearres-
teerd werden bij ongeregeldheden
in sociale en politieke konflikten.
verantwoordelijk gesteld worden
voor alle gevolg'm die voortkomen
uit die konfli~ten.

*En de late jaren 'f'
twistbaer het 8un en end.rvOOP
brachti . * Dit jaar bestaaLhe.t.Jcm-
gCl'en A,:v~··oa Cerr!"'.lm (JAC) 1n-CÉluven
10 ,iaar. * Een onafhankelijke
dienst d~e aan ee1'8telijn8hulp doet
voor jongeren. * Het grootste deel
van de bezoekers zijn jongeren tus-
sen 18 en 21 jear die er een eerste
opvang vinden voor problemen rond
relat-ies, 8eksualiteit, generutie.

*"G1'appen" kunnen mindel' p1'ettige ge
volgen hebben. * Daar kunnen de ka-
f~--uitbate1'8 van dil Oude Mal'kt van
meepraten. * Die moesten in de twee
de week van januari plots een poZi-
tieruzzia ondergaan. * Na telefo-
nisch kontakt weigerde Van Sina e-
nige ve1'ktal'ing voor het gebeuren.
*Naderhand werd vernomen dat de
diefstal van een beeld uit de Kerst·
stal de aanl.eiding zou zijn. * Niet
alleen een razzia moesten de kaféb&
zen verwerken. oo~ verplichte slui-
ting om 1 UU1'.* Het gevormde aktie
komitee vraagt zich dan ook terecht
af of zij altijd moeten opdraaien
voor grappen of vandalenstreken in
hun buurt. * Hun veronderstelling
als zou de kafébuurt: van de Oud,
Mal'kt een gemakkel.ijk te1'l'cin vor-
men voor z.Jillekeurige poZitie1'ep1'e
s:e lij kt niet onaegr-ond.

1.. •• koo * .Oe vel'r...ts rt.e heeft meerdere 10'1 ,_-

vepsitaira di-meten aengegrepen. _
Studie-Advies. momenteel geplakt
tussen de dancing en de salons van
de Geo1'ges. _ In het rumoer van de
receptie op studentenvooreieninqen
zijn we kwijtgeraakt uaar Studie-
Advies de ogen naar richt. _ Maar
als de uitnodiging voor zijn inhul-
diging81'Bceptie arriveert. zullen
we je bl'eedvoel'i~nlichten.

Moet de PVV nu echt in de l'egel'ing?
_ Terwijl Martens nog aan het in-
en fonncl'en was. was het Ministe1'i
van Financiën al druk aan 't uitkij-
ken hoe één van de PVV-eisen finan-
ciëel haalbaaI' te maken is. _ Het
gaat hier om de ontkoppeling van de
belastingsschalen van man en v~,
die totnutoe samengevoegd zijn. _
Zo'n ontkoppeling brengt mindel' in-
komsten met zich mee. _ De vraag
die het ministerie zich stelt. en
z.Jij ook is op welke posten die ver-
mindering van belastingsinkomsten
wordt gel'ekupel'eel'd. - En daarin
hebben we geen goed oog.



------------------ ......~_L OEHOOItD VAN DE BROCHU

VAN GEHOORDVLAANDEREN .... ? NOOIT
Wie in het Belgiê van vandaag. ver-
scheurd door taalkonflikten. het
noorden of beter Vlaanderen kwijt-
raakt wordt aangeraden de brochure
·Vlaanderen ••. ? Nooit van gehoord!?'
door te nemen. Zonder het klassieke
romantische sausje wordt de proble-
matiek ·Vlaanderen" er van bij de
eerste Vlaams-nationalistische kre-
ten tot het huidig Egmont-poespasje
doorgelicht.

Het eerste deel. historiek. licht
in over de ontvoogdingsstrijd van
het Vlaamse volk vanaf de Oosten-
rijkse en de Franse tijd (1600) tot
de grondwetsherziening van 1966 met
haar uitlopers die het unitaire Bel-
giê ongedaan maakte. Wat in deze ge-
schiedschrijving en in feite in de
hele brochure positief uitvalt is
dat men zich niet op een eng natio-
nalistisch standpunt plaatst en dui-
delijke raakpunten tracht te onder-
kennen tussen de sociale en Vlaamse
beweging. Eerder onderbelicht in
deze historische schets is de in-
ternationale politiek die naast in-
terne faktoren leidde tot het tot
stand komen van het koninkrijk Bel-
giA.

