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Een spook waart rond
in de regionen van "t
sportkot • MevrouwM.
V..aneken. docent aan
t- cllpan.eftt _to-

rische-reval1dát1. en
k1nis1therap1e.-i~ dl
verpersoonlijking ge-
worden van een onder-
wiJS als bi

Een en a"r .... ft ertoe ge-
leid dit de studenten spon-
taan tot aktie zijn overge-

C-""t tpICtIcu'I1rei. _ lil'. ti -C'=~ (titll); dt.
edItIr i. het
voetII~' de VU......
YM • aa.-z1ge professoren.
Een uftgeb.-efd relaIS. _t
feiten en achteraronden vind
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De prikaktie van de IlO-
studenten. Op de voor-
grond slierten WC~papier.Op een onbeschaamde.. nier

tergt zij de populatie van
eerste lic. kine Met haar
les- en evaluat1esys~.

CENSUUR II••
gerwoordiger hierop .. n aantal
IIIOgel1jlchtden tot besparinge'l
aan onze eigen ~niv.rs1teft.

Maandag 6 oktober waren baret en toga van-stal. Hij kloeg _t - de verspfl--
, .' I -I I1ngen ten gevolge vin pres-De proffen, voor de gelegenheid togati genoemd, tfgeprojtkten IIn.

begaven zich na de traditionele eucharistieviering CÄDEMIStH 111
in gesloten gelid naar de Grote Aula.' Academische A
Overheid, wetenschappel ijk personeel en studen- Enkel. professoren .. ~iI
te 1 htt h· 1 E hierop _t de voetjes te .oetenn uc en er un grl even en ver angens. en trappelen. Het 'hel e proffenkorps
koperensemble zorgde voor de Ipassende I diverti- viel fn en aldus wel"Clde stu-
- ti Ko t h t t i ht h k cltntenvertegerwoordiger het. r om, op e eers e ~ez c geen. sc 0 - spreken o~1f~k ~kt. On-

kende gebeurteni s. Ware het nlet van een ,nddent dèr een zo grote druk Yan zijn
WlIr het 'academisch personeel I de aanwezigen op kollega's, brak rektor De So.r

de studtntenspeech af, ver-
Ivergastte. klaarde het ·ICldelllfsch jaar

• voo!' geopend .,. !fet de VI.....
se Leeuw .anheffen.
Alle protest ging verloren in
het hoorngeschal. OoIt de .ktfe
van ot studtnttn vin kinesfthe-
rapie, i.v ••• het doc ..r-en
ev.luatiegedrag v.n prof. N.
Vrancken, gfng door het goed
georches treel"Clt optreden ya"
de rektor de .ht fn.
Het is de .. rste .al dit de
studenten op ten dergelijke,
zeer grove lIUIier het woord
wordt on~n 011 ten off1ci-
ele optilt",.

'UDEN TENSPE'Cli
ilft ~rd d.n ook onverbload
fn de studentenspeech .an de
ka.k gesteld : zo vergel .. k
K. Neeg.nck het fnkoatn van de
1_'1 van het .cadttlisch per-
soneel .t dat van .. n all .. n-
staande steuntrekker van het
O.t.N.W. Hierop verlieten een
aantal professoren en boven-
dien 00II tVP-volksvertegenwoor
dfger Oe Vlies en .fnister
Geens »1t protest de AIIl••
Op ten zeer opboe ........ i.r
SU99fretl"Clt de s.ntenverte-

Eln van de professoren die reeds direkt na y

de aanhef van de studententoespraak de zaal
verlaten.

In zij" rede - heke'. llrel
Hteglnck, voorzftter vlft ..coci-
ale raad en wool"Clvoedervin de
A.S.il •• voor.l de op til ziJn-
de besparingen. Btsparfn9l".
die alle geledingen in onze
.. atschappiJ treffen. Niet al-
tijd op .n evenrec:litw .. "ItJi
lifjze evttMll

•
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PARALLELLE BESLUITVORMINGSCIRCUI TS
~r"Ol, "*' bl~ '2.

Wat de besluitvoMling binnen
bv de unief betreft wilde luc
huyse het volgende kwijt:

r.gf'l"i. ...g • Cll'lMl"llal'ld.z_teneerste de vaststelling
lI<2rI dndt1dotg.~ I dat bepaalde groepen in dgl.

t I organisatie haar een uit de
"'~~lsartig~ • politieke sfeer overgenOllll!n
°lV<ZI'I~,atl.. .adel hebben opgedrongen •..atJ I ()-:w.~°Mt!finlt.f. van·.df ..

~1,.l.. .n.1're cte.Mcratie als
O.w.v. de ·schaalverandering·

(~ep.ciati ••• rd. of ~fPfciali .... rd. cf . l (en O.w.V. het failliet van
!'.lltCtiCfVl. Nprc ....- /lmctiCtVl. NpN .. "tat~ de parl ... ntaire dea>kratie
tati.J als dusdanig) werkt zulks. niet.

Ten ~ede : zelfs zo het ~el
van de parlementaire demokra-
tie zonder .eer op de unief
zou worden toegepast. dan nog
krijg je gelijkaardige .. chts-
verschuivingen als in de bel-
gische politiek (·hoe demokra-
tischer het ParI_nt verko-
zen werd. hoe 1IIHr: de .acht
verschoof·) . Hachtsverschui-
vingen in een dgl. systee.
tenslotte zouden nauw samen-
hangen liet 0 n:e hoogge,.ndus-
trialiseerde s... nleving als
dusdanig.

('()llCEtn'Af'IU r:IRCUrr
_!f9 dat bi~
-.ztNg.z ... IIOO1'tbNotgt

(irtdi~z.. ...
umto'l"iaz.
NpN .... tati.J

Huyse's benadering van deze
probl ... tiek is vooral BE-
SCHRIJVEND: hoe functioneren
in feite de (al dan niet de-
IOcratische ) besluitvonlings-
..chanislen in onze s... nle-
ving.

Een tweede restrictie: welke
is de politieke besluitvor-
Irtng op ..cro-schaal.(beslis-
singen genolen op het niveau
Vin de staat. '- nationale
ecollOllie) .

waa~ deze tweede restrictie?
OIdat de besluitvonning in la-
gere khelons (unief of gemeen-
te;. binnen ..n geziO of stu-
deritenvereni9fng) via andere
..chani .. n en _t andere op-
vattingen over deIocratfe tot
stand koM. Huyse stelt vast
dat sedert 1900 de belangrijk-
ste beslissingen i.v ••• onder-
wijs. kultuur. karitas en ge-
zondheidszorg ~n worden
door bIH grote zuilen {libe-
ralen en katholieken) buiten
het parI_nt a. (dat enkel
nog als bankier via begrotings-
wetten of ats ·notaris· de ge-
na.en beslissingen acteert.)

Terecht spreekt _n bv. van
·de Z .inisteries van onder-
wijs· •.

Ongeveer hetzelfde gaat op voor
belangrijke economische dos-
siers (het staaldossier bV.)
ook hier kOllll!nde beslissingen
tot stand niet alleen in het
grondwettelijke parlement (Ka-"I" en Senaat) .. ar in het pa-
rallelle besluitvo ...ingscir-
cuit zoals dat wordt beheerst

•door de sociale partners (on-
der regeringstoezicht).

Huyse ONTWAART EEN DUBBELE
GRONDSLAG VOOR DIT MACHTS-
EN FUNCTIEVERLIES VAN HET
PARLEMENT. Ten eerste het e-
l... nt van stabilisatie: dgl.
·subcontracting· schuift de
delfkaatste .. teries af naar
de .. c:htsblokken toe •

Ten tweede een. schaalveran-
dering binnen het ecbnoIIhche
stel,.l zelf: de ..chtsver-
schuiving van resp. aandeel-
houders naar resp. raad van
beheer en naar de .. nagers
15 vergelijkbaar _t de poli-
tieke besluitvo"';ngsverschui-
ving van parlennt over rege-
ring naar de vertegenwoordi-
gers van de Werkgevers- en
Werkne.ersorganisaties.

Zoals al eerder gesteld IIIIgdit
.. chanis.. (& haar evolutie)
niet za.aar worden "getrans-

planteerd· op andere (lagere)
strukturen • 'bv een un1ef.

Het Universitair Harmonie Orkest ;s voor rec-
tor De Somer een symbool. Het weerspieyelt
"een vrij gekozen samenwerking, waarin mensen
en instrumenten zich af~terrmen op elkaar".
Op dezelfde manier is de plechtige openings-
zitting bedoeld als een symbool van de univer-
sitaire eenheid en rust, de afwez iqhe id van
spanningen. Het is de eerste in een reeks van
vergaderingen die alle datzelfde doel nastre-
ven. Concertatie en harmonie staan centraal
op de Akademische Raad, de Fakulteitsraden, de
P.O.C. IS. De inhoud van deze vergaderingen
is minder belangrijk dan hun esthetische be-
staan.

Het is hypokriet de universiteit te beschrij-
van als een oase van rust. De belangen van
de studenten worden door het professoraat ver-
onachtzaamd. De Somer komt daar openlijk voor
uit waar hij ons onderwijs secundair acht te-
genover het onderzoek en elitarisme verkiest
boven demokratjsering.

Conflicten zijn helaas waarschijnlijk wanneer
een beperkte groep alle zeggingschap - op
welk gebied dan ook - aan zich trekt en de be-
langen van andere groepen verwaarloost. De
studentenvertegenwoordigers staan voor een
harde taak. Naargelang zij zich door studie
en bezinning beter voorbereiden op de verdedi-
ging van onze sociale verworvenheden en van
de kwaliteit van ons onderwijs in raden, die
eigenlijk alleen als symbool van eensgezindheid
zijn bedoeld, zullen ze vaststellen dat de ge-
privilegiëerde academi ci meer en meer naar de
brute macht zullen grijpen om ons onmondig te
houden. De beleidsparticipatie van de studen-
ten is een vrucht die na 12 jaar rijpen wel
",~j",,~J~~r.4~ .

fdhei d van..-'-de~studenten-
vertegenwoordigers om hun achterban in de ja-
ren te infonneren en te emanci peren za1 hen
van voldoende ruggesteun verzekeren om stand
te houden in de confrontaties, die ongetwijfeld
zullen volgen. Daarom behoeven zij onze aktie-
ve soltdarite1t.
Het akademisch jaar begon met een rel. Veel-
eer dan een harmonie-ork0st is een rel het sym-
bool van de huidige toestand, die een overgang
is naar een nieuwe universitaire gemeenschap,
waarin men zich niet langer afstemt op de be-
langen van één enkele groep.

HAD U DIT EERDER GEWETEN ...:
.....was u elders gaan studeren

De acad .. ische raad is het hoog-
ste belefdsorgaan aan onze uni-
versfteit~ ..arin ook 4 studen-
tenvertegenwoordigers zitting
hebben -in de raad van beheer en
het bereau Academfsche Raad ko-
len wij zelfs helemaal niet aan
de bak.
Groot WIS onze verbaZing toen we
erachter kwalen dat er zoiets
bestaat als vergoeding hogere
functies. En ..•preefel ••• 1 Ho-
ge... functies is hfer synoni ..
.. t lid van de A.R.
Ons geluk .. s echter van zeer
korte duur. I_rs bleek dat
van deze vergoed-ng nooit spra-
ke .. s g.... st. dat., vfa de stu-
dentenvertegenwoordigers. de
A.S.R. hfer ook nooft ofte ni.-
Ier ten Schijntje van heett ge-
zien. Het betreft hier dus een
voorrecht. een prfvill9l. voor-
behouden aan dfe gezagsdragers
dfe zichzelf tot in de A.R. ge-
schopt hebben.
De peulschfl Wlar _ het over
hebben. bedraagt de ronde SOlI
van 155.833 îr • per pei'sOQn.
of a.gerekend. 14.166 per per-
soon per zitting·. Een royale
vergoeding voor .. nsen die
reeds uit hoofde van hun func-
tie uitzonderlijk ger..unereerd
IIIOrdenl
Bovendien gaan de zittingen
van Acad .. fsche raad gepaard
Met een eetfeest in de ons al-

len welbe~ende Fac~lty Clab.
ee- stulp gelegen aan de rand
van het groot begijnhof. Wat
deze Breugheliaanse bedoening
aan student en belastingbeta-
ler kost zullen we je besparen.
Interessanter is wet het over-
eindhouden van deze optrek i n
zijn huidige functie aan extra's
let zich .. brengt.
Kot gezegd: vorig jaar een last
van 6.000.000 fr. ten laste van
het niet geaffecteerd patrflO-
nf... De fnkOlllsten van het N.
A. patrilOnf~ ko.n voor 1/3
uit fnteresten. voor 2/3 uit de
inschrfjvingsgelden die wij al-
l... al kortgeleden weer neer-
gedokt hebben. Reken zeI t .. ar
na: Z/3 van 6.000.000 is 4
.11joenl
Joost. student aan de KUL.
heeft dus yorfg jaar een dikke
ZOOfr ftMrgete 1d voor fade"",,
aan onze Al.. Natel" die zich
liet afschrikken door het Al-
.. -voer.
Voor onderzoek is er ufteraard
wel te wefnig geld beschikbaar.
De un.ief .a.t uiterlard zijn
heil dus niet verwachten vin
haar pedagogfsche taat. niet-
waar Rektor De IOIIIer?Proffen
zijn 1... rs nfet fn de .. rste
plaats lerlars. zelfs nfet van
een hoger niveau.
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sen nf.t ontktnnlft dat ..,. un-
tal potentf.l. fnfo ... tf.ver-
schaff." -ft dent hf.r lan de
.Itctrfcftefts.lltschappfjen
di ....... ttbouwde .. nog te
bowtn ktrncentra les onder hun
bthttr hebben - Illes fn het
",rt stelden 011 dit zo te hou-
den. Zo poogden .z •• Itschap-
pij.n in Juni jl. De voetbal-
11.fhebber voor k.rnenergf. te
wfnnen door in bladzfjdttrote
ad.. rtentfes te stellen dit het
.. rverbrufk dat de T.V.-uia"
dfng van de Europes. voetbalff-
naI. _t zi ch atbrengt. i n de
toekOlllt .nkel _t kernenergie
kan gedeltt worden. Van infor-
_ti. gesprok.nl!!

