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Europakring, Interfacultaire kring,
Kring voor Internationale Betrek-
kingen

VVN-voorzitter niet op
de hoogte, sekretaris wel

Veertiendaags blad. Jg. 7. '80-'81. nr. 12. 23 april.
V.U. Paul Heydens. Van Eve'lstraat 2~:D, 3000 Leuven.

De Europakring, Interfakultaire
Kring (IFK) en de Kring voor In-
ternationale Betrekkingen (KIB)
betreuren' dat de heer Luc De
(vervolg op p. 2.)
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Op vier mei begint de
eerste ronde van de rec-
torverkiezingen. Er zijn
zoals bekend zes kandida-
ten : E.Roosens, R.Blan-
pain, M.Janssens, P.De
Meester, W.Van Gerven en
P.De Somer.
Van deze zes komen maxi-
maal drie kandidaten in
een tweede ronde. Het is
weinig waarschijnlijk dat
één van de kandidaten al
in de eerste ronde de ab-
solute meerderheid van de
stemmen zou halen, wat
hem meteen rector zou
maken. (Op de goedkeuring
van de Inrichtende Over-
heid--de bisschoppen--na.)
Een tweede ronde dus, die
doorgaat tussen 20 en 30
mei. En daarna eventueel
nog een derde round tussen
10 en 20 juni. In'deze

SPORTINFRASTRUCTUUR
IN VERVAL

om het eerste voetbal-
terrein (dat we niet mo-
gen gebruiken) in orde
te brengen. Waarom dan
de tennisvelden niet ?
En er is meer.
De bokszaal is reeds meer
dan een jaar door een
overstroming buiten ge-
bruik (houten vloer vol-
ledig opgebroken). De
judozaal onderging vori-
ge maand eenzelfde lot.
Ook de vloer van de ping-
pongzaal kruipt omhoog.
In de maand mei 1s de
sportzaal een hele week
niet toegankelijk omdat
er een ekonomisch kongres
wordt gehouden. De gewone
student mag nog slechts
vanaf 16 uur in de grote
zaal, in plaats van vanaf
13 uur zoals vroeger, om-
dat het Sportkot beslag
legt op de zaal.

Intussen weru wel (om ons
te paaien) op de sport-
tentoonstelling de ma-
quette getoond van een
nieuwe sporthal en een
zwembad (600 miljoen ?).
Is dat voor het jaar
2000 ?
Wat doet de Sportraad der
Leuvense studenten hier-
tegen en wat denken alle
kandidaat-rectoren en
de Academische Overheid
over deze ellendige situ-
atie ?
(van onze plaatselijke
correspondent)

De eerste zonnestralen
zijn daar; het tennis-
seizoen is begonnen en
vol geestdrift trekt de
student met zijn sport-
kaart naar het Sportkot
om een tennisterrein
buiten te reserveren.
Vooraan bij de telefonist
verwijst men hem naar het
Sportsecretariaat en
daar krijgt hij te horen
dat de aanbesteding voor
het in orde laten bren-
gen van de tennisterrei-
nen wel tijdig werd i~ge-
diend, maar dat de aan-
vraag om bepaalde redenen
ergens nog ligt te slui-
meren op één of andere
administr~tieve dienst.
De pleinen zullen dus
niet v66r 1 mei en mis-
schien maar tegen 15 mei
worden opengesteld.
Op het Stedelijk Sport-
centrum speelt men intus-
sen al een paar weken
tennis buiten!
Hoe zit dat dan eigenlijk
met die sport aan de Uni-
versiteit ?
Bij de aanvang van het
jaar maakt men zoveel
reklame voor de sport en
wat komt er eigenlijk van
terecht ?
De tennispleinen kunnen
niet in orde worden ge-
bracht. Nochtans zijn al
meer dan een volle week
2 werklieden aan de slag,
met primitieve middelen,

De kandidaten : <V. L;n, r.. R. Bl.anpccin (RgO hten) _,
·P. De Mees"tei' (Toeg. vee.), M. .Tànssens (W&L).,
E. Roosens (Psyohologie), W. Van Gerven (Reoh-
ten). ~of. P. De Bomer bleef afwezig.

ui_en twèe ""ltandldaten
en is de absolute meerder-
heid van de geldige stem-
men, onthoudingen niet in-
begrepen, voldoende.
Een lange procedure.

Voor deze verkiezingen heb-
ben de studenten 101 kies-
gerechtigden. Er zijn
21.157 studenten. De pro-
fessoren hebben 600 kies-
gerechtigden. Er zijn

544 kiesgerechtigde
full-time hoogleraren (op
544) en 56 part-timers.
De verhouding één tegen
zes in het kiescollege
tekent de stand van het
huidige medebeheer.
In e~n speciale katern
proberen we uit te leggen
waarom precies de stu-
denten recht hebben op
meer inspraak en waarom
meer inspraak zonder meer
noodzakelijk en positief
is voor het onderwijs aan
deze universiteit.
In deze katern geven we
ook het standpunt van de
kandidaten zoals ze dat
op het debat, in inter-
views en in hun eigen tek-
sten naar voor hebben ge-
bracht.

De confrontatie die door
de Algemene Studentenraad
op 23 maart· jl. werd ge-
organiseerd was in die
zin belangrijk dat de
concrete, dagelijks voel-
bare studentenproblemen,
die de kringen en de
A.S.R. samen met de psy-
cho-medisch-sociale dien-
sten al zo lang naar bui-
ten brengen nu eindelijk
door mensen van het uni-
versitaire bestuur àls
problemen werden erkend.
En het zijn geen theorê-
tische problemen, geen
papieren brouwsels van
welzijnsspecialisten.
In zeven jaar tijd zijn
de slaagpercentages aan
de K.U.Leuven in de hu-
mane wetenschappen met
12,6 , gedaald in de
eerste kandidatuur. Voor
de positieve wetenschap-
pen bedraagt de daling
~,9 ,. In 77-78 geraak-

ten ca. 2 studenten op
5 door 1° kan. In 70-71
was dat nog 1 op 2.
In de eerste kan. slagen
aan de K.U.L. nog gemid-
deld 42 studenten op
honderd.
Dat is geen toevallige
evolutie en het wordt
hoog tijd de oorzaken
ervan op te sporen en
deze kordaat aan te pak-
ken.
Een voor de hand liggen-
de oorzaak zijn de stij-
gende eisen die aan de
studenten worden gesteld.
Zowel wat het aantal u-
ren als wat het aantal
bladzijden op het pro-
gramma aangaat zijn er
de laatste 12 à 16 jaar
(afhankelijk van de on-
derzoeksgegevens) signi-
ficante stijgingen waar
te nemen. Tussen '62 en
'78 steeg het aantal se-
mesteruren in de eerste
kandidaturen met gemid-
deld 4,3 uur, in de eer-
ste jaren van de 2° cy-
clus met 3,3 uren.
Neemt men voor het aantal
te studeren bladzijden
de jaren '62 (soms '66)
als indeks 100, dan stelt
men een stijging vast
tussen de 7 en de 166
indekspunten (in l°lic.
rechten). In de meeste
fakulteiten bedraagt de
stijging minstens zo'n
40 indekspunten. Dat wil
zeggen dat de stof over
12 à 16 jaar bijna met
de helft (en soms aanzien-
lijk meer) is toegeno-
men. Uiteraard moeten
deze cijfers genuanceerd
worden. Ze zijn er
nochtans niet minder
reêel om.

De rektorverkiezingen
bieden ons de kans om
duidelijk te maken dat
er één en ander moet
veranderen. Sommige
kandidaten hebben meer

belangstelling voor
de studentenproblema-
tiek dan andere. Stem
voor hen. Diskussiêer
met de kiesmannen van
je fakulteit. Zie erop
toe dat ze met hun stem
de wens van de meerder-
heid binnen je fakulteit
vertolken. Het initia-
tief in sommige fakul-
teiten, o.m. in psycholo-
gie, om op een algemene
vergadering vast te leg-
gen voor welke kandidaat
de studenten van de fa-
kulteit gaan stemmen
kan alleen maar aanbeve-
ling verdienen.
Alles over de rektorver-
kiezingen op p. 6-12.
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pleit zelfs
voor een gevoe-
van de leer-

2

VVN
vervolg van p.1.
Munck gewag maakt van misbruik van de naam van de
Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) in Veto
nr. 11 van 23 en 25 maart 1981 op blz. 1 en 2. Het
verwijt betreft de publicatie van de Open Brief
Aan Alle Studenten vanwege de neutrale vrije vere-
nigingen Europakring, IFK, KIB en VVN die sugges~
ties bevat waarin zij pleiten voor een faculteiten-
koepel op basis van rech~streeks en afzonderlijk
verkozen jaarafgevaardigden met daaraan verbonden
een algemeen dienstencentrum en secretariaat bemand
door enige professionele krachten. De VVN-voorzitter
beweert dat niemand van het VVN-bestuur op de hoog-
te was van het initiatief. Dit strookt niet met de
feiten. .
Bij de voorbereiding van he~ pamflet was de secreta~
ris van VVN aanwezig. Deze persoon is gevolmachtigd
in de betrekkingen met andere vrije verenigingen en
heeft ten aanzien van het pamflet geen enkel bezwaar
gemaakt dat zou kunnen geInterpreteerd worden als
een weigering tot gebruik van de VVN-naam. Integen-
deel, deze persoon wist zeer goed dat het een verga-
dering van gemandateerden betrof en dat het opzet
was met vier verenigingen gezamenlijk naar buiten
te ~omen:-Dë secretaris van VVN was ook uitgenodigd
voor de bekrachtiging van de eind-redaktie van de
tekst, maar verkoos blanco volmacht te geven, wat in
zijn verantwoordelijkheid ligt. '

Dat de voorzitter niet op de hoogte is van de handel
en wandel van zijn secretaris nemen ze hem niet kwa-
lijk. Echter had hij beter d~ verantwoordelijke u~t~
gevers gecontacteerd in plaats van onmiddellijk te
reageren met een stellingname in Veto. Men zou dan
vernomen hebben dat de naam van de secretaris niet
vermeld staat onderaan het pamflet omdat zijn adres
onbekend was.

Zij noteren de houding van het VVN-bestuur met betrek-
king tot de Open Brief Aan Alle Studentlen.

Theo Verschueren, Europakring; Matthias Lambrecht,
Interfacultaire Kring; Koen Van Gerven, Kring voor
Internationale Betrekk~ngen~

Passage
De Passage 144~ het
huis waar Steven De
Batseliers opvattingen
over alternatieve psy-
chiat~ie in de prak-
tijk worden gebracht,
kampt zoals vele van
dergelijke initiatie-
ven met financiële
moeilijkheden.
On deze op te lossen
biedt de Pnssage o.a.
een lit:hografie van

, ,
PROTEST

In een nota aan de Veto-
redaktie tekent La Cecili-
a een. "kr,chtiq p'rot~8t"
aan - op zijn ~urt -,
tegen de handelwijze van
'Solidariteit.
La Cecilia had een pamflet
pro A.S.R; uitgegeven,
maar door Solidariteit
werd één en ander krak om-
gedraaid, naar verluid.
La Cecilia noemt het ge-
bruik van de naam "Solida-
riteit" door het KVHV,
het "fascistische NSV" en
de MTindemans-boys' van
de CVP-Jongeren" een "re-'
gelrechte kaakslag voor
de Poolse arbeiders die
onder deze naam op dit o-
genblik strijd voeren
tegen de Poolse dikta-
tuur".

Waarom leveren deze men-
sen geen kritiek op de
veel immenser sommen geld
die door bv. de KUL ver-
spild worden, als ze de
zgn. verspillingen in de
A.S.R. aanklagen, vraagt
La Cecilia zich af.

Deze vereniging verzet
zich tenslotte tegen de
idee dat de A.S.R. de pro-
gressieve studentenbewe-
ging zou vertegenwoordi-
gen. De A.S.R. heeft het
studentenprotest in het
medebeheer laten verstik-
ken.

La Cecilia roept alle
linkse studentenvereni-
gingen op.een gezamenlij-
ke progressieve student.en-,
vereniging op te richten.

vraagt hulp
Epank-Euo Van Damme te
koop aan. Deze litho-
grafie ~ afgedrukt op
een beperkt aantal ge-
numme~de exemplaren
wordt verkocht tegen
een minimumprijs van
2000 fr. Zij meet 1m
bij 0,65 m en is ver-
krijgbaar op de passa-
ge~ Tiensesteenweg 144
in 3030 Heverlee.
De lithografie is ver-
gezeld van een tekst
van Steven de Batselier
(geKal(igrafeerd door
Joke van den ~ande).

REDAKTIONEEL

Paritaire kontrole
op studiedruk
Vanaf dinsdag 21 april ging
voor de meeste studenten de
eerste examenweek in.

In vele fakulteiten wordt im-
mers gebruik gemaakt van de
mog~lijkneid, die het examen-
reglement biedt om reeds een
aantal vakken vooraf, d.w.z.
vóór de juni-j~lizittijd af
te leggen.

Op deze manier worden de in-
spanningen, zowel van docen-
ten als van studenten, in de
tijd gespreid. Of deze sprei-
ding al dan niet gunstig is
voor de globale studiebelas-
ting, staat reeds geruime
titd ter diskussie.

Studenten ~elf zijn blijkbaar
weinig ge~otiveerd om het
eens te worden over een of
andere norm van studiebelas-
ting. Vooral de komplexiteit
van het meten is nogal een
succesargument uit de mond
van de professoren.

Al zijn er wel andere exces-
sen, die met de dikke vinger
,aanwijsbaar zijn, de diversi-
teit van de studierichtingen
blijkt ook een ernstig euvel.

Studentenvertegenwoordigers
kunnen vooralsnog weinig
standpunten hard maken. Nieu-
we presidiumverkiezingen
kunnen hierin misschien voor-
uitgang brengen •.

Wat de st.udLebe La's t.Lnq snorm -
ook wordt, .er bestaat .geen
enkele kontrólemogelijkheid
op het nalevèn ervan. Van
professorenzijde is er één

". . ,

Lucien 'S corner
-In de stille optocht voor
El Salvador liep een man
met zijn kinderen mee. Hij
vertelde dat hij met zijn
klein mannen naar Mol was
geweest en de volgende dag
riepen ze op 't school :
atoomstaat, politiestaat!
De opvolging is verzekerd.
VdB kan het weer hebben
over de beroepsagitatoren
die zelfs in het Fröbel
infiltreren.

-Tijdens de hongerstaking
voor El Salvador kwamen
Louis Tobback, Willy Kuy-
pers en Karel,Van Miert
's avonds een uurtje hun
solidariteit betuigen
aan de hongerstakers in
de Bogaardenstraat. Een
CDSer van kwade wil zal
weer beginnen over die
vuile sos die als een rat-
tenvanger van Hameln de
progressieve kristenen
komt, verleiden. Van Miert
heeft daarrond echter niet
de minste publiciteit ge-
maakt, er viel die avond
geen enkele persmens te
bespeuren.

