
• TWINTIG JAAR ACCO PAGINA 6-7@

Veertiendaags blad van de Algemene Studentenraad. Jaargang
7 nummer 6. V.u. Paul Heydens. Van Evenstraat 20 3000 Leuven

-Acco: goochelen
met cijfers
In de 20 jaar dat Acco bestaat is
er heel wat veranderd. In de pril-
ste jaren - net voor het onstaan
van de koöperatieve - diende men
zich noodzakelijkerwijze te beper-
ken tot het drukken van enkele stu-
dentenkursussen. Vandaag de dag
wordt er op alle fronten gestreden.
Zo is er een uitgeverij met een tien-
tal personeelsleden. Zij zorgen voor
de kontakten met de auteurs, voor de
promotie en voor tal van andere zaken.
De drukkerij met een heuse techni-
sche installatie stelt een ,30-tal
mensen tewerk. De rest van de 66
personeelsleden - en er dient zeker
gezegd te worden dat zij allemaal
wettelijk uitbetaald worden - vin-
den we terug in dè verkoopsafde-
ling. Er is zowel een boek- als een
papierhandel én ••. een kopiedienst.
R. Heus (verkoop) daarover : "Het
is allemaal begonnen met het zink-
oxyde fotokopietoestel, dat naast
de kassa in de winkel stond. Dat
had een zulkdanig sukses dat na een
paar maanden reeds "ier van die
toestelletjes aan de kassa stonden.

En toen de Rank Xerox 9200 op de
markt kwam was het hek helemaal van
de dam."
Labeur alom dus. De resultaten liegen
er dan ook niet om : de omzet steeg
van nog geen 2 miljoen in 1960 tot bij-
na 120 miljoen in 1980.
Dat Acco succes heeft blijkt ook uitl
het aantal aandeelhouders. Om lid te
worden van'Acco betaalt men 500 BF, wat
automatisch overeenkomt met een aandeel
in de koöperatieve. Pollers (drukkerij):
"elk jaar gaat er een algemene vergade-
ring door om het kollege van zaakvoer-
ders (waarin studenten en oud-studenten
kunnen zetelen) te verkiezen. Die alge-
mene vergadering staat open voor alle
individuele aandeelhouders. Dat is de
theorie. In de praktijk zijn daar na-
tuurlijk vijf man en ne paardekop aan-
wezig.
(1) Het aantal aandeelhouders evolueert
v~n 1.900 ('61-62) over 18.709 ('71-72)
naar 44.599 ('79-80), m.a.w. bijna om
de zes jaar een verdubbeling.

Leningen -duur

en discriminerend
Sinds december 180 is er op Nationale Opvoe-
ding een werkgroep bezig met de herziening
van de wet op de studiefinanciering. Dit
gebeurt in de schoot van de Hoge Raad voor
Studietoelagen. Deze werkgroep doet nog een~
een keer over wat een gelijknamige groep
reeds gedurende twee jaar op het SP-kabinet
aanving.

Sinds ook de CVP een voet in huis kreeg, was de sa-
menstelling van de werkgroep aan verandering toe,
waardoor de werking tijdelijk enige vertraging op-
liep. Inmiddels loopt de vergaderfrequentie weer op
en krante- en T.V.-berichten over de mogelijke in-
voering van leningen deden ons even opschrikken. Of
het zo'n vaart zal lopen trachtten we te vernemen
van Herman Francq, lid van de werkgroep. Zie p. 3.
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Doe je pol en soc ? Recht? Germaanse? Wens je later in de
journalistiek te gaan? Of denk je gewoon een de-

gelijk stuk over een onderwerp van alge-
meen (studenten)belang op papier te

kunnen zetten ?

, Kom dan naar ons I 'A!fo zoekt
voor inforw.atie op uw niveau

Free.Lance
Medewerkers

Loop binnen op onze redaktie. Je vindt er een lijst met de on-
derwerpen van uw keuze, aangepast aan uw ambitie.

Een unieke ervaring, schrijven in Veto.

De Sensatie van Duizenden Lezers

Hoewel het er naar buiten
uit niet zo erg de s~hijn
naar heeft - de werkgroepen
lopen, de voorstellingen
zijn er - is het voor de or-
ganisatie die zich o.m. daar
mee bezig houdt, i.C. Kul-
tuurrraad, 5 voor 12. De
manier waarop en de struc-
tuur waarin zij werkt drei-
gen haar werkingsopties te
verstikken.
Dringend tijd dus om de be-
zwaarde gemoederen te luch-
ten, in diskussie te treden,
ide~n te verzamelen en toe-
komstzekere wegen uit te
stippelen. Gedeeltelijk ge-
beurt dit in dit nummer op

p. 8 . Deze tekst vormt een
onderdeel van de informatie-
verspreiding die momenteel
loopt ter voorbereiding van
de tweedaagse "Stuurgroep
Kultuurraad" die op zaterdag
17 en zondag 18 januari door-
gaat in de animatiezaal van
't Stuc vanaf 10u. Andere in-
formatie voor dit evenement
kan je vinden in het specia-
le krantje "Kultuurraad - 't
Stuc: waarheen?".
Alles bij elkaar is dit.bij-
gevolg een uitnodiging om je
over Kultuurraadtoekomst te
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De recente prijsverhoging
in de Alma's heeft mis-
schien bij sommigen de hoop
gewekt dat een dergelijke
volkstoeloop voorgoed tot
het verleden behoort. Voor
degenen die niet meteen
gelUkkig zijn met de prijs-
verhoging is er nog steeds
de nieuwe brochure van So-
ciale Raad (vo~r de ande-
en natuurlijk ook) die han-
delt over goedkope voeding.

In deze brochure brengt So-
ciale Raad haar argumenten
tegen een prijsverhoging
naar voor. Ook worden er
eventuele alternatieven
voorgesteld om de financi~-
le problemen op te lossen.
De brochure is het eerste
1eel van een reeks brochu-
res over aktuele problemen
in de sociale sektor. Zij
is te koop op Sociale Raad,
's Meierstraat nr 5 of bij
de sociaal afgevaardigde
van je kring.

Zie pagina :5
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Bauwens en Servotte weerleg-
gen verder in bovengeciteerde
brief het argument van de mis-
brui ken: of iemand werkwil-
lig is moet uit de feiten blij-
ken (door bv. het weigeren van
een passende betrekking) en
kan niet vooraf worden beoor-
deeld op grond van vermeende
aktiviteiten - in het verleden
hebben thesisdoppers inderdaad
o.m. in BTK-projekten gewerkt;
het cumuleren van kinderbijslag
en werkloo~heidsuitkering ten-
slotte .ü, in tegenstelling
tot wat de administrateur be-
weert, onmogelijk.

Bauwens en Servotte zijn ove-
rigens boos omdat de admini-
strateur op eigen houtje nieu-
we en betwistbare interpreta-
ties geeft aan wetsartikels,
omdat hij zijn maatregelen
nota bene na de wachttijd, op
de dag dat de betrokkenen uit-
keringsgerechtigd zouden wor-
den openbaar maakt, en tenslot-
te omdat hij eerder gesloten
kompromissen (die thes1sdop-
pen voor 1 jaar toelieten)
met de voeten treedt.
Voor de thesisdoppers lijken
vooralsnog alle mogelijkheden
open te liggen. Intussen pro-
testeerden ook de Gentse stu-
denten. Zij stuurden ons een
persmotie
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LEZERSBRIEVEN

SCHIET NIET OP
In het derde en vierde nummer
van Veto van dit jaar wordt
van leer getrokken tegen pro+
fessor Verstraelen, die wis-
kunde doceert in de eerste.
kan landbouw, scheikunde en
geologie. Zonder dehele histo-
rie te herhalen zou ik toch
enkele bedenkingeD willen op
papier zetten.
Het is inderdaad niet goed te
praten dat een prof nog eens
extra moet verdienen aan een
kursus die hij uitgeeft, zelfs
al ligt die bijverdienste heel
wat lager dan in Veto wordt
opgegeven. Proffen worden echt
niet onderbetaald, en een kur-
sus uitgeven behoort tot hun
normale werkzaamheden. Maar
geef toe dat je al erg princi-
pieel moet zijn om een percent-
je te weigeren, als de drukke-
rij het je zelf aanbiedt ...
Prof Verstraelen wordt gewoon
als geldwolf af~eschoten. Door
zijn bijverdienste zo dik in
de verf te zettten , wordt
zijn hoofdverdienste eigenlijk
helemaal onder de voet gelopen.
De betrokken leergang werd pas
einde vorig aKademiejaar(79-80)
aan de leerop.dracht van de ge-
noemde prof gevoegd. Hij werkte
de ganse verlofperioQe aan het
opstellen van een kursus die
degelijk aangepast zou zijn
aan de kennis wiskunde van stu-
denten-eerstejaars komende uit

'alle richtingen van de humanio-
ra. Verschillende medewerkers,
assistenten en monitoren, wer-
den meermalen gekontakteerd om

een optimale tekst te bekomen.
Een kursus die kwalitatief Ol- 1---- _

punt staat en metodologisch
verantwoord is, is voor een
eerste kan. van niet te onder-
scha tten waa rde. r-lenhad het
in Veto ook vanuit die hoek kun-
nen benaderen, en tegelijk de
proffen eens aan de kaak stel-
len die er al jaren hun voeten
aan vegen. De kritiek op de .
"bijverdienste" had dan, tot
juiste proporties herleid, he-
lemaal niet misplaatst geweest.
Proffen die al jaren doceren
zonder een kursus op te stel-
len of te herwerken, gaan na
zo'n precedent niet vlug ge~'
neigd zijn, er toch eens werk
van te maken. Ze gaan na zo'n
"voorbeeld" alleen nog meer
vrijuit.

DE PIANISl

R. Van Kerschaever
Studentenwoonwijk Arenberg
Tervuursevest 103
Heverlee

Antwoord van de redaktie.

Het is ongetwijfeld juist
dat een goede, degelijke
kursus voor een eerste kan-
didatuur van niet te onder-
senact.en waarde is. Vermoe-
delijk zal professor Ver-
straelen ook zijn uiterste
best gedaan hebben om op
relatief korte tijd deze
kursus zo goed mogelijk
uit te werken. Dit is in-
derdaad een verdienste van
hem, die we niet alle prof-

,~REDAKTIO.N EE L
Wie heeft zal gegeven worden, maar wie niet

---.theeft die pakken ze ook dat nog af. Twee jaar
geleden protesteerden duizenden studenten te-

ct'genhet hogere inschrijvingsgeld. Hun "wij zijn
niet kwaad, wij zijn woest" had een hopeloze
klank. De verhoging werd immers gedragen door
"niet-beursgerechtigde" studenten, m.a.w. door
de zgn. 'rijke' studenten. Dat het beurzenstel-
sel niet helemaal aan zijn do~l beantwoordde
bleek een technische materie waarvoor weinig
niet-studenten warmliepen. De aktie raakte ge-
isoleerd maar het beurzenstelsel werd herzien.
En vandaag zien we invloedrijke lui met een
grenzeloos cynisme persberichten verspreiden
waarin aan de "werkelijk minvermogenden" hogere
beurzen'worden beloofd, terwijl voor de "gemid-
delde inkomens" (dat zijn de 'gemiddeld' minver-
mogenden) studieleningen worden overwogen. Min-
vermogend zijn is een raar ding. En je moet
vooral minvermogend genoeg zijn, wil je na je
studies niet pakweg 200.000 fr terugbetalen aan
de staat. Omdat je ouders net niet min- of meer-
vermogend genoeg waren. Van hen die weinig heb-
ben wordt ook dat nog afgepakt. En waarom niet,
zegt de cynicus, ze hadden toch al bijna niets.
En al die studie maakt toch niet gelukkig.

Stukken die in deze rubriek
opgenomen worden, verschijnen
onder de verantwoordelijkheid
van de SChrijver. Anonieae
brieven worden dan ook niet
gepubliceerd. .
De redaktie behoudt zich het
recht voor ingezonden brieven
in te korten, evenwel zonder
te raken aan de betekenis en
inhoud.

WATJE IN FLAIR NIET
Enk.'. vrouwen ft" h.t Vrou-
wenhuis Leuven, gegroepeerd
in Werkgroep '7, hebben een
maand lang jullie blad gevolgd.
Wij dachten: FLAIR staat voor
feministische-links-aktiege-
richt-intellectueel en radie
caal. Wij vonden echter dat
de letters eerder stonden voor
flauw-lul 1ig-arrogant-irreëel
en rechts. Waarom nou juist
deze woorden?
Flauw: Zo vonden we vooral de
taal Betuttelend, kinderach-
tig,gebruik makend van ver -
kleinwoordjes, Amerikaanse
vlotte termen, puber en andere
hippe woorden tracht Flair ons
jong, knap en intelligent te
voelen.
Bij het lezen van Flair voel-
den wij ons eerder gefrustreerd
omdat wij niet zo vanzelfspre-
kend "happy" zijn, niet konden
inkomen in de Story-puberachti-
ge roddelrubriek van grote

,sterren, kleine kinderen om-
dat wij te dom waren voor grote
woorden (=geen verkleinwoord-
jes). -

Lullig: Steeds tracht Flair
•ons informatieve artikels te
geven. Wij kunnen niet ontken-
nen dat sommige artikels ons
voldoening gaven. Echter, aan

'andere hebben ons vreselijk
gestoord. Bijvoorbeeld, de
topvorm-artikels. Wetenschap-

·pelijk gezien lijken de arti-
kels op niets. Er worden
pseudo-trucjes gegeven om je
toch maar lekker te voelen.
'Een ander voorbeeld, het arti-
kel over 'Geen zin om te vrij-
en'. Hierin worden oorzaken
aangehaald die geen echte
oorzaken zijn. Zeg niet tegen
een vrouw': "Wacht maar mei sje,
die zin komt wel na een maand-
je of drie." want dat is geen
oorzaak. ,jt~ a.o.nh<lfin
van ~lmone oe ~eauvo'r helpt
zo iemand ook geen steek voor-
uit. Het artikel kwam ons over
als een 'must' om te vrijen,
zo niet, scheelde er iets met
jezelf en daaraan moest iets
gedaan worden. Er wordt geen
rekeni", gehouden met maatschap-
pelijke oorzaken, onderdrukking
van de vrouw wat in een sex-
relatie betreft nog maar es
tot uiting komt. De norm van
'vrijen moet om manlief een
plezier te doen' wordt door

VINDT
ons verworpen. 1n het ar~ikel
sto", er niets vermeld over
masturbatie, andere relatie-
vormen, over niet kunnen vrij-
en omdat je je eigen lichaam
niet kent en hoe kan je dan
verwachten dat je dat van een
ander kent, over lesbiscne re-
laties, enz. Toch een gebrek
lijkt ons. En deze kritiek
kunnen we veralgemenen tot
veel artikels.

Arrogant: Zo kwamen bij ons
vooral de mode artikels over.
Ie hautain, te elegant, te
uit-de-hoogte.
Je moet slank zijn, of Flair
is niets voor hjou. Stap dan
maar over naa~ het Rijk der
Vrouw die tenminste nog mode
voor volslanken presenteert.
Ook stellen wij ons de vraag
wie de prijs van zulke kle -

fen kunnen toemeten. Op de-
ze punten zijn we het dus
zeker eens met u.
Op andere punten ~ijn we
het echter niet eens. U in-
sinueert dat de drukkerij
ook in dit geval een "per-
centje" aangeboden heeft,
zoals dit ten andere vaak
gebeurt. Dit is niet juist1
De drukkerij heeft de kost-
prijs meegedeeld aan profes-
sor Verstraelen, en deze
heeft zijn winstmarge zel~
vastgelegd op 100%. De druk-
kerij zorgde zelf voor de
verkoopvan de kursus in de
les, en betaalde na verkoop
ongeveer 73.000 fr als "per-
cent" aan prof. Verstraelen,
en dit voor het eerste deel
van een vierdelige kursus.
Het bedrag dat wij vermel-
den ligt dus niet te hoog,
zoals u in uw brief twee~
maal insinueert.
Indien wij als studenten
willen opkomen voor ee~'zo
goedkoop mogelijk onderwijs
is het onze plicht tegen de-
ze mistoestanden te reage-. -
ren. Of wij ook met bloemet-
jes moeten gooien naar de
proffen die hun onderwijop~
dracht - toch een deel
van hun normale taken
aan een universiteit -
naar behoren vervullen
is een heel andere zaak.

VIND JE IN VETO'
dingsstukken kan beta~en. In
deze tijd van crisis vinden
wij het onwaarschijnlijk dat
een kantoormeisje (als ze dan
nog werK heeft gevonden) een
prijs kan neertellen van!

7000 fr. om gekleed op kantoor
te verschijnen.

Irreëel: Flair lijkt ons vooral
irreëel omdat DE normen nog
maar es bevestigd worden.
Gedraag je zo en zo om een man
te verleiden, schmink je zo en
zo in 5 of 20 minuten (naarge-
lang de situatie) om er knap
uit te zien, los je problemen
zo en zo op, los ze wel alleen
op want de maatschappij, de
anderen treffen geen schuld.

NSV

vervol-q v-?

Onlangs verscheen in "Veto"
(n° 7,3) een artikel in ver-
band met het opkomend fasciSMe
en het N.S.V. Graag zou ik
hier een bedenking bij willen
maken.
U scheldt N.S.V. direkt de
huid volop grond van enkele
- in mijn ogen - waardeloze
argumenten. Wij zouden fascis-
ten zijn onder het mom van een
soort Vlaamse radikale bewe-
ging. Doch moet de ware reden
waarom u ons fascist'noemt
niet dieper gezocht worden?
Kan het zijn dat w·ij dingen
vertellen die waar zijn maar
niet in uw kraam passen?
- wij zien hoe de linksen over-

al geTnfiltreerd zijn ( vb.
radio Scorpio, BRT, televi-
sie, de jonge marxistische
priesters in de kerk, Veto
en de ASR ) en delen dat
mede.

- wij zijn anti-marxistisch
omdat wij onze redehen daar-
voor hebben (kijk bv. maar
hoe goed de proletari~r het
maakt in de linkse paradij-
zen).

- wij zijn Vlaams gezind en
houden een volksnationalis-
me voor. Is dat verkeerd
misschien 1

- wiJ hebben bepaalde opvat-
tingen over gastarbeid :
stop de immigratie van

vreemdelingen want er zijn
er reeds genoeg, en wijs die
mensen erop dat zij ook plic
plichten hebben (wat ook
geldt voor mij en '" voor U)

- wij hebben in uw ogen
"konservatieve" idee~n over
abortus, sexualiteit, over
de leerplicht. Wij zijn
rechts, zeker; maar er is
een verschil tussen rechts
zijn en fascist zijn;
U moet daar eens een ency-
clopedie over raadplegen,
want U schijnt dat niet te
weten, ik toevallig wel.

Het is toch zo dat deze gedach-
ten van ons (Uit het brein met
die kronkels waarover U schreef)
ntet in het linkse denkpatroon
passen en daarom maar direkt
gedoodverfd worden als fascis-
tisch (dus anti-demokratisch) ?
Wil links soms geen sfeer cre-
~ren die iedere vrije menings-
uiting onmogelijk maakt omdat
men angst heeft ook als êên
van die "zwarten" bestempeld
te worden 1 Is het niet zo dat
het onafhankelijke, niet -
linkse denken moet uitgeroeid
worden 1
Van fascisme gesproken I
Francis Meeus (N.S.V- lid)

PS. Ik reken er op dat mijn
brief in "Veto· afgedrukt wordt;
Het recht op antwoord, weet U
wel 1! ..

THÉSISDOPPERS
I'N HUN RECHT
In een rondschrijven (dd.30.
10.80) deelde administrateur-
generaal M. Andrê aan de RVA-
direkties en -inspekties mee
dat zgn. thesisdoppers geen
recht hebben op werkloosheids-
uitkering. Thesisdoppers zijn
mensen die hun thesis niet
afhebben op het moment dat
ze zich bij de RVA als werk-
zoekende inschrijven. Oe ar-
~umenten van de administra-
teur om hen van uitkering uit
te sluiten zijn de volgende :
(1) er is een "risico" voor
misbruiken: deze mensen stu-
deren, zijn dus niet "beschik-
baar voor de arbeidsmarkt;',
zoeken dus geen werk; boven-
dien zouden zij kinderbijslag
en dop kunnen cumuleren;
(2) zij hebben ook hun stu-
dies niet be~indigd, want stu-
dies zijn pas af als je een
diploma op zak hebt. En je
krijgt pas dop 75 dagen na
de'beëindiging van je studies.