In het tweede deel poogt men vanuit
een algemene mens- en maatschappij-
visie krachtlijnen vast te leggen
voor de toekomstige ontwikkeling
van Vlaanderen. Oe waarden van waar-
uit de auteurs aan dit toekomstig
Vlaanderen willen bouwen - verbon-
denheid en vertrouwen. een kritisch
kreatief bewustzijn en een proces
van bevrijdende liefde - blijven zo
vaag dat men ze in alle partij pro-

gramme's zou kunnen terugvinden.
Toch stelt men vanuit deze normen e-
konomische machtsmisbruiken en mul-
tinationalisme in onze huidige maat-
sChappij aan de kaak. Wat BelgiA
betreft tekent men deze twee aspek-
ten zowel ekonomisch als politiek
uit. Vanop deze basis reageren de
schrijvers scherp tegen het kapita-
lisme in Belglê dat volgens hen ge-
baat is bij de taalstrijdl als al-
ternatief stellen zij federalisme
met twee voor. Wanneer Vlaanderen
en Walloniê autonoom worden kunnen
zij niet meer uitgespeeld worden
door een centrale macht die totaal
vervreemd is van beide bevolkings-
groepen.

Deel drie schetst de huidige toe-
stand in Vlaanderen.
Vooreerst bespreekt men de Vlaamse
Beweging. Op ekonomisch vlak uit de-
ze zich in het Vlaoms Ekonomisch
Verbond. een volgens de brochure
elite-organisatie die Vlaamse auto-
nomie wil om het kapitalisme te
vrijwaren. Op kultureel vlak zijn
er het Davids-. Willems- en Vermey-
lenfonds waarvan men in de brochure

meent dat ze sterk verzuild zijn en
vooral een kulturele maar ~een so-
ciaal-ekonomische strijd voeren.
Tenslotte is er nog het Vlaams nati-
onalisme dat we aantreffen bij eks-
streem rechtse groeperingen als VMO.
Were Di en VNR. Omwille van hun aan-
leunen bij het kapitalistisch geloof
in de ongelijkheid van de mens wor-
den zij scherp veroordeeld. Verder
zijn er nog links georiênteerde
groepen als Werkgroep Arbeid en het
Komitee voor een Demokratisch Fede-
ralisme.
Vervolgens toont men dat de Vlaamse
achteruitstelling helemaal geen fa-
beltje is: met een bevolkingsaan-
deel en een belastingsbijdrage van
56.4\ voor Vlaanderen moet men vast-
stellen dat Walloniê een relatief
groter procentueel aandeel krijgt in
de staatstoelagen. Men klaagt de
machtskoncentratie in Brussel aan
en waarschuwt voor het fenomeen van
de olievlek die zich wil uitzetten
over gans Brabant en zo een stede-
lijk konglomeraat dreigt te worden
dat het evenwicht tussen de regio's
verstoort.
In die Brusselse heksenketel plaatst
men de Vlaming. Men beschrijft er
hoe Brussel van een franstalige
hoofdstad in 1963 evolueert naar
een officieus tweetalige stad. al-
thans bij wet. Want na 15 jaar kwam
er een kentering: men begon dankzij
het werk van de Nederlandse Cultuur-
commissie het normaal te vinden dat
de Vlamingen een eigen socio-kultu-
reis infrastru~tuur in Brussel gin-
gen uitbouwen. De vraag blijft na-
tuurlijk of de auteurs van de bro-

----- UITGOEDE BRON VERNAMEN WIJ ... -----
Binnen een tiental jaar zal men
zich weer afvragen. denkend aan de
winter van '79: "ou sont les neiges
d'sutan?·. Oe herinneringsmachine
zal weer-in.werk1ng worden gesteld

t~en kleine anekdotes worden
e stoffige schuifladen van ons

ge~eugen gehaald.
et als nu trouwens. Die koude. die

wind. die sneeuw •••• dat pakt mij.
Op mijn adem. mijn jas en op mijn
inspiratie .••
Een paar Wodka's verder is mijn ge-
heugen in die mate ontneveld. mijn
handen ontkleumd en mijn maag ont-
vroren. zodat ik kan verder schrij-
ven.
Zittend in lotushouding en daar
waarschijnlijk in vastvriezend voor
dit stukje om is. denk ik aan hoe
het vroeger was.