.-Op de vastenkalender van

Broederlijk Delen staat op
dinsdag de 7° april een
mooie spreuk : "En al wie
hier met 't'volk is, wordt
voor communist uitgeschol-

, den. En bijgevolg •.•".
I -;Jezou er kunnen aan toe-
voegen : en bijgevolg weet
je nu over wie de sabel-
slepers ~aig en Reagan
het hebben als ze bezig
zijn over het internatio-
naal communisme dat in hun
Latijnsamerikaanse achter~
tuin lelijk huishoudt

-De hit van de maand zou
kunnen zijn "I shot the
sheriff· van Eric Clapton
of Bob Marley al naarge-
lang de voorkeur. Opgedra-
gen aan de ex-nazi die
Reagan neergeschoten
heeft. De ultra-conserva-
tieve erschossen door een
nog zwarter specimen. Het
had moeten een communist
zijn, de tijden van Mc-
Carthy waren terug. Wie
zei daar iets over,een
NATO-wet ?

-Tof van al die profs en
assistenten van een alter-

of andere vorm van kollegia-
liteit en een ruime interpre-
tatie van de akademische
vrijheid werkzaam. Alle kan-
didaat-rektoren heboen zich
nochtans tegen overdreven
studielast uitgesproken.

Prof. Roosens
uitdrukkelijk
lige reduktie
stof.

Maar het elektoraal overwicht
van hun eigen geleding heeft
er de kandidaat-rektoren van
weerhouden om op formele kon-
trole van hun kollega's aan
te dringen'.

Het buro~van Kringraad-A.S.R.
meent dat een paritaire
kontrole---de helft docen-
ten en de helft studenten---
op de studiedruk moet geIn-
stalleerd worden. Pas dan
kan in gemeenschappelijk o-
verleg de studiebelastings-
norm echt bespreekbaar wor-
den.

Inmiddels wensen we alle exa-
minandi een goede examenperi-
ode, ook als de afwezigheid
van enig onderwijsbeleid aan
de KULeuven hen tot papegaai-
enwerk en oppervlakkigheid
aanzet.

Het Buro van Kringraad.

Gezien de verlate verschij-
n!ngsdatum'wil de r~daktie al-
lè examinandi veel rust toe-
wensen rià'hun voorexamens en
veel moed. vóór 'de juni-zit-
tijd.

natieve les ~e organiseren
over El'Salvador. De KUL
herdacht' zijn eigen Martin
Luther King. Alle respect
daarvoqr. Maar zijn de
standpunten ook zo duide-
lijk als het over ZaIre
gaat ? Of de 30 miljard
die bespaard worden om er
100 F-16 gevechtsvlieg-
tuigen mee te kopen ?
Of de ontkoppeling van
lonen en index zonder
prijzenstop?
Gaat premier Eyskens zijn
eigen schamel proffen-
loontje van de index los-'
koppelen ?

-Het was ontroerend hoe~
veel mensen hun steun kwa-
men betuigen aan de hon-
gerstakers. Er kwamen en-
kelen van de groep pries-
ters en leken die de trein
met wapens naar Zeebrugge
hadden opgehouden enige
paaslelies brengen die on-
der de trein vermorzeld
waren. De trein transpor-
teerde wapens voor o.a.
Latijnsamerikaanse dikta-
turen.

-Iets wat me wekelijks op
de maag ligt is Dallas.
Je kan geen straat in Leu-
ven doorwandelen of je '
ziet J.R. breeduit glim-
lachen voor TV-Express of
Ray een nieuw soort rodeo-
koekje knabbelen. Gelukkig

'J

worden die affiches door
de nachtelijke studenten-
plakploegen deels over-
plakt. Er is al een boek
uit, twee uitgaven met
twee verschillende auteurs
van éénzelfde verhaal. De
single klimt al naar de
top. Iedereen verdient'er
weer geld aan. En dan dat
feuilleton. Onnozel, sim-
plistisch, zoete wijn,
eerder suikerwater. De ho-
ge flats, de lange sleeên,
de rijke familie. Al de
clichés en sjablonen that
made America great. De
goeden en de kwaden, de
mooie jongen met zijn
mooi vrouwtje tegen een
corrupte, oudere en minder
mooie broer en daarrond
nog enkele personnages
die een gezin moeten voor-
stellen. Om de vijf voeten
een kuise bedscène. Met
als moraal : geld en macht
maken niet gelukkig maar
't is toch goed als je er
een beetje veel hebt. De
manager voor wie zaken
tijdverdrijf zijn en de
simpele intriges van lief-
de en haat zijn hoofdbe-
zigheid. Met telkens een
happy end en een status
quo die het publiek voor
een volgende aflevering
garandeert. Het volk wil
het. Of niet?

Lucien
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Voortzetting
'Stuc .onzeker
In de "Stuc voor Stuc" die
bij dit Veto-nummer hoort,
vind je de laatste aktivi-
teiten van Kultuurraad/'t
Stuc van 1980-81.
De hamvra~lijft echter:
komt er een volgend seizoen?

Het verleden
Sinds Kult uurr'aadder Leu-
vense Studenten vzw in okto-
ber 1977van de universitai- -
re overheid de nodige infra-
strukturele mogelijkheden
kreeg om binnen de studenten-
bevolking een kulturele wer-
king op te zetten, is 't
Stuc een begrip geworden in
Leuven en brede omgeving.

De werkingskredieten (1,3 mil-
joen voor 1981)en 3 halftijd-
se personeelsleden werden be-
toelaagd vanuit de Sociale
Sektor van de KULeuven. De
eerste drie seizoenen kon ook
een beroep gedaan worden op
enkele achtereenvolgende
maar niet-kontinue BTK-projek-
ten met eerst 5, dan 4 en ten-
slotte 3 personeelsleden on-
der RVA-kontrakt.

Beleid voor 't Stuc
Op de Stuurgroep van Kultuur-
raad van 17-18januari '81
werd,het verleden van onze
kultuurwerking onder de 10Jpe
genomen en een beleid uitge-
stippeld voor de volgende ja-
ren.
De aanwezigen opteerden toen
voor een organisatorische op-
splitsing_ tussen "Kultuurraad"
en "'t Stuc", die in de prak-
tijk reedB over de jaren heen
tot twee realiteiten met een

introduktie bieden in
kunstzinnige materies. De
langlopende projekten kun-
nen afgesloten worden met
een eindproduktie die aan
een publiek voorgesteld kan
worden. Op dit ogenblik kan
't Stuc daarvoor reeds een
beroep doen op deskundige
begeleiders.
Een tweede funktie voor 't
Stuc is ruimte bieden voor
eksperiment. Vanuit de er-
varing dat de hedendaagse
kunstenaar niet de bestaan-
de waarden moet kopiëren,
maar vooruit moet wijzen,
wil 't Stuc verder pogingen
doen om die kunst te propa-
geren die de toeschouwer of
participant uitdaagt en z'n
waarnemingskader v~rbreedt
of verbreekt. Plaa~s'voor
artistiek speerpuntonder-
zoek.
De derde en laatste funktie
van 't Stuc behelst ontmoe-
tingen realiseren tussen
mensen die geïnteresseerd
zijn in kunst in zijn vele
vormen. 't Stuc zal proberen
via een themagerichte en
projektmatige programmatie
de Leuvense bevolking verder
te laten genieten van kwali-
teitsvolle voorstellingen.

Problemen
Het zal iedereen duidelijk
zijn dat dergelijk opzet
geld kost. Kwaliteit is ook
in de kulturele sektor duur
en deskundigheid van de
schaarse begeieiders dient
gepast gehonoreerd te wor-
den.

eigeQwer~ingsveld waren ge-
evolueerd. (zie Veto jg. 7,
nrs. 8(9) en 10)
"KULTUURRAAD blij ft dan de
instantie die de kulturele
belangen van de studenten
binnen de so~iale sektor
van de universiteit verde-
digt, het kulturele werk
in de fakulteiten koördi-
neert en hiervoor financië-
le middelen afdwingt.

"'T STUC" daarentegen wil
de nodige ruime krijgen om
binnen de studentenbevol-
king, de universiteit en de
regio Leuven een diepgaande
en kontinue werking uit te
bouwen.
Beleidsmatig leggen we hier
3 aksenten.
't Stuc verzorgt in de eer-
ste plaats een edukatieve
funktie op het vlak van
kunstzinnige ekspressievor-
men. Doorheen een breed gam-
ma van workshops, werkgroe-
pen,'kursussen en andere
opleidingen willen we deel-
nemers een vooral praktijk-
gerichte, maar ook theore-
tisch steving onderbouwde

Nochtans is de grote brok
in de begroting de loonkost
van 5 personeelsleden.
Een kultuurwerking die ver-
der wil gaan dan het toe-
vallige theaterbezoek en
hobbyisme vergt een konti-
nue en professionele bege-
leiding, vakmanschap en
vooral tijd genoeg om een
beleidsprogramma te realise-
ren. Het ligt niet in de fi-
fosofie van het BTK-plan
~m langdurige projekten zo-
als dat van 't Stuc van per-
soneel te voorzien.

Vandaar dat we met het oog
op de realisatie van onze
plannen op zoek zijn naar
andere geldschieters. Dit
was een eerder moeilijke
karwei in deze tijden van
ekonomische recessie. De
handen aan de geldkranen
worden voelbaar en kultuur
is dan vaak het eerste
slachtoffer. Bovendien
staan we zwak wanneer het
in de diskus.ie erop aan-
komt met harde cijfers de
verifieerbare. efficiëntie
aan te tonen.

AKADEMISCHE RAAD
Bij het begin van de vergadering wist een lid meteen
de beuk erin te breng-en door te vragen : "Raad eens
hoeveel rektorkandidaten er hier nu bij elkaar zit-
ten ?". Het waren er twee: groepsvoorzitter Marcel
Janssens en decaan paul De Meester. Rector De Somer
zal toen wel bij zichzelf gedacht hebben : "Wacht
.jongens , seffens ben ik er ook bij, en dan zijn we
hier met zijn drieên !". ,
Gelukkig dat Blanpain, Van Gerven en Roosens niet in
de A.R. zitten, of 't was me daar een bonte groep.
Enfin, een verslag van de vergadering.

Secreta ressen
Een voor de decanen be-
langrijk punt op de agen-
da was het verdelen van de
vrije mandaten van admini-
stratief en technisch per-
soneel. Door de optie van
de unief, om meer accent
te leggen op de deelbibli-
otheken in de faculteiten,
is er een grote behoefte
aan administratief perso-
neel aldaar. Daarnaast
wenst natuurlijk elke de-
caan nog een extra secre-
taresje voor zijn fakul-
teit.
Gevolg : wedijver om zo-
veel mogèlijk van deze
aangeboden mandaten vast
te krijgen. De ene decaan
trachtte zijn collega's
te overtuigen met een ar-
gument als : "wij zouden
wel wat extra personeel
kunnen gebruiken, wij zit-
ten nu al achter,met ons
werk"; een andere: "maar
jullie hebben er al zoveel
keer bijgekregen, wij nog
niet, dus nu is het onze
beurt"; zelfs met rekenkun-
dige verhoudingen tracht-
te een andere decaan het
laken en dus de mandaten
naar zich toe te trekken.
Allemaal tevergee~s, Het
~ureau van de Academiscne
kaad nad een voorstel uit-
gedokterd. Een billijk
voorstel, noemden ze het
zelf. Hoe kan men dan an-
ders,dan dat goedkeuren.

Meer kamers

leningen voor Studenten-
voorzieningen. Andere
posten zijn ten laste
van toelagen voorzien in
de wetgeving op Monumen-
ten en Landschappen (Res-
tauratie van het Van
Dalecollege i 54 miljoen),
ten laste van eigen ver~
mogen (idem : 71 miljoen)
en ten laste van reserves.

Studentenaantallen
A.Bellefroid heeft een o~
verzicht gemaakt van de
studentenaantallen aan de
KUL op 1 februari 1981.
Men heeft hierover reeds
kunnen lezen in Academi~
sche Tijdingen. De A.R.
zag het oorspronkelijk
rapport van Bellefroid.
Hieruit blijkt dat er
21.157 studenten inge-
schreven zijn aan de
KUL : 930 meer dan vorig
jaar. Van de humane weten-
schappen zijn er 56,6%
jongens en 43,4% meisjes.
Bij de positieve weten-
schappen zijn er 67,3%
jongens en 32,7% meisjes.
In totaal is 38,4% van de
studentenpopulatie vrou-
welijk.
4020 studenten schreven
zich dit jaar voor de eer-
ste keer in; dit zijn de
zgn. "generatiestudenten".
Het zijn er 65 meer dan
vorig jaar.
Van de ganse Vlaamse stu-
dentenbevolking slorpt .de
KUL er 46% op. Gent staat
tweede in de rangschikking
met 26,9%, vóór V.U.B.
(11,4%), UFSIA (5,8%),
RUCA (3,9%)" UIA (3,1%),
LUC (1,9%) en UFSAL (1,1%).
Alieen de UFSIA leed ver-
-Ldes over de laatste 8
jaar. De KUL doet het nog
altijd goed': ze blijft
de grootste Vlaamse unief.

-Derde cyclus

Vanuit de Vlaamse Interu-
niversitaire Raad (Vl.I.R.)
kwam het voorstel tot or-
ganisatie van een speciale
licentie "Documentatie- en
Bibliotheekwetenschap".
In afspraak tussen de
Vlaamse uniefs wordt het
programma toegewezen aan
één of meerdere instellin-
gen. Het onderwijs en de
examens worden toegewezen
aan een interuniversitai~

re onderwijsgroep, één u-
nief zou instaan voor de
organisatie.
'De A.R. stond zeer posi-
tief tegenover dit voor-
stel en gaf er zijn goed-
keuring aan.

EI Salvador
Tot slot de discussie o-
ver de betrokkenHeid van
de KUL bij het El Salva-
dorprojekt. De organisa-
toren van deze manifesta-
tie hadden 2 zaken ge-.'
vraagd aan de rector.
(1) Een lokaal van de u~
nief om hun hongerstaking
te organiseren en (2) een
motie van de KUL waarin
zij er bij de bevoegde
Belgische instanties zou
op aandringen te blijven
ijveren voor het herstel
van de democratische vrij-
heden in El Salvador.
Een motie in gestelde zin
werd door de A.R. goedge-
keurd : wel moest erin
vermeld wQrden dat 'Romero
een jaar geleden vermoord
werd. Romero was een ere-
doctor van de KUL en
slachtoffer van het poli-
tiek geweld in El Salva-
dor.
Een universitair lokaal
gaf de unief niet aan de
organisatoren. De Somer
stelde dat de unief dat
toch niet kan doen omdat
men dan bij iedere actie
een lokaal moet ter be-
schikking gaan stellen.
"Je kunt toch niet voor-
spellen wat voor studen~
~enakties er nog gaan ko-
men". Niet iedereen was
Het eens met deze ziens-
wijze en voor de eerste
keer dit akadem~ej'aar
werd er gestemd in de A.R.
De uitslag : 7 pro een u~
niversitair lokaal, 10
contra en 7 onthoudingen.
De Somer had voor de stem-
ming uitdrukkelijk kenbaar •
gemaakt dat hij zou tegen
st.emmen,Een hoog geplaatst
lid van de A.R. had pro
gestemd, met als motivatie:
"als we hen geen lokaal
geven, dan komen die van
RAL en AMADA die meewerken
aan het El Salvadorprojekt
de Hallen bezetten ..."
Intussen is gebleken dat
dit niet is gebeurd. Men
kan zich vergissen in,stu-
dentenaangelegenheden •..