In een brief aan de admini-
strateur-generaal betwisten
dir. Bauwens (studentenvoor-
zieningen) en vice-rector
Servotte de opgegeven argumen-
ten (dd.26.11,80).
Art. 124 WW m.b.t. de beëin-
diging van de studies slaat
op het beëindigen van de mid-
delbare studies. Over hogere
studies wordt in dat kader
enkel gezegd dat je door het
volgen van kursussen van ho-
ger onderwijs de termijn van
9 maanden, waarbinnen je je
na je middelbaar onderwijs
bij de RVA moet inschrijven
met de duur van deze kursus-
sen verlengt. Na elk jaar ho-
gere studies heb je dus weer
negen maanden de tijd om je
bij de RVA als werkzoekende
in te schrijven.
Onschuldig als ze lijkt, toch
schept deze regeling voor
thesisstudenten een probleem.
Zij volgen immers geen kursus-
sen maar bissen zonder les-
volgen. Door deze vorm van
studeren wordt de termijn
waarbinnen zij zich bij de
RVA moeten inschrijven niet
langer met een jaar verlengd
en staan zij voor een moëilijk -
dilemma: thesisdopperi (en
geen dop krijgen, zoals nu
blijkt) of niet thesisdoppen
en het volgende jaar geen dop
krijgen (wànt de 9 maanden
waarbinnen zij zich moesten
inSChrijven zijn dan verlopen).

In verslagen van de RVS (24.11.
80) kan je lezen dat de thesis-
studenten aan de VUB en de
RUG op papier de volledige
lessenrooster volgen en dus
niet voor dat probleem komen
te staan. In feite bissen zij
dus (met alle kosten vandien.)

•

B. N. L.

MOTIE
"Het Fakulteitenkonvent (FK, d.l.
de Gentse ASR, nvdr) stemde op 11.
12.80 de volgende motie:
- Het FK protesteer tegen de
voorgenomen verlènging van de
wachttijd voor afgestudeerden
van 75 naar 150 dagen. Dit
betekent, dat deze afgestu-
deerden ca. 6 maanden zonder
inkomen vallen, wat totaal
onaanva~rdbaar is.
- Het FK protesteert tegen
de gewijzigde interpretatie
van art. 124 van de werkloos-
heidsreglementering, waardoor
deelnemers aan de tweede zit-
tijd zich pas twee maanden
na de andere studenten kun-
nen inschrijven bij de RVA.
Dit houdt zowel de onmogelijk-
heid in om op hetzelfde moment
de arbeidsmarkt te betreden
als de eerste zitters (= onge-
lijke concurrentie), als een
verdere financi~le achter-
ui tstell ing.
-Tenslotte tekent het FK pro-
test aan tegen het financi~el
beleid, dat ertoe geleid heeft,
dat jonge afgestudeerden zon-
der levensvatbaar minimum
worden gezet.

Het Fakulteitenkonvent."
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VERSLAG RAAD VAN BEHEERALMA 12.2.80
We pikken hieruit enkel wat
direkt van belang is voor. ons
studenten. En dat is natuur-
lijk de prijsverhoging.
Inleidende opmerking: zoals

. dat wel eens meer gebeurt in
het medebeheer, kregen we de
dokurnenten met voorstellen .
voor prijsverhogingen pas op
de vergadering zelf, zodat we
totaal onvoorbereid het hoofd
koel moesten zien te houden .•.
In totaal waren er zes, voor-
stellen (van 1 tot 6,.weetje-
wel), maar bij navraag bleken
dat er slechts twee te zijn:
1 tot 5 vormden een soort ge-
heel, en dan zes. Het tweede
voorstel, een gedifferentieer-
de verhoging van de dagscho-
tels: dagschotel A en B, ver-
wierpen we omdat we vreesden
voor een lage-kwa1iteitsvoe-
ding als men enkel de goedko-
pere schotel zou nemen.
Voorstel 1-5 bleef dus over,
en omvatte in zijn geheel een
prijsverhoging van maar liefst
8 fr. voor het aanbod dat je
nu aan 54 f~. kan krijgen.
Die 8 fr. zat z6 in elkaar:
een verhoging van 4 fr. voor
de schotel zelf, een verhoging
tot 2 fr. voor dessert (dat
aan een variabele prijs zou
aan geboden worden) en nog
eentje van 2 fr. voor-hou je
vast, waar halen ze't toch?-
een potje mayonnaise.. Na een
diskussie over het nemen van
mayonnaise in de A1ma (aan-
rader voor een tesis?) 'en een
uitgebreide diskussie tussen
studenten en direktie, ver-
viel de mayonnaise-toes1ag.
Blijft dus nog zo'n 6 fr. over
in plaats van de verwachte 4
fr. Voor de duurdere schotels
komt er een verhoging van 5fr.
+ dessert = 7 fr.
Verder worden de snackprijzen
verhoogd, behalve de koffie,
• .•.omdat we het sympatieke
karakter van de Alma niet ~"'.Il~"t"en,e\-doen.·.
Wat zijn nu eigenlijk de ar-
gumenten die Sociale Raad
aanhaalt tegen een prijsver-
hoging in de sociale sektor
om dat tekort op te vangen?
Zodadelijk meer daarover,
maar eerst zouden we graag
het volgende opmerken.
Lagere en lagere midden (in-
komens)klassen maken een
kleine 75% uit van de bevol-
king. Je zou dan een evenre-
dige verdeling verw~chten in
het universitair onderwijs.

maar NEEN hoor !
Het hoogste aandeel van deze
groepen werd in 1963 bereikt,
en bedroeg toen welgeteld 33%
Nu iS'dat uiteraard (?) nog
minder; 't is krisis meneer:
hun aandeel zakt nu tot 18%
Er klopt dus ergens iets niet.
Het gaat om een financi~le en
kulturele drempel, waar velen
over dienen te struikelen bij
het aanvatten van de univer-
sitaire studies.

--Uit een enquete van 1976,
waarbij gezocht werd naar de
samenhang tussen sociale in-
komensklasse van de ouders
en de frekwentie van het A1ma-
bezoek, stelde men vast dat
studenten uit lagere inkomens-
klassen relatief meer naar de
Alma gaan eten dan die uit
hogere klassen. Bij een prijs-
v~rhoging voor iedereen worden
d~ lasten dus gelijk verdeeld,
zodat de slachtoffers weer va-
llen in deze toch al kwetsbare
studentengroep. Het hiernavo1·
gende argument weerlegt tevens
een voorstel voor een gediffe-
rentieerd prijzenstelsel, op
basis van het inkomen van je

alma
De niet onaandachtige A1ma be-
zoeker zal het wel gemerkt
hebben: er gebeurt iets met
de A1ma. Op symbo1ische.wijze
kon je de financi~le drempel
van de universitaire studies
overschrijden. Positief daar-
bij was dat tot grote vreugde
van direkteur Mangelschots
de daarvoor gebruikte tafels
niet volledig vernield werden.
Wie dan ook nog de moeite
deed de ogen opwaarts te rich-
ten, kreeg wellicht een fi-
guurlijke stomp in de maag,
want daar hing te lezen dat
de Almaprijzen de lucht in
gingen ...
En jawel, daar ligt 'm de
kneep: dat stoot ons studen-
ten nogal tegen de borst.
De optie om de Almaprijzen
de hoogte in te jagen werd
genomen op de voorlaatste
vergadering van de Raad voor
studentenvoorzieningen (RVS)
Het is namelijk dat orgaan
dat de subsidies van de staat
krijgt (zo'n slordige 200 mil-
joen) voor de sociale sektor
aan deze universiteit (huis-

ouders.

--Het grootste bezwaar in het
oude zeer van de studiebeur-

zen. Ze worden namelijk al
jaren niet meer geindekse~rd,
dus ze blijven beneden de kos-
ten- en loonevolutie.
Het studiebeurzensysteem deugt
niet vanwege de basis waarop
de beurskriteria zijn vast-
gelegd. (o.a. de maximumbeurs
bedraagt slechts de helft van
de re~'e studiekosten - HIVA)
En daar komt een prijsstijging
nog eens bij; de beurzen wor-
den natuurlijk niet herrekend
op basis van de gestegen voe-.
dingskosten!
Oe studenten willen geen nu-
merus clausus, oké, dan maar
op deze manier ••.bij de minst
begoeden ••.nu ook al in de A1-
ma •••

--In het verleden is al geble-
ken dat bij prijsverhogingen
het aantal Almagangers terug-
liep. Er diende daarom per-
soneel afgedankt te worden
(later steeg het kli~ntèel ..
weer, maar personeel kwam er
niet meer bij.) Dit leidde al

tot stakingen van datzelfde
personeel.
Als studentenbeweging stelt
de ASR; dus ook SR, zich zo-
veel mogelijk solidair op
met het personeel .
Bovendien is het personeels-
bestand nu minimaal, d.W.Z.
met minder kan gewoon niet.
Waar·gaan dan de besparingen
vallen? Nieuwe, supplemen-
taire prijsverhogingen 7

--We kunnen ons trouwens vra-
gen stellen over het deficiet
van A1ma. De begrotingspost
voor herstelwerkzaamheden
stijgt maar liefst met 2 mil-
joen (kwam van 5,5 miljoen)
Direkteur Mangelschots liet
zich bovendien ontvallen dat
hij de A1mabegroting (totaal
tekort is 66 miljoen, eigen-
lijk deficiet is 7 miljoen)
opzettelijk pessimistisch
had opgesteld " .••dat kan
nooit kwaad .••" (RvB 28.10.80)

--Wist je dat er een ver-
.band bestaat tussen de Alma-
prijzen en de lagere prijzen
in de privésektor 7 Ga dan
maar eens wat eten in een ver-

prijsstijging
vesting, peda's, restaurant,
p.M.S., medische dienst ... )
En 0 wonder, de kosten stegen
sneller dan de subsidies van
ons rijk. Dus: een put, een
deficiet. (16 miljoen fr.)
Vorig jaar ontstond identiek
dezelfde situatie. Toen vroe-
gen de studenten die in de
RVS de kruimels van tafel mo-
gen vegen (in het kader van
het medebeheer natuurlijk)
dat tekort terug te spelen
naar de staat. En nogmaals:
de Staat kwam haar verplich-
tingen na, in de geest .van de
wet van '60 en deze bepaalt
nog steeds dat de Staat de
sociale ~ctor van de univer-
siteit moet financieren (en
verdorie alle andere offi-
ci~le sociale sektoren natuur-
lijk ook, maar dat zijn andere
wetten. En dat gebeurt soms
ook wel hoor: op 't ministerie
goed verdienen, weetjewel , eet
je aan 48 fr. Goed hé\
willen tenietdoen ..." Hmmm!
De toeslag voor niet-studenten
verhoogt van 35 naar 40 fr.
Verder werd er ook nog ges pro-

vervoZg van p.l

STUDIEFINA~CIERING
We dachten dat er een
verbetering van het beur-
zenstelsel in aantocht
was, maar nu soreekt men
van leningen ?

Inderdaad, in de loop van de
aktie tegen de verhoogde in-
schrijVingsgelden waren hevige
kritieken gerezen op de toe-
kenninQsvoorwaarden en de uit-
kerinostechniek van het be-
staande stelsel. In het toen-
malige SP-kabinet wilde men toel
inqaan 00 de voorstellen van
Ward Bosmans~ sociale dienst
K.U.Leuven, om het beurzenstel-
sel grondig te wijzigen en ver-
beteren. In principe gebeurde
dat ook, want in de voorstellen
die op tafel lagen zouden de
volledige studiekosten onder
de vo~ van een beurs worden
uitgerekend aan alle minvermo-
genden, die slechts over het
socio-vitale minimum beschikten
Naarmate het netto-belastbaar
inkomen van een gezin met stu-
dent(en) ten laste boven deze
onderorens uitsteeQ, zou het
beurs bedrag dalen.' Zodoende zou
elk oezin waarvan het inkomen
het socio-vitale minimum met
niet ~er dan de studiekosten
overschrijdt een beurs ontvan-
gen.
Alle qeledingen geraakten
het eens over dit ~rin-

cipe, maar dan kwam de
kat Ory de koord. Hoeveel
gaat dat kosten ?

Om konsekwent te blijven met de
orincioiële uitgan~sounten zou
een meeruitgave van een half
miljoen nodig zijn.

Deze waren uiteraard
niet beschikbaar ?

~een, meer nog. Een spreiding
van de huidige beurzen over de
inkomens van de gezinnen bracht
aan het licht dat iets meer dan
de helft van de huidige beurs-
gerechtigden, tenlaste waren
van een gezin dat over minder
beschikt dan het socio-vitale
mtniMum.

Hoeveel oezinnen bevinden
zich in die situatie?

Het Qaat hier om on~eveer 11.000
oezinnen van het type: echtnaar
met één studerend kind en thuis-
blijvende vader of moeder.
~et socio-vitale minimum (S.V.~)
bedraaot hiervoor 28.674 fr.(7B
netto-~elastbaar per maand, kin:
derbijslag inkluis. Dat bete-
kent een jaarinkomen van om en
bij de 350.000 fr. netto. De
verteoenwoordiger van het kabi-
net Nationale I)ovoeding rekent
het echter niet -~o,t zijn OIJ- -

dracht om aan deze mistcestand
teQemoet te komen. Daarvoor zijr
er andere ministeries ...

Heb je enig idee hoe
qroot de beurs zal zijn
voor een dergelijk ge-
zin ?

Ze zullen uiteraara recht hebber
00 de nieuwe maximumbeurs, die
is gesteld op 60.000 voor een
kotstudent. Voor de overige stu·
diekosten zijn de ~ezinnen aan-
aewezen 00 het inkömen dat ze
verwerven uit hun kinderbijslao
en belastingsaftrekken, "ebon-'
den aan het' aantal nersonen ten
laste. I)~wille van de rekenkun-
dige eenvoud schat men dit 00

noo eens 60.000 fr. Samen be-
tekent dit dan 120.000 fr. ofte
de vo11edioe studiekosten, zo-
als blijkt"uit de budqetenouéte
van het ~IVA ( Hoger Instituut
van de Arbeid). De maximum-
beurzen zijn 00 dit ooenblik
hooer en lonen te~en de 80.000
fr: aan, zodat om"oolitieke re-
denen een over~angsoeriode zal
worden ingelegd. Dm de maximum
beurzen gestadig te laten afne-
men.
Voorwaar geen roze~eur voor de
55 % sub- S.V.~-ers.

! poor deze besparing komt het

ken over het overhevelen van
begroting~posten (naar Paus-
kollege en Gasthuisberg), een
bedrijfsbijdrage voor de per-
soneelskring A1ma, en de mo-
daliteiten voor de verhuur
van Alma II
Het ASR huurprijzenvoorstel
werd gewijzigd. De raad van
Beheer beklemtoont dat de be-
langrijkste taak van de ASR
hierbij, erin bestaat, uit te
maken of de kandidaat-huurder
~en studentenorganisatie is
of niet. Indien dat niet zo
is, behoudt de Raad van Be-
heer zich het techt voqr om
eventueel zelf toestemming
te geven voor de verhuur.
Tot slot nog dit: velen in
de Raad van Beheer, niet enkel
wij, de studenten, maar o.a.
ook prof. Bundervoet spraken
hun bezorgdheid uit over het
forse karakter van de prijs-
stijging.

Sociale raad, werk-
groep Alma.

bud~et dan weer in evenwicht,
natuurlijk. Spijtio Qenoeo zal
ook dit niet volstaan. ~ant de
kas van de Dienst voor Studie-
toelagen is leger dan we dach-
ten. Het SP-CVP kabinet bracht
er ons inmiddels van on de hoon·
te dat de 2 miljard reserves
uit overbegrotinqen van vroeoer
volledig verschwunden zijn.
Waar naar toe weet niemand!

Is dit niet schandalig
als we weten dat de beur-
zen sinds 6-7 jaren op
de indeks achternahollen ?

Uiteraard, maar er is meer. De
Begroting 81 is 400 miljoen on-
der de behoeften opgesteld. De
administratie ziet zich aldus
genOOdzaakt om het deficit op
de bearoting 82 te verhalen,
m.a.w. binnen dit en 2 jaar is
de kas leeg.
Daarom staan we nu 00 een breek
punt.
Sociale diensten, vakbonden en
studenten verzetten zich met
klem tegen leningen. Ze noemen
leninoen a-sociaal omdat ze een
finanéieel risico opdringen aan
minvermo~enden. Dat is een dui-
delijk en algemeen standpunt:
oeen leningen.
Do het vlak van het lager secun
dair onderwijs is men echter
niet zo duidelijk ~eweest. ~et
de inste~ino van verscheidene
schoolhoofden op de Hoge Raad
werden de beurzen voor de leer-
~lichtioen afgeschaft. Zogezegd
om alle middelen te koncentre-
ren 00 de niet-1eerolichtinaen.

gelijkbare stad, en-reken het
verschil eens uit (dat geldt
ook voor ACCO en de kursussen)
Een verhoging van de A1ma-
prijzen heeft dus een weerslag
op de totale Leuvense bevol-
king.

De juistheid van al deze argu-
'menten werd overigens toegege-
ven op de RvB van de A1ma, al-
hoewel soms geminimaliseerd.
De enige argumentatie die er-
tegenover geplaatst wordt is:
er is een tekort. het geld
de staat wil het niet geven.
ERGENS: Waarom dan niet een
solidariteitsbijdrage van de
proffen, die kunnen toch ook
in de A1ma eten, verleden
jaar zelfs onder de re~le
kostprijs ? Ze eten echter
ook wel eens in de peperdure
Facu1ty Club, deficiet daar:
6 miljoen. Alma deficiet: 7
miljoen. Hun 6 miljoen zou
vlotjes uit onze inschrij-
vingsgelden bijgelegd worden
door de universiteit! en wij
betalen maar! Wat je al niet
moet uitvinden .om jongeren
weg te houden van de unief ..
Sociale raad stelt dat de de-
mocratisering van het onder-
wijs in geen geval verwaar-
loosd mag worden. De sociale
sectoren worden overal af-
gebroken omdat er geen geld
is. Natuurlijk is er voor
niemand geld als je de defen-
sie-uitgaven verhoogt, geen
inkomensnivellering nastreeft
en de enorme fiskale fraude:
200 miljard of meer 7 Vooral
bij de 10 % hoogste inkomens-
klassen, maar liever ongemoeid
laat. We weig~ren onze eigen
sociale sector te bekostigen
(waa~toe dient ze dan nog 7),
zeker als het studiebeurzen-
stelsel, waar alles om draait
niet deugt.
Daarmee kunnen we het wel
stellen, als achtergrondinfor-
matie bij een prijsverhoging.
Laat je vooral niet verleiden
door louter ekonomische argu-
menten: Alma is geen privé-
bedrijf, maar een deel van de
sociale sector!
Tenslotte nog dit: de prijsop-
slag zou in een eerste blok
ongeveer 4 fr. bedragen (la-
ter meer). De strategie zou
in een geleidelijke prijsaan-
passing liggen: " ...dat zullen
ze toch bijna niet merken, zo
voorkomen we al te heftige
reakti es ..." (RvB 28.10.80)

:;ociale raad, Werkgroep Alma

•
Hel kan de minister uitzonderin
'gen maken voor bepaalde afdelin
gen en richtingen van het L.S.O
Dit is een gevaarlijk nrecedent
00 twee~rlei gebied.
Vooreerst betekent nu elke ver-
lenging van de leerplicht een
afwenteling van een deel van de
kosten 00 de bevolking.
Bovendien is het princine van dl
selektiviteit ingevoerd. De o-
verheid kan in het secundair
onderwijs bepalen aan welke af-
delingen steun kan verleend •
worden; ze beschikt over finan~
cies om de studiedeuze te befn-
vloeden. In het laoer secundair
onderwi.i sis men hët breekount
dus voorbij en wel in liberale
richtinq.

I';atzijn volgens jou de
vooruitzichten?