Als de wannte van de tengevolge van de kernenergie-controverse opgehits- Ook d. prof.ssoren ve,..lden ner
d ff' ... kl' d 1 á h i gens in h.t artik.l in A.T. -te gemoe eren e 1Cl ent ge ana 1seer en opges agen w s , zou et energ e- het artfltel is ..,. bond'fge SI-

probleem zelf al voor een groot gedeelte opgelost zijn. Ofschoon de Duit- aftvlttfng van hun uitgebreid
se "GrUnen"• voortgekomen ui t de anti-kernbewegi ng. aan de rand van het ==~~~t:!!;":::'~OC:!!!~-
politiek bankroet staan gaat het hier toch om de grootste massa-bewe~ing het volledig rapport terecht
ui t de jaren zeventig Plogoff Chooz en Garleben waren in dit opzictit de kan. Als j. "n info,..ti.l .....• • • te wil opvullen .,.t je re welhoogtepunten. Ook de voorstanders laten zich echter niet onbetuigd. ziJ voor zorgen dat je produkt aan
het (voorlopig?) minder op straat. Zo verscheen begin maart van dit jaar _n genakt.
een 1ij vig rapport van een zes ta 1 proffen van toegepas te wetenschappen KERNENERGIE IS
(KUL)waarin deze vanuit hun discipline het licht op groen zetten voor NIET ~~RLLI<
kernenergie. Reden om, naar aanleiding van de anti-kernbetoging van 25 •
oktober te Mol hun argumenten eens te bekijken en heel hun studie in een In hun artik.1 stellen de pro-

fessoren datalIe .ms tf ge be-ruimer politiek kader te plaatsen. ~keningen en ook d. ervaringen

RISICO'S VA E

RISKANTE GULZIGHEID
Uft int.matfonal. rapporten
fnzake .nergi.verbruik blijkt
ov.rdufdelijk: ook in dit op-
zicht l.ven we bOtn onz. stand
Noord-~rika en West-Europa
kons... ren s_n .. r dan d.
h.lft vin. wereldenergie.
terwijl z. slechts 1/l produ-
ceren. DI Belg fs na zijn och-
tend.,.nastfek blijkbaar zo
ve..-id dat hij ni.t .. r in
stut ts zijn tanden zonder
zfjt! .lektrische tandtnpOtt-
Sir te borstelen. RlSultelt:
In 1979 (liet "'s toen rHdI .-
COfIOIIf sdle cri sis) nul fn 8.1-
g11. in v.rgelijking .. t 1978.
de energfeconsu.ptie met 6.1 I
toe. [n .. atschapp.

rende Itorrelctfes fn te 1»0_.
Tegen..,. dtrgeltjk. Ichter-
grond .,.t .fnd dit jaar h.t
reeds jl,..n beloofd. energied.-
bat doorgaan. ·Op welke IIIni.r
zullen we fn de toekOlllt de
vraag naar energie voldoen.?"
ap deZI vraag dienen onze po-
11tici ten antwoord te fon.u-
leren. H.t is echter duidelijk
dat dit v"l .. r inhoudt dan
h.t opteren voor d.zl of gene
energiebron. Fund.. nte.1 gaat
het hi.r 011 de vraag _lkl .. at-
schappij Meons voor de toe-
kOllSt voorhouden. Indien stu-
denten binnenkort slechts ge-
lukkig zfjn als z... t el.k-
trische strlo's kunnen schrij-
ven. dan rest .r de belelds-_en niet ... l .. r dan de
nucleaire parken Ils paddestoe-
len uit de gron:J te laten rij-
zen. Men .,.t hi.rbij wel in hot
h.t Ichterhoofd houden dat di t
·.lektrisch geschrev.n spl"OOk-
j •• ni.t ten "lIf1gen dage kan
blfjven duren. DI Pr1pasch-
conf.r.ntfe hHft in dit ver-
band naalfjk becijferd dat.
indien we onze l .. fglWOOflten
ni.t wijzfgen. de ecologische
li.i.t zo rond 2020 bereikt is.
Ch_scht en "al"llttpollut1. heb-
ben er tegen dil tfj voor ge-
zorgd dat de dallpkring nf.t
langer l.v.n kan gIranderen.
Het is adn ook snel duidelijk
dat de zich op het strikt
technfsch. vlak bewegende in-
fo,...tf. van de proffen van
T.W. Irtsschf.n een noodzak.-
lijk ••• ar z.k.r geen vol-
doend. basis bi.dt voor 11ft
discussi. over 's llnds energie-
politiek.
De .videntie echter WllnIIt z.
bepaalde stellingen verkondigen
roept toch een aantal bedenkin-
gen op. Vandear d. rest van het
artik.l.

INFORMATIE. GEEN
INDOKTRINATIE
Oe prof.ssoren van T.W. stell.n
in hun rapport dat het grote pu
bliek vlalt onvoldoende of z.lfs
vert"rd geYnfonlltrd i s of yo1
ledig cn.tend nopens .. n aln-
tel belangrijk. upecten van de
k.rnenerg1eprobl_tiek. Akkoord
.. r anderzijds kunnen dez. aft-

Gorleben. De ontruiming van het anti-atoom-dorp.
In hun rapport gun de professo-
ren uitgebreid In op d. rlsiko-
analyse van Inhaber. Van de tal-
rijk. kriti.kln di. d.ze studie
op het wetenschappelijk diskus-
si.foNi te v.rduren had wordt
geen .. Iding geleakt.
We geven eerst de konklusi ••
daarna ~ kritilk.n.
·Voor de .If systean di. hij
op di ... ni.r onderzoekt k...
Inhaber tot de konklusi. dat
het risico van de n;et-konv.n-
tionel. energfeproductl.syste-
_n(zonne-.nergie. wind-ener-
gf.) van d.zelfd. ord.-grootte
was als kol.n en dil. terwijl
k.rnenergi. en gas ongeveer
honderd .al .. 111ger waren.·
(p 11. 9 vin het rapport)
Dit citalt l..,.t zich z"r
goed 011 aan te tonln hoe d.
resultaten Yin "n risikoanaly-
s. bepaald word.n door d. door
de onderzoek.r aangehangen.
.. ar durOll ni.t geeksplfci-
teerde voorond." teIl i ngen.
Dr. Inhabtr ging uft van d.
-juiste- v.ronderstelling. dat
bij h.t v.rg.lijken van de ri-
siko's van de v.rschillend.
techni.k.n voor en.rgi.-opwek-
king niet alleen d. risiko's
van dt fnstallaties z.lf .,..
ten worden bekek.n ... ar ook
dil van de produktieprocessen
waaruit ze zijn ontstaan. Een
zonnekoll.ktor bestalt _tal
uit ijzer •• n d. risiko's van
de fjzerprodukti. IIOIten in dl
risiko's van zonneenergil wor-
den i ngekal kul"rd. vanaf h.t
wiMen van de gronds tof tot en
.. t de fabrikage van h.t eind-
produkt. De ijz.rprodukti. ver-
onde"telt stttflkool. Wit ook
risiko's atbrengt. Nog belang-
riJker voor Inhabtrs uitkOlllt
was echter zijn veronde"tel-
ling dat zonne- en windenergie
fn tijden van windsti lte of be",

wolking .,.t word.n aangevuld
_t andere en.rgiebronnen. HI.r-
voor na. hij opni.1If steenkool.
Het was voorftUlllijk deze steen-
kool die verant.oGrd.lljk was
voor het oVlrgrote dM1 van de
risiko's van zonneenergi •. Dit
ter Illustrati. van h.t belang
van de veronders te lli ngen voor
de btkOllen resu 1ta ten.
Het f.it dat stetntool in dlze
risikoanalys. zo gunstig uit d.
bus kw... is de reden van de
zware kritiek di. deze studie
binnen het Metenschappelijk fo-
1"\11 heeft ondergaan. :Je groou-
te gevaren bij ste.nkool"inning
b.stun uit h.t instorten van
de .ijn. en het 1na.se.n van stof
door de .fjnwertl". wat tot
·stoflongen· leidt.
De laatste jaren zijn hi.rtegen
de nodige .. atregel.n gellOllln.
NieuweIrtjnen hebben ..,. un-
zi.nlijk kleinere kans op in-
storting. door alllrl.i .. tre-
gelen wordt bovendi.n het stof-
gehalte in de Irtjn voortdurend
naar OIIllag gehuld. Holdren. dil
in Sci.nee kritiek uitbracht op
Inhabt" studi •• signal"rt dat
Inlllbtr cijf.rs voor d. stotbe-
lut1ng van Irtjnwerk.rs had ge-
bruikt di. verouderd waren en
z.1 fs OIIIMttf g oridtr d. ge1den-
de 1IOIWft.

ultwljzen dat d. kans op een
zware rup in "n kerncentrale
niet grot.r is -en zelfs ..est-
al klliner- dan bij so..ige In-
dere vo,..n vin energiebevoor-
rading (Yb. stuwd.... n. LNG-
tenlinals) .n all.rlei Indus-
trill. bedrijvigheden en .. nse-
lijk. Ictiviteiten di. tot het
gewone I.. fpatroon zijn gaan
behoren. Tot dez.lfd. konklu-
sie kw.. ook h.t Ras.ussln-rlp-
port.: ·Grote rUlpln zijn wel-
iswaar IOgIlijk .. ar kOlen zo
weinig voor dat hun risico in
het nilt valt t.n opzichte van
vlle andere gevaren di. de _ns
loopt.· DI _n kreeg op b.sis
van Zijn onderzoek i.v ••• k.mt-
nergi. vorig Jaar de ondersch.1-
1i ng ·Doctor honori s causa· van
• KUl. De ~rikaanse regering
eeft Ichter vorig jaar dit
;as.ussen-rapport als bellids-
doeu.ent laten vallen. Een ad;
vieskOlirissi. had na.elijk g.-
OOrd"ld dat • studie ZOYHI
onzek.rheden b.vatte dat daar-
uit gHn hard. konklusi.s kon-
den worden getrokken. IConkrHt
gHft de Ras.uss.n-studi. de

.chanf ..... Yin. 2 ..at .rn-
stfge ongevallen _t kernrealt-
toren (ThrH '"les Is.land '79
en 8rowns F.rry. '75) ni.t aan.
w.lk geloof kan dan aan derge-
lijk. beweringen nog gehecht
worden?
Zoals de professoren in hun
rapport terecht stellen. meten
bij het bepalen van de .. il1g-
hei d van 11ft on.,....'" twt
flctoren in rekening worden ge-
bracht: de klns dat .r i.ts Irts
loopt tn de .rnst vin dit .fs-
lopen~ M.b.t. de "rste factor
zijn h.t inderdaad de nucleai-
re technologen. zoals de auteurs
van het raooort. di. hfer .. t
kundigh.id sprek.n. wanneer zij
dezelfde deskundigh.id zoudtn
clai_n i.v .•. de twede factor.
nl. de .rnst van dat Irtslopen.
gun Zl hun boekj. t. buiten
Of 011 het _t Bert Ov.rlaet TAT
25 apri I '80) te zeggen: .Op
het gebied vin psychologisch ••
social. en tconOIIfsch. factoren
acht ik de wertgroep ni.t be-
voegd •• (cfr. d. klder: ·VI. is
hfer ",1 bevoqd?·)linnen de ri-
siC:O-lnalys•• de wtenschap dil
zich bezighoudt _t h.t vó6rto-
-.n .n de gevolgen van risico's
gaat aft de laatste jaren nu
juist .. r gewicht toekennen aan
dtzet.eedt 'actor. Zo stell.n
een aanta I auteurs voor de tra-
ditionel. fOnlUl.: risicoeltans
x Iff.ct te vervan?!n door ri-
sico- kans x eff.ct . Zelfs 11ft
dlrgelljk zwaardir effect toe-
kennen aan h.t effect is ons
inzi ens onvoldoende. De gevo1-
gen van "n rup .. t kem.ner- i
gi. zijn zo fundaantHl v.r-
schill.nd vInzgn. klassilke
rllllpen. dat vergellJk.n 0,.,-
gelijk is. Zo·zal de .. st zwa-
re rup .. t een LNG-tenlinal
nooit laat-sOllltischt .ffecten
of v.randeringen in h.t nage-
slacht Ylroorzak.n;
Of z0l1s Erik van der Hoeven
h.t stelt: -wanneer r-.pen d.
IOgtlijkh.id in zich bergen van
dodelijk. zfektes. die zich nog
na jaren kunnen openbaren. In
di. z.lfs in onze kinderen en
kleinkinderen tot uitdrukking
kunnen kOllen. dan oYl"chrij-
den dUt f'IIIPIn van wat -.ns.n
aankunnen. Een risico-analYSI
dil IIIInt dat de geVOlgenvan
zulk. ra~n .. nvoudig Itwtntita
Uef kunnen vergeleken worden
.. t verkeersongelukken en hart-
aanvallen. bewijst daa,.... haar
onwetenschappelijkheid. Op
grond van zulke si~liflcaties
magde wetenschaps.. n niets
konkludiren In de politicus
nf.ts besluiten. ·(NRe. 4 juli
'80)

AFVAL.~.WERP MAAR
IN DE VUILNISBAK
Bij de bespreking vanohet afval-
prooIe .. lIOet e.n onderscheid
~akt word.n tussen enerzijdS
afval dat uit de kerncentrale
kOllt en anderz11ds aha I dat
.~sulte.rt uit de ertswinning.
Ov.r het eers te rapport.ren d.
prof.ssoren vrij uitvoerig. Het
tweede vel"lllllden ze slechts t.r·
loops. .
Etn ton u~aniU81rts bevat na.e-
lijk slechts tilt .. ons bruikbaar
uraniUl. De rest v.rlaat als
radioactievi ·~.r· de fab-
riek .n wordt 1n grote vijvers
opgesla~ 011 te drog.n. Dez.
·.oddtr betIOudt echter 851 vin
zijn straling. Het is h.t uit
deze _der ontsnappende Radon-
gasdat longkank.r veroorzaakt .
(cfr. kernenergi •.•• nog goed-
koop) Vo1gens 11ft s tudi. van
hetAllerikaans. IIfnist.ri. van
.nergieWHtrzi.n1ng verhoogt h.t
ertsafval de kans op longklnk.r
voor d. c.oIOnenden_t 11ft fac-
tor 100. De ·~ricln Physical
Assoeiation· zi.t in de radlo-
~lS .'a. s-

•

Ref.renties:
Acadtafselle TiJdi ngen
14.03.80; 25.04.80. 23.05.80
HRC-Handt1sblad
04.06.80; 12.09.80
Hugs. Post
24.11.79
Groen. Mste~r
10.09.80; 14.05.80
Knack
25.06.80. 02.07.80
Rapport van 6 prof.ssoren vin
TWuitgege .. n door de df.nst
P.~ ... n Voorl1c;bting ICIJUuYell
03d;ao ~ Worden de omwonenden geTnfonneerd ?
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FRANSE UNIEFS

Prof. Macciocchi. Wil de regering linkse radicalen van
de universiteiten weg?

ALleE IS
In de maanden augustus en september heeft men
op het Franse ministerie van universiteiten
niet stilgezeten. De minister, Alice Saunier-
Seité, is erg in de weer geweest om de univer-
siteiten van Frankrijk in een nieuw kleedje te
steken. Dat dit kleedje wel eens op een keurs-
lijf wil gaan lijken, heeft heel wat studenten
niet onberoerd oelaten.