(JS)

De A.R. nam kennis van de
invester.:i.ngsbegroting
van de Sociale Sector 1981.

'Het is immers de 'procedu-
re dat'begrotingen en'dgl.
eerst langs de A.R, gaan

. om d~~r.e~n advies mee te
• 'krij'gén. -' I '-. •

Tot slot belist de Raad
, van Beheer ...~langrijk
•hie'rin aan te stippen' ~ijn
de projekten voor de uit-
breiding van de studenten-
huisvesting : 72 nieuwe
woongelegenheden in Kor-
tr~jk (70 miljoen), 55
nieuwe woongelegenheden
in het Van Dalecollege
(53 miljoen), 39 bijkomen-
de woongelegenheden (28
kamers en 11 studio's
voor gehuwde studenten)
in Terbank (30 miljoen).
Vermelde uitgaven dienen
gedekt te worden door

Er we~d onderhandeld met
diverse instanties.

Bij de Boudewijnstichting,
de stad Leuven en het Mi-
nisterie van Nationale Op-
voeding (dienst Kunstonder-
wijs) vingen we bot of ble-
ven zonder nieuws op onze
herhaalde aanvragen.'

De akademische overheid van
de KULeuven staat sympathiek
tegenover het voorstel maar
wil er blijkbaar geen finan-
dië1e konsekwenties van dra-
gen. Bovendien wordt het
voor een rektor moeilijk om
bindende afspraken te maken
als er vijf andere kandida-
ten staan te dringen om de
scepter over te nemen. Door
de pre-elektora1e sfeer is
het dus kijken in het koffie-
dik.
Bij het Staatssekretariaat
voor Kultuur vallen we tus-

sen de twee stoelen van het
Bestuur voor Jeugdvorming en
het Bestuur voor Volksontwik-
keling. Onze doelgroep valt
onder de jeugdsektor, onze
werking situeert zich volgens
de overheidsdekreten eerder
in de volwassenensektor. Bo-
vendien kan de globale wer-
king ("de kultuurwinkel" van
't Stuc nooit in één van de
te subsidiëren vakjes van de
nationale overheid onderge-
bracht worden.
Met de provindie Brabant wor-
den nog onderhandelingen ge-
voerd.

Geen geld, geen StuC?

Het is altijd onze zorg ge-
weest om binnen de studenten-
beweging mee te werken aan de
demokratiseringsgedachte door
erover te waken dat studenten

en andere geïnteresseerden te-
gen zo laag mogelijk prijzen
een artistieke vorming kunnen
genieten of relevante voorstel-
lingen kunnen bijwonen.

Zoals de zaken er nu voorstaan
is de vrees erg gegrond dat de
diverse overheden een initia-
tief als 't Stuc op grond van
de heersende krisisargumenten
niet van de nodige middelen
(qua werking en mankracht) wil-
len voorzien.
Dit heeft als gevolg dat 't
Stuc vanaf 1 juli terugvalt op
drie ha1tijdse personeelsle-
den en voor de volgende jaren
geen enkele garantie heeft
voor zijn werkingstoelagen.

De konsekwentie is dan duide-
lijk: indien zich VÓÓr die
tijd geen reële verandering
in deze toestand voordoet,
sluit 't Stuc zijn deuren
voor volgend seizoen.

Kultuurraad/'t Stuc



kelinqslanden bedraagt
25%, de meeste ontwikke-
lingsprojecten worden
door Waalse uniefs uitge-
voerd en dit geldt ook
voor het technologisch
onderzoek aangepast aan
de behoeften van de ont-
wikkelingslanden. Mini-
ster Eyskens beloofde in
maart 1980 een bijzonder
krediet van 300 miljoen
voor Vlaamse universitaire
ontwikkelingsprojecten.
Deze belofte werd echter
nog niet gerealiseerd.
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Vlaamse unief: achterstand
werd achterstelling

Anno 1981 worden de Vlaam
se uniefs en universitair
onderzoek nog steeds fi -
nancieel benadeeld in vgl.
met de Waalse uniefs.
46,6% van de wetenschaps
kredietenkoek (begroting
1980) gaat naar de Neder-
landstaligen, 53,4% naar
de Franstaligen. Dit is
één van de conclusies die
de VLI~ (Vlaamse interuni
versitaire raad) formuleer
de in haar nota "De finan
ciele achterstelling van
de Vlaamse universiteiten
en het universitaire on-
derioek in Vlaanderen".
Volgens de VLIR zou men
moeten komen tot volgende
verdeling: 54,4% voor de
Nederlandstalige gemeen-
schap, 45,6% voor de
Franstalige gemeenschap.
Het criterium dat hier-
bij wordt gebruikt is de
verhouding van de Belgi-
sche gediplomeerden twee-
de cyclus die thans 54,4
N./ 45,~F. bedraagt.

Wetenschap en cri sis
Wetenschap en technolo-
gie zijn zowel gevolg als
oorzaak van een ontwikkel-
ingsproces. De ontwikke -
ling van het fundamenteel
en toegepast onderzoek ge-
beurt pas vruchtbaar en
zinvol aan het eind van
een heel ontwikkelingspro~
ces. Deze ontwikkeling
drukt zich uit in de eco~
nomi$che evolutie, het on~
derwijsstelsel en de alge-
mene culturele sfeer. (Cfr
W. CALEWAERT in de Cultuur
raad v. 21 okt. 1975). On-
ze huidige o~derwijsminis-
ter vervolgde zijn betoog
toen als volgt :"Niemand
zal betwisten, primo: dat
de industrialisering in

haald. Deze miljarden
worden via volgende kana-
len aan de universitaire
centra toebedeeld.

a) de INSTITUTIONELE FI-

stelt nog voor om de 50-
50 verhouding voor het
F.K.F.O. te doorbreken.
De geconcentreerde onder-
zoeksacties tussen Staat

NANCIERING met enerzi'ds e~ de Uniefs: de finan-
d f' i i) c1ering wordt vastgestelde gewone 1nanc er ng ,
(20,6 miljard). Aange~ in ~en meerder)arenprogram-
zien de student (aantal, mat1e. (1977-~98I).
studiekeuze) hier als De communauta1re verdeling
criterium voor verde- geschiedt a rato van on-
ling geldt zou men een geve er 50/50. De VLIR
billijke communautaire stelt nogmaals een 54,4N/
verdeling verwachten. 45,6F verdeling voor.
Dit is echter niet het d) GEORIBNTEERD ONDERZOEK
geval: 52,6 %F/ 47,4%N. VAN OPENBAAR BELANG.
Enkel~ redenen hiervoor: De nationale R.D.-program-
de sterke concentratie ma's groeperen, op initia-
van vreemde studenten in tief van de regeringn de
Walloniê, de Vlaamse stu- de globale onderzoeksin-
dent opteert meer voor de spanningen van o.a. de
minder dure humane weten- uniefs die gericht zijn
,schappen, hogere toelag~- op prioritair geachte pro-
supplementen voor Walloniê, bleemgebieden van overheids-
(voor overgangsstelsel zorg (circa 510,4 milj.)
overtollig personeel en In het kade~ van de staats-
voor patrimoniumuitgaven), hervorming werd een gedeel-
de VLIR meent eveneens te van deze kredieten over-
dat bepaalde onderdelen gedragen naar de gemeen-
van de wetgeving verschil- schaps- en gewestdotaties.
lend en in het voordeel Men kan aannemen dat de
van de Franstalige uniefs 50/50 verdeling (voor de
worden toegepast. De VLIR uniefs) zal evolueren
stelt dan ook de volgende naar een 55N/45F verde-
verdeelsleutel voor: het ling. Hier is het richts-
respectief aantal BELGI- kriterium dus bereikt.
.SCHE gediplomeerden van Onderzoek op ministerieel
de tweede cyclus in iedere initiatief is onderzoek
taalgemeenschap. De nota dat rechtstreeks van be-
maakt geen gesag van een lang is voor het beleid
speciale regeling voor van de betrokken minister.
vreemde studenten, die De belangrijkste kredieten
dan nodig is. Ik kon me zijn enerzijds de dotatie
bijgevolg niet van de in- van het F.K.F.O./ ministe-
druk ontdoen, dat deze rieel initiatief voor on-
groep mensen (die om t~al- derwijskundige en didak-
kundige redenen Franstalige tische onderzoekingen.
uniefs kiezen, hoewel de In 1979 werd maximum 40%
Franse buitenlandse poli- aan Nederlandstalige onder-
tiek van Belgiê ook een zoeksteams besteed.
reden hiervan is) de dupe Vanaf 1980 wordt de dota-
zullen zijn van deze ver- tie (160 milj.) in drie ge-
deelsleutel. splitst: zowel de Neder-
Anderzijds heeft men ook landse als Franse sector
de investeringsfinanciering:(Nat. Opvoeding) krijgen

38,1%. 23,79% gaat naar
de gemaanschappelijke sec-
tor. Het zijn vooral
Franstalige onderzoeks-
teams die bevoordeeld wor-
den bij de toekenning van
het laatste deel. De VLIR
eist dat de Kultuurraden
ingevolge de culturele
autonomie, deze kredieten
beheert. Anderzijds zijn
er ook de toelagen aan de
universitaire centra voor
kankerbestrijding (54 milj.)
De verdeling geschiedt
thans in gelijke delen
over ieder van de 6 vol~e-
dige uniefs.

e) TECHNOLOGISCH O~DERZOEK
Het I.W.O.N.L. stelt het
grootste deel van de kre-
dieten ter beschikking.
Vanaf 1980 zal dit, in
het kader van de staats-
hervorming worden verdeeld
a rato van 2/3 (voor natio-
nale behoeften) en a rato
van 1/3 (regionale behoef-

b) FINANCIERING VAN BEUR- ten). In het verleden be-
ZEN EN MANDATEN VOOR DOC'- stond een relatieve dis-
TORANDI EN JONGE NAVORSERS crimina tie van Vlaanderen
(968,4 milj.) Hier zijn er (zijn industriêle structuur
geen belangrijke verteken- in acht genomen). Dit had
ingen aanwezig. De N.F.W.O.,directe negatieve gevolgen
I.W.O.N.L. en I.C.M. fi- 'voor de technologische re-
nancieren volgens de door conversie en de economische
de VLIR voorgestelde ver- ontwikkeling van het Vlaam-
deelsleutel. se land, stelt de VLIR.

c) PARALLELLE FINANCIE- f) UNIVERSITAIRE ONTWIKKE-
RING VAN HET FUNDAMENTEEL LINGSSAMENWERKING.
ONDERZOEK. De geassocieer- Volgens de VLIR bestaat
de fondsen van het N.F.W.O. hier de meest ergerlijke
financieren op projectba- vorm van achterstelling
sis fundamenteel onderzoek voor de Vlaamse uniefs.
(1.628,4milj.) Voor het Zij stellen een inhaalplan
E.K.F.O. is er een 50/50 voor, lopend over enkele
verdeling van de kredieten. jaren , om deze toestand
Voor het I.I.K.W. en F.G. recht te trekken. Wat
W.O. werd door de minis- zijn de oorzaken van deze
ters van economische za~ achterstelling: 93,1% van
ken en volksgezondheid be- de werkkredieten voor de
slist vanaf 1980 en naar studieopleiding van'stu-
rato van 1% per jaar de dentèn uit ontwikkelings-
communautaire verdeling landen gaat naar Waalse
der kredieten te wijzi- uniefs (cfr. supra (a»,
.gen. Immers, sedert meer- zij krijgen ook 80% van
dere jaren stagneerde de de studie-· en stagebeurzen
toepassing van de aange- voor vreemde studenten,
nomen sleutel (cfr. wer- het aandeel van de Vlaamse
kingskredieten) in een gemeenschap'voor techni-
47,4N/52,2F. De VLIR sche bijstand aan ontwik-

VLIR - publicatie
de industrialisering in
Vlaanderen thans meer uit-
gesproken is dan in Wallo-
nië. Niemand zal, secundo:
betwisten dat er meer
Vlaamse dan Waalse studen-
ten zijn (dit zegt evenwel
weinig over de kwaliteit
van het onderwijs, meent
de schrijver van dit arti-
kel). Niemand zal, meen ik,
tertio: betwisten dat de
algemene kulturele sfeer
nooit minder vitaal is ge-
weest in'het Vlaamse dan
in het Waalse landsgedeel-
te •.." Men kan niet meer
spreken van een achter-
stand van de wetenschappe~
lijke aktiviteit in Vlaan-
deren, maar wel van een
ACHTERSTELLING in de fi-
nanciering ervan.
Wetenschap en technologie
zijn ook een motor van dit
ontwikkelingsproces. De
westerse wereld dankt zijn
economische voorsprong in
hoge mate aan haar weten-
schappelijke en technolo-
gische ontwikkeling. Op
dit huidig ogenblik wordt
het zich concentreren op
spitstechnologie meer en
meer aanvaard als een al-
ternatief voor de econo-
mische malaise in de Wes-
terse landen (bv. Frank-
rijk pompt miljarden in
onderzoek betreffende
"de chip"). Be universi-

.taire ondêrzoekscentra
kunnen hierin een belang-
rijke rol spelen.

Begroting
In totaal worden er circa
28,3 miljard wetenschaps-
kredieten (1980) ter be-
schikking gesteld waar-
van de communáutaire ver-
del.ing kan worden -achter-

unt:.w~A.-

rechtstreekse kredieten
voor de rijksinstellingen
en ontleningsmogelijkheden
voor de vrije instellijgen.
Het hiervoor opgestelde
tienjarenplan (70-79) ging
uit van een fifty-fifty
verdeling. Dóch deze werd
niet volledig bewerkstel-
ligd ten nadele van Vlaan-
deren (ondanks haar histo-
ri~che achterstand) .
Nieuwe investeringsplannen
in Walloniê zullen deze
vertekening zeker niet be-
vorderen. De VLIR eist
kompensaties hiervoor .
maar niet noodzakelijk 'in
de sector van de investe-
ringen.