Dit is moeilijk te zeggen. Maar
de volledige sociale sektor
staat volgens mij voor een don-
kere oeriode. De overheid zal
alles in het werk stellen om
haar subsidies te verlaoen. Het
voorspelde tekort van 160 mil-
jard op de staatsbeoroting en
de drastische maatregelen van
de herstelwet kunnen' hierover
geen twijfel laten bestaan.
Eyskens stelt overigens dat ge-
zien het groter dan verwachte
tekort nog een beetje zal be
spaard moeten worden op Natio-
nale Oovoeding en Sociale Leker
heid ( D~ 8-1-'81)
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NIEUW- RECHTS EN DE VERZORGINGSTAAT
EEN GEVECHT OVER 15 ROUNDS.
VADERTJE HAYEK.
BID VOOR ON S.
Twee VETOS geleden (VETO 7/4 van begin decem-
ber) kon je een eerste bijdrage lezen van een
reeks van vier over VERZORGINGSSTAAT (VS).
Daarin kwam vooral aan bod wat VS is en hoe
en waarom het ontstaan is. Een kadertje aan
het slot van het artikel meldde toen al hoe
de ree~s er verder zou uitzien. Deel 2 bv.
zou handelen over de kritieken op het inkap-
selings-en beheersingskarakter van de VS.
Vorig nummer al had dit deel moeten verschij-
nen Mea maxima culpa dus en met enige vertra-
ging zijn we er nu dan wel aan toe. Tweeweke-
lijks (bij elke nieuwe VETO vanaf heden) wer-
ken we de reeks dan verder af: deel 3 over de
VS in België en deel 4 over het psychosociale
en sociokulturele aspekt van de VS (is het re-
sultaat werkelijk meer welzijn en geluk?).
Come and see next VETOS, maar nu eerst deel
2: NIEUW-RECHTS TEGENOVER DE VERZORGINGSSTAAT
IDEE.

ROUND 1-3"
INLEIDENDE
VERKENNING
VAN DE'
OPPONENTEN
Bas1s voor deze b1jdrage 1s
het werk van politiek-filoso-
fisch denker F.•A. von HAYEK,
een van de tenoren van de
nieuw-rechtse, neo-konserva-
tieve stroming van de tweede
helft van onze eeuw. Zijn ge-
schriften leveren een mooi
overzicht van wat in EXTRE~
NEO-LIBERALE KRINGEN zoal
aan denkwerk verricht wordt.
Bv. over het principe van de
VS hebben ze bij monde van
Hayek nogal wat kritische be-
denkingen, vanuit hun eigen
filosofische basisidee~n. Het
kan alleen maar verrijkend en
boeiend zijn onszelf met dat
idee~ngoed te konfronteren,
we kunnen ze dan afwegen en
in rekening brengen of ver-
werpen. Het volgende overzicht
van Hayeks belangrijkste op-
vattingen in dit verband is
vooral samengesteld op basis
van vooral zijn pub1ikaties
"The Road to Serfdom" (1946)
en "The Constitution of Liber-
ty" (1960).

Globaal gezien vecht Hayek
(en met hem het ekstreem neo-
liberalisme) niet zomaar per
definitie het principe aan
van het bewerken van een WEL-
VAARTSSTAAT. In tegendeel,
ook hij vindt dat een reeks
sociale voorzieningen en wets-
regels best kunnen en zelfs
eventueel nodig zijn om het
welzijn van een bevolking te
waarborgen. Maar ... hij zet
zich wel af tegen de heersen-
de visie (ên praktijk) dat de
welvaartsstaat enkel te rea-
lizeren zou zijnïërcïc)rmiddel
van steeds groeiende staats-
interventie. Sociale en eko-
nomische planning opgelegd
door de staat en de staat
alleen,in het gemeenschappe-
lijke welvaartsbelang van de
bevolking, is volgens Hayek
levensgevaarlijk. Het leidt
regelrecht en onafwendbaar
naar een FUNDAMENTEEL ONVRIJE
MAARSCRAPPIJ. aldus Hayek.

De welvaart garanderen door
de staat als een "bemoederend
vadertje" (sic) te laten heer-

sen over de bevolking in de
vorm van een ver doorgedreven
verzorgingsstruktuur is een
prototype van zo'n (na-oor10g-
se) STAATSPLANNING. Voor de
heropbouw van de wereld na de
5-jaarse zondvloed heeft de
staat zich opgeworpen als ma-
nager van de ekonomische, so-
ciale en politieke wederge-
boorte. Het socialisme als
idee~ngoed moge intussen op
de terugweg geraakt zijn. ·het
verval van deze volgens Hayek
gevaarlijke stroming (want
eveneens bewerker van een on-
vrije maatschappij) is opge-
vangen door de VS. die de
kollektieve planning even-
eens in het vaandel voert en
daarmee de nadelen van het
socialisme in zich realiseert.
Welke nadelen dan wel en waar-
om ?

ROUND4-10:
RAKE
KLAPPEN
Hayek haalt het socialisme
(en ook de XS volgens dezelfde
ideeën) neer door het te stel-
len tegenover zijn eigen libe-
rale waarden en idealen, die
daar frontaal mee botsen.
Het zuivere liberalisme werd
begin deze eeuw meer en meer
verlaten voor een sociaal-ge-
richtere politiek. Oat heeft
een shift veroorzaakt van het
geloof in een aantal idealen
en dientengevolge van die
idealen zelf. Ongemerkt is
daarmee echter ook een ver-
andering van de sociale orde
gepaard gegaan. Door de ten-
dens immers om de overvloeden
te gaan verdelen op basis van
kollektivistische principes
(om de snelle groei bij te
kunnen houden), is veel van
de ekonomische vrijheid in
de maatschappij verloren ge-
gaan. En daarmee ook en voor-
al veel van de politieke en
individuele vrijheid.

Dat alles ligt dus - steeds
volgens Hayek ! - aan een
socialistisch getinte plan-
ning, waarvan bv. de VS deel
uitmaakt. Zo'n planning is
gebaseerd op een sterk cen-
traal beleid dat kompetitie
tegengaat en zijn aktivitei-
ten organiseert op basis van
een middelmaat-blueprint van
de noden van de bevolking.
Een soort syndikaal korpora-
tieve organisatie in handen
van monopolies dus.

Men zegt wel es dat deze
evolutie onvermijdelijk is

en was vanwege de enorme
technologische vooruitgang en
de schaal verg roti ng. Ininers.
zelfs in het- kapi ta 1isti sche
Westen kan men deze tendenzen
waarnemen. De gekompliceerd-
heid van de maatschappij
dringt een ordening en een
vaste planning op langere ter-
mijn op (bv. de verzorgings-
staat) .

met ruwe trekken geborstelde
theoretische beeld. De verzor-
gingsstaat. ook in een kapi-
talistische maatschappij,
helt daar naar over en wordt
dus op basis van dezelfde
theoretische analyse verwor-
pen, vanwege het risiko op
verregaande en onduldbare on-
vrijheid.

De welvaart moet op een andere
leest geschoeid zijn. Er is
mogelijkheid op welvaart met
echte vrijheid en veiligheid,
als elk individu zijn kans tot
ontplooiing krijgt op basis
van open, eerlijke konkurren-
tie en kompetitie. Zonder de
dwang om in een vooraf strak
vastgelegd patroon te funktio-
neren, zal de kompetitie van-
zelf de gemene deler opleve-
ren. Trouwens, zegt Hayek nog,
het heeft geen zin om de abso-
lute materi~le gelijkheid na
te streven. Het gaat hem veel-
eer om een fundamente1ere ge-
lijkwaardigheid die op tole-
rantie gebaseerd moet zijn.
De vrije keuze, gelaten aan
iedereen, zal een verantwoor-
delijkheidsbesef en een indi-
viduele vrijheid opleveren.

ROUND 15
OF ON-
BESLIST?

Tot daar een weergave van de
idee~n en uitspraken van Hayek
over socialisme, VS en zijn
alternatieven vanuit neo-li-
berale hoek daarop. In de
vorige bijdrage is al gewezen
op het gevaar van deze nieuw-
rechtse kritieken op de begin-
selen van de verzorgingsstaat
(om ze te vervangen door een
ander soort welvaart). Zo kan
en moet over de redeneringen
van Hayek gezegd worden dat
ze al te theoretisch-filoso-
fisch en irreeë1 zijn. Het
overdreven 'doortrekken van

de negatieve interpretatie
van het socialisme, tot in
het absurd bijna - hoewel
vertrekkend van terechte be-
weringen eventueel - gaat
samen met het dromerig-
utopische karakter van het
eigen liberale alternatief.
Een kritische benadering is
dus aangeraden.

Als alle mensen fundamenteel
"goed" zouden zijn, kon mis-
schien over het ekstreem-li-
berale voorstel eens nagedacht
worden. Misschien zouden dan
de vrijheidsbeginselen onkreuk-
baar te handháven zijn. Maar •..
Hayeks opvattingen laten zo
onaanvaardbaar veel ruimte .'
voor de allersterksten om de
wetten van de jungle ombe-
schaamd toe te passen. Dan 1s
een maatschappij zonder de no-
dige, verregaande bescher-
mingsmaatregelen voor de be-
dreigde meerderheid, niet
leefbaar. Een ordeningsprin-
cipe als de verzorgingsstaat
garandeert zulke bescherming
tegen eventuele repressie en
manipulatie van kleine, maar
machtige minderheden die niet
tegen hun iegen vrijhiedside-
alen bestand zijn waar het
de andere betreft.

De kritiek dat zo'n planmatig
geordende sociale maatschappij
afhankelijkmakend en beperkend
zou zijn, is niet onterecht.
Blijft alleen de fundamentele
vraag voor elke lezer ter over-
weging: ·wat weegt het zwaarst 7
de opgave van zekere. beperkte
vrijheden individueel voor het
algemeen welzijn wat bescher-
ming en veiligheid oplevert
(een andere vrijheid dus 7);
of: de individuele vrijheid
onkreukbaar en absoluut laten
prfmeren. met alle risiko's
vandien. Het is een keuze.
Je maakt die keuze vrij of
niet, afhankelijk van waar je
waarden en idealen liggen en
hoe zwaar je tilt aan de res-
pektievelijke konsekwenties
die het heeft.

J.H. Verbanck.

Vervolg van p.3

tegen betalend onderwijs~
,A.antasting van het recht OP een
beurs die toereikend is, is een
aanslaQ 00 het inkomen van vele
gezinnen met studerende kinderer
die ook nu al door de levens-
duurte en de gevolqen van de
herstelwet getroffen zijn.
De vakbonden zien dit maar al
te noed in. Als de studenten de
situatie van de werkende bevo1-
kinq willen begrijpen, dan zijn
de YOQrwaapden aanwezig yoor he'
innemen Yan gemeenschaooe1ijke
standpunten, Rond de 1ènin~en
is net front vooralsnog hecht.
~ar de studenten moeten dit
met akties onderssteunen, zodat
de overheid ziet dat niet ieder·
een zijn opvattinoen inruilt
om de krisis te hè1pen bestu-
ren.

Hiertegen nu verzet Hayek zich.
Door het wegnemen van de kom-
petitie verdwijnt ook alle
kreatieve inbreng van het in-
dividu, dat zijn intelligentie
en kennis niet meer doet ren-
deren. Dat betekent niet dat
in een kompetitiesysteem niet
een sociale zekerheid en een
wettelijke beschermingsstruk-
tuur moet zijn ingebouwd.
Alleen: die nutsvoorzieningen
en de planning moeten of mogen
niet het totale ekonomische
proces beslaan. Zo'n alles
omvattende ,kijk daarop is
juist vanwege die schaalver-
groting toch niet meer zinvol
mogelijk. Een open en eerlijke
kompetitie kan wel nog gek06r-
dineerd worden en dat zal de
maatschappij dan ook de impul-
sieve, kreatieve wind niet uit
de zeilen halen.

Trouwens, een planmatig staats-
managment betekent dat een
kleine minderheid binnen het
gamma van individuele keuzes
die leden van de maatschappij
kunnen hebben. een doorsnee-
keuze moet maken. Dat laat
zowat iedereen met een zekere
ontevredenheid achter en, meer
nog, iedereen moet verplicht
worden om aan de grootste of
nuttigste gemene deler deel te
hebben zonder eigen inbreng.
Het socialisme is trouwens
~ fundaMenteler ondemokra-
tl$ch, aldus steeds door Hayek,
want die dwang op de meerder-
heid om meer overeenkomst te
vertonen dan er eigenlijk tus-
sen de indiyiduen onderling t
is. kan niet meer op zachte
parlementaire manier bereikt
worden. Meer en meer wordt de
verantwoordelijkheid voor het
opstellen van de ingewikkelde
planning afgeschoven naar een
kransje technokraten. Hun oor-
deel is bepalend, d9Qrs1agge---.
Dat alles is voor de oninge-
wijde niet meer kontroleer-
baar en de lijn van het kol-
lektief kan op arbitraire
basis gestuurd worden door
die enkelingen naargelang
het hun invalt, afhankelijk
van hun oordeel over die of
die toevallige situatie.
Deze hele ekonomische evo-
lutie - die de veiligheid
van de bevolking tot in het
abs~rde (voor Hayek) pro-
beert op te voeren door de
vrijheden drastisch in te I

krimpen - heeft onvermijde-
lijk konsekwenties voor de
politieke en sociale situa-
tie van het individu. Het
individu moet nergens nog
vrij kiezen, alles wordt
hem bedisselend opgelepeld
door mama/papa (hermafro-
diet) staat. Geen eigen
verantwoordelijkheden of
stimulerende risiko's meer
te nemen. De planner mono-
poliseert, konformeert
totalitair; de hele arbeids-
verdeling leidt tot sterke
afhankelijkheid ...
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Voor Hayeks liberalisme kan
zulks absoluut niet. Als -
zoals voor hem - idealen
als individuele vrijheid
door bv. het vrije markt-
konkurrentie principe abso-
luut primeert, kan een maat-
schappij niet meer door de
beuge 1, die ook maar en,igszi,ns
overhelt naar het hierboven
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Deze reQering volgt een cen-
trum-rechtse to liberale koers.
De ze1ffinancierinq van de so-
ciale voorzieningen door haar
~ebruikers hoort daar perfekt
in thuis: verhoging AL~~-prijs
verhoqin1 huurprijzen, 1eninoen
Een halt toeroepen aan deze af-
braakoo1itiek zal niet in de
Hoge Raad kunnen ~ebeuren, maar
door aktie aan de basis. Oe Ho-
ge Raad bereid enkel een advies
tnt de~reet voor.

Zullen de studenten weer
niet qersoleerd staan zo-
als bij de 10.000 ?

'k Denk dat de huidioe wendino
vooral de minvermogende gezin-
nen treft. Voor de 10.000 was
dit slechts gedee1t'lijk waar,
het was een principegevecht:
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BUITENLAND

EL SALVADOR - SOLIDARITEIT
EEN 'JQLK

BE'lRIJDT ZICH
El Salvador : kleinste land
in de landengte van centraal-
amerika, omgrensd door Nicara-
gua, Guatemala, Honduras en de
stille oceaan. Enkele nuchtere
basisgegevens, die voor zich-
zelf spreken :
oppervlakte: 21 000 km (= on-
geveer grootte van Vlaanderen)
bevolking: 5 miljoen inwoners
waarvan 60% op het platteland,
met een migratie van 5% per
10 jaar naar de hoofdstad San
Salvador.
levensverwachting : 55 jaar
kindersterfte: 58,3 per 1000
analfabetisme: 40,5%
artsen: 1 per 3 650 inwoners
(vgl. Be1gi~ : 1 per 550 inw.)
woningen : tekort van 281 000

(35%)
sanitaire voorzieningen:
tekort van 98%
drinkwater: tekort van 50,4%
verdeling van de grond:
0,02%vd bevolking: 39,5%van

de grond
:22,0% "
:57,5% "

91,4% "
1,9% "

IOFFIE ENGROND.
1821 : El Salvador wordt on-
afhankelijk van Spanje. In
plaats van de vroegere kweek
van indigoplanten, begunstigt
de overheid vanaf 18BO de
koffieproduktie. Deze o~er-
schakeling naar koffieproduk-

Tot 1930 nemen burgers ( uit de
hoogste, bezittende klasse)
het presidentschap waar. De
wereldkrisis van '29 laat
zich ook voelen in de koffie-
produktie en zorgt voor
extra-problemen en uitgaven.
De lonen van de landarbeiders
worden verlaagd, hun situatie
verslechterd, het verzet groeit.
Vanaf dit ogenblik doen de bur-
gers meer beroep op de strijd-
krachten om de krisis te over-
winnen en de situatie weer te
kontroleren.
Vanaf '30 nemen de militairen
zelf de macht in handen en
regeren onafgebroken, op twee
uitzonderingen na, zonder bur-
gers in hun gelederen. Presi-
dent worden zonder de volledi-
ge steun van het leger is
vrijwel onmogelijk.

BOEREN-
OPSTAND

Gepolitiseerd door de steeds
slechter wordende leefom-
standigheden, komt er, vooral
in de grote steden en in de
koffiestreek, langzaam een
sociale beweging op gang.
Er breekt verzet los, in een
van meet af ongelijke strijd
door het overweldigend aantal
regeringstroepen, dat bloedig
onderdrukt wordt. President -
generaal Martincz verdedigt,
in een 'geslaagde' aktie, de
belangen van de heersende
klasse, en leidt de moordpar-
tijen op ongeveer 30 000 men-

tie brengt een belangrijke
landhervorming met zich mee.
Voorheen ~onden families
beschikken over gemeenschapr
pe1ijke grond en in eigen
behoeften voorzien. Vanaf nu
wordt het mogelijk grond tnt
eigen bezit te maken op voor~
waarde dat deze gronden voor
koffiekweek (= uitvoer) bestemd
worden. Zo wordt rond de eeuw-
wisseling de mogelijkheid van
grootgrondbezit gecrelerd.
Kleine lapjes grond, van min-
dere kwalitiet, zijn het "bezit"
van duizenden mensen, die erop
wroeten in de valse hoop hun
grondje te laten renderen en
niet om te komen van honger.
El Salvador wordt de derde
koffie-uitvoerder van latijns-
amerika.

OUDSTE MILITAI-
RE REPUBLIEK

sen (op een toenmalige bevol-
king van 1 300 000).
Farabundo Marti leeft tot op
heden voort binnen het verzet;
zijn naam werd gegeven aan de
verenigde volkslegers.
Door deze massamoord werd de
gehele progressieve en oppo-
sitiebeweging in E.S. uitge-
roeid, vermoord. Het zal ja-
ren duren voor er weer een
stevig georganiseerd verzet
mogelijk is.
Ook binnen het leger worden
alle pogingen tot democrati-
sering in de kiem gesmoord.

15 OKTOBER "79
Na twee jaar diktatuur van
generaal Romero, plegen
Guttiêres en Majane, twee
militairen, een staatsgreep.
Ze vormen, geYnspireerd door
de VS, een burgerlijk-
militaire junta. Ze willen,
door (SChijnbare) 1andher-

vormingen en (misleidende)
toegevingen aan het volk,
de revolutionaire beweging
en de krachten van de volks-
organisaties breken.
Samen met deze "hervormin-
gen", komt keiharde re-
pressie. Wie niet akkoord
gaat met het regime ver-
dwijnt, wordt gemarteld,
vermoord. Offici~e1' neemt de
junta, die 'strijdt tegen
de extremistische bewegingen,

in staat van paraatheid voor
de kust heeft liggen en haar
t,roepenconcentraties op het
eiland Vieques voor de ES
kust verhoogt.

Alhoewel de dreiging van een
US-interventie, direkt of indi-

rekt, door het FDR/FMLN niet
uit het oog wordt verloren,
wordt overal in het land het
eindoffensief voorbereid. Een

uiterst rechts en uiterst
links', afstand van deze
gewelddaden. Toch zijn de
banden tussen de extreem
rechtse terreurgroepen
zoals Orden, en het leger
algemeen bekend. Kranten
gev~n cijfers tussen 5000
en 10 000 doden, dit jaar ver-
moord. In realiteit zal het
aantal rond 30 000 liggen,
omdat de meeste doden en ver-
misten niet aangegeven worden.