Amercord.
Toen hadden we nog een iglo op de
Bondgenotenlaan. geen met 6 honden
ervoor. geen paar Oonny-tennisraket-
ten die als sneeuwschoenen dienst
doen omdat ze in dit achterlijke
land nu eenmaal niets hebben.
Toen sneeuwde het zo zelden. dat
vanaf het moment dat er een paar
sneeuwvlokken uit de lucht kwamen
te vallen. die van godsdienst stee-
vast over die truk met het manna
begon.
En zo waren wij van alles weer de
dupe. In plaats van ons dan los te
laten om in die manna of sneeuw te
gaan spelen. konden we er verdorie
een opstel over maken. En al die
opstellen vertelden toch hetzelfde.
Of het nu over sneeuw was. of over
de schoolreis naar den dierentuin.
of over "mijn grootvader". de mees-
ter kreeg toch altijd hetzelfde te
lezen. het was immers altijd fijn
geweest. Behalve voor "grootvader".
maar die had dan iets fijn gegeven
of zo. "Fijn" was een woord dat

toen opgang maakte. We gebruikten
het te pas en te onpas. zelfs als
ons rapport een vijver leek. met
al die eentjes. (dank u elsink1. Dat
was ook fijn. Wisten wij veel. Als
we thuiskwamen. -ja dan~

En al die opstellen begonnen het-
zelfde ook.: "Het sneeuwt.· Toen
schreef ik. natuurlijk sneew. zon-
der "u" tussen Nee" en "lol". en nog
steeds begrijp i- niet waarom die
u daar moet staan. '1t beleefdheid
waarschij nlij k ,
"Het sneeuwt. uat is fijn." tn dan
zaten we strop natuurlij-. 11 was
al blij dat ik met twee zinnen te
schrijven geen dt fouten had ge-
maakt, maar onze meester niet. Hij
wou twee bladzijden. met het risiko
van gemiddeld 6 dt fouten per blad-
zijde en dus een pak werk.
Werkloosheid was toen nog niet aan
de orde van de dag. en onze mijme-
ringen daarover. moesten worden on-
derbroken voor een exposé over
halfbevroren water.

Na die twee zinnen moest de inspi-
ratie in gang schieten. Vandaag de
dag help ik dat soms met een paar
Wodka's of cognacjes. Cognac. een
voorrecht voor iedereen. maar niet
op mijn 6 of 9-jarig bestaan.
Dus observeerde ik wat er op straat
gebeurde.
"Het sneeuwt. Dat is fijn. Op straat
gebeurt niet veel. In huis gebeurt
ook niet veel. Als het sneeuwt ge-
beurt er niet veel."
De plaatselijke censuurkommissie.
voorgezeten door de heer V •• en ge-
assisteerd door mevrouw V •• in de
wandelgangen mijn ouders genoemd.
besloten dat er toch wat gebeurde
en het opstel moest opnieuw worden
gemaakt.
"Het sneeuwt nog steeds. Is dat
fijn." En toen hielp mijn vader me.
al was hij zich daar toen niet van
bewust.

"Het sneeuwt. Dat is fijn. Voor mij
toch. Want ik zit binnen. Aan het
venster. De sneeuw blijft liggen.
Dat ziet vader ook wel zegt hij te-
gen moeder in de deur. Vader neemt
een borstel en zich voor de stoep
te kuisen. Dit wordt doorgaans ge-
makkelijker gezegd dan gedaan.
schijnt het.
Het schijnt eigenlijk niet. het
sneeuwt. En het waait ook. Vaders
werk is niet erg efficiönt.(dat
woord kende ik toen nog niet. maar ~

begon toen opgang te maken. net na
"fijn". Het was de periode van het
Duitse Wirtschaftswunder. Fijn.
Efficiänt.1
Vader ziet dit ook in en gaat naar ••
een. vader ligt er.