".."vo\.~ f>. 5-

IS KINDERBIJSLAG STUDIEBEURS ?
Nu de regeringspartijen in de clinch liggen
om de laatste miljarden, die de budgettaire
put moeten dempen, moet je wel gek zijn om een
jeremiade over de achteruitgang in het stelsel
van dé studiefinanciering aan te heffen.
Deze klaagzang is echter niet nieuw. Reeds
een kleine 10 jaar moeten de sociale afgevaar-
digden vaststêllên dat de beurzen ontoereikend
zijn. Wel nieuw is een hoeveelheid cijfer-
materiaal, die n.a.v.,een op til zijnde veran-
dering in de uitkeringstechniek in de ministe-
MINVERMOGENDE GEZINNEN
GETROFFEN
Deze wetenschap neet niet weg
dat de geplande max. beurs hoog-
stens 70.000 fr. zal bedragen.
Voor de oVerfge kosten moeten
de ouders be~ep doen op de
kinderbijslag.
Zelfs als je niet eens over het
socio-vitaal-.ini.u. inkOien
beschikt wordt je dus veronder-
• '. ti-. studerende zoon of

In "le monde" van augustus en
september kon je met de regel-
maat van de klok vernemen aan
welke universiteiten welke kur-
sussen er tijdens het volgend
akadeaiejaar kunnen gevolgd
worden. Voor een buitenstaan-
der is dit op zichzelf al een
bevreemdend feit. Alsof in de
Standaard zou verschijnen' dat
je ij 80-81 filosofie enkel in
Brussel kan studeren en Genees-
kunde alleen in leuven. In
Frankrijk ligt de zaak wel e-
nigszins anders omdat er veel

er universiteiten zijn, zo-
dat de dijferentiatie niet zo
radikaa' moet gezien worden.
Toch heeft deze lijst voor eni-
ge opschudding gezorgd. Univer-
siteiten die nu al jaren een be-
paalde faculteit of graad onder
hun hoede hadden, moeten daar
nu plotseling van afzien. omdat
de minister deze opleidibg aan
een andere universiteit heeft
toegewezen. In Amiens bv. Dag
er geen licentie filosofie leer
gegeven worden, zodat de stu-

den ten die daarvoor wilden in-
schrijven , moet~n uitzien naar
een andere uni vers itei t. Het
gevolg is dat sommige studen-
ten zullen gedwongen zijn 0111
naar een heel andere stad te
verhuizen, waar ze de gekozen
richting oog wel uitkunnen,
tenminste voor zover de in-
sChrijvingsternrijn nog niet af-
gelopen zou zijn, zodat ze voor
evenveel geld nergens nog te-
recht kunnen. Dat deze maatre-
gel een gunstig effect heeft
op het aantal studenten (en
dus ook op de uitgaven van het
inisterie -subsidies per stu-

dent!) hoeft ~eker geen be-
toog •..

Trouwens. het lijkt erop dat de
vermindering van het aantal
studenten de hoofdbekommernis
is geweest van mevrouw Saunier
en haar kollega van binnen-
landse zaken Bonnet-IJbert.

Illustratief hiervoor zijn de
.aatregelen die genomen werden
door B.I. teg~n het aantal bui-

dochter ook oog de cheque van
de kinderbijslag .. te geven
naar Leuven. Wordt het schot
tussen de kas voor studiebeur-
zen en kinderbijslag dus weg-
genOlDen ?

NAAST BEREKENINGEN OOK
BEDENKINGEN
Uitgerekend op dit ogenblik wor-
den-beschouwingen geWijd aan de

MIS
tenlandse studenten. Het b1n-
nenstromen van buitenlandse
studenten wordt zoveel moge-
lijk afgeremd, en studenten
die al In Frankrijk verbleven
'fIOrden zovee 1 IIIOgelij k gepes t
om hen buiten te krijgen. Een
eerste besluit in die zin is
dat deze studenten enkel dan
in frankrijk moge~ blijven ,
lIs ze het vorige jaar let
vrucht .hebben afge'egd. Dit
kriterium is vermomd onder de
hoofding "bekwaamheid". Dat be-
kwaantleld een ruim interpreta-
bel begrip is .,maakt het voor
het selektiekomité n4et moei-
lijk ~ ongewenste individuen
buiten te houden. Als deze stu-
denten dan hun bekwaamheid heb-
ben bewezen is nog alle leed
niet geleden. Nu moeten ze nog
een test meemaken, waaruit ;.ou
blijken of hun kénnis van Je
zoete franse taal wel voldoen-
de is, om aan een Franse uni-
versiteit te kunnen studeren.
Ook hier kan er subjectief
worden opgetreden. Een bijko-

nde maatregel is ook dat stu-
dies die aan een unief in hun
vaderhnd kunnen worden afge-
legd, niet in Frankrijk mogen
gevolgd worden. Dat deze maat-
regelen allemaal in het nadeel
zijn van buitenlandse studenten
die .in of meer uit hun vader-
land zijn moeten vluchten voor
het heersende regime of die in
Frankrijk willen studeren omdat
de opleiding ade~ter is dan
in hun eigen land, SChijnt de

Franse regering te ontçaan en
haar niet te kunnen vermurwen.

Ook nu echter is er nog geen
moo'-e toekoms t weggelegd voor
deze studenten. Vaak worden ze
zonder hun medeweten aangewe-
zen op een bepaalde universi-
teit die helemaal niet de uni-
versftei t van hun keuze is.
Hierdoor komen ze soms In moei-
lijke papieren te zitten met de
innigratiediensten, omdat ze er
geen kennissen hebben wonen,
noch zelf een verblijf hebben
zodat ze niet voldoen aan de
eisen van de immigratie,zodat
hun verblijfsvergunning niet
kan verlengd worden.

Dat ze daarbij ook nog eens aan
een kleinere en beter kontro'leer
bare unief terecht komen. maakt
het voor de Franse regering wel
gemakkelijker om hen In de ga-
ten te houden.

Nu blijkt aJ dat er ongeveer
zo'n 5000 inschrijvingen min-
der zijn dan vorig jaar -Yan
buitenlandse studenten alleen
maar. zodat de bezuinigingspo-
litiek van Saunier wel vrucht s
schijnt af te werpen.Waarschijn-
lijk zal ook het aantal Franse
studenten verminderen. zodat er
even gemakkelijk een aantal do-
centen kunnen gemist worden.
Hiervan is onder andere de Ita-
liaanse prof Macciochi het
slachtoffer geworden. Volgens
lllevrouwSaunier kan een docent
geen twee funkties kumuleren en
ze toch alletwee adekwaat ver-
vullen. Macciochi, die tijdens
de Europese verkiezingen ver-
kozen werd als 11d van het Eu-
ropese parlement kan die funk-
tie nfet tegelijkertijd uit-
oefenen met een leerstoel aan
de universiteit van Vincennes.
Het merkwaardige aan de redene-
ring van Saunier is wel dat
dft enkel opgaat voor het kumu-
leren van Franse salarissen.
Nu is Hacciochi wel docent aan
een Franse universiteit, maar
geen Europees parlementslid
voor Frankrijk, wel voor Itali •.
Ze fleeft in Frankrijk dus - ..
slechts één wedde. zodat strik~
genomen de wet niet op haar ge-
val kan toegepast worden. Een
tweede opmerki_g is dat deze
wet niet opgaat voor hoofdprof-
fen, maar wel voor docenten.
Mevrouw Hacciochi. doe alle be
kwaamheld voor een hoofdtitel
heeft bewezen heeft desondanks
nooi~ kunnen bekomen dat ze zul-
ke titel heeft kunnen verkrij-
gen. zodat hier de vraag rijst
in hoeverre het niet een dis-
kriminatie van buitenlandse
proffen is die mevrouw Saunier
ertoe heeft aangezet op Macci-
ochi te ontslaan.

Om het radikalisme aan de Fran-
se universiteiten oog verder af
te breken en in feite de verwor
ven heden van Mei 68 terug onge-
daan te maken. gaat de minister
van universiteiten nog verder.
ie Vincennes werd de in '68
opgerichte universiteit (die
zeer )rogressief gericht was
op een alternatieve vorm van
universitair onderwijs) met de
grond gelijk g~akt en ge-
dwonqen te vertrekken naar een

rlële werkgroep studiefinanciering vrij kwam.
De meest in het oog springende gegevens zijn
inmiddels reeds gekend. Een studiejaar kost
voor de korstudenten 120.000 fr. en voor de
thuisblijvers 100.000.
De helft van de beursgerechtigden zijn ten las-
te van een gezin dat niet over een socio-vita~l
minimum inkomen beschikt. Socio-vitaal-minimum
dat door het Centrum voor Sociaal Beleid op
285.000 fr. in 178 werd gera~md voor een gezin
met 1 kostwinner en 1 kind ten laste.
verloren eer van dë democrati-
seringsgedachte. Oe Somer
schrijft ze botweg af als een
utopie. Terecht stelt hij dat
de genomen maatregelen enkel de
participatie van de .iddengroep
ten goede kWIJIIi de lagere socio-
professfonele categorieën nemen
.inder en .inder deel.
Dat er wel eens een verband zou
kunnen zijn .. t,de nlet-indexe-
r!ng van de beurzen en de stlj-

g1ng van de levensduurte komt
blijkbaar in zijn hoofd niet op.
Hieuwe besparingen zullen de
scheve toestand zeker niet .
rechttrekken. Maar ook in de
werkgroep zien nieuwe visies
het daglicht. Attaché van het
kabinet Calewaert, Ward Bosmens,
stelt dat de democratiserings-
gedachte geherdefinihrd moet
worden. Vooral de detDocratise-
ring van de laqere onderwijs-

andere voorstad van Parijs,
Saint-Denis. Dat deze afbraak
niet zonder bijbedoelingen was
blijkt wel uit het feit dat
de gebouwen die uit prefab wa-
ren opgetrokken en als dusda-
nig vrijwel volledig gedemon-
teerd, zodat ze eventueel tot
huizen konden worden omgebouwd
gewoon werden omgehaald, zodat
hierdoor ~eel wat bruikbaar
teriaal verloren ging. Het
lijkt wel een overhaaste afbraak
temeer daar er nu gepatrouil-
leerd wordt door bewakers en
honden om"nieuwsgierigen· weg
te houden .•. In verband met de-
ze afbraak spreekt "Le Monde"
van een "vandalisme administra-
tit" •

De verhuis naar Saint-Denis
heeft trouwens nog verdere ge-
volgen. De gebouwen die in
Saint-Denis ter beschikking
orden gesteld voldoen helemaal

nfet aan het soort onderwijs
dat er te Vincennes gegeven
werd. Verder is de beschikbare
ruimte veel kleiner dan in Vin-
cennes zodat opnieuw de vraag
rijst of het de minister te
deen was bepaalde strekkingen
aan de unief te boycotten dan
wel 0. vernieuwend in de juis-
te zin van het woord te werk te
gaan.

Daarom even de motieven van
Saunier-Sefte op een rijtje
zetten. Eerst en voo ra 1 Ü er
de opmerking dat teveel prof-
fen en docenten hun vak als het
belangrijkste en meest onmis-
bare vak van de fakulteit be-
schouwen. Dat mag niet. Deze
diploma's zijn vaak zo gespe-
cialiseerd dat ze een eenvor-
.ig diploma in de weg staan.
En daar moet naar gestreefd wor-
den: een diploma waardoor ieder-
êen gelijk wordt en niemand ge-
specialiseerd. Verder moeten de
kleinere universiteiten beter
beschennd worden tegenover de
grotere en ermee kunnen konku-
reren wat het dipJoma betreft.
De kriteria die een rol ge-
speeld hebben in de toekenning
van bepaalde vakken zijn dan
o.m. de aanwezige' :professoren
en vorsers aan een bepaalde u-
niversiteit, de streekgebonden-
heid van de unief (hierbij werd
rekening gehouden met de ekono-
miese en kulturele omgeving),
het aan ta 1 studenten voor een
bepaalde richting enz. Er
blijkt in ieder geval heel eko-
nomies gedacht te zijn; Deson-
danks blijven de maatregelen de
indruk wekken dat men vanuit de
regering meer vat wil krijgen
op de unief. (Oe afbraak van
Vincennes, het ontslag van een
linkse prof als Hacciochi enz.)

Wat dan ook te verwachten was
gebeurde: er kwam reaktie van-
uit de studentenwereld. Deze
reaktie was vooral hevig .n
Grenoble (demonstratie tegen
de uitwijZing van buitenlandse
studenten) en te Amiens. waar
van de vijftien specialisaties
er twaalf lOesten verdwijnen.
De akties hebben van deze
twaalf specialisaties er al

nivëau's verdiënt aandacht:
In het kader hiervan stelt
het BSP-kabinet voor een hearing
te houden over deze kwestie .et
alle belanghebbenden.
Niet eens zo een slecht initia-
tief, .. ar zeker geen reden om
onze gedaChten samen met die van
de plannenmakers te laten afglij-
den naar len;ngen voor hoge$c~ool-
studenten, al dan niet gecombi-
neerd met forfaitaire studietoe-
lagen.

SOCIALE RAAD HEEFT GRO-
TE VERANTWOORDELIJKHEID
De synthesenota van de .iniste-
ri~le werkgroep is ter perse
gegaan en de werkgroep studiefi-
nanciering van Sociale Raad heeft
een grote verantwoordelijkheid
in de discussie hieromtrent.
Nu de besparingen de sociale
partners vI i.imschero tegenover

vc."vo~ bl:l. 5" ®
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WIE IS HIERWEL BEVOEGD?

RISICO'S VAN EEN
RISICO- ANALYSE

Gorleben. "De rijkswacht als waakhond van zgn.
staatsbelangen. Maar wie bewaakt onae belan-
gen r:
" ..,."ol,9 " • ., b\.-a. ~
Ictteve straltng vin het erts-
Ifvil een op llnge tenrijn v.. l
groter gevlar voor de .enshet d
dan de Ifval van producerende
kerncentrales. Het fett dit in
"lgil geen ureni .. gI'fOnnen
.rdt en wel kerncentral .. werk
Zl.. zijn, betekent niet dat
-.n de ogen _t sluiten voor
de probl_ die s........ ngen
.t de ontginning vin bet ure-
ni_rtl.
DI ... t.. oplossing voor bet
probl .. , zo stelt het gezag-
hebbend kernfysbeh instituut
jn Los AliaDS. bestalt ertn het

in de. qrond te ste-

KERNENERGIE NOG
GOEDKOOP
Een van de argumenten die de
prOfessoren nog hanteren ts
"dat onze econOiie en levens-
standaard in het alg... n de
prijs vin de energie van het
hoogste belang is. In tegen-
stelling _t andere energie-
bl'Onnen ltv ... t k'''IIIIIt~ft
goede qaranties zowel ~t be-
treft ae kostprijs als veilig-
heid van bevoorrading en on-
,.iddelijke beschikbaarheid."
Is !lil de 1i.,urgse .ijrwer-

kers geen betere arbe1dsOlll-
standigheden hldden g1geve~,
.w.Z. ze tegen hongerlonen in

het lIijnstof hadden llten wer-
ken tot ze er, .t stoflongen,
bij neervielen, dan zouden de
produktieltosten van steenkool
nt.t ~o ~i, H.ggejI.J)p die
"":l,er zOû~ ~ter
kunnen konkurreren _t het
,urani...