Conclusie

lingssamenwerking is na-
genoeg eenzijdig Frans.
Zijn hiervoor verklaringen?
De sterk ongelijke verde-
ling in.deze sectoren kan
historisch-politiek worden
verklaard. De historische
achterstand van de Vlaamse
uniefs inzake infrastruc-
tuur en werking kan slechts
op korte termijn worden
opgelost als men duidelijke
politieke prioriteiten
stelt.""Dit zou impliceren
dat verworven rechten van
Waalse kant in het gedrang
komen. En dat is steeds
een moeilijke en pijnlijke
zaak. De typis eh Belgische
compensatiepolitiek is hier-
voor zeker niet bevorder-
lijk. Het Franstalig ka-
rakter van onze universi-
taire ontwikkelingssamen-
werking vindt haar oor-
sprong in de Franse Bel-
gische buitenlandse poli-
tiek. In Belgiê blijft
men koppig vasthouden aan

<;:)

Deze eerder lang uitge-
vallen begrotingsanalyse
leert ons dat voor 1980,
13,1 miljard (46,6%) naar
Vlaamse uniefs gaat en
15,lmiljard (53,4%) naar
de Waalse. De Vlaamse
gemeenschap ondergaat met
andere woorden een' tekort

van 2,3 miljard als men historisch gegroeide ban-
het VLIR-criterium han- den met bepaalde ontwikke-
teert. lingslanden (Zaire). Een
Toch moet men toegeven verruiming in onze buiten-
dat de regering allerhan- landse'politiek t.o.v. de
de poginge,n ,onderneemt om ontwikkelingslanden kan
de verdeling bij te scha- hieraan iets veranderen.
ven. De staatshervorming Tenslotte moet benadrukt
heeft hier zeker toe bij- worden dat een verdere
gedragen. Het positieve ontplooiing van de Vlaam-
effekt hiervan wordt ech- se uniefs, niet te~ koste
ter te niet gedaan door van onze Waalse universi-
de sector van universi- teiten mag zijn. Terwijl
taire inversteringen (be- elke vorm van wetenschap-
groting 1980: 800 miljoen pelijke samenwerking tus-
F/ 605 miljoen N voor rijks-'sen beide landsgedeelten
instellingen; l.286,2 milj. niet uit het oog mag wor-
F/ 750,4 milj~ N rentetoe- den verloren. Echte weten-
lage inzake bouwleningen. schap kent immers geen
Ook de toelage-supplemen- grenzen, van welke aard
ten voor overtollig kader ' dan ook.
en voor patrimoniumuitga-
ven is sterk vertekend.)
De universitaire ontwikke- Mark Lens
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Polen heeft zijn eigen
onafhankelijke studentenvakbond

Met de regelmaat van een klok vinden we
in onze kranten nieuwtjes over de situa-
tie in Polen. Op het eerste zicht lijkt
het allemaal zo boeiend niet meer. We
horen weinig over een brutale repressie
en van "de Russen" begrijpen we voorlo-
pig geen snars meer want, naar aloude
traditie moesten ze Polen al lang. hebben
platgewalst~ We gaan dit artikel overi-
gens niet volspuien met politieke be-
spiegelingen.

Waar we ondertussen mis-
schien wat weinig oog
voor hebben is dat zich
in Polen in een vrij snel
tempo nieuwe strukturen
aan het vormen zijn;
organisaties en instel-
lingen zoals die nergens
in het Oostblok voorkomen
worden, gezien de omstand-
igheden, toch nog tamelijk
evenwichtig uitgebouwd
en na de nodige strubbe-
lingen meestal ook offi-
cieel erkend.
Dit keer besteden we
eksklusief aandacht aan
de oprichting van een on-
afhankelijke Poolse stu-
dentenvereniging.

Staking
De elfde februari werd
de minister van defensie
generaal Wojciech Jaru-
zelski Polens derde pre-
~ier in één jaar tijd.
Nauwelijks een week la-
ter werd de nieuwe Pool-
se premier gekonfronteerd
met een plotse uitbrei-
ding van staKingen aan
de universiteiteq. Te
Lodz staakten al sinds
januari een 10.000-tal
studenten, maar nu slo-
ten die van Krakau en
Olsztyn zich bij hen aan.
Te Czestochowa, Opole,
Szczecin en Warchau wer-
den voorberiedingen ge-
troffen om zich bij de
stakers aan te sluiten.
De oorzaak van deze sta-
kingsgolf lag bij de
plotse koerswijziging
van minister Gorki van
hoger onderwijs. Hij
liet de onderhandelingen
die sinds twee weken met
de stakers van Lodz wer-
den gevoerd in het hon-
derd lopen. Gorski had
zich bereid getoond om
een onafhankelijke stu-
dentenvereniging (N.Z.S.)
te erkennen en wou zelfs
op meer politi~ke eisen
als het afschaffen van
verplicht Russisch en
"politieke wetenschap"
ingaan. In dat stadium
van de onderhandelingen
meende Gorski een wijzi-
ging van de statuten van
N.Z.S. te moeten eisen
omwille van "konstitutio-
nele principes". De lei-
dende rol van de Kommu-
nistische partij en het
socialistische karakter

verplicht om-tijdens de
vakantie een maand'han-
denarbeid voor de staat
te verrichten. Ten hoog-
ste 150 uur per jaar mag
de student nog "militai-
re voorbereiding" opge-
legd worden. De minister
belooft in het akkoord
ook initiatieven te steu-
nen om de handboeken van
geschiedenis te herzien.
"Men" zal oog hebben voor
de historische waarheid,
meer bepaald voor bepaal-
de gebeurtenissen uit de
recente Poolse geschie-
denis.
Wat de vrije meningsui-
ting betreft wordt in
het dokument gewoon her-
haald dat volgens de
Poolse grondwet niemand
enige vorm van repressie
mag ondervinden omwille
van zijn politieke ideêen
Het is dus duidelijk dat
enkele van de eisen van
de studenten nogal poli-
tiek getint waren. Zo
vroegen ze ook de vrij-
lating van zeven leden
van de "Konfederatie van
het onafhakelijke polen"
(K.P.N.), die om hun po-
litieke standpunten op-
gesloten waren. Gorski
weigerde.
Ten slotte hadden de stu-
denten gevraagd dat ze
permanent over een pas-

poort zouden kunnen be-
schikken. Hier werd een
kompromis gesloten. Daar
waar vroeger elke toe-
kenning van zo'n paspoort
aan een voorzitter moest
worden voorgelegd zou nu
een gewoon getuigschrift
volstaan.
Gorski heeft er dus angst-
vallig voor gezorgd dat
de bepalingen tot het do-
mein van de universiteit
beperkt bleven. Hoe dan
ook, de universiteiten
hebben een zekere auto-
nomie verworven door de
akkoorden. De inspraak
van de studenten lijkt
vergroot en er werden
voorzichtig enkele zaken
van politieke of idiolo-
gische aard geêist. Voor-
lopig lijkt de kalmte aan
de kampus teruggekeerd.
In welke zin 9aan de uni-
versiteiten hun nieuwe
bevoegdheden gebruiken?
Hoe zullen de overheid
en de oude Socialistische
Unie van Poolse Studenten
(S.Z.S.P.) reageren?
Worden de politieke eisen
voorgoed begraven? Alles.
wijst erop dat slechts -
het eerste hoofdstuk van
de Poolse universiteits-
(r)evolutie geschreven is.

Jos Smets

van de Poolse maatscha-
ppij moesten beter be-
nadrukt worden in de sta-
tuten. Herinneren jullie
je nog dat ook bij de er-
kenning van de onafhanke-
lijke vakbond Solidari-
teit op het laatste mo-
ment dergelijke bezwaren
werden opgeworpen.
Geruggesteund door de
stakers aan andere Poolse
universiteiten kwam een

delegatie van de studen-
ten van Lodz laat in de
nacht van 16 februari te
Warchau aan voor een on-
derhoud met premier Ja-
ruzelski over de harde
houding van minister Gor-
ski. De l7e februari
wordt eensklaps de onaf-
hankelijke studentenver-
eniging (N.Z.S.) toch
officieel geregistreerd;
Te Lodz wordt een akkoord
tussen de regering en de
studenten gesloten die
de stichtingsoorkonde
van N.Z.S. en tevens be-
langrijke bepalingen in
verband mat de struktuur
van de Poolse universi-
teiten bevatten.
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Unief meer
autonomie

We gaa'n even dieper in
op de inhoud van die
overeenkosten (Le Mon-
de 20-2-'81). Het ak-
koord bepaalt dat de
fakulteits- en universi-
teitsraden, waarvan een
derde van de leden stu-
denten zijn, volledige
bevoegdheid krijgen in
kwesties van wetenschap-
pelijke, didaktische en
organisatorische aard.
Ze mogen het programma
van de lessen vaststel-
len en de regeling van
de eksamens bepalen.
De wetenschappelijke pu-
blikaties worden niet
langer gecensureerd!
De toelatingsvoorwaarden
aan de universiteit~n
worden democratischer.
Totnogtoe moesten zij
die als eerste van de
klas hun middelbare stu-
dies voltooiden en ook
de "beschermelingen"van
de rektor of van de mini-
ster van hoger onderwijs
namelijk geen ingangs-
examen afleggen. De
studenten zij- niet meer 1
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BRIEVEN

StuItken die in deze rubriek
~ wo""'. verschi,jMft
onder de verantwordel1jkheid
van de schrijver. Aftoni_
brieven worden clan ooit niet__ l1C111trd. .
Oe redKtie behoudt .zich hét
~t VQOI" 1nguonden brieven"n te Ir. 1 z"'r
te _ de betllt_is· en
inhoud. '

LIBERALEN

In uw redactioneel "Nee
aan de ASR-staat" uit de
laatste VETO heeft U het
over "liberale theorieën,
die pleiten voor een beta-
lend onderwijs". Als radi-
cale liberalen zien wij ons
verplicht daar even op in
te pik~en.

L; (._. ..

I
Wij zijn van mening dat de
menselijke natuur geen ma-
chine is, die men naar mo-
del kan bouwen, maar een
boom, die naar alle kanten
moet kunnen uitgroeien, in
overeenstemming met de in-
nerlijke krachten, die er
een levend wezen van maken.
Het onderwijs moet er dus
primair op gericht zijn,
de mens bij zijn algehele
persoonlijkheidsontplooiing
te helpen. Het is dan ook
totaal onaanvaardbaar dat
de vorming van de jonge
mens beperkt wordt, door
welk imperatief ook.
Dit veronderstelt onmidde-
lijk een sociale basisge-
lijkheid, die iedereen de
mogelijkheid moet bieden,
alle vormen van onderwijs
te kunnen benutten. Dit
moet gebeuren op een W1)Ze,
die efficiënt is. Wij wij-
zen kosteloze verstrekkin-
gen van de hand. Deze ver-
gen immers enorme middelen
en komen hoofdzakelijk ten
goede aan hen, die wel
reeds voldoende inkomen
bezitten om zelf deze ver-
strekkingen te bekostigen.
"De mythe van de kosteloos-
heid" vinden wij ineffici-
ent en ~~ti-sociaal. ~~j

J.r, t;.._~'_l_ ....~;; ..,i.11
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STEUN AAN ASR

Op zijn vergadering van
dinsdag 17 maart 11. heeft
het WINA-presidium zich
bezonnen over de conflic-
ten tussen COS, KVHVenz.,
verenigd onder de naam
"Solidarit~it" enerzijds,
en ASR, met oa. VETO ander-
zijds.
Wij menen dat wij als kring
die, zoals de 26 andere
kringen, deel uitmaakt van
de Algemene Studentenraad,
in deze discussie niet on-
partijdig mogen blijven,
temeer daar de agerende
organisaties oa. de facul-
teitskringen oproepen zich
uit te spreken. De heren
vergeten welli~ht dat tel-
kens wanneer in de ASR een
beslissing tot stand komt,
de kringen zich hebben uit-
gesproken en dat er onder
die kring standpunten een
meerderheid is tot stand
gekomen.
Zonder de hele argumentatie
te geven en alle aangehaal-
de "feiten" te weerleggen
- dat zullen wij in een pam-
flet naar alle WINA-leden
wel doen - willen wij hier-
bij onze volledige steun
betuigen aan de Algemene
Studentenraad en meer in
het bijzonder aan de VETO-
redactie. Tevens willen
wij met klem protesteren
tegen de lasterpractijken
waarmee bedoelde organisa-
ties de Algemene Studen-
tenraad trachten in dis-
krediet te brengen en waar-
mee zij indirect de krin-
gen voor het hoofd stoten.
Binnen iedere organisatie
en dus ook binnen de ASR
met zijn snel wisselend
publiek kunnen er prOble-
men zijn. Wij denken echter
dat deze op een totaal an-
der vlak liggen dan Soli-
dariteit ( de ene Solida-
riteit is de andere niet)
beweert. Wij menen dat de-
ze problemen binnen' de hui-
dige structuur van de ASR
op een democratische wijze
kunnen opgelost worden. Wij
wensen dan ook hierin als
kring onze verantwoorde-
lijkheid ten volle op te
nemen.

namens het \"IINA-
presidium,

Lambert Swillens,
preses.

•

zien het alternatief in
een vorm van N.I.B. ( nega-
tieve inkomstenbelasting).
Naargelang de hoogte van
het inkomen en het vermogen
wordt aan elk gezin of on-
afhankelijke student kre-
dieten toegekend. Deze kre-
dieten zijn het hoogst voor
hen, die het meest achter-
uitgesteld zijn, terwijl ze
verdwi;nen voor diegenen,
die zelf over voldoende
middelen beschikken om die
verstrekkingen te dragen.
De grootte van de kredie-
ten dienen dus afhankelijk
te zijn van het inkomen,
de kosten van de studies.
De.verstrekkingen zelf die-
nen door de markt geleverd
te worden, waarbij de ge-
meenschap uiteraard een
aantal normen vastlegt.
Dit alternatief vinden wij,
in tegenstelling "een zo
goedkoop mogelijk onderwijs
voor zoveel mogelijk stu-
denten" het enig haalbare
op lange termijn.

c.'~"'.
_- .. .;~.t ~"')'
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Chris Magits
Marc Vandenberghe
L. V .S••V. -Leuven
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meer studenten zich op
de hoogte stellen van de
probleemstellingen, de
argumentatie en de be-
sluiten. De opvolging
kan dan beter georgani-
seerd worden en het gat
van de vakantie beter
overbrugd.

6

Kringverkiezingen
al gehoord van. continuiteit ?

Rond deze tijd gaat een
zeer grote groep studen-
ten naar de stembus. Niet
om de gemeenteraad samen
te stellen of om een
nieuw nationaal parlement
te kiezen, maar om een
nieuw praesidium te ver-
kiezen voor hun eigen
faculteitskring. Slogans
zoals "Met Pol meer lol",
"Met Pier meer bier",
maar ook "Jef blijft niet
zItten op zijn sloffen,
tegen de willekeur der
proffen" hangen veelvul-
.dig in de universitaire
lokalen en op de campu-
ssen. Kandidaatploegen
en praesessen bestuderen
een laatste maal hun pro-
gramma om zodadelijk in
de arena de stortvloed
van kritische vragen te
trotseren met gevatte
antwoorden. Verkiezings-
meeting, stemming, tel-
ling, hoera voor de win-
nende ploeg, jammer voor
de verliezende ploegen,
tot slot nog een over-
winnings TD of -cantus.
Nog enkele weken voor
de oude ploeg en dan
ruilt zij haar plaats
vaa~ de nieuwe. Is het
dan gedaan voor de oude
ploeg ?
In deze bijdrage wensen
wij duidelijk te maken'
dat rond de tijd van de
kringverkiezingen, vóór
en na, de taak van de
regerende praesidium-
ploeg enorm belangrijk
is en er voor haar een
speciale taak is wegge-
legd.
Niet zelden constateert
men dat een verkozen
praesidiumploeg in de
eerste maanden van zijn
bewind op de sukkel is.
Er is weinig efficiêtitie
in de administratie, de
boekhouding wordt ver-
waarloosd, de onderwijs-
werking kan niet op gang
komen, de jaren kunnen
niet bereikt worden ...
Niet zelden is het pas
vanaf december, januari
dat men zijn draai in de
werking heeft gevonden.
Waaraan ligt dat ?
Het verschijnsel dat bij
het ·begin van een werkings-
jaar de studentenwerking
in het algemeen en de
kringwerking in het bij-
zonder stroef loopt, is
een gevolg van een slech-
te overdracht van infor-
matie van het ene werkings-
jaar in het andere: een
gebrek aan continuïteit.
De kringwerking ondervin~t
stelselmatig moeilijkhe-
den bij het overbruggen
van de grote vakantie.
De oude ploeg is weg, de
nieuwe weet niet wat of
hoe ...