Het sneeuwt. het waait. het vriest
nu blijkbaar ook. De weergoden zijn
vader niet erg gunstig gezind. Wat
verder in de straat liggen her en
der ouderlingen verspreid. geveld
door de gladheid van het wegdek. Ve-
le mensen proberen hen recht te
helpen. Zo breidt het aantal mensen
dat her en ook der verspreid ligt.
zich gestadig uit. Op straat is het
dus niet om mee te lachen.
Moeder en ik schuiven vader tot
voor de kachel en gaan wat naar de
tuin kijken tot hij ontdooid is.
Vader dus. De tuin is al fijn wit.
Ook de bomen zijn fijn wit. Oit op-
stel lijkt al aardig op een adver-
tentie voor een wassalon. Fijn wit.
De vogeltjes gaan dood van de kou.
Behalve die vogeltjes die de krui-
meltjes vinden die ik voor hun heb
verstopt. Die gaan dood van een
indigestie.
In de huiskamer klonk een zacht ge-
kreun. Vader ontdooide. Na een
vluchtig onderzoek bleken wij niet
genoodzaakt tot amputatie van enig
ledemaat over te moeten gaan. Vader
dronk een flinke borrel. En nog één
en nog één en nog een paar (voor de
gezelligheid. waarschijnlijk1 en ik
ging verder schrijven aan mijn op-
stel. Dat was fijn."

Fijne Terrie uit fijn Leuven

chure dit keren van het tij niet te
groots zien; wat ze hier voorstel-
len als springvloed blijkt volgens
ons mear gewone getijdenwerking.
Een feit is zeker. het Egmontpakt
(24/5/771 - en hier wordt geen cen-
timeter overschat - is een zeven-
koppig monster dat veel werk dreigt
te vernietigen. Als voornaamste
punt zou er afgestapt worden van de
pariteit in de Brusselse eksekutie-
ve wäardoor Brussel in feite op-
nieuw een franstalige stad zou wor-
den met beschermende maatregelen
voor de Vlaamse minderheid.
Als slotsom van de verhelderende
bespreking van het Egmontpakt stelt
men vast dat de taaltegenstelling
en de klassetegenstelling in feite
dezelfde oorzaak hebben. nl. een
maatschappij die op winst is afge-
stemd. Volgens de auteurs moet de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd meer dan
ooit samengaan met de sociale ont-
voogdingsstrijd.

In het laatste deel geeft men moge-
lijkheden voor het jeugdwerk i.v.m.
Vlaanderen.

Spijts enkele schoonheidsfoutjes is
"Vlaanderen .•. " iets wat je als be-
wuste Vlaming zeker moet doormaken.
Voor hen die verstrikt zitten. die
er geen gat meer in zien. die met
het hoofd tegen de muur lopen is
het een draad van Ariadne die spij-
tig genoeg de franssprekende mino-
taurus van Brussel niet doodt.

.C.

"Vlaanderen •.. ? Nooit van gehoord!?'
een uitgave van WCl'kgr:1epVlaande-
ren, Dupontstroat 6 1030 Brussel.
Verkrijgbaar bij
-KSA-VKSJ, Dupontstraat 6 1030 81'Us-
S(J7. en al haar vel'koopspunten

-CMl'_, Kipdorp 30 2000 AnttJerpen
en al haar verkoopspunten

-Infodok, Ruelensvest 115 3030 He-
verlee
-de meeste boekhandels in Leuven.



INONZEFAKULTEIT
Slechte tijden voor kringen. Politi-
.a - waervan reeds sprake -.heeft ne
Nieuwjaar haar bardeur niet lOOerge-
opend. Hoewel n1ét failliet. zeg de
finenciäle balans er alles behalve
rooskleurig uit. zodet men besloot
de zoek per 1 februari te sluiten.
en lIitte kijken wat de vooruitzich-
ten voor een nieuwe start zouden z1jr
voor volgende akademiejaar.
Pech bij ongeluk: ne de KerstvaKen-
tie bleek ook de vorst het pand in
de Parkstraat niet gespaard te heb-
ben en liep de eerste verdieping stil
letjes onder weter. Waerdoor tot ver·
vroegde sluiting overgegaan werd.