"elke Zijn nu de OIIStand1g-
heden ~Ironder uranhlll wordt
ontgonnen? Een van de belang-
rijkste. produktieeentri is ge-
legen in de Indianenreserviten .kaar stellen, zal" er bij de
in Ntw Mexico (U.S.A.) De werk- vakbonden weinig enthousias.
gelegenheid die op die .. nier bestaln Ol het voor de ve,..,.n-
voor de IndialIl!'IIIIrdgeereerd de Uniefstudenten op te ne.n.
bleek niet enkel de werkloosheid Aan dit verdraaide beeld hebben
te drukken .. ar ook de gellid- niet enkel de studenten en af-
delde leeftijd van de Indiaanse gestudeerden schuld. Het zijn
bevolking. In 1965 overleden wel de studenten van nu die er
tNee mijnwerkers aan longkanker. wat aan kunnen verhelpen.
In 1970 waren er dit acht, in In de eerste plaats zij die zf c
'74 achttien, in '75 vij'entw1n~ door hun afkomst met de laagste
tig, e!lz.... • sociale groepen verwant weten.
Toen de Indiaanse gemeenschap
in 1976 f1nancH!le cOlipensaties Maar ook wfe het recht op goed-
eistte voor het geleden verlies koop onderwijs niet beperkt wil
ontk~n4~n Jowel de A-.rikalnse zien tot het middelbaar onder-
overheid als de ~ijnbo~ltschap- ijs kan onze rangen versterken
pij elke verantwoordelijkheid. Onze eerste zorg is de financi-
Nust deze ".. nseltjke schade" is Ie drempels NtgWIrten. voor ie-
er ook de schade aangebracht !an r die de wil en de capacitet-
het .i 11eu . Naast de Çh1 nese .. ur ten heeft 0lIl verder te studeren
de Nederlandse pol de rIIIIrker , is
het lIijnbouwgebied van Hew Mexico
de enige mensel1jke realisatie dit"
IIIIthet blote oog zichtbaar is vlnl-,-------------------------uit de ruil.te. OIIdat hier zonder
enige restrictie aan· "mijnbouw·
wordt gedaan wordt het landschap in
een .. anlandschap "OIIgetoverd·.
Indien hier op .. n .. nselijke .. -
nier tewerk werd g19aan, en de ko
sten hiervan in de uraniuaprijs in·
gecalculeerd, dan zou de eoergie- I
prijs ook wel de hoogte ingaan.

IS KINDERBIJSLAG STUDIEBEURS?
Op basis van dit prinef,. kun-nen .. ons .t veel studenten
veren,igen en ook lilt delen van
de vakbonden en de oude organi-
saties.

NIET OP GROTE POLITIE-
KERS REKENEN
Geens en Call~ert vechten op
dit ogenblik een kleine school-
oorlog uit. Hun eerste zorg is
de belangen van hun zuil dienen
en elektoraal verzilveren.
Geen enkele regering die niet
-eer geld wil uittrekken voor
de beurzen en de sociale sektor
kin iets wezenlijks aan de sf-
tuat1e veranderen.
De .injster-adju-ct hoeft zich
daarvoor nfet op zijn tenen ge-
trapt te voelen. Oe energieke
stap .al"llllehij de grote aula
van fijn Universiteit verliet
kan de.waarheid niet verblo ..-
Ma.

NJt,Q Het PQ6~Ltt ~
pc rtdTt(..L,un)~L~
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verve 'a va" '-'I:, C4 ~
drie kunnen terughalen. In Pa-
rijs daarentegen, waar fn '68
de studenten toonaangevend wa-
ren voor de rest van Europa,
bleek deze keer de reaktie heel
wat minder spektlkula1r en ge-
vat te verlopen. Hier werden de
demonstraties vooral ook be-
werkt door zogenaaMde "auto-
nomen·, die nergens bij aange-<
s loten ,~ijn en er voo ra 1 op aan-
sturen rellen te schoppen.
Niet de studenten of de linkse
groeperingen , dan wel deze on-
afhankelijken hebben het roer
in handen genomen. En dat'wordt
hen niet in dank ~fgeno.en.
Door hun hardhandig optreden
distanci~ren de ande~ groepe-
ringen zich steeds Meer van
hen, zodat aktie voeren steeds
mpeiJ ijker wordt, raèt een ver-
deelde.groep. Elke a~t1e die
uit de '''and'loopt wordt op de _
'lik van deze lutoftOllln ges,cha.
ven, zodat Ze tot het Nart
schláp van de beNlging zijn
ge.alkt.Hierdoor '15 de studen-
tenaktie de wind uit de :ei-
len ge",*n •••

Etn positief feit in de hele
affaire is wel de rol van de
kerk. Marokkaanse studenten
die in Angers in hongerstaking
waren gegaan tegen de riChtlij-
nen van Sonnèt-Illbert werden
gesteund tot in het bisschoppe-
lijk paleis van Angers, waar-
door s~;gen van hen in ieder
geval het volgend jaar in
Frankrijk zullen 110gen stude-
ren.

Al bij al blijft het de studen-
tenbeweging in Frankrijk niet
voor de wind gaan. Verdeeld-
heid en slechte organisatie
zijn hiervan de hoofdoorzaken •..

BRONHEN
LE I«lHDE: .anden Juli" augus-
~US ~' stpilllber
DE NIElIlIE~INIE: 28 .. i '80
LE NOUVEL OBSERVATEUR: 13-19
sept_er '80
OE I()AGEJI:, 4. 9 '80

•
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- - .,
die door de A.S.R.-vertegenwoordiger, Karel
Meganck, op 6 oktober jl. niet volledig kon
worden uitgesproken. De speech werd voorbe-
reid op het studieweek-end van Kringraad en
Sociale Raad (29 sept.- lokt.) en gOedge-
keurd na amendering en wijziging door de res-
pectievelijke Algemene Vergaderingen, samen
bijeen op 3 oktober.

Gelcht heterogeen pub11ek.

U. die tot de Ikldelische Ili-
te behoort en 125.000.- frs en
.. r per .. Ind verdient,'
U. die nog "Ir wetenschappe-
lijk bent en het bijgevolg _t
c. en bij de 50.000.- frs .alt
stellen.
U. die 111 Irbeider uw kost
U. die lIs Irbeider uw kost
vlrdient un deze instelling
en bij uw ongeschoolde kol le-
~ I S nog bi ..... I I .,.t betreu-
ren vin nluwelijkl 23.000 frs.
Gij. die 111 student .. t of
zonder beurs •• t of~ zonder
job. jllrlijks 120.000.- frs
_t zien te vinden om uw stu-
diekosten te betalen.

InderdaId gelcht pub 11ek. U
bent zeer verscheiden , vln-
dalr die lange IInlpreektitel.
Bovendiln wordt dil verschei-
denheid onder U nog I4nge-
scherpt. Enige pittige details
dal ro.trent wil den we u toch
niet onthouden. Wewisten voor
U ui t te rekenen dit elk van
de 18 frlli versie" personen.
die hier links van .ij -z.te-
len- vtndug een aanvlllg .. ken
.t het verdi_ vu hUftjllr-
lijk .. 156.000.- fr.s. zitpennin-~. .
Voór deze zitting In .. 11 zou
dit· dus kunnen be.ükenefl de
ronde SOlI y.n ••• 14.167.- frs ••
Een .11eens tunde .. n het 00II
trekt 8.000.- frs. per-...d.
Ten titel VIII vergeltJk1I19 •••

/
Wij durven er echter.l op te
rekenen dat n.lstelt ~s ver-
.lde zuur verdiende tentjes •
bij sa.i gen YM IL. .s-s en
heren Yin het lkI_hch perso-
neel. l'\Ot ........ vllk _nijk
te ontdetken inlOllSten. uw dl-
gelijkst boterh_,. Yin de no-
dige kliS voorzien ••••••
lilt "ij Itt.l'OIItr'tet~·-IIt1fIf,
den ltebben •• rdt ... stuclleft-
ten fn -~ ent.h.....".",_,.

dienst'-bijg.bracht.
Welke houding wij hiertegenover
_ten .. n,....n wordt ons in
geen enkele kursus -arIllfilo-
sofie letgtdeeld.
Hoeveel dit IIn de ~nsch.p
kost wordt in geen enkele kur-
sus 'ekonOllie' voorgerekend.
Of dit .iuchien de geringe
WIlrdering v.n de .aft 1n de
stra.t voor de ,,"i vers i teit be-
werkstelligt. vertelt ons geen
enkele kursus 'sociologie'.
En of dit de d_s .n heren
IInzet tot kre.tiviteit vertelt
ons geen enkele kursus -onder-
wijsbeleid-.
ZeIfs in de -hedendllgse ~-
schiedents- doet geen verhlll
de ronde dat di t reeds veelte
lang duurt.

Dlarc. hebben we getracht hi.r-
over iets te leren uit de stu-
dentenakties. die wij sinds de
zestiger j.ren hebben gekend.
Nergens hebben we een blijk Vin
goedkeuring gevonden voor deze
g.ng vin zaken. Integenclee1
zelfs! Zo WiSbijv. 2 jllr ge-
1eden nog de kwes tie Yin de ho-
ge pensioenen Vin professoren
en Indere bevoorrechten in de-
z.... tsdllppij. en hun wri_-
len en wroeten voor het behoud
ervln een duidelijk punt v.n
0ft9II'0tttn voor de studenten.

wat IdItiP. ROg _1 ItlrQP
nur voren kw_ uit de akties
zoals dlz. te9tfl de lenfn9tfl.
aten de niet-indexering Vin
de beurzen. de laattfjdfge uit-
betaling. de verhogfng YIIIde
inSchrijvingsgelden. WIS het
streven VIIIde studentenbewe-
ging na.r gratfs onderwijs on-
der Hn of .ndere YOni.
0.', hierover wilden we het
grlag i.ts uitgebreider hebben.
Wat hield en houdt dit gr.tis
onderwijs voor de studenten in1
Vooreerst is .r de socflle sec-_. dt. '-'" ., 20 j...:_r de
..et ts eründ en VOor,tucIen-

~1i~the1~ -teMpt -DIl

•scne-en
soci.le bijstand en goedkope
... ltijden te verkrijgen.
Anderzijds hebben de studie-
beurzen tot doel voor iH .........
die dat wil en er de klpacitei"
ten voor h"ft. universitaire
studies a.n te vatten en deze
in .enSWIlrdige OIISt.ndigheden
tot een goed einde te brengen.

PERS REAGEERT VERDEELD
Behalve in Oe Morgen. Oe Stan-
daard en Het Volk wordt in de
Vlaaase kr.nten weinig aan-
dacht besteed aan de inhoud
van de studentenspeech. aan de
herrie des te leer.

iOe Morgen. 7/10/80)
Bezuinigingen WIShet voorn....

ste th ... vin de toespraak van
studentenvertegenwoordiger
Heganck. Hij vergeleek het
inka.en van de leden van het
akad_isch personeel met dat
van een alleenstaande steuntrek-
ker van het OCMWen dat vonden
een aantal hoogleraren zo
ongepast dat zij opst.pten.
De ,overblijvenden poogden door
middel van lawaai Heganck het
spreken onmogelijk te maken.
Voordat hij bepaalde examenprak-
tijken aan het Instituut Voor
LiChamelijke Opvoeding aan de
kaak kon stellen. ontnam
de rektor hemhet woord onder
het voorwendsel dat Meganck
zijn tijdsbesteding te buiten
ging.
Een aantal VU-mandatarissen
protesteerden tegen deze gang
van zaken en merkten achteraf
op -dat het begrip akademische
vrijheid blijkbaar slechts geldt
voor de akademische overheid en
niet voor anderen.-

De Standaard publiceert de pers-
motie van de A.S.R. en wijst
erop dat wat hiel' gebeurde
"tien jaar geleden nog ondenk-
baar was geweest : toen spreker
Heglnck de toegestane spreektijd
overschreed. stond Oe Somer
recht. nu heli het woord af

r ti"..... ~ ...Yin
de~~l*pr1jlen~staat 01)- de 1-
9Ind•.
Op ~t vl.k vin de studiefinln-
ciering. wordt stap voor st.P.
en dit 11 sinds een tiental jl-
ren de lMg vin gratis onderwijs
in OIIgtkeerde richting bewln-
deld.
Opeenvolgende regeringen schrik-
ken terug voor "n echte her-
verdeling .In de bron. een fis-
klle herverdeling _t andere
woorden en will.n de kollektie-
ve voorzieningen "I' en ... r
_r de gebruik.r laten beta-
len. Het ziet er dan ook nalr
uit d.t de invoering Yin de
-10.000- slechts de voorbode
is geweest vin verdere zelffi-
n.nciering Vin de sociale sek-
toren.
Nu reeds legt de universitlire
overheid zich hierbij neer en
heeft geen bezw.ren geopperd
tegen de gedeeltelijke finln
ci.ring Vin de socille sektor
~t de inschrijvingsgelden.
Eenvolgende verhoging van de
inschrfjv1ngsgeldetl. ook .ls
zij onder het _ Vin -solida-
ri tei tsbi jdr.ge- wordt inge-
~rd en gespreid wordt vol-
gens de inkc.ens. k.n 011 die
reden _ilijk onze goedkeu -
ring wegdr.gen.
Dit vooral de .inder begoede
lagen Yin de "Itsch.ppij d.
dupe zijn Vin deze evolutie
naar buitenl.nds onderwijs..,.t
voor iede ........ 1 kl.lr zijn.
We kunnen n.uwelijks Yin een
verworven recht spreken .1 s
we vaststell.n dit 551 Vin de
beunstudenten ten llste zijn
VIII "n gezin dat het socio-
vitale .1ni_ ontbeert. Het
z.l ons niet beletten eNt I.n
de kalk te stel en.

is gratis onderwijs .isschien
een luxe-voorstel in deze tijd
vin krisisIn ~Plr1ngc~ 1
Di-gev.llen .-.gering hAdhier-
op .zker -jl- geantwoord: z.
z.g i_rs duideltjk in .. t
het tekort op de socille zek.r-

. heid vin 29 .11jlrd 11 niet
IIn offers in dit llnd z.l kos-
ten •••
Het een z.lden geziene zin
voor verantMoorcielijkheid ~f
ze dan ook aan de Z"P en .. r-
garine de plaats -die hen toe-
kc.t- bij de lweeprodukten.
•• kte z. het invlliden en ge-
pensionneerden steeds lIOtt1ij-
kerf en indeaeerde ze de belas-
tingsschllen "iet. waardoor
lItnSen _t een karig inkOllen

en gaf aan het Theo Hertens
Kwintet de OPIIII.t voor de
VlalllSe leeuw.· (7/10/80)

(Het Volk. 7/10/80).
-Als laatste kw.. een slordig
j~9II"s naar de tribune. die
zogezegd de Woordvoerder was
Vin de studenten. die een ge-
wilde contestatietoespraak hiel
Hij had het o.a. over de aCI-
d~ische elite die 125.000
fr. per maand verdient. wees
naar de leden van de acade.i-
sche raad als Mde18 frui
versierde personen, die hilr
links van .ij zetelen-.
handelde verder over de studie-
beurzen. belastingsontduiking.
budget van de r.ijkswacht en
dies meer."