VERZET
Het verzet groepeert zich
steeds meer, organiseert zich
steeds beter. In april '80
wordt het FDR opgericht,
frente democratice y revo1u-
cienarie, een politieke
eenheidsorganisatie, die syn-
dicaten, volksorganisaties,
verschillende oppositiepartij-
en (linkse partijen, sociaa1-
demokraten en federatie van
kleine ondernemingen) en het
bevrijdingsleger Farabundo
Marti groepeert. Het FDR
krijgt de steun van 80% van
de bevolking, waaronder vele
vooraanstaande personalitei-
ten, o.a. oud-ministers en
krist~democraten die Duarte
en Ehr1ich, de kristen-
demokraten in de junta, niet
langer willen steunen. De
moord op Mgr. Romero, op 24
maart '80 radicaliseert de
middenklasse, die zich aan-
sluit bij het FDR.
Het FDR strijdt op alle
fronten tegen de junta en
stelt als alternatief een
totaal-programma van een
revolutionaire regering,
gebaseerd op democratische en
pluralistische grondprincipes,
met onvoorwaardelijke struktu-
rele veranderingen. Het FDR
controleert verschillende
bevrijde zones op militair,
economisch en onderwijsvlak.

HUIDIGE SITUATIE :
DRIE GROTE KRACHTLIJNEN

1. verdeeldheid in de junta en
het leger

2. versterking van de massa -
bewegingen

3. grotere aktie van het FMLN,
bevrijdingslegers Farabundo
Marti.

De verdeeldheid in de junta en
het leger is d~ide1ijk. In
december '80 werd Majano, het
enige gematigde juntalid, die
dialoog met de oppositiebewe-
gingen voorstelde "weggeran-
geerd" en op militaire zending
naar Madrid gestuurd. Majane
leeft nu ondergedoken en zijn
recente uitspraken gaan steeds
meer in de richting van steun
aan het volksverzet.
De druk op de christendemo-
kraten in de junta wordt steeds
groter. Het leger heeft te
kampen met een hoog aantal
deserties en algemene demo-
ralisatie. Vele soldaten
gaan de 'dreiging' van het
verzet vrezen (vb : 1n de
bevrijde zone van Morazan zijn
2000 a·4000 soldaten ver-
dreven door het FMLN.)
Het leger kan nu rekenen op
steun vanuit VS, vooral
financieel, op huurlingen,
verscherpte waakzaamheid van
de VS, die 8 oorlogsbodems

grote algemene staking, die
tot de volksoverwinning zou

worden doorgevoerd, wordt in
FDR-kringen aangekondigd voor
de tijd rond 10 januari. Met
deze staking hoopt het FDR de
militaire slagkracht van het
volksleger op te voeren, zo-
dat het verzet in El Salvador
zich volledig inschakelt
in het eindoffensief. Naar ver-
luid zijn 80.000 arbeiders en
boeren klaar om de algemene
staking te beginnen. Deze zou
onomkeerbaar worden volgehou-
den tot de overwinning. Het
FDR meent dat de machtsoverna-
me van Reagan niet zal kunnen
stuiten wat de kracht en de
verbeelding van een moegetergd
volk bewerkt: een demokratisch,
revolutionair bewind dat een
einde maakt aan de ongerechtig-
heden en een socialistische
maatschappij zal opbouwen. Vol-
gens woordvoerders van het FDR
is het officiële leger volledig
van de bevolking gelsoleerd
en zal het daarom, zelfs al
krijgt het veel steun van de
V.S., geen kans meer hebben
om het volk te bedwingen in
de opgang naar de b~vrijding.

PRIKAKTIE
Zoals bekend is er in de golf
van verontwaardiging na de
moord op aartsbisschop Romero
ook in Leuven een zgn. El Sal-
vador komitee opgericht. Het
is aangesloten bij het Vlaamse
El Sa1vadorkomitee en verde-
digt dezelfde zaak: verspréi-
den van onvervormde informatie,
morele en finaciële steun aan
het FDR als vertegenwoordi-
ger van het Salvadoriaanse
volk, druk op de regering uit-
oefenen om haar tot stelling-
name te dwin~en.
Half december "bezette" het
komitee met een 40-tal mensen
de les van L. Tindemans, voor-
zitter van CVP en EVP. De ak-
tie werd vreedzaam beëindigd
nadat Tindemans een gesprek
beloofde, waarin hij het stand-
punt van CVP en EVP zou ver-
duidelijken. In de 90 min. du-
rende discussie di.e later op
de avond volgde, verklaarde
Tindemans dat de CVP en EVP de
kristendemokraten in de jun-
ta zullen blijven steunen,
maar dat de twee kristendemokra-
ten in de junta, Duarte en Ehr-
lich, de junta moeten verla-
ten als de grondvoorwaarden
voor regeringsdeelname, nl. de-
mokratisering van het regime,
verantwoorde mensenrechtenpo-
litiek, grondige sociale her-
vorminqen.en ~teun van het pro-
gressieve deel van het leger
o.l.v. Majano, niet werden
vervuld. De CVP is ook op de
hoogte van de Amerikaanse ope-
raties binnen het Salvadoriaan-
se leger en Tindemans verklaar-
de dat een interventie van de
VS niet onwaarschijnlijk is.
Het El Salvador komitee deelt
mee dat er een medikamenten-
inzameling loopt (zich wenden
Leuvens El Salvador komitee,
Martelarenlaan 35, 3200 Kessel-
10) en dat er op 17 januari
een nationale betoging komt
met vertrek op het Rogierplein
te Brussel, om 14.00 u.

Zaal J zaliger...
Al van in het begin heeft Ku1-
tuurraad te kampen gehad met
een tekort aan zalen voor haar
aktiviteiten. Dit geldt zowel
voor "programmatie" als voor
"werkgroepen". De animatie-
zaal biedt plaats aan max.
250 toeschouwers en is alleen
voorzien op kleine voorstel-
lingen qua bezetting en decor.
Voor werkgroepen zijn er en-
kele uitgeruste ateliers (klei,
fotografie en zeefdruk), maar
voor de 9 bewegingskursussen
is er geen ruimte beschikbaar!
Aangezien Kultuurraad êên van
de raden van de ASR is, op
haar beurt de offici~le ver-
tegenwoordiger van de studen-
ten, vonden we het logisch om
bij de universitaire over-
heid om hulp te vragen.
Na ellenlange onderhandelin-
gen met het planburo en door
de positieve inbreng van vi-
ce-rector Servotte kregen we
uiteindelijk beschikking over
twee zalen in het leegstaan-
de gebouw van Oudheidkunde
in de Vlamingenstraat. Hier-
voor betalen we een fikse ver-
goeding (1700,- per week, ver-
warming en verlichting).
Rond deze twee zalen zijn ech-
ter een paar vervelende pro-
blemen opgedoken: (1) het
is een zware financiële last
om zalen in slechte staat,
die we slechts 1 of misschien
2 jaar kunnen gebruiken hele-
maal op te knappen; (2) er is
geen sanitair; (3) er is geen
isolatie tussen de twee zalen,
zodat de werkgroepen ballet
en toneel zich moeten concen-
treren tegen een achtergrond
van sambamuziek (salondans).
Door het openen van twee an-
dere deuren van de zalen zou-
den nu zowel het probleem van
isolatie als dat van het sani-
tai~ opgelost zijn. Een klei-

ne (!) moeite dus. De overheid
heeft Kultuurraad dit echter
botweg geweigerd omdat zij
daardoor toegang zouden krij-
gen tot gans het gebouw en
omdat de auto van iemand van
de akademische overheid v66r
de toiletten staat. Die zou
wel eens beschadigd kunnen
worden door de werkgroepen ...

Er werden Kultuurraad alleen
suggesties gedaan om "iets"
in een aangrenzend lokaaltje
te zetten om aan de behoeften
van de mensen te voldoen.
Het planburo stelde de studen-
ten dán uiteindelijk toch
voor om zalen te gebruiken
in het oude, leegstaande ko-
lenmuseum in de Beriotstraat.
Deze zijn kleiner, maar Ku1-
tuurraad zou de garantie krij-
gen er enige jaren te mogen
b1 ijven.
Dit voorstel, dat dus door
verschïl1ende personen al of-
ficieus goedgekeurd was, is
nu echter weer verworpen op
het Buro van de Akademische
Raad. Niemand was erg happig
om Kultuurraad de inderdaad
schandalige redenen mee te
delen: Er kunnen geen 300
vierkante meter vrijgemaakt
worden voor ·studenteniniti-
atieven". Men is er daarenbo-
ven niet zeker van of de stu-
denten de akademische overheid
wel kunnen vergoeden en of
het gebouw wel in goede staat
zal blijven!
Alhoewel de akademische over-
heid overtuigd zou zijn van
de werking van Kultuurraad,
wijst haar houding op een erg
eigenaardige mentaliteit t.O.V.
studenteninitiatieven. Via RVS
en vice-rector Servotte zal
alles nu opnieuw behandeld
worden op het buro A.R.
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ACCO (Academische coöperatieve) zag als
samenwerkende vennootschap het levens-
licht in 1960 •.Maar het ontstond niet uit
het niets. Reeds in de vijftiger jaren s
startten een aantal studenten en profes-
soren met een kursusdienst om via die weg
de studielast te helpen drukken. Vandaag
is ACCO een heus bedrijf geworden met een
eigen uitgeverij, drukkerij en verkoopaf-
deling. Bovendien kan ieder individu er
aandeelhouder van worden en kunnen de stu-
denten een woordje meepraten aan de "top".
Over al dat aardigs hadden wij een gesprek
met de heren Pollens, Van Mechelen, Meus
en Vanslambrouck, die er van in het begin
bijwaren.

I
Er waren studenten die

per

aan
het uitg~vei1' van kursussen
30 - tot 40 -duizend frank

•Jaar verdienden.

I'OU.US~
Keizersstraat 22
3020 Herent 016·23.11.09

VANMECHELEN GuUlaume
Ridderslaan 33
3110 Rotselaar 0164437.66

•••• • ••
MEUS Roger
Bergenhof 31
3111 Wezemaal 01644.46.55

Leopoldsburg 2(4(1935
Acco 18(9(1961

nog iemands kot gaan
leeghalen hé. (betrapt,
nvdr.)Er waren studen-
ten die aan het uitge-
ven van kursussen 30-
tot 40.000 fr per jaar
verdienden. Er zit ei-
genlijk een dubbel as-
pekt vast aan ACCO. E-
nerzijds moet ACCO dus
tegen relatief lage
prijzen haar produ-ten
aan de man brengen. An-
derzijds heeft men de
prijsbeheersing van de
Leuvense markt. Er Ie-
pen hier enorm veel stu-
denten rond. Er is dus
en grote vraag. Indien
ACCO zou verdwijnen, dan
zouden enorme prijsstij-
gingen het gevolg zijn.
ACCO is prijsbrekend
geweest en vandaag de
dag is het prijsleider
geworden. Let wel, niet
alleen de prijs als
dusdanig is belangrijk,
wel de prijs in ve~ou-
ding tot de kwaliteit. Je
moet ook geen korporatis-
me aan de dag leggen te-
genover andere mensen.
T.o.v. het personeel bv.

VETO: Niettegenstaande
het groeiende succes van
ACCO, zien we dat de stu-
denten -de kringen- kur-
sussen blijven uitgeven.
Is er dan iets misgelo-
pen.

ACCO: Je kunt nooit alles
centraliseren, een mono-
polie is altijd gevaar-
lijk. Er moet een zekere
ruimte bewaard blijven
voor de groepen met de
verschillende opties en
mogelijkheden.

VETO: Maar de kursusdien-
sten van de studenten be-
schouwen ACCo toch als
konkurrent?

ACCO: Ja, uiteindelijk
moeten zij kiezen tussen
een goed functionerend be-
drijf en een tijdelijke
bron van inkomsten. Dat
is meestal het dilemma.
Maar voor de meeste krin-
gen is en blijft de kur-
susdienst gewoon een deel
van hun aktiviteiten,
waar zij eventueel nog
een aardig centje aan ver-
dienen. Ik kan mij best
voorstellen dat een fa-
kulteitskring morgen er-
gens een restaurant opent
om te konkurreren met de
Alma. Waarom niet? Blijk-
baar zijn ze daar nog niet
opgekomen.

VETO: Waarachtia, nu je
't zegt:.. -

ACCO: Men mag echter niet
stellen dat de kursusdien-
sten van de studenten te-
gen de ACCO gericht zijn.
In elk geval, de studenten
maken zich hard door te
zeggen: "Kijk, wij ver-
kopen 10 centiemen lager".
Er zou eventueel een taak-
verdeling kunnen komen;
Ook een betere samenwer-
king tr-uwens.

VETO: ACCO wordt tegenwoor-
dig een beetje ervaren
als een reusachtig bedrijf.
Niet meer dan dat. De stu-
denten beseffen blijk-
baar niet dat zij er hun
eigen inbreng kunnen heb-
ben •.

ACCO : Er is misschien
niet zoveel behoefte aan,
hé. Men betaalt die 500
fr. (als Acco-lid koopt
men een aandeel van 500 fr),
men gaat binnen en 't'is
gedaan. Men probeert dat
nu wat op te vangen via
de zaakvoerders die uit

Zolder 1(11(1931
Cursusdienst -+ UW -+ Acco oktober 1951

Oud Heverlee 9(1(1937
Acco 1(10(1960

VAN SLAMBROUCK Hubert
Tiensestr •• t 134
3000 Leuven

Brugge 25(2(1943
Acco 1(4fi968

Het bureatje waar de di-
rektieleden ons opwach-
ten is zeer bescheiden.
Is het hier - zo vragen
we ons af als we er bin-
nentreden - dat het klei-
ne (mosterd)zaadje uitge-
groeid is tot een be-
drijf met een omzet van
meer dan 100 miljoen ?

ACCO : Als we spreken
over het ontstaan van
ACCO moeten we teruggaan
tot het jaar 1951, toen
de kursusdienst opge-
richt werd. Er waren een
paar kongressen geweest
van de toenmalige VVS en
federatie der studenten
in Belgi~ over het sta-
tuut van de student,
over de sociale voorzie-
ningen, ..., kortom over
de demokratisering van
het onderwijs. In Leuven
hebben wij dan samen met
een aantal professoren
getracht een dienst uit
de grond te stampen om
die demokratisering als
probleem in de kijker te
stellen en om tegelijker-
tijd iets konkreet te
doen.

gaat nog altijd een
flinke pak van het stu-
dentenbudget naar de kur-
sussen. Daar wilden wij
dan iets konkreets aan
doen door onze uitgaven
te verkopen tegen minder
dan -1 fr per blad. Zo
was dus de kursusdienst
gestart.

VETO : Hoe is dat dan
verder ge~volueerd ? On-
dertussen is ACCO ont-
staan en ACCO zelf is
zich maar steeds gaan
uitbreiden.

ACCO : Inderdaad, algauw
werd het appartement een
huis. Acht jaar later
werd de kursusdienst de
universitaire werkgemeen-
schap (UW) met studenten
oud-studenten en profes-
soren als stuwende kracht.
De hele ontwikkeling is ta·
melijk lang buiten het ge-
organiseerde studentenle-
ven gebleven. Er wa$ daar-
enboven veel tegenkanting
i.v.m. opvattingen rona
de demokratisering van
het onderwijs. Maar de
groei ging verder en in
1960 ontstond de ACCO.
In de loop van de jaren
'60 zijn er dan uitbrei-
dingen gekomen. Na de kur-
sussen kwamen de boeken,
het kursuspapier enz.

VETO En toen ontstond
ACCO .•.

ACCQ : Neen, wij zijn be-
gonnen met een tiental
mensen, op een apparte-
mentje dat wijzelf huur-'
den waarop een gratis
stencilmachine neerge-
poot was. Trouwens, in
den be~inne drukten druk-
ten we slechts 5 à 6 kur-
sussen, afkomstig van
studentennota's. Onze
hoofdbedoeling was om de
mensen op de financiêle
drempels van het hoger
onderwijs te wijzen. Je
mag immers niet vergeten
dat men vroeger kursus-
sen uitgaf aan 1,75 fr
per blad. Trouwens er

VETO: Er wordt wel eens
gezegd dat ACCO prijs-
drukkend, zelfs prijs-
regelend is. In hoever-
re is dit zo?

ACCO: In het tweede jaar
rechten kocht ik kursus-
sen tegen 2,75 fr. per
blad. Dat was dus wer-
kelijk iets om tegen op
te roeien. Soms bracht
dat akties mee tegen
profs en studenten-uit-
gevers. Wij zijn ooit

de Sociale Raad komen.
Ik denk dat de betrokken-
heid van de student op 2
niveau's ligt. Enerzijds
heb je het algemeen be-
leidsniveau van Acco dat
mede bepaald wordt door
de afgevaardigden uit de
S.R. Anderzijds heb je het
meer konkrete. Het uit-
komen van kursussen bij~
voorbeeld. Ik heb echter
de indruk dat dit laatste
een beetje verwaarloosd
wordt de laatste tijd.
Je moet natuurlijk ook
geen utopische dingen naar
voren schuiven. Iedere
kursus door de studenten
laten keuren e.d., dat is
moeilijker haalbaar.

VETO : Hoe worden de prij-
zen van de kursus sen be-
paald ? Wordt er een op-
telsommetje gemaakt of is
er een richtprijs ?

ACCO : De kursussen en syl-
labussen worden verkocht
tegen een standaardprijs,
ongeacht de oplage. Een
kursus die gedrukt wordt
voor 15 studenten kost e-
venveel a~s één voor 1000
studenten, niettegenstaan-
de in het eerste geval de
kostprijs veel hoger ligt
natuurlijk. Wat voor ons

belangrijk is, dat zijn
de totaalkosten voor al-
le kursussen samen.
Door rationalisatie, door
de grote oplages en door
minder seizoengebonden te
werken kunnen we de prij-
zen drukken.

VETO : Worden auteurs-
rechten ook in de kost-
prijs verrekend en zijn
er professoren die zich
schamen over hun loon en
vrijwillig afstand do~n
van die rechten ?



7BRANDPUNT

ACCO : Wij voorzien 10%
van de totale verkoopprijs
voor de auteursrechten.
Er zijn wel enkele profs
die dat vrijwillig laten
vallen, maar die kun je
wel tellen. Indien de au-
teursrechten uit het kos-
tenpakket wegvallen, dan
wordt dit in de prijs ver-
rekend. Voor grote oplages
althans.

VETO : Is de geldhonger
dan zo groot bij de profs?

ACCO : Je moet het eigen-
lijk zo stellen : die
professoren 'nemen dat
aan'. (gelach)
Kijk, indien ze er werke-
lijk iets aan willen ver-
dienen, dan moeten ze niet
naar Acco komen. Bij an-
dere uitgeverijen krijgen
ze meer. Daarbij komt nog
dat bij ons alles offici-
eel gebeurt, d.w.z. dat
er belastingen op betaald
worden. Als zij zelf uit-
geven, dan gebeurt dit
volledig in 't zwart.
Daarom is het ook voor
ons beter dat die auteuT~-
rechten aangeboden worden.
Het is trouwens ook in
het voordeel van de stu-
dent, want hoe meer pro-
fessoren hun kursus uit-
geven bij Acco, hoe gro-
ter de kontrole is. Juist
omdat de studenten een

inbreng hebben in
de zaak en en er diskus-
sie mogelijk is.

VETO : Leuven heeft een
enorme afzetmarkt, maar
tegelijkertijd zijn er
veel uitgeverijen. Kon-
kµrrentie alom dus. Hoe
houdt Acco eigenlijk het
hoofd boven water ?

ACCO : De belangrijkste
pijlers waarop wij steu-
nen zijn prijs en kwali-
teit. Elke kursus wordt
eerst naar een redakteur
gezonden. Nooit recht-
streeks naar een daktylo.
Dat maakt echter dat de
strµktuur zeer goed is.en
dat de kursus bijgevolg
van een hoge kwaliteit
getuigt. De professoren
hechten daar beel belang
aan. Zij steken veel tijd
in het opstellen van de
teksten en verwachten dan
ook een degelijk eindpro-
dukt.

VETO : Soms kan je gebon-
den kursussen kopen, soms
zijn ze niet ingebonden, -
toeval ?

ACCO : In principe worden
alle kursussen ingebonden.
Maar er rijst meestal een
probleem : hoeveel kursus-
sen heb je nodig ? In ve-
le gevallen moeten er bij-
gedrukt worden. Die wor-
den dan verkocht aan de-
zelfde prijs. Ze worden
echter niet gebonden omdat
dan de kosten té hoog
oplopen.

VETO : Acco drukt ook
kringblaadjes, uitgaven
van vrije verenigingen e.
d. Bestaat hiervoor een
speciale regeling, m.a.w.
welke uitgaven krijgen de
voorrang en zijn er finan-
ciêle voordelen verbonden
aan bijvoorbeeld kring-
blaadjes ?