Dat aktie voeren geld kost. zeI ie-
dernen hopelijk beseffen. Althens
GIST deed det en uit de winst van
reer TD in december wilde ze een deel
aan de 10.000 sponderen. De vraag:
hoevnel werd hendig opgelost door
het voorstel om symbolisCh 10.000
.wartjes te geven (. 2.500 fr). Voor
het ektiekomitee was het O.K. op
voorwaerde det GIST effektief tien-
duizend kwartjes kan bijeen verzame-
len. Oe kollekte is begonnen.

Omdet de muzikologen zich een beetje
in de roek gedrumd voelden in de
ring KW~~.werd vOOr twee jaer over-

gega~n tot de neem KWAM. waerin de
laetste letter de afdeling Muzikolo-
gie weergeeft.
Rond de jaarwende waren er echter
strubbelingen ontstaan binnen de
kring. zodat het ernaar uitzeg det
zij uiteen zou vallen. Er wordt nu
uitgekeken naar een oplossi~g in de
zin van eEn federale orgenisatie.
waarbij K~/AMde overkoepelende stru'-
tuur wordt met drio min of ~eer au-
tonome afdeliRgen. te weten Kunstwe-
tenschappen. Archeologie en ~uzikolo-
gie.

Oe naem Godsdienstwetenschappen doet
erg ernstig aan. Toch lopen er daer
ook studenten rond die willen bewij-
zen dat er ook al leute kan gemaakt
worden en organiseren zij een 36-uren
TD. Studenten mogen na de pertiäels
al hun verzetje hebben. meer om dear
n~ 36 uur aan te spenderen. lijkt onf
wel wet overdreven.
Anderzijds wordt gesuggereerd det de
eventuele opbrengst van het initie-
tief gestort wordt near het petro-
naat. zodet het hiermee de invoering
van de 36-urenweek mede ken bekosti-
gen.

Er gist wat. flaar het voorbeeld van
GIST bij de ingenieurs. lopen er in
Landbouw mensen mot gelijkeardige i-
deeön rond. Oe naamkeuze kan mis-
schien een prObleem zijn. maar wat
denk.je van "Groene Gist"?

schikte en aensprekende manie~ de
sensibilisering rond het probleem.
Ook draagt het bij tot het onder-
steunen ven de strijd door het le-
veren ven strijdliederen en het le-
vendig houden van het probleem •
waardoor verhinderd wordt dat de
problemetiek eens te meer door wer~
groepen en brochures van het brede
publiek vervreemdt en een eenzam
dood sterft in progressieve boeken-
winkels.
Met de medewerking van een brede
leeg progre~sieve groeperingen over
ideologische grenzen heen en vooral
van het breder puhliek. kan dit i-. ---------.

t.; lJ'<....1~
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ROCK AGAINST RACISM

Lruari in de Arena te Deurne.
Het oorspronkelijk opzet OM ~,n of
twee Engelse R.A.R.-groepen te krij'
gen gaet niet door. meer de Vleem-
se R.A.R.-sien zal er goed vertegen'
woordigd zijn. Nieuwsgierigen en
mensen die de strijd tegen het ra-
cis~e en het fascisme genegen zijn.
raadplegen best de weekbladen van
die week voor preciezere informetie.
Initietieven als deze verdienen im-
mers onze steun. voorel omdat poli-
tieke groeperingen de kracht en het
beleng van bepaalde kultuuruitingen
nogal eens onderschetten en omdat
het bestaande alaam ven strijdmu-
ziek en -toneel ~p-enkele uitzonde-
ringen na weinig kans krijgen on
uit de marginal1 teit te gera .en ,
Anderzijds mag men het belang van
initiatieven als R.A.R. niet over-
roepen.
De daadwerkelijke. rechtstreekse
bestrijding van racisme en fascisme
behoort niet ti,t z'n onmiddell1j k
werkingsterrein.
Maar zoals alle soorten strijdmu-
ziek bevordert R.A.R. op een ge-

In Engeland is R.A.R. erin ge-
slaagd om brede lagen van de bevol-
ing in kontakt te brengen met de

strijd tegen het racisme en het fas-
cisme.
Hot initiatief is de laatste maan-
den overgewaaid naar ons lage land-
je bij de zee en in het Antwerpse
en het Gentse zijn er koördinetie-
bureaus opgericht. resp. Lange Win-
kelstraat 32 (2000 A'pen) en Alpa-
castraat 12 (9000 Gent).
Er gingen reeds verscheidene klei-
nere koncerten door met een aantal
Vlaamse groepen die zich achter het
initiatief konden plaatsen zoals
The Kids. Kommuniste. Discobar Poly'
Styrene en Kamagurka and the Dachau
OoIlies die ook voor een eerste in-
cident zorgden in Gent.