-tiet Belang van limburg, Het
laatste Nieuws vermelden enkel
de passus over de hoge lonen
van het A.P. - afgezien vin
de herrie natuurlijk.

Oe Gazet van Antwerpen spant
de ~roon. Niets over de inhoud
maar wel het volgende :
"Toen de jongeman erin slaagde
de ene belediging op de andere
te stapelen stonden een aantal
aanwezigen ostentatief o~.
waaronder minister Gaston Geens
en volksvertegenwoordiger De-
vlies.- (7/10/80)

Al bij al is de belangstel-
ling van de pers voor de in-
houd van de speeches van de
A.S.R. (en van het W.P.)
vrijwel onbestalnde.

in .... hogere schlll terecht-
k... ,J_,- genoeg verloor
ze hierbif'-estal uit h.t oog
de vra.g na.r het II1nt_le-
Ytnsntveau ... rop een burger
in Berlgi! recht heeft.
.... r weil icht is ook di t "n
lwee-vralg in .... krisisperiode.
WIlrin dr.stisch _t bespa.rd
worden. Het zal voor ons een
po11ti ek wonder heten Ils een
volgende regering het op dit
punt beter zou doen... En in
d.rgelijke wonderen geloven wij
11 l.ng niet ... r.
....r toch. ook de ASR. de Al-
~ne Studentenrl.d vindt dit
er _t bespaard worden.
T... r da.r wij vern.. n dat
in Belgi' per jllr voor 200
1I11jlrd frank •• n bellst1ngen
o!'tdoken worden, en dat 100
.11j.rd dalrv.n -op rekening
kOlit- VIIIde 10 S rijkste Bel-
gen. Het zou goed zijn Ils de·
volgende regering zich eens
grondig bezon over effici'nte
... tregelen c. ... r v.n dit
e~ bedr.g te rekupereren
dan de gepl'nde 15 1I11jlrd.

Verder vr.gen de studenten zich
ook If of het geld dat gestopt
wordt in het ijverig speuren
nur en veroordel.n v.n .ensen
op grond Vin vllse beschuldi-
gingen .. nneer ze ijveren voor
deIokr.tische eisen - Wit SOlI-
"gen onder ons vorig j •• r .In
den 11j ve ondervonden hebben -
nilt beter kon besteed worden
.In het invoeren v.n ... trege-
len die dit ijveren overbodig
Het verhogen v.n de effekti.ven
van de rijksWIcht tot 20.000
... , en "n budget Vin 12.1 .il-
j.rd voor deze publieke .11i-
voor 1980 .. ken ons inuiens

tie voor 1980 .. k.n ons insziens
geen deel uit Vin zulk een be-
leid 1. ••
Besparen kin. ook •• n de uni-
verstteit I Wij winen dan ook
l.ngs deze lMg de toekOlIStige
regering beloven dat wij. in-
dien ze de lonen v.n de profes-
soren fors wenst aan te pikken •
niet op strllt zullen kOllen.
tenzij dan 011 onz. sYIIPAthie
te betuigen.
We willen de regering ook ver-
kl.ppen dat •• n deze unhersi-
tei t , in het klder vin de kon-
kurrentieslag tussen de univer-
siteiten. geregeld preo;tigepro-
jekten uitgewertt worden. die
de bel.stingbetaler veel geld
kosten. Zo stelden bij.,. de
studenten .... tijdj. _leden

Wit de socill. sektor 'Ingalt.
zou .en kunnen stellen. dat
hier in het v.rleden - ... on-
der i~ls vin de studentenbe-
!MIing - de goede weg werd op-
geglln.
En tot het ei nde v.n de 'go 1den
shties' kon ook de ontwikke-
ltng van de studiefinanciering
de hoop op een deIIOCr.tisch
toegankelijk onderwijS doen op-
lilien in de harten vin .. nig
rechtge'lrd burger in dit l.nd.
Wij __ n echter te -agen ver-
onderstellen dit de periode
v.n hoogkonjunktuur - zOils .n
dat gralg in hoo99Ileercle ge-
zelschlppen lIs dit noeIt - •
die de gehele na-~rlogs ..... -
terse ekonOllie k_rkte. de
gulheid v.n de Belgische over-
heid -wat- in de hlnd heeft ge-
werkt. Zo WISde geest vin de
wet op de studiebeurzen v.n
1954 er 1 v.n deIokratisering.
v.n gelijkheid 1n kinsen en
vin soci.le ontvoogding.

De periode vin ekonoaische kri-
sis echter. doet vele .1 even
rechtgea.rde burgers ver'llOeden
dat die geest er tevens een
WiSv.n koele berekening. v.n
tcOnOIIische noodzalk en inves-
tering in voordien onalngeboor-
de l.gen grijze .terie. en in-
derda.d. de recente ontwikke-
lingen wa.rvan studenten __
getuige Zijn. lijken dit ver-
l8IdIn ti blvntigen. Nu dl
Belgische sta.t .. r dln ge-
noeg kaders ..... t te gebben op-
geleid voor het onderzoek en
de industrie. voor liet onder-
wijs en voor het staats.ppa-
r'lt. lt.1ken de voorllee1 0:0 be-
zongen idlllen v.n ct.Dcr.ti-
s.ringen individuele ... neip.-
tie lIs .Inzet tot groeps ... n-
eipati •• en Vin relleklnsenge-
1tjltNtd. Ils Zeepbellen uit
elkllr te spatten.

Tekorten in de socille sektor
konf~teren ons dit jalr .. t
verhoging Vin de huurprijzen
fti de universitaire ",i den-
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over.l
"n tendens tot stud1ewrzwar1ng
Iftekent.
Andere studies. die al even ern-
stig en genuanceerd zijn. wijzen
op de nefaste gevolgen van deze
toege~n studielast.
We wisten al llng dat de licha.e-
lijke gezondheid van de student
tijdens de ex.-.ns onde~ijnd
.,rdt. Maar ook de geestel1jke
gezondheid vin de student bl1jkt
Illesbehalve rooskleurig te zijn.
Aan de hand van de zgn. De Iftse
vr.genlijst kw_ stuclentandokter
MaIIu Br.cke tot de bevinding dat ~ ~ J
27.3 S v.n de "rste 1icentiestu- I '
den ten .an de K.U.L. tot de psy-
chisch bedreigde groep behoorden.
Als ..n vaststelt dit 27S v.n de
derdejursstudenten psychisch
.inder gezond is. denken .. dat
de .rbeidssitu.tie van de studen~
dringend in vra.g lOet gesteld.,rden.
We zijn overigens de .ning toe-
ged••n dat de negatieve r.vOlgen
van de studied"* zich n et .11
op _isch-psychologisch vl.k si-
tueren. De pedagogisChe gevolgen
zijn zo N09I'ijk nog r~zI11-
ger. We kunnen gerust stellen
dat "n verdere toen ... vin de
studiestof luta-atisch resul-
teert in een .inder grondige en
een III1nderkritische verwerking
en kennis ervan. We kunnen ons
vr.gen stellen over de ped.go-
gische opv.ttingen v.n de heren
en d..s professoren. di e .er
belang hechten lan het aantal
bladzijden dan ••n de inzichte-
l1jke verwerking. We gebruikten
het IfOOrd ·ped.gogische opv.tt-
ingen·.. Moeten .. echter niet
veeleer spreken vin pedagogisdIe
.fsvattingen1
We kunnen nog een stap verder
gaan en ons bezinnen over de ge-
volgen van de studie list op het
sociaal en .enselijk engageaent.
Wat zal er ve-orden van de vi-
taltteit of zoals s~ige pro-
fessorlft het graag ui tdrukken
het jeugdig enthousilYe. de
jeugdige edelllOldigheid. wa.rvan
de studentenbeweging ... "....ls
blijk gaf? lil de toIkOllStige
student nog de 1IOge11jkheid lIe-
bben c. zich .an de zijde van de
soci .. l en ekOllC*1sch zwakke,..
te scharen .ts zijn leven beheers
.,rdt door studie. u...ns en di-
pI0.1 Tenslotte kunnen .. ons
.fvragen ill.. lke _te .... groe- ..... .., r·-·----·-··. I.N.L. IIiende s~1.1ISt ook "Iet een toI,ool_"__ ~ ,,, "' ..M.,

voor .
H.i&.\ lIItM • 4pudl .tot (.u-
cU.u 11 I>(Jijt O~RUl Kt
de.dt lItdt..WIg vu dt .uk.tolt
dAt Ittt '1Raûai..e.jlJ.GJl. 06&Ui-
ut gtopUtd 1IIW1, Kt Vtaa..e.
lttr.lll til 4Uu tltDp UI ~.
I td&Awl zo. rtAtJmJtLijR t.u.id.-
ltu.t4 IIU (Wjg lilt M&t dt
vWt.t.t.dt .idtt dAt dit btdotl.d
... 011 p.\DtUt .t.t ov~1
10144.\ ••• .tot .l.cd&M ~dt
(aü4eh.Wt .tMt duc. .i.tdtJt.6 •
Mc.t op dutL6. pc.uOIWl IW
die. UII.4.t.t ".i.tdtJt.6" I ·1IIUtu
fllij Itct vc.Jtv~ VCIIl due. 4pc.tch
op de. kol' .t.t .t.üdwl. N.v.d.lt •
.•.•••••.• ~ ..".cafetaria·in
te richten in Heverlee. Ge-
r.aIde kostprijs: 800.000,- frs.
Het idee werd door de universi-
teit overgeno.n en groeide in
haar ..er ontwikkelde hoofd uit
tot een ·Klllpuscent~·. Gera __
de kostprijs : SO .iljoen.
Als _n deze zaken overschouwt,
geacht heterogeen pub liek. en
men bedenkt dat noç .. ar een
klein deeltje van wat kon aan-
gehaald worden aangehaald is.
moet men toch tot de vastsel'-
ing konen dat solidariteit in
deze tijd van krisis moet moge-
lijk zijn. Solidariteit d~n ~l
van hen, die het nog zeer breed
hebben • .et hen die het zwaarst
getroffen zijn.
In dit licht staat de eis van
grl>tis onderwijs, nl. naar het
wegvallen van financiêle drempels
die deelname aan het hoger onder-
wijs belenneren, als een recht-
vaardige eis naast vele andere,
zoats die naar een volwaardig l:Ii-
ni~ levensnivtau voor ieder-
een.
We zijn er ons van bewust d.t dit
enkel .ogelijk zal zijn •• 15 heel
w.t onrechtvaardige toestanden
v.n de b.an .,rden gerui".
We hebben. geacht heterogeen pu-
blfek. het tot nu toe gehld over
het gr.tis onderwijs. We zouden
nu ...... een ander probl .. aan-
1111.1- nl. dat van de organisa-
tie v.n het onderwijs IIn de uni-
verstteit. Er fs het VOOrbije
jaar nogal wat te doen geweest
rond het probl ...va.

~~j... .. -

n... nde sociale selektie betekent.
Er zal niaand v.n dit hooggeleerd
gezelsch.p een tekeningetje behoe-
ven 0. te sn.ppen dat ·een bisjaar
zwa.rder doorwegt op de beurs van
de .inder-begotde gezinnen.

..,_,~ -

•

Ik dank U.
In n... vin de A.S.R •
Leuven. 6 oktober 1980

EEN VROUW IN AKADEMISCHE RAAD

Spectaculair aan de speech van het wetenschap-
pelijk Personeel was minder de (traditionele)
inhoud dan wel de persoon die hem voordroeg :
Martine Deboosere. een 25-jarig lid van het
tijdelijk W.P. (afdeling toegepaste l1nguts-
tiek).

Artistiek en wetenSChappelijk

begaafd, zeer aktief in de W.P.-
vereniging LOVAH en in de onder-
~ingsraad, hield ze een gees-
tige toespraak waarin het W.P.-

eisenpakket voor d. toekomstige
rektorkandidaten werd uiteen-
gezet. Behalve d. eisen die
specifiek Zijn voor deze gele-
ding, valt ons daarin op hoe
ook het W.P. verveeld zit met

""de -.debeheersstrukturen en
op dat stuk niet beter af is
din de studenten.

Het aantal vrouwe1fjke studen-
ten is snel toegeno.en., het a.n-

.'
tal W.P.-ers van die sexe is
niet onbltekend. en zelfs telt
de universiteit enige vrouwelij-
k. nrn'.ccnran. die niet zonder

merites zijn. All..,. waar het
op inspraak aank~t schijnt de-

~e evolutie niet te worden ge-
vo 1gel. lover het geheugen van

Veto rei kt is er nooi t "n vrouw
op het spreekgestoelte van de
Akao.-rische Senaat verschenen.

laat staan in de Ak.demische
Raad of de Raad vin Beheer - een
pri.. ur dus voor het W.P., die

.isschien zll .. ken dat hun speech

a's een historische gebeurtenis
in de annalen van de K.U.Leuven
zal blijven opgetekend.
Intussen blijkt zelfs de regering
progressiever dln de K.U.L. op
het vlak y.n de ..ancipatie van
de vrouw. Maar ook de studenten
gogen hier de hand in ei~en
boez .. steken.
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WAT DE SOMER NIET DURFDE ZEGGEN ... MAAR SCHREEF

In tegenstelling tot de A.S.R., die openheid
verkiest, séhuift De Sorner zijn scherpere uit-
spraken onder de tafel door. Van de gehouden
speech bestaat immers een uitgewerkte versie,
die met de nodige standing wordt gepubliceerd.
En daar staan de dingen minder omfloerst in.
Een paar uittreksels.

ad numerus clausus ad de
"De niet geli.iteerde toegang
tot de geneeskundige studies en "Sinds de tweede wereldoor-
tot het artsen-beroep is de log kwam een uitgebreid net van
bijzonderste oorzaak van de sociale voorzieningen tot stand :
overconsumptie van medische vergoedingen voor werkloosheid,
zorgen en voor de uitbreiding kinderbijslagen, ziekteverzeke- "Het aantal lesuren dat aan
van de alternatieve geneeskunde, ring, onderwijs voor iedereen en een departement wordt toever-
die haar inspiratie gaat zee- overal, later ook culturele een- trouwd, is ;aners richtingge-
ken in archaische en irratione!e tra, sportaccomadaties, enz. vend voor het budget en het
praktijken. Deze toestand drelgt Men droomd~ van een maatschappij aantal personeelsleden. en dus
dralllltisch te worden veor onze waarin elkeen, van de wieg tot onrechtstreeks ook voor het
volksgezondheid en voor de ftnan- aan het graf, verzekerd zou zijn onderzoekspotentiëel. Dit
cille toestand van de verzekerings'tegen alle risico's en tevens alles heeft voor gevolg dat leer-
organen wanneer de 10.000 studen- de gelegenheid zou krijgen om opdrachten worden versjacherd
ten geneeskunde, thans in oplei- zijn capaciteiten volledig te in hun geheel ofwel in stukken
ding, over een zevental ja~en ontplooien. gesneden, dat er nieuwe worden
de 13.000 artsen met prakt1jk Dat gèloof in wet nu is gebleken gecreëerd, alleen llletde
zullen vervoegd hebben." (p.ll) een mythe te zijn, heeft niet bedoeling aan jonge vorsers
"Een regeling van de toestroming lang stand gehouden: De apoca- het inkomen, de titel en het
naar het hoger onderwijs en een 1yptische vcorspe1l1ngen van ge- aureool te bezorgen, vooree-
beperking van de toegang tot zagsdragers uit de politieke en h?uden aan degenen die onder-
sa..ige studieriChtingen is niet ekonomische wereld, de te100r- wljzen. Om dezelfde redenen
te ver.ijden " CP 13) gang van zóve1e bedrijven, een worden nieuwe studierichtingen

, • , • wsrkloosheid waarvan de werkelij- gecreëerd en licentiediplOMA'S
i afgeleverd van wetenschappe-

lijke specialiteiten cf subspe-
cililiteiten, die eigenlijk IIIOeS
ten thuis horen in het post-
graduaat." (p.16-17)

welzij nsstaat

ONDERZOEK :EEN BIJPRODUKT ?