ACCO : Zolang het om
niet-kommerciêle akti-
viteiten gaat en het in
de lijn van doelstellingen
van Acco ligt, wordt alles
aangenomen. De studenten-
uitgaven - vooral de kur-
sussen - krijgen voorrang.

Maar sommige periodes is
er nu eenmaal minder kom-
merciêel werk zodanig dat
er kan gewerkt worden
aan de andere publikaties.
Daarenboven, de kring-
blaadjes worden tegen de
laagste tarieven geleverd.

VETO : Er wordt ook heel
wat werk geleverd voor
het M.O. en het NUHO.

ACCO : Het aantal werken
dat wij afleveren voor
het M.O. is zeer klein.
Het aandeel van het NUHO
(niet-universitair hoger
onderwijs, nvdr.) in onze
omzet ligt al veel hoger.
Niet zozeer het aantal
titels is belangrijk,
maar wel de oplage. Als
je bv. kursussen voor 10
of 15 verpleegstersscho-
len moet drukken ••.
Wij zijn begonnen met de
uitgaven voor het NUHO om
verschillende redenen.
Vooreerst bemerkten we dat
heel wat studenten van
het NUHO universitaire
kursussen kwamen kopen en
daar stukken uit gebruik-
ten.

VETO: Hemel, wat een
ijver !

ACCO : Ten tweede was het
onze bedoeling om onze ka-
paciteit ten volle te be-
nutten. Normaal gezien
zijn er altijd 'dode peri-
odes' in de verkoop. Die
trachten wij nu op te vul-
len met de bijdrukken
en de herdrukken voor het
NOHO. Daarbij komt nog
het niet-korporatische
karakter van Acco. Niet
alleen de studenten die
aan de unief studeren
hebben recht op goedkope
kursussen. En tenslotte
is er nog de grote onze-
kerheid voor de toekomst.
Indien de studentenaan-
tallen aan de unief begin-
nen dalen, dan moeten ten-
minste onze laatste le-
vensadem niet uitblazen.

VETO : Wat zou u ervan
zeggen om het uitgeven
van kursussen via de per-
manente onderwijscommis-
sie (POC) te laten verlo-
pen om zodnende zoveel
mogelijk kursus sen in Ac-
co te doen belanden ?

ACCO : Dat heeft zo zijn
nadelen. Je moet nog al-
tijd rekening houden met
de akademische vrijheid.
Indien je een prof uit
vrije wil naar ACCO kan
doen komen, dan gaat die
alleszins minder eisen
stellen en minder van
zijn oren maken.
In 1968 hebben de studen-
ten wel kunnen bereiken
dat er een maximumprijs
werd vastgelegd. Het werd
toen ook verboden om as-
sistenten en sekretares-
sen kursus te laten ty-
pen. Het hoeft geen be-
toog dat een prof dan veel
kon verdienen. Neen, in
die zaken moet je taktisch
zijn.

VETO : Wij zullen er reke-
ning mee houden.

Frank Uyttendaele
Danny Vandenbroucke

LEZERSBRIEVEN

Het is irre~el te verklaren
dat Wij, vrouwen, steeds moe-
ten voldoen aan de verwachtin-
gen van anderen. Voel je goed
in je eigen vel, en wat ons
betreft kan dat best zonder
schmink van 5 of 20 minuten,
zonder uitgelezen ogenspel en
wulpse houding.
Wij vrouwen moeten steeds VOl-
doen aan de hetero-vorm. Wees
lief en zaCht, verleid je part-
ner, wees vooral ondergeschikt,
niet k~SCh en hou je gedeisd.
Het beantwoorden aan deze hete-
ro-vorm wordt door jullle blad
fel gepropageerd. Dank je,
geachte redactieleden, wij zljn.

vervolg van blz. 1.
geen SChatjes, wij zijn onszelf.

Rechts: De bevestiglng van net
kapitalistische systeem komt
in het blad fel tot uiting.
Oe mode-en make-upartikels von-
den we sterk consumptiegericht.
Consumptie en pnKLu~.: de
steunpilaren van 'onze maat -
schappij. Sluiten jullle niet
te veel de ogen voor al les wat
er misloopt in onze maatschap-
pij? KijK'naar vrouwenwerkloos-
heid, vrouwenmishandeling, mond-

. doodgemaakte vrouwen in de poli-
t ick , huismoeders ,cL,,".le taak
van werkende vrouwen, sexueel
geweld waarvan vrouwen vaak het
slachtoffer zijn, enz. --

Nee Flair, bevestigen kunnen we
jullle maatschappij toch niet.

Bij dit enigszins kras artikel .
willen we nog een bedenking ge-
ven. Jullie blad wordt wellicht
door vele jonge vrouwen gelezen.
Zij voelen zich 'in' omdat eman-
cipatie nu OOk eenmaal 'in' is.
Uaarom vragen we jullie, als
het blad een ietwat feministi-
sche riChting wil uit'gaan,
zorg dan dat de inhoud de la -
ding dekt.

Werkgroep Z
Vrouwenh~s Leuven
Justus Lipsiusstraat 57
3000 Leuven

IEDER ~ÈCHT OP ZIJN MANIER
VAN LEVEN !!

20 JAAR NA DE GROTE STAKING
Amada) en pamfletten uitdelen
van de PTB r = waalse PvdA van
Bplgië) sla ik een babbeltje
met enkele arbeiders uit de
metaal. Het werk werd om
14u30 neergelegd ipv om 16u.

Wallonië heeft de reputatte en er werd opgeroepen om
met een sterke PS en PC zich naar de meeting te komen. Vooral
nogal eens te bezondigen aan mensen van de bediendenvakbond
klassestrijd, terwijl in de SETCA zijn aanwezig. Maar ook
evP- staat Vlaanderen VEV en enkele mannen van ACrC met
AC~ zich liever rond de tafel een stiCker van de Fgtb op de
van het overleg s~haren en helm en een rode zakdoek om de
het harmoniemodel voor het halS een groep arbeidsters uit
conflictmodel inruileQ. de S~rma een sterke delegatie
Met een twintigtal studenten van Glav~roel met vooral mi-
van MLB ben ik die travaillis- litantenvan de LRT (=Waals RAL)
tische strijdsfeer op de FGTB-. _ hun hoofddelegee, Andre Hen-
meeting in Charleroi gaan op- ry is lia van LRT -, ook ar-
snuiven. In de straten stonden oeiders uit de ~orinage, Namen
trams stil ten gevolge van een en LUlk, en naar net schljnt
st?king van het SNCV. Een ra- enkele tientallen leden van
diowagen doet schreeuwerig de het cse (= waals ACW) die hun
internationale weerklinken en leiding niet volgen en toch.
rijdt vooraan een stoet van deelnemen aan de strijdmeetlng.
ongeveer tweeduizend s~ndica- Kortom de voornoede van de
listen. Ue rode vlaggen van de Belgische aroeiaersklasse, de
CGSP ( = net Waals ACOD) wa~- Waalse Socialistische Vakoond
peren in de koude decemberwlnd, die zijn laarzen lapt aan wat
op een achtergrond van steen- de "kameraden" van de PS alle-
bergen en staalfabrieken. De maal uitvinden om toch de rege-
stoet gaat het plein op voor ringsmaatregelen te verantwoor-
het tentoonstellingspaleis. den.
Aan de nauwe ingang delen d~ De grote zaal vult zich met
Jeunes Socialsistes van Coulilet mllitanten, delegees en arbei-
en de HLB-studenten van Leuven ders uit ae basis. De zgn. vak-
pamfletten uit en iedereen oondsbonzen nemen plaats op net
krijgt een nummer van Le Jour- podium o.a. Alfred Delourme,
nal et Indépendance in de handen leider van Het FGIB, Jean Gaye-
gestopt.(de krant van de PS- tot en Georges ubunne, algemeen
strekking Leburton). In de secretaris van het ABVV. Ue
grote hall staat op een podium lokale v.ndsleiders informe-
een tafel en een spreekgestoelte. ren de massa over de regering$-
De verschillende borden met maatregelen, de kritiek van de
ordewoorden worden ervoor gezet: vatbond en de alternatieven.
neen aan de afbraak van de socia- De argumenten zijn ~ekend ~ar
le verworvenheden, de sociale daarom niet minder Juist; ln
zekerheid, de lonen, neen aan plaats van op de verworvenheden
de werklozenjacht. te bezuinigen, waar generaties
Terwijl de kameraden van HLB arbeiders voor gevochten heo-

TPO-nummers colporteren (TPO • ben, zou men er goed aan doen

Sinds augustus van dit jaar
zijn er in Leuven een paar lege
huizen, eigendom van de KUL ge-
kraakt. De krakers zijn tot op
heden op verschillende manieren
geintimideerd geworden. Gaande
van invallen in het holst van
de nacht - men beweerde naar
drugs te zoeken -, tot intimi-
datie van de ouders door huis-
zoekingen enz ... De jongste po-
ging tart elke verbeelding, en
moet worden opgevat als een
waarschuwing aan het adres van
elke konsekwente sociale vech-
ter.
Maandag jl. werd kraker Koen P.
door de rikjswacht opgepakt.
Hij-werd in beschildiging ge-
steld van landloperij, hoewel
hij wel degelijk het kraakhuis
als zijn woning aanwees. Reeds-
de volgende dag werd hij voor
de politierechter gebracht, die
hem prompt veroordeelde voor
landloperij I Tegen de beslis-
sing heeft men maar 24 uur tijd
om in beroep te gaan. De zittin-
van donderdag werd verschoven
naar maandag. Ondertussen zat
Koen P. liefst een week in de
hulpgevangenis in Leuven. Voor
de korrektionele rechtbank werd
hij dan vrijQesproken wegen;
, het niet bewezen zijn var de

Een strijdmeeting in Charleroi
twintig jaar na de Grote Sta-
king.(woensdag 17 december
1980.

feiten '. Daarom de omweg van ~e veroorde

'

Wat houdt landloperij eigenlijk --ling wegens landloperij.
in ? Landloper i~ hij die leeft
I.zonder vaste inkomsten, 2. Het uitschakelen op deze laag-
I zonder regelmatig beroep, 3. hartige manier van iemand die
zonder vaste woonplaats. Men politiek aktief is, voert ons
hoort achter deze voorwaarden regelrecht terug naar middel-
overduidelijk de kapitalisti- eeuwse inquisitietöestanden,
sche industrie die van mensen waar totale willekeur heerste.
eist dat zij in haar dienst wer- Stel nu dat er niet bijtijds
ken. Als men niet nuttig is voo- een advokaat was gevonden
het kapitalisme (dat wil zeggen - tussen aanhouding en het ver-
als men niet produceert en kon- schijnen voor de politie rech-
sumeert) wordt men beschouwd ter zat amper 20 uur - dan was
als een gevaar voor deze samen- Koen P. bijna geruisloos ver-
leving, en dient t~worden her- dwenen in de letterlijke zin.
opgevoed. In een internerings- ~an het woord. Na.~et ver~~rlj-
plaats als bv. Merksplas moet ~en van de wettellJke temlJn!
men tegen een hongerloon ver- 1S men.overgele~er~ aan de wll-
plicht werken. tot zolang men lekeurlg~ b~schl~klngen van de
een bepaalde som heeft bijeenge gevangenlsdlrektle.
spaarde
Het is volgens ons duidelijk
dat bepaalde krachten in ons
..atschappelijk bestel de
kraakakties in de Parkstraat
met lede ogen hebben gadege-
slaan. De krakers nebben het
'heilige huisje van het privé-
eigendom' binnengedrongen, en
kunnen niet direkt op legale we-
aangepakt worden. Omdat het'
kraken van leegstaande huizen
nu eenmaal niet strafbaar is.-

Een levenswijze die in dit sys·
teem als landloperij wordt bl-
stempeld is veel toch een poli
tieke ktuze. Het is een bewust
niet willen meedraaien in het
vermoeiende spel van produce-
ren en konsumeren dat het kapi
talisme ieder van ons wil op-
leggen.

Luc Vanheerentals
Martine CJuvreur

de fiscale fraude aan te pak-
ken, en de grote fortuinen en
de groeiende Kapltaalvlucht
en de noge inkomens. De maatre-
gelen van minister Eyskens ter-
zake zljn een laChertje. Mede
door de voortscnriJdende micro-
electronica wordt de 36-uren-
week een nOOdzakelijke ingreep
om het beschikbare werK te ver-
delen en de koopkracht te be-
houden. Voorzitter Van Geyt
van de KP luistert aandachtlg
op de eerste rij terwijl een
filmploeg van de RTBF en één
van de vakbond de oelangrijkste
momenten van de meetlng op de
qevoelige plaat vastlegqen.
Frank Schlömer van De Morgen
neett zljn arieledig zwart
pak tnuisgelaten en pent in
gewone kledij de strljdsynaica-
llstlscne redevoeringen neer.
De lOkale lelders worden dik-

wljls onderoroken aoor prole-
tenkreten en geroezemoes maar
net werd stlller toen Deounne
op het spreekgestoelte kwam
en in een spreekvaardig Frans
nog eens ae belangrljkste pun-
ten op een rijtje plaatste.
Hij trok van leer tegen de
laster die er dle dag in L'Echo
ae la Bourse stond aat de arbel-
ders door te noge eisen te
stellen net lana ruYneren. Het
zijn veeleer zij dle dlt schrlj-
ven die ~elgië naar het failliet
leiden met hun wanbeheer, hun
failliete bedrljven dle de
staat maar moet overnemen, hun
geldtransacties naar net ouitan-
land. Zij dle tot vljf miljoen
per jaar verdienen moeten niet
~e veel de arbeiders beSChul-
digen van Doven hun stand te
leven. Hij gaf net voorbeeld
van de arbeiders Ult de petrOl
in Antwerpen -waarschijnlijk
nad hij met Marcel Schoeters
daarover overlegd- dle bereid

•
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ELF STELLINGEN OVER KULTUURRAAD EN A.S.R.
Hieronder publiceert de A.V.
van Kultuurraad (m.a.w. de
kultuurafgevaardigden van de
verschillende kringèn) elf
stellingen over Kultuurraad
en ASR. Deze tekst is op de
eerste plaats een discussie-
tekst gericht tot het brede
Stüdëntenpub1iek. De stellin-
gen ZlJn geformuleerd vanuit
een aantal problemen waarmee
zij,die direkt bij de werking
en het beleid van Kultuurraad
betrokken zijn, gekonfron-
teerd worden, zowel de stu-
denten als de vrijgestelden:

Wij wensén binnen de studen-
tenbeweging (en meer bepaald
binnen de ASR) niet langer be-
schouwd te worden als geldver-
spillende luxe-paardjes maar
wij eisen de erkenning van de
kulturele studentenwerking
~ls e~n noodzaak en een ver-
worven recht dat door de-sfu-
denten erïlîün vertegenwoordi-
gers naar de overheid toe
moet worden verdedigd. Dit
houdt op de'eerste plaats in
dat men kultuur binnen de

."ÄSR zeH eindelijk eens au
seril'!tlX1l1eem_t
• Al 'r." I ,-:

Vandaar de' ~aaQ naar bezin-
"I nî:ng'_e:n:'ec,hted+skuss ie ; geen

e~ot~bne1e ~tskussies voor do-
vemansoren: zna1s dat in het
ver leden al tè' vaak het geval
was, maar een diskussie geba-
seerd op doordachte argumen-
tenwaarin men bereid is naar
elkaar te luisteren. Geen dis-
kussie "in de wandelgangen
van 't Stuc" maar een diskus-
sie die ook gevoerd wordt
door de studenten zelf. Dele
tekst is dus een uitnodiging
om na te denken over de pro-
blematiek en 41 uw opmerkin-
gen en inzichten mee te delen
om zo bij te dragen tot een
grondige diskussie. Hopelijk
zal dit leiden tot een verde-
re verbetering van de sfeer
binnen de ASR, zoals dit de
laatste maanden al enigzins
het geval was.

1.
Studenten zijn ook mensen.
Zij komen niet alleen een vak
leren aan de universiteit,
maar moeten ook leven in Leu-
ven. Oe'overheid heeft de
plicht een zekere kwaliteit
van het studentenleven te ga-
randeren. Naast een degelijke
opleiding moet de universi-
teit ook instaan voor een
reeks sociale voorzieningen
die het studentenbestaan leef-
baar maken : goedkope kursus-
sen, treffelijke huisvesting,
gezonde voeding, medische en
juridische hulpverlening, fi-
nanti~le en sociale bijstand,
studiebegeleiding en een in-
frastruktuur voor sportieve
en kulturele aktiviteiten.

2.
Oe Algemene Studentenraad
heeft de taak de overheid op
zijn plichten te wijzen. Zij
bewaakt het recht op studen-
tenvoorzieningen. Oe ASR kent
subsidies toe voor die voor-
zieningen, voor het mogelijk
maken van studentenkontrole
erop en (mede-)beheer ervan.

3.
Kultuur is een voorziening
als een andere. Studenten moe-
~ de kans krijgen om de he-
dendaagse kulturele en kunst-
uitingen te leren kennen en
zich te bekwamen in allerlei
kreatieve technieken. Men
dient het recht op kultuur
niet alleen te begrijpen als
een zinvolle en produktieve
vrijetijdsbesteding, maar ook
als een aanzet voor de uit-
bouw van een "algemene vor-
ming" aan deze universiteit.
Oe opleidingen zijn op het
ogenblik te strikt wetenschap-
pelijk en/of-beroepsgericht~
Tegen de hyper.rationa1iteit
en de overspeci~lisering van

de studenten kan een kul-
turele werking een tegenge-
wicht vormen.
Omdat studenten ook mensen en
daardoor belangrijk zijn.

4..
Kultuurraad behartigt de
kulturele belangen van de
studenten. Kultuurraad
beschouwt de kulturele voor-
ziening aan deze universiteit
als een verworven recht en
probeert een beleid te rea-
liseren dat studentgericht is
en dat voor elke student
financieel bereikbaar is.
Konkreet betekent dat dat de
deelname aan werkgroepen en
de toegangsprijs voor
voorstellingen zo laag moge-

lijk gehouden worden: voor
werkgroepen schommelde de
gemiddelde bijdrage in de
afgelopen jaar tussen 50
en 75 fr per kusussessie.
Oe toegangsprijzen voor
produkties lag, afhankelijk
van het genren, tussen 40
en 150 fr .
Op deze manier wil Kultuurraad
een demokratiseringsproces in
de hand werken.
Omdat kultuur voor de toe-
schouwer/beoefen~ar niet
onbeta~lbaar hoeft te zijn.

5.
En toch is kultuur duur. Dit
betekent dat er subsidies
nodig zijn om projekten te
financieren en te kunnen
garanderen dat de werking
binnen het bereik van elke
studentenbeurs blijft.
Behalve voor het administra-
tieve en promotiewerk worden
de beschikbare financi~le
middelen aangewend voor
programmatie en werkgroepen.
Voor programmatie vroeg
Kultuurraad per jaar 700000 fr;
dit bedrag 'is sinds twee jaar
ongewijzigd gebleven - meer
zelfs: vanaf 1981 daalt de
programmatietoelage tot
630.000 fr; de vrijgekomen
70.000 fr worden aangewend om
kulturele aktiviteiten van
kringen te ondersteunen.
Als je de huidige 700.000 fr
omrekent voor het aantel
maanden dat 't Stuc aktief
draait, is dat 90.000 fr per
maand of een subsidie van
34 fr per prodUktie/per
toeschouwer, ongeacht het
genre.
Door de infrastrukture1e
beperkingen van de animatie-
zaal van 't Stuc en ook door
de financiële beperking die
ze zichzelf oplegt, kan
Kultuurraad geen "super-
produkties" naar Leuven
halen. Gebeurt dat toch, dan
wordt daarvoor beroep gedaan
op andere subsidiekanalen
(Festival van Vlaanderen
BRT, Ministeriële Oienstlvoor
K~lture1e Betrekkingen).
Sommige genres zijn zeifbe-
druipend: rock, film. Andere
kunstvormen kennen hoge
produktiekosten en zijn
onvermijdelijk verlieslatend
theater, jazz, dans, heden-
daagse en klassieke muziek,
specials. Op lange termijn
wordt wel gezocht naar andere
programmatiemoge1ijkheden om
de kosten te drukken. Deze
kwestie ligt voor op de stuur-
groep van Kultuurraad, een
open vergadering waar het
kulturele beleid uitgestippeld
wordt.