Informatieoverdracht
Door een jaar werking
heeft een praesidiumploeg
een hele hoop ervaring
en informatie e~ inzicht
gekregen in de kringwer-
king. Als verantwoorde-
lijke voor de drukkerij
weet men na een jaar wer-
king hoe men zo efficient
mogelijk het stencilma-
chine of het fotokopie-
apparaat moet bedienen
om zo goed mogelijke af-
drukken te maken en met
zo weinig mogelijk kans
op defecten van het ap-
paraat. Na een jaar wer-
king als onthaalverant-
woordelijke heeft men
door welke specifieke
informatie eerstejaars-
studenten nodig hebben.
Na een jaar ervaring in
de faculteitsraad en
onderwijswerkgroep heeft
men geleerd welke stra-
tegie goede resultate~
oplevert. De nieuwe
ploeg in oktober weet dit
niet I De nieuwe ploeg

in oktober heeft deze er-
varing niet !
De nieuwe ploeg moet dan
een aanloopperiode mee
maken om ook de ervaring,
de informatie en het in~
zicht op te doen. Dit
is nadelig voor de stu~
dentenwerking: jaarlijks
gaat een grote hOQp in-
formatie verloren en I

wordt veel tijd gestoken I

in het "learning by doing",
van iets wat op één dag
kan gekend zijn. Hoe
kunnen we nu dit jaarlijks
hiaat van de vakantie
overbruggen ?
We kunnen geen algemene
oplossing vooropstellen.
De werkwijze is afhanke-
iijk van de complexiteit
van de kringwerking , -de
structuur van de kring
en de schaal van de kring-
werking. Toch kunnen we
een aantal vuistregeltjes
melden die zeker ertoe
zullen bijdragen de con-
tinuiteit te verbeteren.
En zoals je verder zult
opmerken speelt de oude
ploeg hierin een enorme
rol.

Mondeling
Een eerste vorm van in-
formatieoverdracht is
een vorm die rechtstreeks
gebeurt. Tijdens de for-
metieperiode van de nieuwe
ploeg gaan de aspirant
praesidiumleden naar de
regerende ploeg. Samen
overlopen ze de werking
van het afgelopen jaar.
De oude ploeg duidt zijn
progrëUlll1Îapuntenaan die
verwezenlijkt zijn en
geeft hierbij aan hoe dit·
gebeurd is. Ze neldt ook
welke punten niet uitge-
voerd zijn en Waarom dit
niet gelukt of gebeurd
is. Een round-up van de
resultaten, goede en sle-
chte, van een jaar kring-
werking, een overzicht
van de problemen en moei-
lijkheden die men onder~
vonden heeft en een lijst
van suggesties voor de
oplossing ervan doorgeven
aan de nieuwe ploeg is
een vorm van rechtstreekse
overdracht van informatie
ter verbet~ring van de
continuiteit. Opk na de
verkeizingen en zelfs
tijdens de grote vakantie
dienen de nieuw verkozen-
en contact te houden met
~e uittredende praesidium-
werkers. Een snellere
start van de nieuwe wer-
king en minder lang tas-
ten'en zoeken zijn een
goed gevolg van dergelijke
informatieoverdracht.

Verslagen
Een tweede vorm is min~
der rechtstreeks en geldt
ook op~langere termijn.
De regerende ploeg moet
na afloop van zijn werk-
jaar, of beter nog, na
afloop van een organisa-
tie of project van de
kringwerking, een ver-
slag maken. Het opstel-
len van een documentatie
van de kringwerking met
daarin de verwezenlijk-
ingen, de problemen en
de oplossingen, is iets
waarvan men nog jaren
later de vruchten plukt.
Wanneer een onderwijs-
werkgroep een enquete
in de jaren heeft ge-
houden, dient zij hier-
van een verslag te schrij-
ven waarin doelstelling-
en, methode, werkwijze,
resultaten, kritieken en
verder gebruik vermeld
staan. Wanneer, zeg 2
jaar later, de werkgroep
van dat jaar ook een en-
quete wenst te houden,
dan kan zij sneller van
start gaan omdat zij kan
steunen op de ervaring
van eerder. Zoveel mo-
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gelijk documentatie dient
verzameld te worden: prae-
sidiumverslagen, begro-
tingen, boekhoudingen en
financiele verslagen, en-
queteformulieren, evalua-
tieverslagen, adressen èn
telefoonnummers, ...
Terugvallen op dergelijke
bronnen van informatie
en ervaringen verhoogt
de efficientie van de
kringwerking en levert
sneller positieve resul-
taten op.
Naast het doorgeven van
ervaringen, mondeling en
schriftelijk, kan men ook
struktureel de continui-
teit verzekeren. Men
moet vermijden dat een
praesidiumploeg eenzijdig
i~ samengesteld uit laatste-
jaarsstudenten. Het stel-
selmatig integreren van
jongerejaarsstudenten,
zelfs eerstejaars, verze-
kert behoud van informatie
over middellan~e termijn.
Nadeel hiervan zou zijn

Een georganiseerde con-
tinuiteit is essentieel
in de studentenvertegen-
woordiging in de facul-
teitsraden en permanente
onderwijscommissies. De
and~re geledingen, prof-
fen en assistenten be-
schikken over een struc-
turele continuiteit ~or-
dat zij altijd of minstens'
drie jaar in de vergade-
ring zitten. Dit is één.
Ten tweede gebeurt het
niet zelden dat belang-
rijke beslissingen ge-
nomen worden over twee
academiejaren. Dit is
zeer nadelig voor de stu-
dentenvertegenwoordiging,
zeker als zij bij het
begin van een nieuw jaar
volledig maagdelijk aan
haar taak begint: ze
heeft immers een deel
van de discussie niet
meegemaakt en is zodoen-
de sterk benadeeld ten
overstaan v-an de proffen
en assistenten.

Jan Sempels, de auteur van dit artikel. Hij
put hie~ uit zijn ~jke e~ar~)1g als resp.
jaarverantwoordelijke en praeses van Wina.
(Foto Bruno Leynse)

dat als een groep van
individuen jaren in de
kringwerking zit, er een
vergrijzing kan optreden:
deze groep teert dan op
een jarenlange ervaring.
Nochtans door het stelsel-
matig inpompen van nieuw
bloed en het integreren
van nieuwe mensen en ideen
in de groep van praesidium-
werkers met ervaring kan
deze vergrijzing worden
tegengegaan! Het stelsel-
matig terugkoppelen naar
de jaren is ook een mid-
del om te verhinderen dat
door de jarenlange erva-
ring de praesidiumwerking
zich van de studenten iso-
leert.

Men kan voor de studenten-
~ertegenwoordig1ng de
continuiteit organiseren
door te vermijden dat ~e
fractie helemaal bestaat
uit laatstejaars. Een
andere goed werkende for-
mule is het integreren
van de studentenvertegen-
woordigers in de kring-
werking, meer bepaald de
onderwijswerking. Agenda~
punten van de faculteits~
raad en P;O.C. be~oreken
in de onderwijswerxgroep
vormt de leden van de
groep tot mogelijke op-
volgers in de studenten-
vertegenwoordiging. Ge-
zamenlijk de dossiers
doornemen laat toe dat

Horizontale
continuiteit

Naast de continuiteit
die we tot nu toe ge-
schetst hebben, die we
figuurlijk vertikale con-
tinuiteit noemen, bestaat
er nog een andere vorm
die we gemakkelijkerwijze
horizontale continuiteit
zullen noemen. Dit is
de informatieoverdracht
tussen verschillende
kringen. Wanneer een
kringwerking moeilijkhe~
den ondervindt en wanneer
zij niet of onvoldoende
kan terugvallen op infor-
matie van vroeger moet
zij beroep kunnen doen
op de ervaringen van an-
dere kringen die dezelfde
moeilijkheden tegengeko-
men zijn, maar ze hebben
overwonnen. Een kring
die om de veertien dagen
moet strijden tegen het
faillissement kan leren
van een kring met een ge-
zonde financiele toestand.
Een kring die er niet in
slaagt meer mensen te be-
trekken bij de onderwijs-
wer;ing, kan zich infor-
meren bij een kring met
een ruime belangstelling
voor de onderwijswerking.
Hoe deze vorm van çonti-
nuiteit kan georganiseerd
worden, is stof voor een
andere bijdrage. We stip-
pen hier enkele middelen
aan: het doorgeven van
verslagen en brochures
tussen de verschillende
kringen, regelmatige con-
tacten en natuurlijk is
ook Kringraad een forum
waar kringwerkingserva-
ringen uitgewisseld kun-
nen worden.

Conclusie
u merkt dat het opvangen
van de continuiteit in
een kringwerking het no-
dige werk met zich mee-
brengt, maar het is goed
geinvesteerd. Door bet
stelselmatig goed over-
bruggen van de vakantie-
periode, kan men een co-
herente studenten-kring-
werking op termijn uit-
bouwen in alle facetten.
Het doorgeven van infor-
matie en ervaringen van
de oude ploeg naar de
nieuwe ploeg is een voor-
waarde voor een efficien-
te en snelle kringwerking,
zowel op het technisch-
administratieve vlak als
op het inhoudelijke vlak.
Het is dus essentieel dat
met de continuiteit re-
kening wordt gehouden bij
de komende praesidiumver-
kiezingen.

J.S.

brt filmt
Zoals u op onze laat-
ste bladzijde kan le-
zen maakt William Van
Laeken (BRT-Panorama)
een programma over de
"stilte aan de cam-
pus" (waar hebben we
dat nog gelezen). Het
wordt vermoedelijk in
mei uitgezonden. Hier
Van Laeken gefotogra-
feerd op het El Sal-
vador debat van ,25
maart jl.
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BLANPAI1~ :
"Na 20 jaa~ beurzenpolitiek is
het zo dat slechts 18 procent
van onze studenten kinderen
van werklieden en lagere be-
dienden zijn. En ik weet het,
het gaat niet alleen om centen,
maar centen zijn en blijven be-
langrijk, zeker in de huidige
crisis. De kost van een student
is nu meer dan 100.000 1r.
per jaar en de maximumbeurs
is nu 65.000 fr.
De nieuwe voorstellen gaan
voor gevolq hebben dat 10.000
van onze studenten getroffen
worden door lagere beurzen of
geen beurzen en dat vooral
grotere gezinnen en lagere
midden-inkomens hard worden
aangepakt. En dàt is onaan-
vaardbaar.
Het is evenmin aanvaardbaar
dat in de derde week van de
maand maart 1981 de beurzen
nog niet uitbetaald zijn en de
vraag rijst wat men in Brus-
sel wel doet."
(Blanpain, p.4)

ROOSENS :
"Door het objektieve aangroei-
en van de stof zelf is men ge-
komen tot een zeer omvangrij-
ke stof, die dan in de studen-
ten wordt ingegoten, tot op de
bovenste lijn. Kan niet vol-
ler. En dan krijgt ge in juni-
juli, met een beetje verbeel-
ding, en ik excuseer me voor
de figuur, een soort giganti-
sche, kollektieve diarrhee,
waar je niet weet wat er nou
nog in dat lichaam overgeble-
ven is aan voedingselementen.
(..) Ik denk dat dat geldt
voor een zeer hoog percenta-
ge van wat wij hier doen. (..)
Probeer, professoren, minder
te spreken, er bestaan ook
boeken. (..) Laat de studenten
liefst zelf uitmaken of wat je
zegt nou klópt of niet, geef
ze daarvoor de tijd en ga dat
eens meten als examen. En dan
kom je tot een heel ander ima-
go. (..)"
(Roosens, p.lO-ll)

Kandidaten accepteren
-ASR - kritiek.

Hier is wat ze
ZEGGEN.

Gaan ze ook wat

DOEN?



en iedereen weet dat er
teveel wordt verwarmd en
verlicht. Ook voor de
sportinfrastruktuur had
hij enige eenvoudige maar
doeltreffende voorstel-
Len : eenvoudiger zwembad,
dito sporthal, 'gebruik van
terreinen achter'Terbank,
etc .••
Maar ook hier was de vraag
uit het pub.l.f.ek terecht :
Blanpain z~t in de Raad
van·Beheer en in het bu-
reau daarvan, waarom zijn
deze 'voorstellen niet al
lang in praktijk gebracht ?
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De .kandidaat en zijn
.profiel

"Dat is dan het einde van dit drie uur durende debat.
Waarin ik aan de kant van de kandidaten, en daar ben ik
blij om, veel argumenten en weinig slogans heb gehoord
-wat bewijst dat ze nog geen échte politici zf j n ;""
Zo besloot Guy Polspoel (BRT) de confrontatie tussen de
kandidaten op 23 maart jl. We betwijfelen of hij met zijn
fraaie wending gelijk had. Zelf hebben we een overdaad
aan slogans en goede voornemens gehoord.

Maar het succes van deze
avond moet wellicht eer-
der afgemeten worden aan
de grote opkomst (foto)
en aan de gespannen aan-
dacht die het publiek
drie uur lang rustig
hield. Dat bewijst dat er
nog wel degelijk studen-
ten zijn die zich bekom-
meren om onze universi-'
teit en om de kwaliteit
van haar bestuur.
De commentaren van 'insi-
ders' achteraf liepen uit-
een. Sommigen vonden dat
het panel, dat beskond
uit mensen van (resp.) de
kultuur-, sociale, onder-
wijs- en sportwerking van
de A.S.R., te tam waren
geweest, dat ze de kandi-
daten te weinig het vuur
aan de schenen hadden ge-
legd. Dat ze te weinig
een stellingname hadden
afgedwongen.
Anderen meenden dat het
debat zijn doel had be-
reikt. Je kan ook niet
verwachten, zeggen ze,
dat je op zo'n debat kras-
se uitspraken kan afdwin-
gen. Wel krijg je door
deze konfrontatie hoogte
van het 'profiel' van de
kandidaten. De persoon van
de rektor is belangrijk.
Heeft hij kennis van zaken,
heeft hij voldoende autori-
teit om dit 'bedrijf' te
leiden ? Zal hij in staat
zijn om de onafhankelijk-
heid van de unive~~teit
te verdedigen'tegenover de
staat, tegenover de indus-
trie ? Beschikt hij over
voldoende common sense én
charisma om de interne
spanningen binnen de K.U.
Leuven te beheersen ?