DE SOMER HUMORIST
De Somer heeft gevoel voor hll1lOr. Zeggen dat 1perd.

de.,KU,Leuven h"e,t ,pr,i,madoet en, er dus tijd bl,ij,f"=, ~,iV:rs~~!tt=:~l~~:s,:nd~!_vin een "reflectie" i daarin vert "Ir er niet het krediet
.'_Ol • Sr?, •• 18' ,firNlM .~ •• ". Mk.._ ... I:..krtc- a.:tv.r$iteit

eindel;Jk vlotjes besruiten dat zijn toespraà'~ - -"'~s" _scls
niet handelde over de dagelijkse beslommeringen
omdat "wij het nog goed stellen" - dat ts humor
Maar deze humor kan niet verbergen dat de rek-
tor eens te meer een wolk proefballonnen de
lucht inzond waarvan we de tribulaties maar be-
ter van nabi j kunnen vo 1gen.
ZORGWEKKENDE
FINANCI~N ,
Globaal ziet de rik tor de KULeu-
ven .. t een toen ....nd financie-
ringstekort geconfronteerd. Be-
sparings"ltregeler. door de op-
lopende begrotingstekorten, "n
daling Vin het aantal studenten,
en "" vlrschuiving in de studie
keuze Vin de .... r naar de oi nder
gesubsidilerde richtingen zullen
de universiteit v.. l geld kosten.
De So.r schetst enkele fikteren
di... n invloed kunnen hebben
op de financille toestand. Een
betere verdeling Yin de kredie-
ten tussen Frans- .n Nedêrlands-
talige universiteiten ... n into-
men van de "int9lerante ~ing·
Vin "bepaalde vl'1jzinnige Vl.fn-
gen- - die de concurrenties)I,
bevorderen .. rttionalf.atfe
wrh1ndere~ - en tenslotte ... ,
.,seMt"l. he~ ~tIIcMM" v..
"de ~flft1_ve,"1tttt'VIII .·~ti
ge". j~ •.•,,; -, .. rs!«!. .hl·.r t ~.~-.: ....,...._ '.1,41 •.:to,.., zul1 rt~tf;I ....
~ ..... ~l~~~ ..... '
'te' ~tfv1tet __ -. ·~~~~~ ". 'M lftdIi~:tt~.·.·

siteiten gebracht, .. ar niet
de kansengelijkheid gereali-
seerd en nog minder de "col-
1ectieve ..ancipatie" van de
lagere socio-professionele 'ca-
tegorie'n. Wil is deze poli-
tiek verantwoordelijk voor for-
se spanningen tussen onderwijs
en IrOeidSilarkt. De gevolgen
daarvan zijn een kwalitatieve
ondertewerkstel11ng van univer-
sitair gediplOlelrden en de ver-
dringing van lager gedipla.eer-
den door hoger gedipla.erden
(in .inder gekwalificeerde jobs).
Met alle frustrities vandien.
Met de BTK-projekten voor peda-
gogen, psycho logen. soci 01ogen.
zoa ls ook .. t de gen.. sheren en
andere overschotten is het nu
bo'IencIfenzo_ ge~ dit de
studiekeuze van .iftdarjartgen
de ~, van de .. tsd1&pp1j
"""'1 t '(parlfrase VUl p. 12-13).
Ot Wlnorde 1, zo ,root dar- ....
rege11nq nttt ..q uitblijven.

~.,.~. ,.Woritoir
(n T..... '•.. dIIós die elp
""'·Itte·tuiser. OSICfII'IriJs en ....
tIt~t,~·'" ~~-t.en- .•ilrkt.·:in-d ...·iit6n(lnrijs ~,'
.. reler. dfJMtttoileel dln 'unlt-
ti"l ..akt. sta et de, ~e
funktte .uri de IIIrtWl's'Wlt :
.... Uil (~tele) reselrch.
JSluts VIII .,1tinadon.ls
L"tt' trekke" en .t geleende _

........ te Produc:e,.. t de
.fttertnO fn ei~ rdI iIM'-ti,..,.. Enkel' teil nt.. 1"'-
tri .. l apperut. geba ..... d op
.. tellSChappeHJk onderzoek- bfedt'
penpektie,"" voo,. .. ft oplosSin,
Iin de ekona.ische krisis.
Nochtans -.ordt Wetenschipsbeleid
Ils .inisterie .a.enteel niet
IU serieux gena.en en -.orden de
universiteiten op Nationale Op-
voedin, gekazerneerd. Subsidies
voor onde,.zoek ~ijn ,rotendeels
Ifhankelijk vin de onderwiJs-
funkt1e - de studenteniMtallen -
en niet v4n het .. tsctt.ppel1jke
belang van de betrokken richting.
Het dure positief __ tensctt.ppe-
lijke onderzoek -.ordt bovendien
over teveel instellinten versnip-

sche opportunfteit, druk erop
dat "het unJversitafr onderwijs
slechts zijn e1gen karakter en
doel .. titbeid kin behouden voor
zover bet zfeb differenU .. rt

....... ".......... J~
en ondenrljSlllthodes," (p;19)
In je hebt een rede1fjl onder-
handeHngspakket a. nalr de
financiers te treftften.flet af-
bouIen vin de onderwijssektor
-.ordt gekOllPlflSHrd door hogere
inschrijvingsgelden, het onder-
zoek -.ordt aln de "beroepsscho-
1en"onttrokken (nu gaat de evo-
lutie de andere richting uit)
en wordt aan de universiteiten
geconcentreerd. En veriocht.
Meteen Krefer je twee duidelijk
onderscheiden ondenrljsniveau
's : "beroepsscholen" en "u-
niversiteiten. We kunnen ons
niet van de fndruk ontdoen dat
De So.r hfer'uitgalt van een
zeer liberaal onck.rwtjSllOdel.

optreden als volwaardige partner,
als zelfstandige ondern .. ing.

MANAGEMENT
VAN EEN
U NIVERSITE I T
Een en ander wordt duidelijker
als len Oe SoIer bekijkt als
.. nager vin een bedri jf : de
ondlrwijssektor wordt .inder ren-
dabel. Minder studenten, lIin-
der toelagen. Teveel afgestu-
deerden op de arbeidSlIIrkt. Met
het failliet van de deIIokratise-
ring is het .. atschappelijke
aanzien en nut
van de universiteiten fel ge.
dalld. En dal,.. ook de be·
refdhefd tot su~sidflring. Je
-alt de klant kunnen overtuigen
het vertrouwen in de ondeme-
lIing bevestigen. Oaa~, haal
de researchfunct1e naar ~ven,
bekl..toon daarvan de econoai-

WISSELGELD
Uit deze plannen kOlen de studen
ten naar voren als wisselgeld.
Uitspraken als "de universitei-
ten zijn geen onderWijsinstel1jn

ke OIIIVangwor.dt weggaoffeld
door kunstgrepen zoals de steun
aan niet-leefbare industrieln
en de oprichtinç van een tijde-
lijk kader voor tewerkstelling,
de schuldenlast van heel wat
officifle instellingen, zijn
zoveel ~jzen dat te veel wel
zijn de basis van onze welvaart
kan aanvreten. Wij IIOIten
tèrugkeren naar ons vertrekpunt
en ervoor zorgen dat ons land
welvarend kan voortleven." (p.
14-15)

doelgerichtheid
van onze
opleidingen

Zo lHS je het ook eens tij
ietlllndanders.

gen zoals de Indere en hooglerllrs
zijn niet op de eerste plalts
leraars, zelfs niet op een hoger
nivelu· (p.ll) zijn geen vallbel
lIltwoord op het recente streven
near onderwijs_verbetering zoals
dil "aatsvindt onder de YOni
VIII "'et tes naar cIoc:eergedrag
en studiedruk , door het propage-
ren van betere ooderwijsvorwn
of door het bepleiten vin .. n
degelijke lerarenopleiding.
Integendeel, ze zijn .. n 11...oe-
diging voor dil professoren die
zidl weinig aln hun studenten
gelegen laten en een ontloedi-
ging voor de lovenswaardige in-
dividuen die hun onderwijstaak
ernstig '_n.
Als Oe Sa.r deze universiteit
in de jaren tachtig ziet~ kijkt
hij wel ver terug in het verle-
den.

Aktie. Minister
Geens verlaat
voortijdig de plec~-
tigheid.



9OPENING ACADEMIEJAAR

PERSMEDEDEDELI NG
Woordvoerder van de studenten mond gesnoerd.

Bij de opening van het akademiejaar aan de
K.U.Leuven trad karel Meganck, voorzitter
van Sociale Raad, op als woordvoerder van de
studenten. In scherpe bewoordingen hekelde
hij de hoge lonen en de pensioenen van de
professoren in deze krisistijd. Daartegen-
over stelde hij de ontoereikende studiebeur-
zenpolitiek en de buitengewoon lage inkomens
van zowat de hè1ft der ouders van de beurs-
studenten.

Een en ander was de professoren en aanwezige
eminenties te veel. Enkelen, waaronder Minis-
ter Geens verlieten de aula. Toen de akademici
met de voeten begonnen trappelen, brak rector
Oe Somer de speech af en hief de Vlaamse Leeuw
aan. Een groot deel van het professorenkorps
viel graag in.

De Somer verantwoorde zijn optreden door te
zeggen dat ~e student over zijn spreektijd
ging, die 7 minuten bedroeg. Ze1frsprak hij
ruim drie kwartier lang.

De A.S.R. protesteert met klem tegen het

bij dese .geZegenJuri,dop dezegelijke grove lA1ij se
de 1TK)ndoer i gesnoerd.------=--===~c \;ptS _. ·l

1"1M X> C t \{TG f, r -- .

)

2

.Iud.n,.n
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____ ..I I'. ~,..I
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In deze hemelse tempel, het Walhalla van de K.U.L., zitten
de goede engelen ("togati") dichter bij God de Va'der dan de
slechte ("studenten").

1

•

V.1•n.r. vice-rector Servotte. rector De Somer, a1gemeen be-
heerder Dec1ercq, Mgr. Maertens (KULAK), groepsvoorzitter
De Bock. De foto is genomen kort nadat de studentenverte-
genwoordiger het woord ~rd Qntnomen. De bestuurlijke top
van de K.U.Leuven zet zich in de houding voor het zingen van
de Vlaamse Leeuw. «. -I",

___.- --- - --- ------
...
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.
.MEDICA "Naan aan de

wap8IIhandel,
NIEUW . INITIATIEF De Me ei sen van het kOlllitee

zijn alternatieven.
- De e15 v.n parl ... ntaire kon-
trole werd sinds het parl .. n-
tair jaar 74-75 telkens opnieuw
ingediend .. ar de wetsvoorstel-
len zijn hela.s nog niet op de
spreekt.fel beland, hoe fel we
er ook op aandringen.
Nochtans is deze eis ha.lbaar
.. ar het is duidelijk dat de
politeieke wil ontbreekt.
- Onze tweede eis v.n het op-
richten van een k~issie die
de OI$chakelingslOçelijkheden
van een wapenindustrie naar een
vredesindustrie lOet bestuderen,
is nu ook geprofileerd in wets-
voorstellen ingediend door Ku-
ijpers e.a. (1979-1980).
Ondertussen heeft het komitee

Is het jullie nog nooit overko.en o.dat we nu ee,.al in de ge-
dit je wel eens nllr een interes- neeskundige riChting zitten, wl1-
Slnte bijeenkOllSt of verga.dering len we het voorbeeld aanhalen
wilde glln, .. ar die .hte OIIdat van Pal fijn. Deze groep poogt
je gewoon te laat werd ingelicht. al enkele jaren nieuwe stro-in-
In het zo drukke Leuvense studen- gen in de gezondheidszorg aan

tenwereldje glit zoveel interes- de ge"nteresseercle student door
sants a.n je voorbdj, dat je er te geven. Ieder jaar worden met
gewoon geen benul van hebt dit doel voor oog enkele ·Palfijn-
ze plaatsvinden. In de centrale avonden" ingericht. Zeer zeker
raad van de faculteit genees kun- zijn er al onderwerpen geweest
de is het plan gerezen 0lIl een in- die ook de andere niet-genees-
terdisciplina~r tea. op te rich- kundige studenten aanspreken.
ten. Dit met de pri.. ire doel- Maar: hebben ze er weet van?
stelling 0lIl infonlltie door te
spelen tussen de verschillende
faculteiten en studierichtingen.