6.
Een ingrijpende beslissing van
de laatste Stuurgroep Kultuur-
raad (mei '80) bestond erin
relatief meer gewicht te gaan
geven aan werkgroepen, omdat
Of dit terrein Kultuurraad
z jn aktieve kultuurpolitiek
het best kan waarmaken. Alles
wat door programmatie aange-
boden wordt, moet (idealiter)
via werkproepen ook door stu-
denten zelf kunnen beoefend

worden, vanaf de elementairste
initiatie tot het nivo waarop
je met je produkt naar buiten
kan komen. Voor het eerste
semester 1980-'81 organiseert
Kul tuurraad 23,werkgroepen
(waarvan 11 in samenwerking
met kringen), die 300 menSen
bereiken. Met dit aanbod kan
Kultuurraad nog niet aan de
vraag voldoen, zeker als
men weet dat het beschikbare
aantal deskundige begeleiders
in Vlaanderen bedroevend klein
is. Dankzij hun bijna monopo-
1iepositit kunnen zij aan
vergoedi ng vragen wa t ze wil··
1en en is het inrichten van
werkgroepen voor Kultuurraad
een zaak die heel wat sub-
sidies opslokt. Toch blijven
de meeste werkgroepen kwalita-
tief ,hoogstaand en behoren de
deelnemersbijdragen tot de
laagste van het land.

9.
Er is geen dialoog tussen de
raden mogelijk op de A.S.R.-
stuurgroep als men geen kon-
sensus kan bereiken over de
fundamentele premissen van een
kulturele werking. Als
kultuur op de A.S.R. door de
politieke aktivisten van
Kringraad en Sociale Raad en-
kel reden is tot wat vrijblij-
vende hilariteit, is de dis-
kussie verpest. Als men de
student louter wil zien als
een b10kkend, etend en wonend
wezen verzandt het gesprek.
Uiteraard moeten deze behoef-
ten primordiaal voldaan worden,
maar het recht op kreativi-
teitsbeoefening, op vorming,
op een zinvolle vrijetijdsbe-
.steding, op goedkope kulturele
aktiviteiten is een verworven-
heid aan deze universiteit
waaraan men niet langer voor-
bij kan gaan. Een streven naar
fundamentele maatSChappijver-
anderingen maakt slechts enige
kans op slagen als men ook aan-
dacht besteedt aan de zogenaam-
de "bovenbouw"-fenomenen,
d.w.Z. de kultuur in de meest
brede zin : hoe gedragen men-
sen zich? welke waarden stelt
men voorop ? hoe denkt men
(sektair of pluralistisch) ?
welke kansen op vorming heeft
men ? wat vindt men mooi ?
Als bepaalde raden geen reke-
ning willen houden met de stu-
dent als kultureel wezen, dan
kan men dit enkel benoemen
met een woord dat in het begin
van deze eeuw werd bedacht
biefsteak-socia1isme.
10.
Op volgende A.S.R.-stuurgroe-
pen komt het beleid van Ku1-
tuurraad, zoals de begroting
daar een beeld van geeft,
weer ter sprake. Hopelijk wordt
.het een diskussie ten gronde
en wil men niet de vleugels
afsnijden van een initiatief
waardoor de Leuvense studenten-
werking enig respekt afdwingt
van andere universiteiten en
een model wordt binnen het
Vlaamse kultuurwereldje
"rond de kerktoren".
We hopen meteen dat deze stel-
lingen voldoende duidelijk
zijn om de lezer de pen te
doen grijpen en,te doen rea-
geren door zijn bedenkingen
aan de Vetoredaktie over te
maken. Slechts als de emoties
tot argumentaties verhard
worden, kunnen de bevoegde
instanties de juiste bes1is- •
singen over Kultuurraad
treffen. Al blijft kultuur
een emotionele zaak.
Onder stelling 11 daarom
een citaat uit het werk van
een filosoof, ook uit het
begi n van deze eeuw,:

11.
"Men kan kunst niet op dezelf-
de manier benaderen als poli-
tiek, niet omdat een artis-
tieke kreatie een religieus
ritueel is of iets mystieks
(alnoewel), maar omdat het
zijn eigen wetten van ontwik-
keling heeft, en boven alles
omdat in een artistieke krea-
tie een enorme rol wordt ge-
speeld door onderbewuste
processen, langzamer, ideëler
en minder toegankelijk voor
management en leiding. Artis-
tieke kreatie, door zijn
speciale karakter, ligt ach-
ter de andere facetten van
de menselijke geest, en nog
meer achter de geest van een
klasse.
Je kan iets begrijpen en het
logiSCh uitdrukken; iets
heel anders is het organisch
te assimileren, het rekon-
strueren van het hele sys-
teem van iemands gevoelens
en het vinden van een artis-
tieke uitdrukking voor dit
nieuwe geheel. Dit laatste
proces is langzamer en
moeilijker te onderwerpen aan
bewuste be'rnv1aeding."

En in verhouding tot de andere
raden, inderdaad, veel geld.
Een meer realistische vergelij-
king is echter: de'begroting
van Kultuurraad te leggen
naast deze van Kringraad + de
akademische sektor, van Socia-
le Raad + de sociale sektor,
van Sportraad + UCLOS (Univer-
sitair Centrum voor Lichamelij-
ke opleiding en Sport).

8.
en naar de kern van de zaak.
Oe plaats van Kultuurraad
binnen de A.S.R. is ondankbaar.
Met het oog op de bespreking
van de begrotingen van de di-
verse raden wordt de verhou-
ding tussen Kultuurraad en de
andere raden weer erg gespan-
nen. Sommige woordvoerders
van Kringraad en Sociale
Raad hebben het (terecht)
graag over de komende bezui-

"Wij we.YL6e.n, binn,e.n, de. ,ó,wde.n-te.n,be.we.gin,g
niet fun,geJt be..óc.houwd t:e wonder: a1..ó
9eid V e.M pil..te.n,de. fuxe.paaJtd j es : "

7.
Men zegt vaak dat de begroting
van Kultuurraad te hoog ligt
als je ze vergelijkt met deze
van de andere raden.
r-lenmoet hierbij echter goed
in de gaten houden dat de
andere raden een medebeheers-
funktie hebben en voor hun wer-
king kunnen te~ugva11en op
door de universiteit voorzïene-,
infrastruktuur en diensten:
Kringraad oefent de kontrole
uit op de studentenparticipa-
tie in de akademische sektor;
Sociale Raad medebeheert en
kontroleert Alma's, huisves-
ting ...de Raad voor Studenten-
voorzieningen; Sportraad kan
beroep doen op de infrastruk- •
tuur van het sportinstituut.
Kultuurraad daarentegen heeft
aan deze universiteit iets
opgezet waarvoor ze zelf de
gepaste infrastruktuur moest
uitbouwen en waarvan het
beleid en beheer volledig
autonoom door de studenten
bepaald kan worden. 't Stuc
programmeert produ~ties en
neemt de artistieke vorming
van de studenten op zich.
Op eigen verantwoordelijkheid
en zonder kontrole van de uni-
versitaire overheid. Een wer-
king met een dergelijke inten-
siteit, met de gewaarborgde
degelijkheid, met een profes-
sionele begeleiding' heeft
geen bestaansrecht zonder
geld.

nigingen. Het is voor hen
ook duidelijk dat Kultuurraad
(en Sportraad) als eerste
zal getroffen wordeQ door de
besparingswoede op de kabi-
netten en dat daarom op de
begroting van Kultuurraad ge-
snoeid moet worden.
Nochtans blijkt uit de A.S.R.
informatiekampanje (maart -
april '80) dat de brede
studentenbevolking akkoord
gaat met het beleid van Ku1-
tuurraad zoals het afgespie-
geld staat in de begroting.
Wel vroegen een aantal kringen
een beter evenwicht tussen de
gelden voor programmatie en
werkgroepen, vraag waaraan
vanaf dit akademiejaar (en op-
genomen in de begroting 1981)
ruimschoots werd voldaan.
Ondertussen werd alleen Ku1-
tuurraad verplicht te besnoeien
in de werkingstoelagen van
1980 om het onthaal van de
nieuwe studenden en de A.S.R-
infodag' van 22 oktober j1. te
betalen. We laten de dubieuze
overlegprocedure waarop deze
beslissing tot stand kwam in
het midden. Als Kultuurraad
totnogtoe last had van bespa-
ringen, was het wel binnen de
eigen A.S.R. -rangen. Tegen
het advies van de studenten-
basis. Met een uiterst emoti-
onele argumentatie.

Algemene Vergadering
Kultuurraad



Zijn nieuwe film is dus anders
hoewel het op het eerste zicht
een gewone. niet meer zo ge-
slaagde voortzetting is van
zijn vorige werk. Maar Allen
distantieert zich tevens van
die formule van het sukses. in
zoverre dat hij met diezelfde
middelen probeert er bedenkin-
gen over te maken. Daar heeft
hij recht op. ook om het aan
zijn publiek mee te delen.
Hoewel dat daar misschien niet
zo'n boodschap aan heeft: het
verafgoodt hem en vindt deze
film niet meer de overtuigin-
gskracht hebben v an het ver-
bluffend-geniale dat ze hem
voorheen toeschreven. Terug-
val. jawel. Dat is één visie ..•

KULTUUR

r

Europa1ia (80 loopt op haar
laatste benen; Be1gi~. 150
jaar of niet. heeft maanden
in de Europese belangstelling
gestaan. Als sluitstuk van dit
jaarlijks evenement loopt er
in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel tot 15
februari een tweede tentoon-
stelling (na die over de
Breughe1fami1ie):
Art Nouveau.
Opnieuw een Belgische aan-
gelegenheid. wat enkele
Nederlandse bezoekers op de
tentoonstelling de opmerking
opt10kte dat het misschien
wel het enige is waarmee
'Be1gi~' kan pronken.

Art Nouveau kan dan al een
Belgische uitv1nding zijn
op het einde van vorige eeuw.
de familietrekken met de
strekkingen "Bauhaus· en
"Jugendstil'" zijn zeer
duidelijk (cat merk je o.a.
als je in de "art shop" van
het Paleis toevallig een
Jugendsti11-boek openslaat
waarin voorwerpen staan
afgebeeld die opvallend
gelijken op tentoongestelde
stukken).Herkennen doe je
deze familie aan haar
f1jne lijnen. meestal
slanke omhooglopende vor-
men, de afronding van hoe-
ken en het veel voorkomende
orchidee-motief; het heeft
allemaal iets weg van ingeto-
gen blijheid, ook van me-
lancholie.

Ik heb me laten vertellen dat
de Art Nouveau ernaar streefde
de kunst dichter bij het volk
te brengen. Dat uitte zich dan
door haar stijl kenmerken over
te brengen in gebruiksvoorwer-
pen. Daaruit heeft de tentoon-
stelling ook het grootste
deel van de kollektie samen-
gesteld: van riemgespen,

lampenstaanders. over kleren
naar meubels tot een volledige
slaapkamer toe.
Als je 'volk' zegt, wil daar
wel eens de associatie 'arbei-
der' doorklinken en daaraan
dachten de Art Noeveau-adepten
ook: in de tentoonstelling
hangt een plan voor arbeiders-
woningen, wel met de bemerking
"niet uitgevoerd"; wel uitge-
voerd en legendarisCh bekend
(want sinds g~ruime tijd met
de grond gelijk gemaakt)
is het Brusselse 'Volkshuis van
de socialisten van Horta die,
samen met Van de Velde en
Serrurier-Bovy, een stempel
op de tentoonstelling én op
de beweging zet. Je vraagt
je echter toch wel af hoe
'volks' deze kunstrichting
wel was. Want - als de ten-
toonstelling tenminste
representatief is - waren vele
werken originele ontwerpen en
eenmalige uitvoeringen en -
zelfs in die tijd - zal dat
niet goedkoop geweest Zijn.

Behalve de gebruiksvoorwerpen
bevat de tentoonstelling
ook "dekoratieve" elementen
als schilderijen, beeldhouw-
werken, glasramen. Prachtig.
maar opvallend mysterieus en
soms mytisch terzelfdertijd
(zoals de enkele borstbeel-
den van Grieks-Latijnse
godinnen). Wat James Ensor,
met zijn vaak hekelende
schilderijen. in deze ten-
toonstelling komt doen ...1
Met zijn ronde. grijnzende
maskerade-figuren was het wel
een spreekwoordelijke steen
in de kikkerpoel tussen al
dat verfijnde, dromerige tot
magische kunstwerk (let op :
van Ensor geen kwaad woord!).

TAA~T DE STER?
STARDUST
ALLEN:

Nog net voor het jaareinde is
"Stardust Memories" uitge-
bracht. de nieuwste film van
Woody Allen. Een must dus.
Voor hem. als hij nog net zijn
tempo (dwz jaarlijks een film
afleveren) wil/moet aanhouden.
Voor het filmpubliek ook. want
na de stijgende kwaliteits1ijn
van zijn laatste meesterwerken
staan de verwachtingen hoog
gespannen. En niet zonder re-
den ...

Allen maakte eerst een reeks
fascinerende. steeds betere
zelfstudies, waarvan "Annie
Hall" (1977) het overtuigende
hoogtepunt was. Het zijn als
maar zwaarder-psychologische

, autobiograverijen. op verteer-
bare satiretoon gebracht en
met steeds verdergaande vQrm-
eksperimenten. Een vernieuwen-
de en zeer persoonlijke kombi-
natie die weet aan te spreken.
voo ra 1 dan bij een progressief
intellektueel publiek. Het
maakt hem op korte tijd wereld-
vermaard. Hij weigert de hem
geestdriftig aangereikte Oskar
ostentatief en ongeTnteres-
seerd. Hij is op slag dé cult-

. figuur van voora 1 de jongere
generaties inte11ektua11sten.
Je moet gewoon met Woody Allen
dwepen als je in die groep
thuishoort. zoals bv. studen-
ten plegen te doen. Dat dwepen
1s echter weer n1et helemaal
zonder reden •..

Allen werkt daarna immers zijn
onfeilbaarheid verder in de
hand door" Interiors· (1978)
te maken. Een film die velen
nog meer aanspreekt. ook al
gooit Allen enigszins het roer
om. Het is zijn eerste door-
en-door ernstige, psycholo-

gische studie - zonder hemzelf
als protagonist, zonder de
komische ondertoon ook, maar
mêt veel kwaliteitsnivo. De
voorbeeldgrootmeester in de
studie der vrouwenpsyche. In-
gmar Bergman, 1s zowaar over-
troffen! Allen verbluft dan
nog es iedereen kompleet met
nog eenstap verder: "Manhattan"
(1979). Het is een erg volwas-
sen en verdiept verspelten van
de twee stijlen. De Interiors-
Bergman-touch geeft meer diep-
gang en dimensie aan het met
humor doorweefde woelen in
zichzelf. "Manhattan": een
film voor de grote gallerij,
heet het.

En daarna komt "Stardust Memo-
ries" (1980). En dat valt dan
wat tegen. lijkt het, als je
de lijn doortrekt. Hoewel ...

MEMORIES VAN WOODY
IN HISTORISCH' PERSPEKTIEF

De rijzende ster heeft klaar-
blijkelijk moeite om aan de
gestelde nivo-eisen na "Man-
hattan" te voldoen. Hij gaat
weer uitgebreid zitten navel-
staren. om zichzelf en de men-
sen rondom hem schamper staan
lachen. met daarachter de be-
kende. ingeklede zoektocht --
naar het eigen ik en naar
enige houvast in het leven.
Alles zoals voorheen dus, maar
nu tot vervelens toe. De sa-
tire, de humorsaus ... het is
er nog wel, maar het schijnt
niet meer te volstaan om het
inerte. vastgevroren thema
weer vlot te krijgen en ver-
teerbaar te maken, zoals dat
vroeger wel zo goed ging. Er
is zand in de soepele machine.
Ergens maakt hij het zich
zelfs wat gemakkelijk door nu
gewoon het filmen, hemzelf
als filmmaker (zij het als
Sandy 8ates) en het wel en wee
daarvan. te gebruiken als de-
kor voor zijn zoektocht naar
de zekerheden des levens.

MAAR! Juist dààr zit het dub-
belzinnige, het schizofrene
van deze film. En dat redt de
prent ook! Alles wat de kri-

tieken (dat deze film een te-
rugval is: cfr.bv.supra) moet
staven. is namelijk door Allen
in "Stardust Memor1es" zelf
opgevangen ... Juist omdat het
over fimen gaat, over zijn
f11ms. kan hij ingaan op de
kr1tjeken erop in de lijn van
zijn eigen traditie. Zijn film
werkt dus in twee richtingen:
de k1iché-wordende konstante
in zijn films (de zoektocht)
wordt bijna dekor om het zelf
eens te kunnen hebben over
zijn eigen films en de manier
waarop ze bekeken worden.
Roem wordt hem overdadig toe-
gezwaaid en dat is niet zijn
doel. Hij weet er zelf niet
helemaal weg mee, het hoeft
voor hem allemaal niet. Meer
nog: de manier waarop men met
geestdriftige lof zijn films
benadert, zit hem dwars en
vindt hij lachwekkend. Met
name het diepgaand filosofisch
verklaren ervan en dan met
blinde eerbied de handen ten
hemel heffen om zoveel genie ...
Dat heeft met hemzelf, zijn
fundamentele twijfels en on-
zekerheden (en hoe hij ze in
filmtaal uitdrukt) allemaal

. niet veel te maken. En daar
blijft het voor hém toch wel
om draaien.

Als je de tentoonstelling be-
kijkt per "paviljoen" (telkens
een bepaald thema)
moet je noodzakelijkerwijze
aan het einde een diavoorstel-
ling van een klein kwartier
passeren. M'n advies luidt
dat je die montage blind
voor de tussen- en ondertitels
bekijkt. Doe je dat, dan
krijg je nog een impressionant
beeld van de Art Nouveau in
een tijdskader. Doe je dat
niet, dan word je ge::onfron-
teerd met een detectivesta-
tionsroman waarvan de 1il11(
tussen beelden en tekst krnt
noch wal raakt.

Bij vele tentoonstellingen be-
staat het gevaar wel eens ,dat
ze volgepropt staan. Dit is
niet het geval bij de Art
Nouveau-manifestatie; je kan
rustig de tijd en de ruimte
nemen om de voorwerpen te
bekijken. Wat deze expositie

ook boeiend maakt is het feit
dat je niet telkens gekonfron-
teerd wordt met een bepaalde
kunstuiting (i.c. schilderijen,
beeldhouwwerken), maar met een
kunst die zich over uiteen-
lopende terreinen uitstrekt.
Als je er je heen- en terug
treinreis voor over hebt en
50 fr entree (100 voor niet -
studenten), mag deze tentoon-
stelling ten stelligste
aangeraden worden. Bovendien
kan je tot het einde van de
maand (gratis) een expositie
bewonderen van Gal in de
"art shop" van het Paleis voor
Schone Kunsten. Ben je niet
erg bekend met zijn werken
(via tijdschriften als De
Nieuwe of Knack) en heb je
vorig akademiejaar de kans
in E1cker-Ik gemist, dan is
dit dé gelegenheid om Ga1s
grafische journalistiek te
bewonderen.

marcel meeus

Het betekent ondertussen niet
dat de film niet toch nog zin-
vol is. Vooral - maar dat valt.

in de kritieken veelal tussen
de plooien van de inhoudelijke
diskussies - dat hij weer heel
knap gemaakt is. Op de korte
tijd van nog geen anderhalf
uur is bv. het spel met zwart
en wit (want het is weer geen
kleurfilm) bij momenten even
indrukwekkend als in "Manhat-
tan". De vertolkingen zijn zeer
indringend: je krlJgt de in-
druk of heel A11ens umwe1t .
.een levend geworden doek is
van James Ensor of Jeroen
Bosch. Meerdere shots zijn
filmisch opvallend sterk in
hun eksperimente1e of verras-
sende kracht, zoals bv. de
hele openingssekwens in de
trein en de gedurfde zijstap
met de buitenaardse wezens.
Voor di~ soort dingen moet je
dan n~tuur1ijk wel oog willen
hebben. en dat kan je niet van
iedereen gaan verwachten. wat
trouwens ook niet nodig is. Je
zoekt en vindt in een film wat
met je smaak overeenkomt.
Het is alleen een andere visie.