Studentgericht
stemmen?
Uit deze commentaren komen
o.i. twee belangrijke
strekkingen naar voren.
Er zijn de mensen die vast-
stellen dat de professoren
en de huidi.ge rektor te ,
weinig rekening houden met
de eigen problemen van de
student. De kwesties van
te hoge studiedruk, van te
hoge aantallen cursussen,
van minderwaardig doceer-
gedrag, etc .. zijn al já-
ren aan de orde en terza-
ke zijn nauwelijks initi-
atieven genomen. De sport-
infrastruktuur is onvol-
doende, maar waar blijft
het geld? Kultuur is op
papier een belangrijk on-
derdeel van de persoonlij-
ke vorming, maar waar is
de more.le en f:l:-nanci1!le
steun? En hoe zit het met
die beurzen ? Oefent De So-
mer druk uit op de regering
of niet ? Pertinente vra-
gen en feiten, die sommi-
gen tot de opvatting bren-
gen dat er in ,de eerste
plaats moet gestemd worden
op een "student-vriende"
lijk" kandidaat. En pas
in de tweede plaats op een
kandidaat die de belangen
van de universiteit, - en
in de praktijk worden daar-
mee de professoren bedoeld
- behartigen zal. En na-
tuurlijk bij voorkeur op
een kandidaat die beide
kwaliteiten in zich vere-.

nigt.
Een tweede manier om de
verkiezing te bekijken,
na het voorgaande ligt die
voor de hand, verwijst
naar de noodzaak om een
goed manager te kiezen.
Iemand die nuchter en za-
kelijk de problemen weet
aan te pakken en die, zon-
der zich teveel te storen
aan belangengroepen, het
beste doet voor de K.U.
Leuven.

Als blad van de studenten-
'raad is het evident dat
wij pleiten voor een kan-
didaat die de belangen van
de studenten zo goed moge-
lijk zal verdedigen. Wie
van de zes dat nu precies
is mQet de kiezer maar uit-
maken. De kiesgerechtigden
beschikken over de program-
ma's van de kandidaten en
over de verslagen en samen-
vattingen van interviews
en diskussies die de Kring-
raad A.S.R. hen heeft toe-
gestuurd.

De standpunten die de kan-
didaten~tijdens het debat
naar voor hebben gebracht
worden in een ander artikel
samengevat.

Blanpain
'Maar wat met hun profiel ?
Prof. Blanpain pakte,als
eerste spreker,het verras-
singseffekt. In een stijl
alsof hij een vakbondsmee-
ting toesprak onderschreef
hij alle studenteneisen
en zegde hij de studenten
zijn daadwerkelijk steun
toe. Het publiek reageerde
met enthousiast applaus.
De spreker moest zijn
speech daar zelfs verschil-
lende keren voor onderbre-
ken. In ,kringen van
rechts- en ekonomiestuden-
ten vroeg men zich echter
af of zoiets nog wel ge-
loofwaardig was. Stemt
men op kandidaten die zo
overduidelijk een" act'
opvoeren ?

Anderzijds krijgt Blan-
pain enkele pluspunten
achter zijn 'naam.
'Zijn profiel is dat van
iemand met een groot
zelfvertrouwen en optimis-
me, die volhoudt dat er
mogelijkhede~ zijn om ons
door de kr~sis, die zeker
op komst is, heen te slaan.
Te'gelijk wekte Blanpain
de indruk van een prakti- ,
sche en nuchtere inge-
steldheid door meteen met
een paar konkrete en haal-
bare maatregelen voor de
dag te komen. De moeilijk-
heden in de,sociale sec-
tor - een deficiet van nu
4 en straks 12 miljoen -
kunnen voorlopig opgeván-
gen worden door bezuini-
gingen op energie, aldus
Blanpain. En je kan hem
geen ongelijk geven. De
K.U.L.' heeft een energie-
rekening van 200 miljoen

r--

De Meester

derzoekscentrum van Fabri-
metal, de patroonsorgani-
satie van de metaalnij-
verheid. Reeds vorig jaar,
n.a.v. het ere-doctoraat
aan Rasmussen (dat hij
promootte) werd zijn naam
in verband met de rektor-
verkiezingen genoemd. Daar-
bij werd gedacht aan de
R.U.G., die de kernweten-
schapper Hoste als' rektor
heeft. Jaarlijks worden
in Belgiê honderden mil-
joenen uitgegeven aan on-
derzoek naar kernenergie
(bv. 1,859 miljard voor
SCK in Mol in '80) en de
KUL moet daar haar graan
van meepikken; met een
kernenergie(rijke)-rektor
kan dat beter, zo redeneert
men dan. Of het kiesvolk
daar ook zo over denkt
zien we later wel.

Prof. De Meester, decaan
toegepaste wetenschappen,
speelde een weinig promi-
nente rol tijdens de con-
frontatie. Na het debat
daarover ondervraagd her-
haalde hij dat hij geen
eigenlijke kampanje voert
en zich slechts ter be-
schikking heeft gesteld
na'aandringen van mensen
uit zijn omgeving.
Wil men hem verkiez~n, dan
zal hij zijn verantwoorde-
lijkheid ten volle opnemen.
"Valse bescheidenheid",
zeggen leden van het akade-
misch personeel die zi,tting
hebben in de Akademische
Raad. De Meester mikt niet
dire~t,op het r~ktorschap,
maar op een plaats in.het
bureau van de Akademische
Raad, eventueel als vice-
rektor. En daarvoor maakt
hij een kans, want hij is
de enige kandidaat uit
positieve wetenschappen
(De Somer buiten beschou-
wing gelaten). Wat er ook
van zij, voor zover De
Meester zich een profiel '
geeft is het dat van ie-
mand die vindt dat we het
aardig doen. Mits,wat good-
will en voldoende infor-

_ meel overleg kan er op on-
derwijsgebied, om een voor- Roosens
beeld te geven, veel ge- 1
beurèn zonder dat daarvoor t
revolutionaire dingen moe- Met het p~ofiel van Roo-
ten worden gedaan. Prof. De sens heb Je geen moeite.
Meester verwijst daarvoor Roosens wil op d~ eerste
naar zijn eigen fakulteit p Laats een eerliJk kandi-
waar'o.m. gelegenheid be-' da~t zijn. En verder is
'staat om.zich qua didaktiek hiJ de kandidaat van 'het
bij te scholen (als docent) Alternatief', maar dan
en waar op een rustige wellicht eerder met klei-
manier een evaluatie van ne letter. Hij vindt dat
de opleiding wordt doorge- het tijd wordt om het der-
voerd. tien jaar oude bestuur af
Afgaande op het debat kan te ,lossen. En inderdaad,
je weinig méér over De hiJ is de enige kandidaat
Meester zeggen dan dat hij van de 'basis'. De enige
als motto voert "goede die al niet jarenlang in
wijn'behoeft geen krans" het bestuur heeft gezeten.
en dat hij de huidige poli- Wat hem ook verweten wordt.
tiek zal doorzetten. Op het debat nam Roosens
Zijn gewicht als kandidaat de houding aan van de man
haalt De Meester duidelijk die er geen doekjes om.
uit het feit dat hij een windt. Tegenover Blanpains
belangrijk figuur is uit optimisme stelde hij zijn
dè kernenergiehoek, die pessimisme : het gaat
o.a. lid is van de Kommis- slecht en het zal nog
sie der Wijzen die Econo- slechter gaan. De univer-
mische Zaken adviseert~o- siteit heeft weinig poli-
ver kernenergiebeleid. tieke invloed" we moeten
Hij zou ook onderzoek ver- .
richt hebben voor het on- Vervolg op volgende blz.

Janssens
Prof. M. Janssens, gekend
Neerlandicus en groeps-
voorzitter van humane we-
tenschappen, kwam zoals
De Meester niet zo best
uit de startblokken.
Zijn verzorgde, voorzich-
tige, maar helaas heel
akademische spreekt'rant
slaat niet erg aan bij
een groot publiek.
Hij wil duidelijk meer
collegialiteit hier en
daarmee ook een grotere
verantwoordelijkheid en
motivatie voor elkeen.
Wat een decentralisatie
inhoudt. En zoals hij
zegt, een grotere kontro-
le vanwege de studenten
als gebruikers - op de
kwaliteit van het "pro-
dukt" - het onderwijs.
Eén en ander schijnt te
botsen met zijn eerder
koel~ manier van doen op
het d~bat. Maar moeten we
daar de mensen aan meten'?
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Vervolg van vorige bl.z,

Profielen
dat niet veroergen. De be-
sparingsmaatregelen ·gaan
ons zwaar treffen. We moe-
ten ons afvragen in hoever
wij als universiteit geen
luxe zijn voor de maat-
schappij in deze crisis-
tijd.
Roosens doet geen beloften,
zegt hij zelf, maar intus-
sen wil hij zelfs lenen om
de kultuursektor van de

• studenten te steunen.
Hij is ook de enige kandi-
daat die op een overtui-
gende manier aandacht
heeft voor het onderwijs-
beleid.
Roosens vindt dat het geld
dat we nu hebben beter
besteed kan worden.
Een "blood, sweat en tears"
belovend kandidaat, ke~ne-
lijk met een hart voor de
studenten.

Van Gerven
Prof. Van Gerven tenslotte
dient zich zonder meer aan
als "de man met wie alles
bespreekbaar wordt". Wie
het interview heeft gele-
zen of aanwezig was op het
debat weet dat Van Gerven
de belangrijke p'roblemen
van onze universiteit als
communicatieproblemen defi-
ni~ert. En deze problemen
zijn op te lossen mits vol-
doende samenspraak en in-
formeel overleg. En dat o-
verleg moet nuchter :gebeu-
ren, met een preciese pro-
bleemstelling en met de
wil tot een snelle afwikke-
ling.

:;î~:~n~O~ed:~n~~~n~:;!:n
zich degelijk had voorbe-
reid. Zo o.m. nam hij on-

I
geVraagd stelling ten op-
zichte van de beheerspro-
blemen in het 't Stuc en
wierp hij de vraag op of
de A.S.R. niet aan dezelf-
de problemen leed als de
universiteit. (Aan com-
municatiestoornissen) •

Van Gei-oen
Communicatie ...maar
allerminst een
doetje •.•

Net zo min als Roosens
is Van Gerven dus bang om
standpunt in te nemen op
controversi~le gebieden.
'Herinneren we eraan dat
hij in het interview met
Veto suggereerde dat de
krisis mogelijkheden vrij-
maakte. Met name wordt z.i.
met de eventuele loskoppe-

ling van subsidiêring en
studentenaantallen de weg
geopend naar een diskussie
over de vraag of we ·zo-
veel mogelijk studenten
moeten opleiden dan wel of
we een redelijk aantal
studenten zo goed mogelijk
moeten opleiden.
En Van Gerven is bij ons
weten ook de'enige kandi-
daat die meer strukturele
inspraak van de studenten
(meer stemmen maw.) als
iets .schadelijks heeft be-
stempeld, - zij het dan
niet in die bewoordingen.
(En De Somer buiten be-
schouwing gelaten natuur-
lijk. )
Ziedaar een paar voorbeel-
den om duidelijk te maken
dat Van Gerven, al wil hij
alles bespreekbaar maken,
niet direkt een doetje is.
Van Gerven heeft, ook al
via zijn vak (ekonomisch
recht),goede relaties met
de zakenwereld en vermoe-
delijk, zoals hij tijdens
het debat suggereerde, met
de kabinetten.
Voor hem, net zoals voor
de andere kandidaten,
blijft de vraag hoe echt
zijn profiel is.

Uit de kommentaren achter-
af kunnen we opmaken dat,
'voor de studenten althans,
Roosens en Van Gerven
'best overkwamen' die maan-
dagavond. Wat niet wil zeg-
gen dat ze al in de twee-
de ronde zitten. Er is im-
mers nog altijd prof. De
Somer. En hij is het al,
de anderen moeten het nog

WORDEN.

• ._gt.~ ., 't·rtj ?•
Nu 't Stuc geen BTK 'ers meer krijgt
en nu er duidelijk gevaar bestaat àat
kultuur bovendien niet meer subsidi-
eerbaar zal-zijn binnen de wetgeving
op de sociale sector zijn de Kultuur-
raadmensen koortsachtig op zoek naar
fondsen. Wordt Leuven een kultuurlo-
ze universiteit of springt de K.U.L.
wellicht bij met haar ni.et onaanzien-
lij,k kapitaal ?
De rektorkandidaten zul-
len later, als ze,het
eenmaal tot rektor ge-
schopt hebben, in voor-
komend geval een zware
vinger in de pap hebben.
Hoe staan zij tegenover
kultuur?

De balans is positief.
Allemaal staan ze achter
kultuur en met enige nu-
ance vinden ze ook dat
de universiteit de plaats
is om aan spitskultuur te
doen : het domein van de
menselijke kunstervaring
vergroten, zoals de uni-
versiteit dat ook op we-
tenschappelijk gebied
doet.
Maar er is geld nodig.
Hoe gaat, vroegen we aan
de kandidaten, de univer-
siteit bijspringen?

Van Gerven
Voor Van Gerven, die hier
als eerste aan het woord
kwam, zijn subsidies van-
wege de universiteit te
verbinden met kontrole
vanwege de universiteit.
(p.15vv) En die kontrole
zou nagaan "of dit geld,
dat tenslotte door de ge-
meenschap ter beschikking
wordt gesteld, toch wordt
gebruikt voor de kulture-
le voorzieningen, zoals
die worden opgevat door
de studenten in het alge-
meen." (sic, p.l6)
Prof. Van Gerven maakt
verder een onderscheid
tussen "kultuurraad, waar

men probeert aan te slui-
ten bij wat studenten in
het algemeen voelen en an-
derzijds, het Stuc dat een
beleid wil voeren op ge-
bied van kultuur en pro-
beert daar de gemeenschap'
voor warm te maken, ook
al zou die gemeenschap
daar niet voor te vinden
zijn." (p.l6)

Ofwel heeft prof. Van Ger-
ven zich hier verkeerd
uitgedrukt, ofwel bedoelt
hij wel degelijk dat het
Stuc in de toekomst niet
door de universiteit zal
worden gesubsidi~erd. De
'populaire' kultuursektor
(kultuurraad, fakulteits-
kringen) daarentegen wel.

Hij vervolgt zijn uiteen-
zetting aldus : "En van-
daar (gezien het onder-
scheid in doelstellingen
tussen Kultuurraad en het
Stuc, nvdr.) vind ik het
een goede optie die u ge-
nomen hebt, om het Stuc

Roosens' opstelling is e- I~·"""",·'.." ..-_
ven éénduidig. De bevorde- ~~~Á • ~~i~
ring van de,kultuur is al- ""'.'- • -,~
tijd aL een doelstelling
van de K.U.Leuven geweest.
Persoonlijk vindt hij dat
"die zaak van kultuur .•.
geweldig gehypotrofi~erd
is, ondervoed •..• Die men-
sen (van Kultuurraad,nvdr.)
hebben het zelf moeten
aaneen knutselen." Zijn
gevoelen is, "als men van
die franks, die men nu in-
kultuur gebruikt voor een
bepaald doeleinde, propor-
tioneel .•• in andere do-
meinen evenveel zou maken
in onze universiteit, dan
zouden wij er bijzonder
goed voorstaan."
Roosens gaat verder :
"Ik ben er dus zeer voor
te vinden, ook al moeten
wij daarvoor schulden ma-
ken, ~n de kultuursektor
op een gevoelige manier
... meer te investeren dan
we nu doen." Hij stelt
daarbij één voorwaarde,
precies tegengesteld aan
wat Van Gerven vindt, nl.
dat het Stuc zich niet
mag losweken van de kul-
tuursektor van de studen-
ten. (p.l9)

IJanssens

af te zonderen van kul-
tuurraad."
Hij raadt Kultuurraad ver-
der aan om via alle moge-
lijke kanalen geld te zoe-
ken voor 't Stuc en vindt
dat "de universiteit (hen)
daar veel kan helpen".
(p.l7) Van Gervens opstel-
ling is o.i. éénduidig : .
geen geld voor het 't Stu:
als het van de unief moet
komen.