Praktisch betekent dit, dat

Alle fakulteiten en scholen
of instellingen en andere rich-
tingen die van dicht bij of van

ver iets .. t de gezondheid(szorg)
te maken hebben, worden dan ook
vriendelijk uitgenodigd 0lIl deel

uit te .. ken van deze interdis-
ciplinaure groep. In 't begin
zou dit dus louter uit een infor-
matie-uitwisseling bestaan; is
het enthousiasme er echter (why
not 1 ), dan kan ons inziens
heel wat meer bereikt worden;.
zo kan een innige samenwerking
tot een 'sUlln inwerken' leiden.
Eln vraag schiet Ie nog te bin-
nen : kan zo'n initiatief nog

Omschakeling
wapenindustrie"

NEE~ AAN DE WAPEN-
HANDEL

Dit jaar gaan we het 4de
werkjaar in met het Leuvens re-
gionaal kOllliteetegen de Belgi-
sche wapenhandel.
De weg naar de vrede lijkt ge-
plaveid Met schone slogans
..ar in werkelijkheid wordt je
geconfronteerd met eeen keihar-
de reaHteit, waar je, als in-
dividu' .. chteloos tegenover
staat. Het .ilitair-industrieel
komplex ontkracht je zomaar
niet met een gebedje voor de
vrede of let enkele slogans en
betogi ngen. Er moeten al terna-
tieven aangeboden worden. Wel
ja, alternatieven, daar streven
wij naar en we hebben er zowaar
enkele, zij het op korte of
lange tennijn.

in samenwerking met vakbonds-
afgevaardigden ui t de betrok-
ken bedrijven een boek samen-
gesteld : ·Van zwaarden naar
Ploegijzers. De OIIISchake11ng
van de wapenindustrie." In dit
boek wordt ingega.n op vr.gen
als : Kan die w.anzin nog wel
gestopt worden? Waaro. .alt
de wapenindustrie OIgeschakeld
worden ? Is dat econOlll15ch
ha.lbaar 1 Welke ervaringen
heeft men hienlee in het bui-
tenland? Hoe groot is het ~
schakelingsprobleem in Belgi.?
Onder welke voorwaarden .alt
dit gebeuren? En hoe moet dat
concreet voor F.N. bijv. 7 ...
Je kan je natuurlijk nog ver -
der infonneren over de proble-
matiek van de Belgische wapen-
handel. Hiervoor kunnen we je
verwijzen naar het Zwartboek,
dat je zeker en vast kan inlei-
den in de probl ... tiek.
Nu hebben we weer een dossier
s... ngesteld, nl. een parletnen-
ta1r dossier .. t de verschillen-
de wetsvoorstellen, interpel1l~
ties, debatten In ook dl ver-
schillende standpunten van de
partijen.
Je kan de Belgische-wapenhandel
echter nog verder kaderen bin-
nen de internationale wapenhan-
del, hiervoor verwijzen we je
naar dl verschillende publika-
ties van Pax Christi Vlaande-
ren .
Al deze informatie bieden we
ook aan in onze infostand, die
je altijd kunt aanvragen voor
op inf~rkten. Verder zijn
wij bereid om een infoavond
te kOllen verzorgen met video-
montage of let dia's en bespre-
ing. DIa de Me .. anden ver-

schijnt er ook de nieuwe krant
van het kOllftee waarin we ook.
..er infonlltie i.v ••. het
kOllliteedoorspelen. Dit is wat
wij naar jou toe kunnen doen.
nat kun j~j nu doen ?
Je kunt ingaan op onze vraag
je te info".. ren . Infomatie
heb je nodig 0lIl je een mening
te kunnen vormen, 0lIl een stand-
punt te kunnen inn... n.
Je'kan ons'vragen 0lIl de be-
schikbare infonletie op een
.eer gestructureerde en samen-
gevatte manier over te brengen
op een infoavond. Je kan het
ook ludieker aanpakken via het
stellingenspel .. t de wapenpos-
ter die een viertal ver __rkings-
1IIOge11jkheden bevat. Of je kan
ook een rollenspel bij ons ver-
krijgen.
Daarbuiten zijn er nog andere
lII0gel1jkheden 0lIl let ons ...
te werken. !1ij staan open voor
iedereen die zijn handen uit
de lOuwen wil steken. Er is
werk voor iedereen, zeven da-
gen lang, 52 keer per jaar.
We hebben gevarieerd werlt'van
praktische klusjes tot ad.ini-
stratieve taken~ Ook kreatieve
zoekers kunnen wij gebruiken
Qa ludieke akties te bedenken.
Kort!», bij ons is er nog werk-
gelegenheid genoeg.
c~s als je fnteresse hebt a.
aktie te voeren tegen de Bel-
gische wapenhandel ben je bij
ons op het juiste adres.
I'ip gerust eens binnen.
Namens het aktiek!»itee

L. Dauwen
Vllrtstr. 29
3000 Leuven
016 1 23 36 57

Dit alles kadert enigzins in

de lijn die het Hedica-praesidiu. wortel schieten in het gesuste
wanneer een of andere aktiviteit
door een bepaalde faculteft of
scnool op touw wordt gezet, dit

naar de andere di~clp1ine..s zou
doorgespeeld worden (waar, hoe,
wanneer, wat, .•.) via de res-
pectievelijke tijdschriften van
de studierichtingen.

Omdat 'infonnatie' echter zo'n
breed speetrUlIlonderwerpen omvat,
zou deze interdisciplinaire groep
zich voornamelijk bezi ghouden met
de gezondheidszorg in 't algemeen
en de eerste-lijnsgezondheidszorg
in 't bijzonder.

dit jaar wil volgen, nl. de stu-
dent geneeskunde uit zijn (onge-
wild) isolement halen en hem
kennis laten maken .. t andere
(niet-) universitaire richtingen
die later in de gezondheidszorg
- ook eufemistisch -Welzijnszorg"

genoemd - een even essenti.'e
rol te vervullen hebben.

studentenwereldje ? .•.
Verdere infonlltie of voor-

-c-
lopig contactadres :

Fons Mertens, H. Geeststr. 33/1c
Harc Calmeyn, Drinkwaterstr. 14

(Leuven)

NalllensHedi ca,
Fons Hertens
Harc Call1lyn

DE ZAAK

v APAX CHRISTI VLAANDEREN

REGIO LEUVEN
DE FEITEN Al deze uitingen van protest

zijn woensdag in de beruchte
'sportzak' verenigd tot een
geplande en overlegde aktie.

Oe vergadering werd bijgewoond
door .. er dan 50 ki~esothera-
peuten in spe ( als Vrancken

het belieft). Veel belangstel-
ling dus. Daar is daa een ak-
tiekamitee samengesteld met
alles erop en eraan (krisis-
centrlJl inbegrepen).
Besloten werd DIssale info te

geven aan alle sportkotters
(kine + 1.0.), dit ondersteund
door prikakties. Deze akties
zijn bedoeld Ol de betrokken
docenten te laten voelen dat

de studenten nog altijd meer
van plan zijn dan enkel praten.
Ook deze docenten zullen een
pa.flet in hun bakje krijgen
zodat zij de kans hebben te
reageren.

Oe inlichtingscampagne wordt
besloten Met een algellllne
volksvergadering waar over
eventuele verdere .. atregel-

in zal gestetDd worden (don-

derdag 16 oktober).
Wij zijn blij dat de studen-

ten van kine hun zaak in han-
den gellOllllnhebben en hopen
dat dit een aanzet kan zijn om
het onderwijs niet .. er als
een bijprodukt te beschouwen

in ons universitair weten -
schappelijk wereldje ••

...-
De feiten: De inhoud van haar
practiclIIVakken voor de meis -
jes komt niet overêln .et het
corresponderende theorievak
dat door een andere prof gege-
ven wordt. Daardoor Zijn er
heel wat misverstanden op het
examen llletalle gevolgen van-
dien. Oe jongens kennen dit
probI ... niet. Zij krijgen im-
mers datzelfde practic~ van
een andere docent. Bovendien
is Hevr. Vrancken dikwijls af-
wezig of kOlt ze te laat in
haar practicu. alhoewel een
ernstige begeleiding onontbeer-
lijk is. Aggregaatstudenten
lOeten de lessen verzorgen wat
gezien hun onvoldoende theore-
tische en profeSSionele vorm-
ing onveranb«)ord is. Enkele
studenten die op alle andere
vakken een voldoende cijfer
krijgen, zitten bij Vrancken
opgescheept met een E of eenF.
Enkele cijfers ter illustratie
: afgelopen academiejaar za-

ten er 64 meisjes in eerste
11c kinl. Daarvan 57 Mede
zit waarvan er zo .. ar even -
tjes 33 gebuiSd werden. In de-
ze cijfers speelt de kwotering
van Vrancken een aanzienlijke
rol. Er werden dit jaar dus
521 van de .. isjesstudenten
tegengehouden en dit in eerst-
e licentie 1

In januari 1980 werden in Leuven de fundamenten gelegd
voor een regionale werking van een Pax Christi-kern.
De daarop volgende maanden werd er naar de Goede Vrijdag
aktie toegewerkt. Er werd een infonaatieavond ingelegd
over de Belgische wapenhandel en op die avond werd er een
motivering en verantwoording gegeven van de Goede Vrijdag
aktie. Deze aktie lOgen we wel bekijken als een eerste
suksesrijke aktie van Pax Christi Leuven. De .. nifestatie
bracht een 2oo-tal .. nsen (waaronder opvallend veel reli-
gieuzen) op straat voor een stille tocht.

Het is duidelijk dat .. n vooral naar die aktie heeft toe-
gewerkt want nadien stonden de ella_ns voor de deur en
werd het enthoushSlle wat g.. l1derd. Haar we zijn toch
niet bij de pakken blijven zitten en hebben blijven ver-
gaderen. Ook voor het akadeliejaar 1980 - 1981 wil Pax
Christi zich wat integreren in de studentenwereld a. sa-
.. n met studenten en met studentenverenigingen de aandacht
op een aantal probl ... n te vestigen.

Pax Christi ,Leuven heeft hiervoor alvast een startverga-
dering vastgel'gd op

21 oktober 1980
20.00 uur in
Beriotstrllt 10

Iedereen welkOlIl
Kontaktadres : Huize Efteta

Paul Lausu
Fr. Lintstraat 122
3000 Leuven
tel: 016/ 22 7033

VETO OP RESULTAAT
RESULTAAT: LANGS ALLE KANTEN
IS ER PROTEST LOS GEKOMEN. BE-
ZOEK AAN DE VICERECTOR, BRIE-
VEN NAAR PROFESSOREN EN DOCEN-
TEN, PRIKAKTIE BIJ DE OPENING
VAN HET ACADEMISCH JAAR WAT
TEN DELE VERDOEZELD IS oooR
EEN UITSTEKEND GECooRDINEERD
EN GEORGANISEERD STAMP- EN
BRUL SPEL VAN DE ZEER VOORNAME
HEREN PROFESSOREN, PAMFlETTEN.

ELKE WOENSDAG 20.30-21.30

SCOR·PIO



11KULTUUR
_n waagt zich ook wel eens aan
een .igen tonttlproduktie. een
tentoonstelling .n gocl weet wel-
k. kreatieve idtefn .r nog tus-
sen twee bladzijden kursus 011 -
hoogborre len. 011 h ier en daa r
zelfs een heuse werkgroep niet
te vergeten.
Hi.rover info ... ren de kultuur-
afgevaardigen elkaari ni.t lou-
ter 011 wat prGlOti. voor hun ak-
tiviteiten te .. ken ... ar ..er
nog 011 ideein uit te wisselen.

. die -in variatie- door een ande-
re kring kunnen overgenomen wor-
den. De vrijgestelden kunnen
hierbij praktisch. infonlltie en
raadgevtngen doorspel.n. Maar
de al~ vergldtri ng heeft
afgelopen jaar bewezen dat ze
nog andere pijlen op haar spreek-
woordelijke boog heeft.
Ze na. het iniatief 011 enkele
gez ... lijke projekten op staptl
te zetteni zo werden on kleint
wrkg~n idetin s_nqestouwd
In uitgewerkt tn op de planken
gebracht als ·Louvain-les-Bains·.
een ·Pelziegebeuren· en een cen-
traal Open Podh •. Iets derge-
1ijks wordt ook voor dit jaar
gepland (zie o.a. Stuc-voor-Stuc
oktober).
Tot voor kort was in 't Stuc
Kultuurraad de belangrijkste or-
ganisator in het studenten (en
Leuvense) .ilieu wat kulturele
aktiviteiten betrof, zowel op
het gebied van werkgroepen .ls
van produkties. Dit leidde wel
eens tot de oprisping dat de
Kultuurraad alle iniatief ont-
neelt aan kringen en verenigin-
çen 011 gelijkaardige manifesta-
ties op te zetten. Het tegendeel
lijkt echter waar. De indruk be-
staat inderdaad sterk dat Kul -
tuurraad in de letterlijke zin
van het woord de ·animator" is
geworden op het Leuvense kultu-
rele vlak.
Op "n of ande~ .•,nter ;s de
s.. ak er o.a. bij kringen in ge-
kGlltn 011 zich te wagen aan ande-
re dan de ... r traditionele ak-

het praktische verloop ervan.
Het gaat hi.ra. : fotografie.
zeefdruk. pottend raa ien • weven.
gitaar. salond&nsen. dansexpres-
st. en Afrikaans tlllboursptl.
Indien kringltclen zich geroepen
voelen 011 een van die kursus sen
te volgen, oaen zij kontakt op
.et hun kultuurafgevaardigde.
Als een kring een eigen werk -
groep wil opzetten. kan zij voor
praktische inforutie en finan-
ciële hulp· bij Kultuurraad aan-
kloppen.

Vanuit progr .... tie wordt onge-
veer ...andtlijks gezorgd voor
een overzicht van aanbiedingen
in diverse genres (toneel.pop.
folk .•• ) • .et een aantal prak-
tische inforuties. Daarin
wordt .. teen aangestipt wat Kul-
tuurraad zelf interesseert 011
centraal te organiseren.
Een kring kan dan op eigen hout-

. .et
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Tussen de beschouwende artikels, waarmee in
vorige Veto begonnen werd, toch ook even aan-
öacht voor de konkrete werking van Kultuurraad
Want zei -Iemand niet dat het geloof zonder de
werken dood is ?
De afgelopen drie jaren hebben
wl duidelijk ge... kt voor Kul-
twrraad dat het niet zo eenvou-
dig is de basistaken voor haar
werking vlot tot uitvoering te
brengen. .Hot kan j. het even-
wicht vinden tussen enerzijds
de stuclentenwerk1ng en ander-
zijdS de centrale ·vernieuw.n-
de· kulturele werking.
Met vall.n en opstaan is Kul-
tuurraad hier tot een oplossing
gekOlltR. die vorig jaar al vruch
ten heeft afgeworpen en dit jaar
nog bijgeschaafd wrd.

TWEE TERREINEN
In vorige bijdrage werden de be-
doelingen uity!legd van de "cen-
tr~l. werking: activiteiten
(in werkgroepen en progr ... tie)
die openstaan voor de individu-
el. belangstellende. Er wel e-
ven op wijzen dat de konk,..te
uitwrking van zowel werkgroe-
pen als progr .... ti. niet enkel
berust bij enkel. begenadigde
geesten •• ar dat eenieder die
hiertoe zijn 1 haar steentje wil
bijdr .......er.an kan ....... rken
via de Zgft. ·advitSgroeptIl·
(ve"'" tnfo: bij Kultuurraad) •

Het ... ,. terra in is dus de
kringwerking: ,het werken naar.
-t en voor de studenten in de
fakulttitskringen. of ancItre
studtn~verenfgingen •
Hi.rvoor l1~t de verantwoordt-
lijkheid bij de kultuur.fgtvaar-
digdtn in de .lgllltnt V.rgade-
ring. daarbij - waar nodig- ttch
ring. daarbij -waar nodig- tech-
nisch ge.ssistetrd door de ver-
an~lijken in Kultuurraad
van wertgroeptn en pr~~tie.