Een eerste groots opgezette mani-
festatie is echter gepland op 3 fe-

~ _<0: "'i ""'3 tFj)
nitiatief ongetwijfeld ook in G~l-
gië uitgroeien tot een sterke mas-
ebeweging en alzo haar steentje
bijdragen in de strijd tegen de
verrèchtsing van het koninkrijk 6el-
cr1lL
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IVETO
REDAKTIE EN MEDEWERKERS

a

VETO 9 VETO 10

verschijnt op 12 februari

aankondigingen en toelichtingen op
ektiviteiten tussen 14 en 28 febru-
ari moeten op het redaktieadres ('t
Stuc) binnen zijn. uiterlijk op don-
derdag 1 februeri om 18.30u.

verschijnt op 26 februari

redaktlevergadering: maandag 5 febru'
ari om 14 u in 't Stu •

~rt1kelG voor dit nu~er moeten op
het redaktieadres binnen zijn. uite~
lij~ op vrijdag 9 februari om 18.30u

a~nkondigin8en en toelichtingen op
aktiv1telten tussen 28 februari en
14 maart moeten op het redaktieadres
binnen zijn. uiterlijk op dinsdag
13 februari om 18.30u

Rudy Aerts. Bart Bongaerts. Mark
Coolen5. An Dewit. Herman Fr",n
Mark Hender-äckx , Mark Lemmen,., lar-
cel Meeus. Nico Oldenhof. Jan
ckaert. Raf Vandecasteele. uani~l
Van Eynde. Bruno Van GaBse. Pol Ven
Mellaert. lerrie VerbiestI

I

toeLichtingen op ak..tivUwen (vVl6c1Lijnett .in "Alzt,i,viti~"J IIIOgen MAXHIUAI
HI1 ge.typt kmvLto-vel z,ijn ma dubbele _{n.teJtlin-Ü. (! 2500 tekenhJ



DE GESCHIEDENIS VAN HET GEVAL ILLICH

een dI>-iejarigeweg door' de instituties van de KUL

De eredoktoraten die de KUL (niet zijn fakulteiten) elk jaar op 2 februari bij de

viering van zijn patroonSfeest verleent aan een aantal prominenten' worden uiteraard

t8egekend door het hoogste beleidsorgaan van die instelling. en dat is de Akademische

Raad (AR). waarin 4 studenten zetelen. oi8 worden aangeduid door de Kringraad.

Op de AR van 8/11/76 werd door de rektor gevraagd om voorstellen te formuleren voor

de eredoktoraten van 2/2/77.

De kringraad die op 12/11/76 vergaderde besliste mee te werken aan die viering en

er mensen naar toe te sturen die iets te zeggen hadden dat voor de KUL en zijn

studenten interessant was. in plaats van gewoon maernnamen~

Men droeg toen Naam Chomsky en Ivan Illich voor. deze laatste met de motivatie

"omdat: hij de aandachb heeft gevestigd op het onderscheid tussen scholing en

opvoeding. Zijn ui.tqeioerkt:estudie over' de etiek van de "onbeehool.de" mzatiechap-:

pij verdient naar onze mening de belangstelling van de A~ademische Overheid~

vooral nu er binnen de KUL opnieu~ aandacht ~ordt besteed aan de didaktische

funktie van onze universiteit." (1)

Bij de brief aan de rektor en'de AR die de motivatie bevatte werd een curriculum

vitae en een selektieve bibliografie gevoegd. en ook de namen van twee mensen die

gekontakte~rd konden worden voor besDrekingen of meer inlichtingen.

De brief kreeg op het rektoraat het datumstempel 16/11/76.