Een film dus met kwaliteiten en
gebreken, die respektievelijk
zwaarder gaan wegen afhankelijk
van hoe je hem beoordeeld. Zat
je te wachten op "de volgende
in de rij na "Manha ttan'OO',dan
valt deze voor jou misschien
wat zwak uit; neem je hem
apart als iets nieuws, dan kan
je er toch het nodige uit over-
houdenom hem meer dan heel
middelmatigjes te vinden. Zo-
als het betoog probeert te
bewijzen. Niet al te over-
tuigend? Ga hem gewoon zien
en denk er het jouwe van. Ie-
der heeft recht op zijn smaak
en voorkeur. Een filmkritiek is
trouwens niets anders dan één
mening die iemand probeert weer
te geven e~ te argumenteren
naar een lezerspubliek toe.
Wat bij deze gebeurd is. Ver-
der reiken de ambities niet ...

J.H. Verbanek.
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AKADEMISCHE RAAD

GEEN AlP IN

KIESCOLLEGE
Zoals gesteld in de aanhef be-
staat het kiescollege uit de
samenvoeging van alle Facul-
teitsraden en de Academische
Raad, waarbij iedere persoon
slechts één stem heeft. Zo-
doende mogen de decanen van de
Faculteiten en enkele studen-
ten- en WP-vertegenwoordigers
slechts één stem uitbrengen.
Laat ons dan even de samen-
stelling van de Faculteitsra-
den bekijken. Artikel 32 van
het Gewoon Reglement-Structuur
van de KUL stelt dat de Facul-
teitsraad bestaat uit alle
fulltime leden van het AP en
uit een vertegenwoordiging van
het dAP, van het (vast en tij-
delijk) WP en van de studenten
~et aantal leden uit deze
laatste drie genoemde gele-
dingen mag maximaal 2/5 van
het totaal aantal leden van de
Faculteitsraad bedragen. Dit
wil zeggen dat de proffen over
een statutair vastgestelde
meerderheid beschikken. Voeg
het fulltime en deeltijds AP

.,.samen, dan hebben ze méér dan
3/5 meerderheid in de Facul-
teitsraden, en dus ook in het
kiescollege.
We halen de samenstelling van
de Academisch Raad nog even
aan. Artikel 11 van het Orga-
niek Reglement en artikelS
van het Gewoon Reglement-
Structuur zegt dat de Acade-
mische Raad bestaat uit de
Rector, de Vice-Rector, de Al-
gemeen Beheerder, de Rector
van Kortrijk en de twee Groeps
voorzitters (deze zes personen
worden nog bijgevoegd aan het
kiescollege); de decanen (zij
zitten reeds in het kiescolle-
ge); vier vertegenwoordige~s
van het WP (voor zover zij
niet in een Faculteitsraad
zitten, worden zij ook toege-
voegd) en vier studentenverte-
genwoordigers ; te weten :
Tony Heeren (Rechten), Philip-
pe C1erick (Romaanse), Fons
Mertens (Geneeskunde) en Jan
Sempe1s (Informatièa). Deze

laatste twee studenten worden
toegevoegd aan het kiescolle-
ge.

ONBEZETTE
~-MANDATEN

Toen het Gewoon Reglement-
Structuur, en meer bepaald ge-
noemd artikel 32, een tiental
jaren geleden in werking trad,
was de gestelde 3/5 tegen 2/5

~verhouding van AP tegenover
- ~ dAP, WP en studenten in de Fa-

culteitsraad nagenoeg exact.
Maar door de jaren heen promo-
veerden meerdere WPers tot
prof en werden van buitenuit
proffen benoemd, met het ge-
volg dat het aantal APers gro-
ter werd. Deze werden automa=
tisch lid van de Faculteits-
raad, maar het aantal mandaten
van wat we kortweg de 2/5-cate
gorie zullen noemen, bleef in
de meeste Faculteitsraden con- ,

stant. Hetgeen tot gevolg
heeft gehod dat de APers, geen
3/5, maar vaak een nog grotere
meerderheid kregen in de Fa-
culteitsraad. In het huidige
kiescollege bezitten de full-
time APers een effectieve
meerderheid van om en bij de
67%. Wil men de verhoud1'ng
van 3/5 tegen 2/5 exact behou-
den, dan moeten er dus een
aantal dAPers, WPers en stu-
denten bijkomen in de Facul-
teitsraden. Dit wil zeggen
dat er een verschil is tussen
het reglementair aantal manda-
ten en de effectieve bezetting
van de 2/5 categorie. Laat
ons dit verschil de onbezette
mandaten noemen.
In enkele Faculteiten, zoals
in Letteren en Wijsbegeerte,
werd regelmatig de effectieve
bezetting van de 2/5 categorie
aangepast, zodat de "heilige"
verhouding nagenoeg gerespec-
teerd is. ,In de meeste Facul-
teiten echter gebeurde dit
niet! Men kan opmerken dat
dit te wijten is aan de nala-
tigheid van dAP, WP en studen-
ten, maar er Zijn ook Facultei
ten bekend waar studenten om
een aanpassing en dus een uit-
breiding van hun vertegenwoor-
diging gevraagd hebben, maar
waar dit stuitte op een verzet
vanwege het Bureau. De vraag
blijft dan of deze onbezette
mandaten door de proffen gein-
terpreteerd worden als manda-
ten die de 2/5 categorie toe-
komen, Zonder dat de proffen
zich hierover officieel hebben
uitgelaten, kunnen de studen-
ten zich niet van de indruk
ontdoen dat de 3/5 tegen 2/5
verhouding door de proffen ge-
zien wordt als een minimum
i.p.v. als een exacte verhou-
ding.

KIESCOLLEGE

van de Vereniging van Vlaamse
Professoren Leuven (VVPL).
stelt dat de VVPL van oordeel
is dat een uitbreiding van het
kieskollege met niet-facu1teits-
raadleden alleszins niet mag
gebeuren ten laste van het pro-
fessoren-percentage, maar moet
gebeuren ten laste van de ge-
ledingen die, in vergelijking
met andere Belgische uniefs,
relatief beter vertegenwoor-
digd zijn in dit college.
Over een eventuele opneming
van een ATP-de1egatie spreekt
de VVPL zich niet uit.
De Leuvense Organisatie Van
Assistenten en Navorsers
(LOVAN), bij monde van d~ WP-
vertegenwoordiging op de Aca-
demische Raad, stelt dat zij
niet zonder meer afwijzend
staan t.a.v. het vrijmaken van
enkele van hun mandaten, maar
dan wel op voorwaarde dat dit

niet alleen gebeurd ten koste
van het WP, maar dat dit moet
gebeuren door spreiding over
alle betrokken geledingen.
Tijdens de Academische Raad
van oktober stelde de studen-
tendelegatie zich principieel
akkoord met een participatie
van het ATP. De volgende ver-
gaderi ng in november werd het
standpunt van de studenten, zo
als afgelijnd door de Algemene
Vergaering van Kringraad-ASR,
bekend gemaakt. Het was drie-
ledig:
1) er moet een ATP- delegatie

komen in het kiescollege en
in de Faculteitsraden.

2) het opnemen van deze dele-
gatie mag niet ten koste
gaan van de ondervertegen-
woordigde geledingen (
d.w.Z. : de assistenten en
de studenten).

3) het opnemen van deze dele-
gatie moet gebeuren voor
de eerstkomende verkiezin-
gen.

Het is duidelijk dat het ATP,
net zoals de proffen, assis-
tenten en studenten, een ge1e~
ding vormen aan onze unief en
bijgevolg het recht heeft op
dezelfde participeringsmodalt~
teiten in de besluitvorming.
Vanuit de zeer beperkte dee1~
name van WP en studenten ;n
het medebeheer, dus de grote
ondervertegenwoordiging van
deze geledingen is het ook
vrij duidelijk dat zij niet
alleen mandaten willen of
zelfs kunnen vrijmaken.

Op de Academische Raad van no-
vember j1. namen we kennis met
een uitgewerkt voorstel vanwe-

ge de Decaan van PSYChologie
en,Pedagogie. Dit voorstel
voorzag in de opneming van een
ATP-de1egatie ten bedrage van
een kleine dertig personen,
door deze te plaatsen op de
onbezette mandaten van de 2/5
categorie. D.w.Z. dat de 2/5
categorie zal moeten afzien
van een eventuele uitbreiding
van hun effectieve bezetting.
De vergadering besloot de dis-
cussie over de opneming door
te stellen dat een oplossing
alleen haalbaar is wanneer ze
steunt op ee~ consensus tussen
de geledingen en niet als ze
wordt opgelegd. Het was toen
duidelijk dat er geen consen-
sus was wat betreft de princi-
pie1e stellingnamen van VVPL,
LOVAN en Kringraad-ASR.
Intussen had de nationale vrij
gestelde van de Landelijke Be-
dienden Centrale (LBC), namens
de Syndicale Delegatie van het
ATP gevraagd aan de Rector om
het ATP-standpunt op de Acade-
mische Raad te komen verkondi-
gen. Dit werd niet toegestaan
door de Rector omdat deze het
weinig zinvol vond : er was
toch geen oplossing in het
vooruitzicht. Hierop werd
bitsig gereageerd door de LBC.
Z~j doen daarbij een voorstel,
waarbij de ATP-de1egatie
zou bijgevoegd worden bij de
2/5 categorie, dus op de onbe-
zette mandaten. Aan de "hei-
lige" verhouding wordt dus
niet geraakt en er zal geen
vermindering zijn van de ef-
fectieve bezetting van de an-
dere geledingen. Tijdens de
Algemen Vergadering van Kring-
raad op 12 december 1980 be-
slisten de studenten het vo1-
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RVS

STANDPUNTEN
Wie het voorstel om een ATP-
delegatie te laten opnemen in
het kiescollege gelanceerd
heeft, doet er weinig terzake
toe. Wel heeft men reeds eni-
ge tijd gelden in de hoogste
kringen van onze unief erover
gepraat. Tijdens hun bijzon-
dere Vergadering in Parijs,
hebben de leden van het Bureau
Academische Raad en de decanen
besloten : "De vergadering
meent dat het ATP dient deel
te nemen aan de rectorverkie-
zingen. Vermits de volgende
verkiezingen reeds 1981
plaats hebben, mag niet ge-
talmd worden met de bespre-
kingen omstrent de deel"e-
mi ngsmoda 1iteiten. " Deze be-
slissing dateert van juni 1979
Nadien hoorde men hierover
niets meer. We kunnen wel ver
moeden dat er besprekingen
zijn geweest tussen de Acade-
mische Overheid enerzijds en
de syndicale delegatie van het
ATP anderzijds, maar hierover
bestaat geen zekerheid.
Tijdens de Academische Raad
van oktober j1. namen we ken-
nis van het standpunt van de
proffen. Prof L. Van Gerven
(natuurkunde-prof), voorzitter

J',.

MEDEBEHEER
EEN APPELTJE VOOR DE DORST

De diskussie rond de begroting
'81 is afgesloten. De strijd
is gestreden. Als klapstuk op
de vuurpijl werd op de laatste
raad van 1980 het hoofdstuk
A.S.R. behandeld. Ons eigenste
orgaan dus. Een reden temeer
om onze ogen en oren open te
houden. En dat deden we dan
ook.

Begroting ASR
"Kunnen wij de aanvraag van
de A.S.R. voor de begroting
van 1981 goedkeuren, ja dan
neen ?" Dit was de krusia1e
vraag op de vergadering van
19 december (niet toevallig
even voor de feestdagen).
De situatie was de volgende
de aanvraag van de A.S.R.
bedroeg 10,5 miljoen hetgeen
een forse stijging betekende
t.O.V. het vorige jaar ( 7,5
miljoen in 1980). Als hoofd-
oorzaken hiervoor werden de
herberekening van de perso-
neelskosten en de meer kring-
gerichte en informatieve
werking naar voren geschoven.
Terecht trouwens. Het weekend
van kring- en sociale raad,
de nieuwe impulsen voor de
massasport en het informeren
van de studenten door doku-
mentatie werd op algemeen ja-
geknik onthaald. De resul-
taten van VETO (u~ lijfblad
dus) werden zeer goed bevonden.
Positieve dingen alom dus.
Maar, zo werd gesteld, de

studenten dienden enigzins
tot de realiteit terug te ko-
men.
Uiteindelijk kwam de volgende
regeling uit de bus. Het per-
soneelsbudget wordt aanvaard
met dien verstande dat de
sportraad naar zijn extra-
vrijgestelde kan fluiten
(een extra-vrijgestelde die
nodig is trouwens).
Er wordt, en dat voorstel werd
uiteindelijk gesteund door de
studenten, uitgekeken om toch
de sportraad zijn vrijgestelde
te bezorgen door even te gaan
neuzen bij UCLOS. Het bedrag
voor de werking mag stijgen
met 10% en de som voorzien voor
ISOL wordt geschrapt (die be-
toelaging gebeurt dan via
Vesa1ius). Als we een rekensom-
metje maken, dan komen tot 8,8
mi1j. Heel wat minder dan oor-
spronkelijk dus.

een overzicht
Oe 'diskussies rond bepaalde
punten hebben niet zelden hoge
toppen bereikt. De resultaten
zijn dan ook navenant. Zetten
we ze even op een rijtje.
Verhoging van de maaltijdprij-
zen met 4 fr (voor de dagscho-
tel). Wat betreft de huisves-
ting is er de invoering van
een kategorie D {netto belast-
baar inkomen van meer dan l,S I
mi1j. fr. en de verhoging van
de huurprijzen. van kategorie. -c ,

In mei hebben de rektorverkiezingen plaats. Volgens artikel 15 van
het Gewoon Regelement-Struktuur zijn de leden van de respektievelij-
ke faculteitsraden en de leden van de Akademische Raad, vdor zover
deze geen lid zijn van een Fakulteitsraad, st~mgerechtigd. Dit wil
zeggen dat het kieskollege bestaat uit alle full-time Akademisch Per-
soneel (AP) een afvaardiging van het deeltijds Akadémische Personeel
(dAP), een afvaardiging van het Wetenschappelijk Personeel (WP) en
een delegatie van de studenten. Eén geleding zal, als men abstraktie
maakt van de Algemeen Beheerder, niet vertegenwoordigd zijn in het
kieskollege: het Administratief en Technisch Personeel (ATP).
Tijdens de drie vergaderingen van de Akademische Raad van het eerste
trimester van dit akademiejaar werden standpunten en argumenten voor

r- en tegen de opneming van een ATP-vertegenwoordiging in het kiezers-
korps afgewogen.
Heg resultaat van deze besprekingen heeft men reeds 'vernomen. Wij ge-
ven graag een bondig overzicht van deze problematiek.

met 6%. Door deze maatregelen
wordt een gedeelte van het
tekort opgevangen. De rest
wordt bijgepast vanuit de in-
SChrijvingsgelden.
Diezelfde inschrijvingsgelden
worden ook aangewend om de
Facu1ty Club van voedsel te
voorzien. Uitbatingstekort
heet het. De begroting van de
dienst pers en voorlichting
stijgt met méér dan 1 miljoen
t.O.V. het vorige jaar (met
o.a. de akademische tijdingen).
Nog steeds is er geld voorhan-
den om allerlei kunstwerken
aan te kopen, terwijl de
studenten hun eigen sociale
sektor moeten betalen. De to-
tale begroting voor de sociale
sektor beloopt nog geen 250
milj., die van de akademische
sektor 3,8 miljard waarvan
meer dan 60% naar de lonen
van het AWP gaat.
De solidariteitsbijdrage van-
wege de hoge van de
unief - die dat zouden ervaren
als een beet van een spin in
de huid van een olifant -
werd echter zonder meer
afgewezen. Het was niet haal-
baar en het moest nationaal
bekeken worden, zo werd mij
togef1uisterd. Sterker nog,
velen wilden wel, maar niet
ten voordele van de studen-
ten (dat verdorven schepsel),
wel ten voordele van de
kansarmen in onze maat-
schappij.
Prachtig! Hopelijk zien we
elkaar weer in de strijd
hiervoor. We zullen er zijn.

/
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MEER DAN OOIT

EEN NIEUW INITIATIEF
werkgroep sociale realiteit

-- ..1.~'<1'<11/11v 9'<10SN30M

en voor elke zitting wordt een
dossier samengesteld -een
bloemlezing van begeleidende
teksten- dat vooraf door de
deelnemers aan de aktivitetei-
ten te verkrijgen is.
"De diskussie en studie van
deze themata willen we toetsen
aan de dagdagelijkse realiteit
van de werkende bevolking." De
werkgroep denkt dus op deze ma-
nier de muren rond het univer-
sitaire ghetto open te breken
om een bundel aandacht ~oor de
sociale werkelijkheid binnen

• .•• te laten. Deze aandacht is in
r'ess t eve studenten. Het l iqt 1ilT11erSm de bedoe- het universitaire milieu inder-"
ling van de initiatiefnemers de inzet voor de daad al tevaakeenrandver-. l' kk d d schijnsel. Dit initiatief kanSOC1a e voorui tgang aan te wa eren on er e stu- dan ook enkel gezichtsverrui-
denten. De betrokkenen zijn allemaal op één of mend werken voor de meerderheid
andere mani er akti ef i n de studentenbewegi ng. van de stud~nt~n en zal zekeren vast de lnzlchten stofferen

Vandaar dan ook dat het vooral van hen die reeds op min of
deze hiaat is. die de voorbije meer intuïtieve basis een
6 à 7 jaar gevallen is. die men "progressieve aandrang" voel-
wil opvullen. den.
Werkgroep Sociale Realiteit
heeft -althans vooralsnog- niet
de ambitie zich uit te bouwen
tot een heuse organisatie. Het
moet opgevat worden als "een
eerder, individueel initiatief
bedoeld om een leemte aan vor-
ming op te vullen. daar. waar
je als gevolg daarvan tussen,de
massa aktiegroepen. -groepjes
en -groupuscules de doelgerich-
te beweging niet meer ziet."
De mensen van de werkgroep
hebben inmiddels niet stilge-
zeten : voor de nabije toekomst
staan er al een aantal vormings·
aktiviteiten op stapel :
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"We stellen vast dat heel wat
ge~ngageerde mensen het progres
sief idee~ngoed niet goed genoe
meer meester zijn. In vele ge-
vallen heeft dit verwarring en
ontmoediging voor g~volg. wan-
neer zij gekonfronteerd worden
met een vaak gesofistikeerde
argumentering vanuit een bur-
gerlijke ideologie. Dit leidt __
op termijn tot immobilisme bin-
nen een beweging. in casu de
progressieve studentenbeweging.
M.a.w .• volgens de pas opgerich
te werkgroep is dit gebrek aan
vorming dê hinderpaal die voor
velen een daadwerkelijk en doel
bewuste inzet op sociaal vlak
in de weg staat.
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Een aantal inividuen gingen onlangs van start
met een werkgroep SOCIALE REALITEIT. Het initia-
tief richt zich in de eerste plaats tot de prog-

nieten fuifgroep.
Wat nu precies de organisatie
zelf is. en wat haar doelste-
llingen zijn. daarvoor kan je
terecht in vorige VETO. of op
ondervermeld adres.
Hoe de jaarplanning nu precies
is. wat het Anti-Oorlogskomi-
tee te bieden heeft aan jeugd
kernen overal in het Vlaamse
land. en wat het Komitee in
Leuven zoal plant te organi-
seren. daar kan je wellicht
in de volgende VETO voor te-
recht.
Maar neem best nu reeds kon-
takt op met Ilse. Tjhoi. Luk
of Philippe op de
Geldenaakse Vest. 24 bus2
3000 Leuven
016 - 22.71.97
... want 't zijn toffe mensen
we hebben het zelf gezie~ ...

v~rvolg van blz. 10

gende compromis-voorstel te
sturen naar de Academische
Raad van december. Niettegen-
staande zowel proffen. assis-
tenten en studenten principi-
eel akkoord zijn met de parti-
cipatie van het ATP. kwam er
nog geen uitwerking van dit
akkoord omdat de proffen geen
enkele bijdrage wilden leve-
ren. Daarom stelden de studen'
ten voor na reeds hun bijdrage
te doen (dit zou erop neerko-
men dat het ATP 9 onbezette
studentenmandaten krijgt).
wordt dit goedgekeurd dan zal
er reeds een ATP-delegatie
deelnemen. hetgeen het vertrek
punt was van het studenten-
standpunt. Op de Academische
Raad van december scheen de WP
vertegenwoordiging dit ook te
willen doen en iedereen dacht
dat de impasse doorbroken was.
totdat de Rector zei dat het
niet meer zal gaan voor deze
verkiezingen. Omdat het opne-
men van een ATP-delegatie een
verandering van artikel 32 van
het Gewoon Reglement-Structuur
met zich meebrengt en dit kan
men nooit op tijd gedaan krij-
gen! In januari worden de
kiezerslijsten goedgekeurd en
er zal geen ATP-er bijzijn!
Het is dus vrij duidelijk dat
de studenten en de assistenten
hun verantwoordelijkheid t.o.v
het ATP wilden nemen, maar dat
de grote dwarsliggers de prof-
fen zijn. Zij zijn zo zeer ge
brand op ieder tiende van een
percent van hun meerderhetd,
dat zij niet de minste verant-
woordelijkheid t.O.V. het ATP
wilden nemen. De oorzaak van
het niet-opne.en van een ATP-