~~ '

Meteen .. g al ~ideliJk z1Jn dat
de algtlltne~ vergadering. behalve
beleidsbepalend orgaan. evenzeer
een werkvergadering is.
Wat cIott dat werkpaard dan zoal
(of kan het doen. want het nieu-
we jaar is nog een borelingske)1
De kringen zijn er In eerste in-
stantie op ui t 0lIl hun leden ont-
spannende. aangen ... en/of nut-
tige aktiviteiten aan te bieden :
fi 11IIY00rste 1lin(en) • optreden
van etn .,ziekgroep. een tonee1-
voorstelling ... Daarnaast zetten
de kringen, bijna traditioneel.
hun eigen IIInsen aan het werk
voor een oper. podi ... een revuei

4 ()Oo 000 00 '1 ~-
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t;viteiten. Verzoeken in die
richting sijpeld.n bij Kultuur-
raad binnen.
Het was echter .teriiel. orga-
nisatorisch en deels financiiel
Of*9IliJk 011 hieraan volledig
~t te kOIItfIbinnen de hui-
dige werking van Kultuurraad (
wrkgroepen en progr .... tie)
werden een .antal aktiviteiten
overgedragen naar de kri ngen.
Daarbij werd/wordt wel rek.ning
gehouden .et wat kringen over
het alg_n (organisatorisch en
financieel) aankunnen.

Door de werkgroepen-v.rantwoord-
elijken van Kultuurraad werden
een achttal kursussen opgesteld.
die door krinr.n overgenOllln kun-
nen worden. H erbij werd gezorgd
voor een begeleider. een 10k .. l
en financille tuSS.nkOISt. Als
etn kring besluit 011 een van die
werkgroepen over te n.. n , staat
zij zelf verder volledig in voor

LEZERSBRIEF
Zellik. 2 s.pttllbtr 1980

Beste redaktie.
Hierbij gevoegd vindt U een ko-
pie van een aangetekend schrij-
ven dat ik tijdens de eXl.nper-
iode ontving.
E'n klein -oordj. uitleg dringt
zich blijkbaar op:
In .. art 1980 is MIl naast ons
gestart _t de bouw van een
-oonhuis. Op vrijdag 13 juni wa-
ren de stukadoors aan het werk.
Een transistorradio s

andere kringen de handtn in el-
kaar sllan. of sa.n .et Kul -
tuurraad scheep gaan voor een
centrale voorstelling (de "ko-
produktie·).
Zo brengt Gtnllni •• bfnnen hlar
toneel,...ks. 1n oktober het ·On-
a"'ank,lijk Toneel· voor het pu-
bliek. een groep d1e bij Leuven-
se toneelHefhebbers zo'n beetje
aanzien werd als het huisgezel-
schap van 't Stuc. En s.. n Nt
de Muziekhistorisch Kring orga-
nfseert Koltuurraad 1n noveaber
een jazz-optreden.

Heel de fOnlUle staat nog wat fn
de kinderschoenen en de resulta-
ten moeten nog een beetje afge-
wacht worden. Maar als het enig-
z1ns ....zit. is het evenwicht
gevonden en vindt deze Leuvense
universiteitsstad alleen .. ar
baat op kultureel ani .. tievlak.

•

vo llll!t knop op
het .xi_. Ik heb toen ge-
vraagd 011 1Iie radio .,.t zachter
te laten spel.n. Naar .ijn .-
ning WiS dat ten billijke vraag.
De stukadoors hebber, zich ver-
ontschuldigd en de radio wat
zachter· gezet. Enige dagen la-
ter ontving ik dit aangetekend
schrijven. Van begrip en soci-
aal gedrag gesproken !

Met vriendelijke groeten,
Christian DE CONINCK

Vilvoorde. 17 juni 1980
Betreft: ~astgesteld feit op

13 juni 1980
In de na.iddag van 13 juni 1980
betrad uw zoon de NOning in aan-
bouw, geleg.n: ~Laarbtekl ..n 49

1730 Zellik
Daar dez. perSoon het recht NIET
heeft deze won{ng te betreden.
en .r orders uit te dllen un
het werkptrsoneel. zal bij her-
haling iNliddel1ijk klacht in-
gediend NOrden bij de rijks-
Wicht.
Mocht er schede vastgesteld
NOrden in of aan de NOning.
dan zal de getuigenis opgeroe-
pen NOrden van de werklIensen •
die kunnen bevestigen dat de
hierboven genotllide persoon het
huis binnendringt zonder de toe-
lating van de eigenaar en zon-
der lIIdeweten van tie architekt.
die het toezicht heeft op de
werken.

Hoogachtend: de eigenaar
DE 80ECK JOSEPH

~ ~S l~tf\'V
-- ~ ~U-~I)e- .~
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V.O.N.
De vereniging voor het onder-
wijs in het nederlands organi-
seert hllr jllrlijkse conferen-
tie die doorgaat te Oos~lle
op 30 en 31 oktober. Volgen-
de t~'s kOlen aan bod:
taalbeschouwing op de basis-
school, th~tisch taalonder-'
wijs, gerfcht schrijven en spre-
ken, .. ardenverdui~lijking.
Alle inlichtingen en inschrij-
vingen bij: L. Vla.inckx, Ca-
ille Huys .. nslaan 84, 2020

Antwerpen, tel. 031 1 37 1869.

ROZEKRUISERS GENOOTSCHAP VZW

Rozekruisers genootschap Lin-
denlei 9 Gent organiseert in de
stedelijke voordrachtzaal, lea-
pold vander Kelenstr. 30 te leu-
ven enkele voordrachten.
14 oktober 1980
·Onthechting en innerlijk le-
ven"
28 oktober 1980
"Over het wachten op de verlos-
ser"
11 novetlber 1980 011 20 uur
"De klassieke taal van de
veerlIIn"
25 novetDber 1980 oe 20 uur
"Het ontstaan van de Bijbel".

AGENDA

.!~_~_n_~~~!-!
~ SPOIrrVALSCHE~SPRI,'aN
dDo-t F:AdaI6, ltoo&dIIor&.i.to-t
BLOSO. Et.b 4VCrtd ~c.Itt.
opUiAUlg. EeMû. 'P'DllffJl û.
Sc.II4~&fJl. II&Li.ch.tûtsfJl:
SpMtU:R.U.~.i44t (tel rs 31 5"
8ij~UIIuM6.t lIIII4rtdq 13 olttobM
19u30 .iIl dit C46Û411.l4 \1411 Ite.t
UMve,u.i.t.:Wt Spo!t..tctl\tJUcll. '

~!_~~~ \1411 14 tot %3 u

OPENCEURfM.G .iIl dit 4POll.tluzl \1411
Ite.t Unive,u.i.t.:Wt Spo.\.tcV\tJwIR.
Att.f. .i.1'16oUI4ÛIt oVVt:
~, d.i.e.pzu.du.ikt.ll, ka.!/IÛZ,
JtDr.Wt, ,pd.ltOtog.iIt, V4l4dtrM-
4pt.Ü1gU, IIIÜld4wt ófJl , zUtul til
ZMIU&VUt.gVl.

gL~~~ ,14 tot " u
VOLLEVSALTORNOOIVOOIt hVlVl .in
dit gJtOte. Z44l VM hit.( UMve/L4.i-
.t4.iJt Spo.\.tcf.A.tlwll. VOOil. Vlaa...u
uMVe,u.i.t.:Wtr. cV\t1t4 f.It .ül6tel-
t.ütgu \1411 uMVVt4.i.t.:Wt MVt4U.

!L~~~~
13r. STUOENTEMoIARATON
.iIl OIIIgur.Vtdr. ~:

- Le.uvfJl

sport ka lenele rVROUW EN KRISTENDOM

Oiscussies rond dit theIe, ver-
trekkend van een boekbespreking:
op 23 okt., 6 nov., 27 nov., 11
dec. en 15 jan'ötelkens a- 20 u.
Kontaktadres: Roos Maes,

Jan Stasstraat 2
tel.: 22 7808 elke werkdag

tussen 16 en 17u30

II II II LEUVEN
11 11 11 leuven steunt Nicaragua
Op 8 en 9 novellber kunt U .. t Uw
steun bijdragen tot de verwezen-
lijking van een project rond al-
fabetisering.
leer info: Johan Clarisse

Wereldwinkel
Tiense,tr. 140

~
8Lot. lilt ~~~ft",en (It.t \
!fCrik.t Cn tOn'l h.hLL~
~, ftcl4r in Ä.é 4,.0.,.,
".,~it :oe ." ft", ..... rï-
ei.". "'{~ 'cl" dc .. lf~.
v...... .t... wit ,. ",'c t."
('-" ... {,·,h/, ""C"lt lot

f.t. ti t. roe".U ie ,

12

GRIEP? LIEFST NIETI

Iedereen weet nu stilaan dat
alleen door een inentfng
griep kan voorkOlen .,rden.
Oe vaccinatie lOet echter tij-
dig gegeven .,rden. Dan hebt
u 801 kans a. de gri,p niet
door te !11ken.
Zoals elk jaar kin u zich la-
ten vaccineren op het medisch
centl'lJlvoor studenten, 80-
gaardenstrlat 1. Er .,rdt ge-
vaccfneerd op I ~,:)en 7 no-
velber 1980 Yan 12 tot 13 u
en van 1B tot 19 u.
Oe inschrijvingsformulieren
NOrden verspreid langs de
jaarverantwoordelfjken. Ook
kunnen deze formulieren op
het centrum zelf afgehaald
IoIOrden•
Voor een goede organisatie
van deze vaccinatie noeten de
inschrijvingsfo~lieren ten
laatste op v~ijdag 24 oktober
op het centrum binnengebracht
IoIOrden.
Verdere informatie kan telefo-
nisch bekomen worden op het
nunler 234921, studentenvoor-
Zieningen- vragen naar het .. -
disch centl'lJlvoor studenten.

-
WERELDWINKEL
Wereldwinkel zoekt nog .nsen
die willen ..... rten. Ga ge-
WOOft "ni naar:
Tieftseltrllt 140 hier t. Leuven ASR-IN'FODAG

22
I

RE ISWIllKEL
Taxistop lanc ..rt een nieuw int
tiatief, dat een originele va-
kantiefo~le, hoo'd:a~el1jke
geselekteerd uft buftenlands.
aanbiedingen en vroeger niet
verkrijgbaar op de Belgische
.. rkt, wil bieden IIn iedereen
die zich "jong voelt",
Opening op "Indag 29 septetDber.
Open alle .rkdagen van 13.00
tot 19.00 uur.
Adres: Onderbergen 51

9000 Gent
Tel.: 091 I 2341 54

MOOIIV9IIU VOOR· FYSISCH GEJWI-,
OICAPTEN
Aan de hand van een reeks
groepsgesprekken, georganiseerd
door Elcker-Ik, wordt getracht
belangstellenden bewust te ma-
ken van het woonprobleelll voor
fysisch gehandicapten en er ook
konkreet aan te werken.
Deze cyclus gaat door in het
TOEHEKA-huis, Muntstraat 50,
iedere .. al Ol 20.00 uur, en
kost 60 fr. per'avond of 150 fr.
voor de reeks.
Data: 30 sept., 7 okt.,14 o~t.
J(ontaktaressen:

-Jos Brems, Maria Theresia 36
tel.: 23 Ol 22

-Louis Debruyne, Blijde In-
komststr. ll5
tel.: 239692

TENTOONSTELLING J.-L. GOfFART
In kuns tga 1eri j EIIbryo,
Justus lipsiusstraat 20
Van 19 sept. tot 19 okt.
dinsdag tot zaterdag: 14 - 18 u
zon· en feestdagen : 11 - 13 u

STADSPOPPENTHEATER
Zondag 26 okt. Oe schat van Kar-
bonkel door Marionettentheater
Kall..,.fe III uit Oostende.
Toegangskaarten zijn te bekoeen
aan de ingang van 't Kersouwke.
Toegangsprfjs: •
25 frank voor kinderen en CJP
30 frank voor volwassenen
vermindering voor groepen.

ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Zondag 26 okt. om 11 uur in de
gotische zaal van het stadhuis
te leuven:
Maria Sprinont, klavier
Luz Leskowftz, viool.
Toegangskaarten zijn vooraf te
bekomen op de stedelijke disco-
theek, L. Vanderkelenstraat 28
te leuven en, voor de aanvang
van het concert aan de ingang
van de zaal,

'ERKGROEP BIJZONDERE JEUGDZORG

Werkgroep bijzondere jeugdzorg
organiseert een ontmoetingsdag
voor opvoed(st)ers, jongeren,
ouders, para..dici, socfaal as-
sistenten, geTnteresseerden •...
onder het t~ : het kind in
de instelling I de ouder in de
kou 1 op zat, 8 nov. van 9U30
tot 21U30 tn het stuc te Leu-
ven.
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STUDENTEN- EN

AANVERWANTE OR-
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ANIMATIE

- MEETING ••

EISENPLATFORM VAN D

A.S.R.

GRATIS OPTREDEN
VAN DE GROEP

-
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OUT
Geen reden echter 0lIl vfctorie
te krJaien. Het kon nog veel
beter, vooral .. t de organi-
satie betreft.Wat er fmeers
deze keer gebeurd is, o~danks
planning en wat weet ik nog
al meer,is dat de lay-out-
mensen ook het tikwerk groten-
deels voor hun ,rekening hebben
moeten nemen. En dat viel niet
zo.... .
DaarOlIldeze, als een artikel
vel"lllOllldeoproep. Voor de vol-
gende Veto's gaan Me, als er
genoeg vrijwilligers zijn, als
volgt te werk:
0lIl de twee _en op een din s-
dag fs er _n definitfeve re-
dactie. Daarna koeen de layP'
outers even bijeen en stellen
een lijstje op van de t. tfk-
ken teksten en de te plakl.t-
teren titels. V.rvolgens een
tfjdl~ ... rin aan al de
-.nsen di. willen tfkkeft, en
.. hopen een tweta 1 ploegen
vin een tienul .n $-'I te
stellen die Ol d••• nd de
zilk klarell, een viertal uur
of .i nder toe~ten IoIOrdt.
IIrgelang er .. chinel eft -.n-
sen vrij zfjn. Iedereen .,rdt
deze 1fde avond dan nog op de
hoogte gebracht van .. t "-
de va1gende dag te .. chten
staat, zodat hij eventueel
tijdig op de ~~nentie kan
verwittigen als er iets het
tikke~ in de Neg stiat in de
loop van de dag.
De donderdag NOrdt er· dan ·ge-
..... gelay-out, en det k.n
dan erg vlot verlopen, omdat
er geen tijdrovend werk ....r,
te doen valt, zoals bv. het
titelzetten. Op die .. nier is
de Veto elke twee weken tij-
dig klaar zonder dat ieland
zich rot heeft moeten werken.
Maar •.•daarvoor zijn er vrij-
willigers nodfg, heel veel
zelfs, Nlnt het is voor een
beperkt aantal .. nsen een bij-
na onmogelijke Zlak om l11es
op poten te krijg~n gedurende
een jaar. Als je dus wat kan
tikken of iets dergE:1ijkS, al
is het maar voor een paar uur
op de .. and (wat in feite al
voldoende is) dan ben je
van harte welkOM.
Je kan je naa_ opgeven bij de
pel'1lllnentlevan het stuc 0/
eventueel , als je tn de
buurt -oont, op Vaartstraat
66 (vraag naar Pieter) • Ver-
~ld ook precies wanneer je,
vooral 's woensdags, ~an ko-
.n.(Ook 'slllOrgens.. g je ko-
men tikken, daar is echt niets
tegen). Tot kijk.