Op de AR van 13/~76 betreurde de rektor de laattijdigheid van het voorstel van

de studenten. dat om die reden niet in overweging kon worden genomen. Het buro van

de AR had daarom al kandidaturen voor de eredoktoraten uitgeselekteerd op zijn ver-

gadering van 6/12/76 • waaronder Ionesco. Direkt daarna had men alvast een.toneel-

groep gekontakteerd om op 2/2/77 's avonds Ionesco's La Cantatrice Chauve op te

voeren. dat alles wegens "hoogdx>ingandheid" (2). De AR moest dat alleen nog maar

"bekrachtigen". Of er op vermelde burovergadering van de AR iets gezegd is over het

studentenvoorstel (dat al zo'n 3 weken binnen was) kunnen we alleen maar raden. want

in dat buro zit geen studentenvertegenwoordiger.

Het volgende jaar was de rektor een maónd eerder met zijn vraag naar suggesties

voor de eredoktoraten. namelijk op de AR VBn 10/10/77. De Kringraad vond het toen

zinvol om naast de uitreiking van de eredoktoraten (of in plaats daarvan) een

studiedag over het universitaire onderwijs te organiseren. want "Deze nie~e formule

zou alleszins goedkoper uitval1en dan de huidige~ zou veel meer dan nu studenten

Le::uven.13/1/79

DE KRINGRAAD EN DE EREOOKTORATEN VAN DE K.U.LEUVEN

Gezien de samenstelling van de Akedemische Raad. waarin de studenten onderver-

tegenwoordigd zijn. gezien de samenstelling van het bureau van de Akademische

Raad. waarin de stude~ten geen vertegenwoordiging hebben. hebben de studenten

geen enkele zeg 1n of verentwoorde11j~heid voor de eredoktoraten die op 2/2/79

worden uitgereikt.

Het kronologisch verslag ven de proc~dure die door de studenten werd f,evolgd

bij het indienen van een voorstel tot eredoktoraat voor Ivan Illich toont aan

dat de studenten~eleding aan de K.U.Leuven wordt miskend.

Hot "f,Bvel Illich" is geer alleenstaand feit. Oe studentenvertegenwoordiging

op alle nivo's kan tal van ervaringen meedelen van de fundamentele machtsonge-

lijkheid en het eigenlijk autoritair karakter van de K.U.Leuven. Wij. 20 000

studenten hebben niets in de pap te brokken. Onze enige sterkte is de sterkte

van ons getal.

We hebben zelfs geen inspraak in de organisatie en de inhoud van het onderwijs.

én vrranderlnr,on in de studiea1töetie van de studenten.

We kennen het hypokriete gelaat van de Ak d i h 0 h id 0 tika em sc ever e . a s ons 00

in de aktie tegen de krisiswet en de verhoging van hèt inschrijvingsgeld dui-

delijk geworden. De show die op 2 februarie Jaarlijks bij kaarslicht wordt

opgevoerd is de onze niet.

Het weze ieder dwidelijk dat de inspraakmyte die de studentenbeweging de

laatste 10 jaar heeft verlamd van nu af blijvend ontmaskerd zal worden.

De Kringraad.



Vanuit die achtergrond en met de studentengemeenschap als 'toekennende instantie'

diende de Kringraad Ill1ch's kandidatuur opnieuw in.

Oe brief waarin dat gebeurt (ASR. 7/10/78) wordt niet bij de "voorgelegde dokument en"

van de AR of het buro van de AR p.evoegd. zodat de studenten vonden da~ hun voorstel

"geen eel'Ujke kans" ( 6)kreeg.

Wanneer de studentenverteJ7,enwoordigers op de AR "no(TTraalsuiting / geven / aan hun

ongenoegen ••• "herinnert de rektor eraan "dat het nog steeds l'egel is~ ook VOOl' de

pl'omoties van 2 febl'Ual'i - al wo~en zij dool' de vnivel'siteit als zodanig vel'leend -

slechts kandidatu1'en te aan'Vaal'dendi~ ,fak'.Lltail'gesteund zijn."(7)

Die "beslissing" wordt op 13/11/78 genomen.