Sinds geruime tijd cirkuleer-
den er de hardnekkigste geruch-
ten in onze studentenstad over
allerlei opruiende anti-oorlog
en pro-vrede-aktivisme.
In de tweede week van decem-
bermeenden we een spoor te
hebben gevonden; nu reeds is
ons dossier af en kunnen we
het openbaar maken.
Immers. bestaan doen ze echt
Hun hoofdkwartier ligt zelfs
aan 'de randen van deze stad.
en laatst konden we infiltre-
ren op hun nationale manifes-
tatie te Brussel.
Het was inderdaad die twintig-
ste december van vorig jaar
dat heelwat jongeren hun schre-
den naar de Ancienne Belgique
richtten om er de tweede
Anti-Oorlogsdag te beleven.
Aanwezig waren daar die scouts,
KSA 'ers. jeugdklubmedewerkers
en nog ander jong gespuis.
die de krankzinnige wapenwed-
loop en de afschuwelijke ge-
volgen daarvan welletjes be-
ginnen te vinden. Gedurende
het gehele jaar 1980 organ-
iseerden zij in hun plaatse-
lijke kerne tal van aktivitei-
ten i.V.m. Vrede. Defensie en
Ontwapening; en dit om hun
levensgenoten meer bewust te
maken van deze problematiek-
Al dat wereldgeweld begon hen
ferm de keel uit te hangen;
vandaar dat ze verleden jaar
met hun jeugdkern debatten,
video- of filmprogramma's.
toneelvoorstellingen. infor-
matieve spelen. akties. vredes-
animatie en Anti-Oorlogsfuiven
organiseerden.
En dat alles gebeurde in sa-
menwerking of met de medewer-
king van het Anti-OorlogsKomi-
tee. Deze laatste is een koe-
pelorgaan van de meest diverse
jongerengroeperingen - natio-
naal of regionaal - en is in
die zin een 'jongerenfront
voor de Vrede'.
Al dit bruisend jongerenpro-
test en dit zoeken naar alter-
natieven voor de huidige we-
reldbrandhaard kulmineerde in
een nationaal georganiseerde ~
Anti-Oorlogsdag te Brussel.
De voornaamste eisen naar de-
ze dag toe. weergegeven in een
Anti-Oorlogsmanifest- waren:

- Ontwapenen, de Grootmachten
eerst !
- Geen Belgische wapenhandel
voor onderdrukkende regimes !
- Geen kernwapens in Belgiê.
Europa I
- Steun aan de strijd voor
Onafhankelijkheid en zelfont-
wikkeling van de Derde Wereld.
- Wil je vrede, Strijd ervoor!

De dag startte om 14 uur met
Vredesanimatie. Enerzijds
waren er een drietal optredens
met een jeugdfanfare. een jong-
erenzanggroep Hei Pazoep en
een zeer degelijke Anti-Oor-
logsshow van Vuile Mong en z'n
Vieze Gasten. een gezelschap
dat volgend jaar beslist veel
aandacht verdient in de Anti-
Oorlogswerking.
Anderzijds waren er doorlopend
stands. De info-stands van
jongeren-en vredesorganisatiies
hadden veel bekijks; maar nieuw
waren wel de doe-stands waar
je fakkels kon maken. je eigen
badge persen. een spandoek be-
schilderen. sandwich-borden
maken. aan een ballonnenwed-
strijd met vredeswensen deel-
nemen en tal van andere akti-
viteiten.

Na een sterk geanimeerde fak-
fel tocht was het terus verza-
melen geblazen in de Ancienne
Belgique voor het totaalspek-
takel 'Strijden tegen Oorlog' .
Hoewel inhoudelijk sterk uit-
gebouwd met af en toe dege-
lijke stukjes teater, werd
het geheel toch al te zeer
naar beneden getrokken door
het weinig op elkaar inge-
speeld zijn van de akteurs.
en de grove haperingen tus-
sen de verschillende sekwen-
ties. Maar een boodschap hield
je er zeker aan over, en dat
zal wel de hoofdbedoeling
zijn geweest. De dag werd be-
sloten met een tweetal rock-
groepen : de Lychees en de
Employees. De Lychees is
een kersverse rockgroep die
ontstond op initiatief van
een aantal mensen die met het
Anti-Oorlogskomitee werken,
of achter diens werking stadn.
Hoewel (alsnog?) duidelijk
niet commercieel" is de aan-
pak wel professioneel. Naast
eigen Anti-Oorlogssongs. spe-
len ze ook een aantal sterke
covers. Kortom. omwille van
twee redenen een best te ge-

woensdag 21 januari :

"Een aantal begrippen uit de
marxistische politieke ekono-
mie als aanzet tot een analyse
van de sociale realiteit."

woensdag 4 februari :

"Toetsing van ekonomische be-
grippen aan de sociale reali-
teit van Renault-Vilvoorde."

woensdag 18 februari :

Velll cell nlr- met r

Sociale zekerheid: een betwist
~ onderdeel van de inkomensvor-
~ ming."~mw~ woensdag 4 maart

00 "Financi~le implikaties van het
~ huidig onderwijsbeleid in Bel-
~ gi~ (een inleiding)."
o
Ulzw
~

Deze namiddagen gaan telkens
door in H.I. W. of Milkbar
Alma

H.J.B.

De kontaktpersonen voor deze
werkgroep zijn :
Philippe Clerick. Herman Francq.
Kris Van den Briel. Hans Van
den Broeck. Paul Van Mellaert.
Rudy Veestraete.
Inschrijving voor deze vormings-
dagen is mogelijk bij:
Kris Van den Briel. Sociale
Raad 's Meiersstraat 5 LEUVEN

PauI Van Mellaert. Kringraad
't Stu~ Vdn Evenstraat 2 D
LEUVEN

delegatie ligt dan ook bij
hun!

ECHTE REDEN.
Twee redenen werden gemeld
voor de niet-opneming. Ten
eerste: de Academische Raad
kan of mag niet opleggen aan
een geleding. maar er moet in
consensus beslist worden hoe
het ATP wordt opgenomen. Ten
tweede: de tijdsfactor. Het
opnemen van een ATP-delegatie
kan niet gebeuren voor januari
als de kiezerslijsten moeten
ledgekeurd worden.

Nochtans hoorden we tlJoens oe
discussies bepaalde elementen
die ons een derde reden doen
vermoeden.
Stel dat een ATP-delegatie zou
opgenomen worden. wie zou er
dan bij zijn? De Facultaire
ATP-ers (secretarissen •.•. ).
centraal ATP-ers (technische
diensten •... ) of de leden van
de Syndicale Delegatie? Tij-
dens de discussies werd deze
laatste categorie "scheef" be-
keken. Wij menen nochtans dat
dit autonoom zou moeten be-
paald worden door het ATP
zelf! Kringraad zou ook nooit
dulden dat proffen of as~is-
tenten zich kwamen bemoeien
met de aanduiding van de stu-
dentenvertegenwoordiging.
Hetzelfde geldt mutatis mutan-
di waarschijnlijk voor LOVAN.
Zonder dat zij er zich offici-
eelin die richting heeft over
uitgelaten. kunnen we ons niet
van de indruk ontdoen dat de
echte reden zou zijn dat de A-
cademische Overheid niet kan
dulden dat de vakbeweging -
via een delegatie - aan de

lrectorverkiezingen deelneemt!
Hebben we het goed voor of
,niet? .
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MAANDAG 26

14
FILM : TOKYO MONOGATARI (Ozu)

Aud. Vesalius ; 20.30u ; 50/40 F
(org. Kultuurraad)

DINSDAG 27

FILM: AU NOM OU FUHRER (Lydia Chagollj
Aud.Vesaliusi 20.30 U; 50/40 F
(org.Kult~urraad)

TONEEL: GUIDO LAUWAERT met 'Reis naar het einde
van de wereld'
't Stuc ; 20.30u ; 120/80 F
(org. Kultuurraad)

LEZING: "Het derde oog, de gouden wonderbloem"
Sted. Voordrachtzaal ; 20.00u ; gratis
·(org. Rozekruisersgenootschap)

Leren Solliciteren: training; 4 sessies van 2·u
inl.: te1.225684

(org. CoHrdinatiecommissie
voor plaatsingshulp)

TAPTOE: Herman Teurlinck een 8russeleir ;'t Stuc
(org.Germania)

ZACHTE TECHNOLOGIE: Afwerken van een schaalmodel
van een biogasinstallatie
St.Janshuis,Celestijnenlaan
101 ,Heverlee; 14-17 u
(org. Werkgroep Technologie)

ROCK : JO LEMAIRE + FLOUZE en WEEKEND
Grote Aula; 20.30 u; 110/160 F
(org. Kultuurraad i.s.m. Delper Booking)

GERMANISTENKABARET ; 't Stuc (org. Germania)

WOENSDAG, 28,

DON DERDAG 29
KONCERT : STUDIO VOOR EXPERIMENTELE MUZIEK

't Stuc; 20.30u ; 120/80 F
(org. Kultuurraad)

ZATERDAG 31
Studie en informatiedag rond "ENERGIE EN DERDE

WERELD" ; sted. kultureel centrum,
Brusselsestr. 63 ; 9.30u - 12.30u ;
50 F (org. ATOL)

TONEEL: Onder het melkrund (D.Thomas)
20.00 u ; 60 F ; 't Stuc
(org. VRG)

. FILM : THE BUS (Bay Okan)
Auditorium Vesalius ; 20.30u ; 50/40F
(org. Kultuurraad) FEBRUARI

MAANDAG 2
MUZIEK : THE SNEAKERS

't Stuc; 20.30u ; 60 F
(org. The Sneakers)

~WIE IS BANG VAN DE CHIPS 7 : de ekonomische as pek-
ten van de chiptechnologie (zie kader)

FILM: DE ZWARTE GOD EN DE BLONDE DUIVEL (Rocha)
Aud. Vesalius ; 20.30u ; 50/40 fr
(org. Kultuurraad)

TENTOONSTELLING: WANDTAPIJTEN; kunstgalerij
EMBRYO, J.Lipsiuslaan 20
9 JANUARI - 1 F.EBRUARITONEEL : THE LONDON THEATRE GROUP met HAMLET van

Steven Berkoff ; 't Stuc; 20.30u ; 100/
150 F
(org. Kultuurraad ism Vlaams Theatercir-

cUlt)

•"Klass.ieke Pantomine" o.l.v. Carlos
Decoene' ; Antwerpse mime-studio
11 JANUARI (10-13u) - 29 MAART
Prijs : 1200 fr per maand

ONTSPANNINGSYOGA o.l.v. Lieve Clerinx
iedere donderdag van 18 tot 19 u vanaf
15 JANUARI tot MAART; 't Stuc; 400 F/8x

WORKSHOP

Leren Solliciteren: zie woensdag 14 januari

INFORMATIESESSIE voor vrijwilligers in ontwjkke-
lin9sprojekten vd derde wereld; plaats:Baal

inl.: tel.091-23 2895
(org. ITECO)

Kommunikatiekursus voor sociale werkers, leerkrach-
ten, geTnteresseerden ; inl. 014/413675
(org. TIEM)

ZATERDAG 24
BETOGING: Vrouwen tegen de krisis

14u ; Hooverplein ; gratis

ZONDAG 25
Informatiesessie : zie vrijdag 23 januari

vervoLg van bLz. ~
waren huO eis voor zes frank
loonopslag te laten vallen op
voorwaarde dat net geld zou
gebruikt worden door de olie-
patroons om nieuwe werkplaat-
sen te creëren. De patroons
nebDen dat geweigerd. Debunne
riep op tot waakzaamheid en
vond de massale opkomst en de
'so11dariteitsbetuigingen van
buiten Charleroi heel bemoedi-
gend. Hij gaf rendez-vous voor
januari om in aktie te komen.
Een daverend applaus weerklonk

door de ruime hall, gretig ge-
.fHmd door de TV-jongens. De
vakbondsleiders aan de tafel
stonden recht en de hele massa
zong in de st1jl van de klasse-
strijd van 60-61 met febalde
vuist de Internationale. De
harde kern van Glaverbel lane
ceerde het ordewoord 'Grêve
gênêrale' dat enthousiast door
de massa werd overoenomen.
Daarna trok het volk naar
)uiten terwijl in groepjes ver-
der werd gediscussieerd. De-
bunne komt al pratend met enke-
'le arbeiders mijn r1chting uit.
en ik vind het een prachtge-
legenheid om hem over een veel-
verspreid verhaal in verband
met zijn persoon aa~. de tand

DONDERDAG 15

MAANDAG 19

DINSDAG 20

WOENSDAG 21

VRIJDAG 23

te voelen. Hij schrikt wel
even op a1s ik nem 1n 't al-
gemeen beschaafd te woord sta
-wat doet die Vlaming nier in
Charleroi op een strijdmeeting
van de Waalse vakbond?- maar
hij luistert glimlacnend ter-
wijl ik hem vraag of het waar
is dat nij wel kritiek kan
spuien op de hoge inkomens en
de grote fortuinen maar dat
hij zelf beneersmandaten heeft
en Zitpenningen opstrijkt, ja
dat hij zelfs in de Loge zetelt.
" Ja, dat wordt verteld, ik zou
nopen geld verdienen, mijn vrouw
zou in een Rolls Royce rijden
en dergelijke. Dat is niet waar.
Ik woon in Alsemberg, bij ijrus-
sel, 1n een klein huis, ik rij
met een kleine wagen. Ik heb
wel beheersmandaten, niet zo-
veel als men zegt, bv 1k ben
regent bij een bank, de Natio-
nale Bank wel te verstaan, ik
heb daarvoor aangeduid samen
met iemand van het ACV, welnu
de zitpenningen die ik voor dit
en de andere beheersmandaten

opstrijk gaan integraal naar
de kas van het ABVV. Maar der-
gelijke fascistische en pouja-
distische onzin wordt in de
rechtse pers verspreid om zo
de vakoond zwart te maken."
Ik vroeg hem ook of nij denkt
dat de GrotP. staking van 60-61

SCORP10

woensdag' va"
20H30·
tot·
21H3Cl .

RADIO
SCORPIO

zich zou künnen herhalen.
~Nee, die fout mogen we niet
maken. Tbendertijd heeft men
weken gestaakt over het hele
land voor niets". Enkele
Waalse delegees begonnen met
hem te praten en lk ga dan
maar terug naar de groep van
HLB die aan ·t tellen zijn
hoeveel Amada'S ze verkocht
hebben.
Voorwaar een interessante be-

zigheid, z~ even uit het Leu-
vense universitaire g'etto
stappen en met mensen praten
die aan de andere kant van de
barricade staan. t ..·~
Niet öm naar de goede oude
stij r van 68 effetjes de front-
vorming van arbeiders en stu'"
denten te gaan waar maken maar
om toch de horizon te verrui-
men en ook de andere stem te
horen in het nationale debat
over de krisis en haar oor-
zaken. Ik raad iedere stu -
dent aan en speciaal de zgn.
anti-ideologische neo-libera-
len van de CVP-Jo-studenten,
om. hun oor te luisteren te
leggen bij de arbeidersklasse
en de vakbonden op wie ze·zo-
veel kritiek hebben. AIS
mensen belangrijk zijn, ais
men ziCh demokraat noemt

Luden

DINSDAG 20 JANUARI 1981 te 20u in het Kandidatuur-
centrum, Celestijnenlaan 200 A te Heverlee,
een avond over de EKONOMISCHE ASPEKTEN van 'de chip-
technologie, ingeleid door Frank Moulaert, ekonoom
en lid van de studiegroep POLEKAR. De 'chip' of mi-
kroprocessor is een minuskuul siliciumplaatje waar-
op tot 100.000 elektronische komponenten zijn sa-
mengebracht, een komputer in miniatuur. De chip
kan moeilijk en gevaarlijk werk gemakkelijker of
overbodjg maken, maar welke gevolgen zal deze nieu-
we technologie hebben op de tewerkstelling, wan-
neer een aantal-jobs beter door robotten kunnen
Uitgevoerd worden, die betrouwbaarder zijn,geen
tijd verliezen, niet staken, .•. Hoe zal onze maat-
schappij eruit zien als deze technologie doorzet?
Hoe zal het inkomen verdeeld worden dat door
steeqs minder mensen verworven wordt? Welk is de
rol van de overheid in deze problematiek? Op deze
avond wordt dieper ingegaan op de gevolgen voor
tewerkstelling zoWel kwalitatief als kwant_itatief,
naast inkomensverdeling, kapitaalmarkt, .••
Nadien zaL met getntere88eepden verder doorgeboomd
worden op deze problematiek. in een vij~L bijeen-
kom8ten • aan de hand van standpunten van verschil-
lends groepen uit binnen- en buitenland.

VROUWENVERKJNG
--E Lel( E R - I K

Basiskursus politieke vorming voor vrouwen
10 dinsdagvoormiddagen : (om 9.30u)
27/1 - 3/2 - 10/2 - 17/2 - 3/3 - 10/3 - 17/3
24/3 - 31/3 - 7/4

Vrouwen onderzoeken hun eigen situatie = VOS
11 donderdagavonden: (om 20.00u)
20/1 - 5{2 - 12/2 - 19/2 - 26/2 - 5/3 - 12/3
19/3 - 26/3 - 2/4 - 9/4

Kursus vrouwen in de middenleeftijd = vim
2 dagen van 10 tot 16 u
13/1 - 20/1

Kursus zelfverdediging voor vrouwen
10 donderdagnamiddagen van 13:30u tot 15.30u
8/1 - 15/1 - 22/1 - 29/1 - 5/2 - 12/2 - 19/2
26/2 - 5/3 - 12/3

Alle kursussen gaan door in de lokalen van
ELCKER-IK
BLIJDE INKOMSTSTR 115
3000 LEUVEN
Tel.: 016/ 23 96 92

BURG EROl EN S T
De Eglantier (dagverblijf voor zwakzinnige kinde-
ren) Coige 19, 3031 Leefdaal. 02/7674705, heeft
vanaf 1/4/81 werk voor een gewetensbezwaarde. De
instelling is erkend door het ministerie van bin-
nenlandse zaken.

OPVANGADRES
Enkele hulpverleningsorganisaties in het Leuvense
zoeken vrijwilligers die mensen voor enkele dagen
of langer onderdak willen verschaffen. Voor meer
inlichtingen: tel. 23 99 76 tussen 7 en 23 uur.

•

S STUURGROEP I(URA
De toekomst van Kultuurraad. Iedereen heeft onder-
tussen ~l wel door dat die er niet zo rooskleurig
uitziet: minder personeel, minder werkingstoelagen
onvoldoende infrastruktuur, enz.
Maar ook: meer kulturele noden bij de studenten,
een tijd die schreeuwt om kreativiteit, drie jaar
ervaring op Ot Stuc, een grotere weerklank in dè
pers en honderden entoesiastelingen die deelnemen
aan de Kultuurraadaktiviteiten.
Eens te meer, maar hoe langer hoe dringerder is
het thema van deze stuurgroep: Waarheen,Stuc ?
Of liever: Hoe verder? en hoe?
De stuurgroep gaat door op zaterdag 17 en zondag
18 januari, telkens van 10 tot,13 uur, 15 tot 18
uur, 20 tot 22 uur. Plaats: animatiezaal Ot Stuc.
We spelen dus een thuiswedstrijdje, in de hoop
zoveel mogelijk publiek te trekken. Als je de toe-
komst van 't Stuc mee wil maken, laat dan a.U.b.
iets weten op de permanentie van 't Stuc of bel
016/22443B. 1981 wordt nog mooi, dat wensen wij
Kultuurraad en iedereen toe.

_VETO,