Roosens

De standpunten van de an-
dere kandidaten liggen

/

ergens tussen de twee bo-
vengenoemde. Prof. Jans-
jsens vindt het Stuc als,
kultuurcentrum belangriJk.

OPMERKELIJK
KORT'- KORT

Zoals bekend is Oe Mee6~e~ een dynam~6eh man.
Kijk maar naar zijn ea~~~~~e. Maar nu wil hij de~
zelfde dynam~ek ook op Kultuurraad overplanten.
Je moet die 6~~uk~UAen niet voor vele jaren vast-
leggen zegt hij. En laat nu het VTK juist één van
de best ge6~~uk~u~ee~de kringen zijn. Z~j ~en m~n-
6~e weten dat dynamiek goed ge6~~uk~UAee~d moet
zijn om er iets mee te doen.

8tanpa~n weet wèl waar de klepel hangt. Hij wil de
eno~me dynamiek - lees : ~u~n-ove~ - onder ,de be-
stuursstudenten opvangen door ze in e~a6h-eou~6e6
te stoppen. Dat zijn eU~6u66en in zowat alles rond
un~ve~6Lta~~ behee~. Voor de liefhebbers, K~~ng-
~aad A.S.R. organiseert zijn volgende e~a6h-eoUA-
~e in september. Blanpain zorgt dus voor doeen~en.

Diezelfde kand~daa~ vindt het 6ehandal~g dat de
beurzen nog niet (helemaal) u~~be~aald zijn. Hij
stelt voor om met zijn allen naar 8~u66el te gaan
en daar onze ~eeh~ma~~ge belangen bij de politie-
kers te gaan verdedigen. Aan zoveel heftigheid had
het publ~ek zich niet ve~waeh~. Blanpain werd bij-
na op de handen buLten gedragen'.

Roo6en6 had ook wat in zijn ma~6. Hij wil de pro-
fessoren 6~lmule~en om beter les te geven. Oaa~~oe
wil ie goede docenten ee~de~ een jaar v~~j6~ellen
van hun lesopdracht om aan we~en6ehappet~jk we~k
te gaan doen. Is le6geven dan zo'n ta6~ dat het
een belon~g is er'vana6 te z~jnf En wanneer gaat
men goede 6~uden~en eens een jaar v~~j geven ? Het
moeten niet altijd b~66e~6 zijn die jaren b~jk~~j-
gen om zich aan we~en6ehappel~jk we~k te w~j~en.

Van Gerven wil de p~o6e66o~en niet langer ve~pl~e~
z~en om nog ze6 uu~ te6 te geven. Zo worden er ook
minder eu~6a66en geprogrammeerd. Maar of de kleine •
man daarmee gelukkig is ? Die proffen doen n~k6
zal ie zeggen. Ze geven zelfs geen le6. En zijn
zoon~je van acht: pat ~k wil geen 6le~6. Ik wil
een ~oga. Van Gerven weet niet waaraan hij beg~n~.

Roosens vindt 6ók dat meer zaken be6p~eekbaa~ moe-
ten worden. Daarvoor moeten er o66~e~ële vergade-
ringen komen tU8E~n een 6elee~ gezel6ehap van stu-
denten, de POC-voo~z~~~e~, en enkele n~e~ gev~6ee~-
de professoren. De POC is de pe~manen~e onde~wij6-
eommL66~e. Niet-geviseerde professoren zijn p~o-
6e66o~en waarop niet zo d~ek~ kritiek wordt uit-
gebracht. Daarmee hoopt Roosens de poc-we~king te
be~e~en. Volgens Roo~ens, Blanpaln, Van Gerven
en De Meester is die werking inhoudelijk zwak.
Voor Jan66en6 daarentegen ls ze bev~edigend.

De Meester tenslotte wil on6 we~k tot 1800 uu~ per
jaar bepe~ken. Door deze ~andvoo~waa~de zou de 6~U-
died~uk niet verder kunnen 6~ijgen. Maar de program-
ma's zouden dan ook moeten worden ingek~ompen en
dAt zal De Meester niet glad zitten. Er kan natuur-
lijk over worden gep~aa~.

Dé Meester

De Meester vraagt een "in-
leiding tot kultuur" voor
iedereen aan de unief.
Verder tijd en ruimte om
aan kultuur te doen. De
universiteit heeft een
"speciale rol" om "experi-
mentele kultuur" te bren-
gen.
"Ik meen dat kultuur zoals
gebracht door Stuc, zijn
ruimte moet krijgen, zijn
middelen, maar ik zou daar
niet te lang bij stilstaan
omdat het gelukkig iets
is van studenten en stu-
'dentenst~ukturen evolue-
rén. Men moet dat niet
willen vastleggen voor
zéér vele jaren, het is
goed dat daar een dynamiek
insteekt." (p.22)Wim Scheêre~ afgevaar

digde van de Wina-
kring in de Kultuurraad
A. S.R. ~ ondervroeg de
aanwezige kandidaten
over de toekomst van de
ku1tuur aan de KUL.

Blanpain
Voor prof. Blanpain kan
"aan deze zaak, die nu
zeer minimaal is, niet
worden afgebouwd." We moe-
ten streven naar erkenning
door het Ministerie van
Nederlandse Kultuur.
Bij de subsidies van dat
ministerie moeten zich een
deel van de inschrijvings-
gelden en een stuk eigen
middelen van de universi-
teit voegen. (p.18)
Dat zou volgens Blanpain
het Stuc en Kultuurraad
draaiende moeten houden.

Eén ding is wel duidelijk,
wie het Stuc wil steunen,
stemt Roosens.

Het vult een lacune op in
de kultuurvoorziening.
De huidige eisen (5,5
miljoen) aan de A.~. zijn
wat te groot, maar "een
gereduceerd voorstel"
is wel haalbaar. Hij vindt
dat de kultuurwerking
van de studenten "het vol-
ste recht heeft" op "een
zekere logistieke en ad-
ministratieve service" van
de universiteit.

•

-



10' B'RANDPU'NT

Waarover wordt er gestemd?
Op het debat van maandag 23/3 IL werd weinig beloofd,
zelfs weinig gezegd. Niet zonder reden, want elke toe-
geving raakt belangen, elke hervorming vergt inspannin-
gen en ernstige veranderingen zijn steevast onpopulair.
Op deze bladzijden bespreken we de standpunten van de
kandidaten in enige gloeiend aktuele kwesties, met name
de toenemende mislukkingen en de stijgende studiedruk,
de besparingen op de sociale sector, de toekomst van on-
ze sport en kultuur. In tegenstelling tot wat in de in-
terv1ewserie werd betracht, zullen we ons hier te'buiten
gaan aan enige kommentaar en probleemanalyse.

MtCKEU.1i t>~f~"~~~',
~r>~)fU:)~~ :~.~~~lt :'-:

Iet studentenpaneZ. V.Z.n.r. Luc Ceyssens3· VTK (sportraad);
Wim Scheêre3 Wina (KuZtuurraad); Jan SempeZs, informatica
IRringraad, Akademische Raad); Danny Vandenbroucke, Mercator
gociaZe Raad, Raad voor Studentenvoorzieningen).

Harder werken

minder succes

Zoals in 'het inleidende
artikel op de voorpagina
werd gezegd moet er tegen-
woordig harder worden ge-
werkt en Qestaat er toch
minder kans op slagen.
Er is een gestage tendens
naar meer stof en minder
succes. Om nog enige mar-
kante cijfers te geven :
in ekonomie daalden de
slagingspercentages tus:
sen '71 en '78 met 20,1 %
tot 39,8%; in lichamelij-
ke opleiding over dezelfde
periode met 20,6% tot
38,2%; in farmacie met
14,9% tot 37,7%; in peda-
gogie met 15,7% tot 36,7%;
in psychologie met 23,7%
tot 27,8%. Cijfers geldig
voor de eerste kandida-
tuur. (Bron: U.S.B.)
Bij zulke schokkende vast-
stellinqen vraagt men zich
af waar de oorzaken lig-
gen. Worden 'de studenten
misschien met het jaar
(gemiddeld) dommer? .
In een nota van 4/4/79
wijt het Universitair
Studie Bureau van de KU.
Leuven de daling van de
slaagpercentages aan de
daling van het aantal stu-
denten met een 'kansrij-
ke' vooropleiding (bv.
Latijns-Grieks). Dat komt
erop neer dat men de da-
ling (relatief) van de
slagingskans aan de K.U.
Leuven wijt aan de toena-
me, in absolute cijfers,
van het aantal 'minder
goed voórbereide' - dus
'dommere' - studenten.
Hoe kleiner het aantal
goed voorbereide studen-
ten dat naar de unief komt
--kleiner tegenover het
totale aantal studenten---
hoe lager de gemiddelde
slagingskans ge~eten over

alle studenten, dat is lo-
gisch. Maar toch onjuist,
want geeft men aan deze
kleiner wordende groep met
'de goede vooropleiding'
in '77-'78 dezelfde kans
als in '72-'73, dan komt
men rekening houdend met
deze veranderde samenstel-
ling van de nieuwe eerste
kannersgeneratie tot het
theoretische slaagpercen-
tage van 48,6% in '77-'78.
In 72-73 was dat nog 49,2
%. Of m.a.w. de toename
van het aantal minder goed
voorbereide studenten ver-
klaart slechts 0,6 % van
de daling in de slaagper-
centages. Deze daling be-
droeg tussen 72-73 en 77-
78 echte~ in feite 7,3%.
Of': 6,7 procent van de
daling in slaagpercentage
blijft onverklaard.
Bij de daling van het suc-
ces van eerste kanners
spelen dus nog andere fak-
toren dan het feit dat er
minder mensen uit de "klas-
sieke opleidrngen" voort-
komen. Welke zijn die ?

De Kringraad van de A.S.R.
schuift de studiedruk als
een belangrijke faktor
naar voren : er wordt ge-
woon meer van de studenten
gevergd tegenwoordig. Te-
veel zelfs.
En voor die evolutie kun-
nen enige oorzaken worden
aangegeven die aantonen
dat meer kontrole op het
onderwijsleerproèes van-
wege de studenten een
goede zaak zou zijn, niet
alleen voor de studenten
maar Gok voor de profes-
soren.

De oorzaken van de te-
korten in de universi-
taire vorming zijn struk-
tureel, d.w.z. ze zijn
niet van toevallige aard,
ze zijn niet te wijten
aan de ingeboren slecht-
heid van sommige indivi-

-duele professoren en
dergelijke meer.

Geen onderwijsbeleid
(1) Globaal, zoals er in
de brochure "Studiedruk"
(Kringraad, 1981) wordt
aangegeven, ontbreekt er
een onderwijsbeleid aan
deze universiteit. De
onderwijsstudiediensten
van de K.U.L. zijn onder-
bemand en lijken eerder
onrustwekkende feiten
weg te moffelen dan ·te
verhelpen.
De studentenaantallen
aan de K.U.L. blijven
stijgen, maar het aantal
mandaten voor begeleiding
wordt niet evenredig
verhoogd.
Onderwijsexperimenten
zijn klein in aantal en
krijgen eerder weer-
stand dan steun van de
akademische overheid
(cfr. de moeilijkheden
met projektonderwijs in
sociale pedagogiek) .

Expansie wetenschap
(2) Een andere struktu-
rele oorzaak van o.m.
stijgende studiedruk
ligt gewoon in de expan-
sie van de wetenschap.
Alle dagen komt er ken-
nis, dus leerstof, bij
en deze evolutie moet
gecounterd worden door
een bewuste onderwijspo-
litiek. Bij afwezigheid
van zo een positieve sti-
mulans zouden de studen-
ten minstens de moge-
lijkheid moeten hebben
van kontrole. Ze moeten
kunnen zeggen : stop,
dat hoofdstuk doet de em-
mer overlopen, die cur-
sus is er teveel aan.
Een strukturele verande-
ring die effektief zou
zijn ware dus het instal-
leren van een paritair
komitee om programmawij-
zigingen te'volgen.
(Dat gebeurt momenteel
in geneeskunde.)

Statuut professoren
(3)
Èen derde strukturele
oorzaak die zorgt voor
tekorten .in de onderwijs-
verstrekking is het sta-
tuut van de professoren.
Bij de professoren ligt
de klemtoon voor promo-
tie, benoeming of gewoon
prestige op het ~eten-
schappelijk onderzoek en
dito publikaties. Als
gevolg daarvan gaat min-
der aandacht naar het
onderwijsleerproces, di-
daktiek, samenstelling
van de kursus, enz •..
De benoemingskriteria
moeten hier worden aange-
past. Het is niet vol-

REDAKTIE :
BRUNO LEYNSE

fessoren autonomie van
onderwijs en onderzoek.
Tussen professoren be-
staat de stilzwijgende
overeenkomst (collegia- •
liteit) zich niet te
mengen in elkaars "in-
terne aangelegenheden".
Dat maakt het moeilijk
om een programma in zijn
geheel te bekijken. Dat
zou immers impliceren
dat professoren gaan in-
grijpen in elkaars cur-
sussen.

Deze drie faktoren maken
stuk 'voor stuk duidelijk
dat "de gebruiker" van
het onderwijs een seri-
euze kontrole moet krij-
gen op het onderwijsleer-

ONDERWIJS
doende van, zoals nu het
geval is, te zeggen dat
pedagogische referenties
aan de dossiers MOGEN
worden toegevoegd.
Verder moedigt de ver-
plichting voor een prof
om vijf uur les te geven
de neiging aan om cursus-
sen te scheppen wanneer
men iemand wil 'plaatsen'.
Programma's worden der-
halve meer dan eens naar
de maat van de kandidaat-
lesgevers gesneden, en
niet, of toch niet op de
eerste plaats, gezien
vanuit de noden van een
opleiding. Vandaar dat
men zeer zelden komt tot
het toetsen van program-'
ma's aan doelstellingen,
ja dat er soms zelfs
geen doelstellingen wo~-
den opgemaakt.
Rector De Somer zelf
heeft deze corruptie in
zijn op~ningsspeech '80
aangeklaagd.

De akademische vrijheid
garandeert aan de pro-

proces om voor hemzelf
een goede opleiding--en
êên die niet nodeloos
wordt verzwaard--te waar-
borgen.

Kontrole noodzakelijk
Een belangrijke vraag
tijdens de confrontatie
was dan ook precies in
hoever de kandidaten be-
reid waren aan de studen-
ten meer inspraak te ver-
lenen in Q,nderwijszaken.