Na een evaluatie van de voorbereiding en de wederwaardigheden van Illich's kandi-

datuur en da de manier waarop die in de AR werd behandeld merken de studenten

Na kontakten met eventuele promptoren en dekanen beslist de Kringraad om de kandi-

datuur van Illich niet door een fakulteit, maar door de studentengemeenschap te

laten steunen (dat na de suggestie van een dekaan).

op dat zij ~t de op 2/2/79 verleende eredoktoraten niets te maken hebben.

en ATtP beirrekken bij het; Pat;rooncfeefS-b en T1OOrkorwt do m::>6iUi-1'.Jteàart bi;} het

zoeken na en selekteren van de ~~enste kandidaten voor áo e.r6do~tol'aten.~" (3)

Men vondt dat een doorsnee eredoktoraat de student helemaal niet aansprak.

Verschillende dekanen stonden achter dit voorstel, maar ook de traditie kreeg zijn

deel : de eredoktoraten bleven (op 2/2/78) J daarnaast werd de studiedag ingevoerd,

waervoor zelfs lessen werden geschorst. Oe studiedag vond plaats op 8/3/78 en hoe-

wel er interessant studiewerk en eroodiv,e voor~ereiding aan vooraf was gegaan

was de op~omst ronduit ontmoedigend.

Ondertussen was er rond de fip,uur VBn Illich echter verder gewerkt. omdat men hem

ideaal vond voor een "alternatief- en wél zinvol eredoktoraat. Om het voorstel

"tiddig en binntm de Akademische Raad als geheel" (4). dus niet op een burovergade-

ring, ~e kunnen bespreken werd het voorstel voor Illich's eredoktoraat al ingediend

op de AR van 12/6/76 (voor de viering van 2/2/79 1).

Men motiveerde onder meer:"Illich is een man die erg goed de problemen van de huidige

en van de toekomstige maatschappij aanvoelt. Op basis van diatooq en kontakt met ver-

schillende maatschappélijke groepen ~ht hij die problemen zo duidelijk mogelijk

te analyseren~ hun evolutiel'ichting in de toekomst te voorzien en voorstellen naar

beleid en konkretie leven8b1ijze uit te schrijven.

Hij verstaat de kunst: om een enorm ruim (kua aantal en kwa diversiteit) pubUek aan

het denken te zetten rond maatschappelijke situaties en evoluties die vaak omwille

van hun kompleksiteit en technisch-zijn en omwille van hun utopisch karakter op de

achte.rgl'ondof binnen enge epeeial-ietenkamere bUjven.
i.o.v. de Kringraad.

Bruno Van Gasse
... 11...

(1) Brief van de Kringraad (14/11/76)- A aan de AR (rekto~at 16/11/76)

(2) 'Gedachtemrisseling BAR' (= buro AR) van 6/12/1976, als dokument bij 3/44
"Doctores Honoris Cauea" in map AR van 13/12/76

Dool' het f~it ~t de man zich niet vastankert op ~~n tema of probleem zijn er wij

el'Van overtuiqd dat een belangrijk deel van onze univel'sitaire gemeenschap zich

zal intel'esscren voor deze man en zijn ideeën. Wij vinden dat laatste belang'l'ijk

omdat de viering van het patroonsfeest van de KUL moet opengetrokken v worden.

Omwille van de vel'scheidenheid van zijn werken stellen wij voor dat Illich in de

fakultétten Geneeskunde~ Toegepaste Wetenschappen, Pedagogische en Psychologische

veteneehappen en Ekonomie bij een of andere aktivitétt sou kunnen betrokken iaorden,
(bv. seminarie, voordracht~ colloquium •••)" ••• (4)

Oe Akademische Raad van 12 juni '78 beslist "slechts uit8p~k te kunnen doen in

het geval dat die kandidatuur zou gesteund oorden dool' een faku'Lteit en dat deze

bel'eid zou zijn voor het promotol'scl~ in te staan •••• / •••De eindbeslissing zal

genomen WOl'den ten laatste op 16 oktobel' 1978." (5)

(3) Brief van de Kringl'aad (A,.c;R 14/11/77) aan de AR

(4) ETief'van de Kringraad (ASR 1/6/78) aan de AR

(5) Verslag van de AR van 12/6/78

(6) Inbetme beeprekina Ksrinaraad n.a.v. AR van 13/11/78

(7) Verslag AR van 13/11/78
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