En wat st~l je dan vast ?
Over de problemen zelf·
bestaat geen di.ku ••ie.
Alle kandidaten, met uit-
zondering van prof. De
Meester, die zichzelf
Legenspreekt, gaan ervan
uit dat er inderdaad een
"herdenking" nodig is
"van onze veel te veel
uitgewaaierde programma
'sn (Janssens,p.8). Alle
kandidaten zonder uit-
zondering verwijzen naar

Vervolg op volgende blz.

M. Janssens : "De rol van de studenten, voor-
al als gebruikers3 is heel belangrijk bij het
evolutieve denken inzake onderwijsprogramme-
ring."
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WAAROVER WORDT ER GESTEMD?

Vervolg van vorige blz.

P. De Meester: "...het is duidelijk dat elke
studie kritisch moet zijn~ vooral aan de uni-
versiteit ..•"

de vijf uren cursus die
vereist zijn om een prof
te kunnen benoemen.
Daar ligt volgens hen
de oorzaak van het over-
aanbod aan stof.
Die vijf uren norm moet
worden afgeschaft - al
ziet men niet hoe dat
zal kunnen.
Wezenlijk, ons inziens,
is echter ook dat de vijf
uren norm niet de enige
oorzaak is. Fundamen~
teel is dat de professo-
ren, om het zo uit te
drukken, "tegelijk wetge-
ver ~n belanghebbende"
zijn in deze kwestie.
Aangezien hun invloed
in de fakulteitsraden
--die op onderwijsvlak
de belangrijkste besluit-
vormingsorganen zijn--·
uitgedrukt wordt in een
(gemiddeld) stemmenvolu-
me van 65% maken zij
daar onbedreigd het
mooie weer uit.
De verlenging van de stu-
dieduur met een vijfde
jaar zoals die in pedago-
gie en psychologie in
'79 werd gelanceerd (en
die nu principi~el is
goedgekeurd) is een goed
voorbeéld van de gevol-
gen daarvan. Hier ging
de impuls niet uit van
een fundamentele herzie-
ning van de opleiding.
De chronologie der ge-
beurtenissen was anders
eerst werd besloten tot
een verlenging tot vijf
jaar en toen pas ging men
zich afvragen wat men al-
lemaal in een vijfde jaar
kon steken. De eigenlij-
ke inzet van die vijf
jaar waren de extra-uren,
extra-subsidies en extra-
mandaten die een vijfde
jaar aan de fakulteit
(en aan de professoren)
zou opbrengen. Dat ver~

klaart de eigenaardige
chronologie.
Een statutaire 65% meer-
derheid voor één bepaal-
de groep is simpelweg
TE VEEL. De verleiding
om enkel met de eigen
groepsbelangen rekening
te houden is tiegroot.
Als we dan nagaan in hoe-
ver·de rektorkandidaten
bereid zijn deze toestand
te herzien, zijn we vlug
rond.
Van Gerven, De Meester
en Blanpain vinden struk-
turen in deze zaak "wei-
nig belangrijk" (De Mees-
ter) •
Van Gerven vindt dat de
studenten nu al veel te
zeggen hebben. Ze berei-
den de vergaderingen im-
mers voor, stemmen en .
bloc, en er wordt naar
hen geluisterd ~mdat ze
"de jeugd" zijn (interv.,
p.16). Hun impakt is be-
langrijker dan hun stem-
menaantal zou laten ver-
moeden. Bat stemmenvolu-
me in de fakulteitsraden
bedraagt minder dan 12%.
Hoeveel groter dan 12%
schat Van Gerven hun im-
pakt? Twintig procent ?
Vijfentwintig procent?
Voor Van Gerven is het
een "kwestie van gesprek
van mens tot mens".
Na elke verandering in
de machtsstrukturen afqe-
wezen te hebben, wordt
het probleem herleid tot
de vraag : hoe kan men
de fakulteitsraden en
onderwijskommissies, die
over de programma's be-
slissen, ertoe brengen
hun werk meer diepgang
te geven ?
Van Gerven geeft toe dat
"wij allemaal in fakul-
teitsraden, departements-
raden, onderwijscommis-
sies, veel te veel pra-

ten over pro~édurale aan-
gelegenheden en over per-
sonalia (.••) en veel te
weinig over de inhoude~.
lijke aspekten van.het
(.•.) cu:uiculum." (p.49)
Maar de oplossing daar-
voor, zo zegt ook De
Meester, is meer beleids-
voorbereidend werk in ge-
mengde commissies van
proféssoren. en studenten
(en voor De Meester ook
afgestudeerden). M.a.w.
het probleem wordt daar-
mee niet meer gedefini-
eerd als iets waarin al-
lerhande belangen (be-
noemingen, financies van
de faculteit) een rol
spelen, maar als iets d
dat slechts deskundig-
heid vereist.

Prof. Janssens en prof.
Roosens wijken in de
grond weinig af van het
standpunt van hun colle-
ga's. Alleen doet Jans-
sens de verregaande uit-
spraak dat "de student
een bestendige kontrole
zou moeten uitoefenen,
zowel op de programme-
ring, alsook op de evalu-
atie van het hele didak-
tische proces." (p.53)
Hij vindt de huidige toe.-
stand anderzijds
bevredigend, zodat we

vraagtekens stellen ach-
ter zijn openhartigheid.

prof. Roogens pleit, in
tegenstelling tot Van
Gerven e.a. niet voor
het installeren van in-
formele overlegstruktu-
ren, maar voor het ver-
beteren van de offici-
eie. Roosens is trouwens
bij ons weten de enige
kandidaat die zichzelf
uitgesproken heeft v6ór
meer inspraak vanwege
de studenten (in een
gesprek met het buro
van de kring sociale
wetenschappen) •
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Rectorkandidaten
moeilijke

•In
• •positie

de privilegies van de
professoren.
Kan een kandidaat in die
omstandigheden pleiten
voor tegemoetkomingen
aan de studenten ? Moei-
lijk. Ofwel worden zijn
uitspraken door de prof-
fen niet ernstig geno-
men (en wat zijn ze dan
voor ons waard ?), ofwel
wordt hij wel ernstig
genomen en verliest hij
de stemmen van proffen
die vrezen dat hun auto-
nomie bij het bepalen van

OPMERKELIJK
KORT- KORT

V~n Ge~ven sloeg de zaal met ve~6tomming door te
vragen om de fakulteitsp~~Ring6 op te breken en
er pllou4e6 aan te leggen. Opdat de 4tudenten bij
mooi weer zouden kunnen 4~men6p~eRen. De goede m~n
bedoelde waarschijnlijk 6~men 6pelen. Nu gebeurt
dat in het 6t~d6p~~R. Van Gerven sprak ook over
eenvoudige 6po~tm~ni6e6t~tie6 op deze gazons. Hij
is w~~~lijR de man van de "Unive~6iteit met het
Men6elijR Gel~~t", dat lijdt geen twij6el.

Voor Roosens moeten wij als universiteit een Rlein
beetje een ve~antwoo~delijRheid nemen tegenover de
gemeen6ch~p en even nadenken in hoeverre dat dit
zwemb~d een luxe is. We geven hem gelijR. Het
nieuwste sportRompleR6 zou ze6honde~d miljoen kos-
ten. Da's nik6, want het komt er toch nooit.
Het heeft wèl al mll~ d~n 20 miljoen gekost aan
onb~uiRb~~e v66rstudies. En dan maar de A.S.R. ~6-
6ch~66en omdat er zgn. geen geld is. De A.S.R. is
inderdaad geen voo~6tudie.

Het enige incident tussen de k~ndid~ter. kwam er
toen Bl~np~in met bie~ begon te 6pelen toen Roosens
aan het 6p~eken was. Roosens vond dat Blanpain de
klown uithing. De zaal vond OOk dat Blanpain moest
opletten. Even later replikeerde Blanpain dat Roo-
6en6 goed zat aan de bodem van de universiteit.
De zaal heeft Blanpain toen uitge6loten.

Op de grote konfrontatie
van 23 maart jl. zaten
de rektorkandidaten in
~en onkomfortabele posi-
t~e. Zij spraken immers
~iet voor hun échte
kiespubliek. De professo-
ren beschikken over ca.
·iOOstemmen bij de ver-
kiezingen, de studenten
slechts over 101.
En reële veranderingen
ten voordele van de stu-
denten, dat moet onder-
hand geweten zijn, ver-
gen een beperking van
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inhoud, vorm, omvang en
prijs van hun cursussen
in het gedrang zal komen.
Want daar gaat het ons
om : de professoren moe-
ten inzien dat er teveel
wordt gedöceerd, dat de
omvang van de cursussen
en het aantal uren niet
.kunnen blijven stijgen en
dat er globaal meer bezin-
ning moet komen over de
kwaliteit (en) van onze
opleidingen.
De soep wordt nooit zo
heet gegeten als ze wordt
opgediend. Tijdens de
konfrontatie zocht elk
van de kandidaten dan ook
naar wegen tussen de stu-
denteneisen en de beper-
kingen die de professoren
hen stellen. De studenten-
eisen zijn bespreekbaar,
maar dan op een informele
manier, in rustige beslo-
ten ruimtes. En zo dat de
autonomie van de professo-
ren niet wordt aanqet.ast ,
Aangestipt ~oet worden
dat kandidaat Roosens als
enige plei.te voor offici-
ële onderhandelingen over
onderwijskwesties. Zij het
dan ook in aparte ontmoe-
tingen met de POe-voorzit-
ter en een beperkt aantal
professoren.
Dezelfde kandidaat vatte
het dilemma waarvoor de
rektoren-in-spe maandaga-
vond stonden goed samen
toen hij replikeerde.op
vragen van Danny Vanden-
broucke. De vraag was wat
de kandidaten gingen doen
om volgend jaar de beur.-
zen tijdig uitbetaald te
krijgen. Deze beurzen moe-
ten wettelijk voor 75%
v66r 1 januari zijn uitbe-
taald. Nu gebeurt dat
begin april. Roosens
antwoordde : "Ik denk dat
kandidaten-rektoren ook
voeten hebben en dat op dit
ogenblik met deze voeten
wordt gespeeld (gelach in
de zaal). Wie zou durven
zeggen dat ze niet hun vol-
le gewicht, als ze gewicht
hebben, in de schaal zou-
den werpen."

..
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Minder sociale• •voorzerungen

~;

Door de band genomen zijn
de kandidaten zeer pessi-
mistisch over het sociale
beleid aan de universi~
teit in de komende jaren.
Hun uitspraken bleven
dienovereenkomstig zeer
vaag.
Sommige redeneringen ver-
dienen wel speciale aan-
dacht. Zo was er bv. de
zéér juiste gedachte van
Marcel JANSSENS die vond
dat de NUHO-studenten on-
heus word~ bejegend.
Het Niet-Universitair Ho-
ger Onderwijs is het
meest toegankelijk voor
de lagere middens uit de
maatschappij, maar de
beurzen aldaar zijn het
laagst en de sociale sec-
tor (restaurants, woonge-
legenheid e.d.) is er het
minst uitgebouwd. Een
ware demokratiseringspo-
litiek is er dus op ge-
richt die mensen meer
kansen te geven.
"Het gaat erom de kansar-
men het meest kans te ge-
ven", en de gelden daar-
heen te versluizen waar
ze het meest nodig zijn.

De Sociale Raad van de
A.S.R., die deze gedach-
te al jAren verdedigt
(samen met groepen als
VVS-SVB bv.), kan nu 'vast-
stellen dat haar akties
resultaat hebben tot in
de hoogste regionen.
Het probleem tegenwoordig
is hel~as dat de regering
- die dezelfde lijn
steunt - overgaat tot
een herverdeling tussen
minvermogenden. Wie al
weinig heeft krijgt nu
nog wat minder om een
nóg minvermogender colle-
ga uit het NUHO wat minder
minder t~ geven.

De voorstellen van prof.
Janssens zijn defaitis-
tisch. De regering heeft
jaren lang te weinig geld
uitgegeven om de lagere
inkomenscategorie@n te
steunen bij hun onderwijs.
De regering ziet dit nu
in. Ze moet konsekwent
zijn en het geld beschik-
baar stellen om haar fou-
ten uit het verleden goed
te maken.
Met de versluizing van
geld naar het,NUHO zit er
trouwens nog iets mis.
Het NUHO is het meest 'ge-
demokratiseerd' omdat deze
opleidingen minst toekomst
bieden, omdat ze het minst
in aanzien staan,etc ...
De politiek die sinds '54
door de regering wordt ge-
volgd gaat uit van de idee
dat lui uit de lagere
klassen van de bevolking--
voorzover ze bekwaam zijn
--in staat moeten gesteld
worden het even ver te
schoppen als hun fortuin-
lijker collega's uit de
hogere klassen. Met het
afbouwen van de universi-
taire sociale sector leg
je je er definitief bij
neer dat de universiteit
een elite-instelling is
voor de hogere inkomens-
klassen. Wie de pech heeft
zoon/dochter te zijn van
een arbeider of een lage-
re bediende moet dan maar
naar het NUHO gaan. Of
hij een Einstein is of
niet.
Kandidaat VAN GERVEN
vindt ook dat er priori-
teiten moeten worden ge-
legd. Net zoals Janssens
wil hij niet langer het
accent leggen op het
brengen nAAr de univer-
siteit van minderbegoe-
de studenten. Hij wil
meer aandacht voor de men-
sen die er al ài'g' Of m.
a.w. nAdat min er egoede
studenten hier geraakt
zijn wil hij hen gaan ver-
zorgen. Zij worden dan po-
sitief gediskrimineerd,
krijgen een voorkeursbe-
handeling. Meer aandacht

van docenten en sociale
diensten speciaal voor hen.
Prof. VAN GERVEN over-
drijft o.i. het effekt en
de mogelijkheid van zulke
behandeling.
Ze zou bovendien meer
geld kosten ... of ten
koste gaan van de huidige
politiek om iedereen een
kans te geven aan de uni.-
v~rsiteit (op papier) .
Van Gerven begint immers
zelf met te zeggen dat
we "in een ogenblik van
beperking wat middelen be-
treft" zijn (p.29). En
dan moet je prioriteiten
leggen. Je doet ofwel het
ene ofwel het andere. Maar
zeggen dat je ze met min-
der geld allebei gaat
doen is ongeloofwaardig.
BLANPAIN is in dat opzicht
realistischer. Die vindt
dat de universiteit geld
genoeg heeft om de defi-
cieten in de sociale sec-
tor--dit jaar 17 miljoen
~d~or de universiteit
kunnen worden bijgepast.
Mits besparingen op ener-
gie, afschaffing van be-
lasting op haar studenten-
kamers en wat bijpassen
uit het vermogen. Daarmee
wil hij de huidige poli-
tiek voortzetten. Vorig
jaar heeft de Raad van
Beheer ook al besloten
het·deficiet uit het niet-
geaffekteerd patrimonium
te dekken. Het Rekenhof
heeft intussen aange-
stipt dat dit een vorm
van fraude is. In zijn
jaarboek stelt het :
"Die handelswijze vermin-
dert immers onrechtmatig
de post inschrijvings-
en examengelden in het
niet-geaffecteerd patri-
monium, aangezien arti-
kel 2 van het koninklijk
besluit van 8 april 1976
in soortgelijke uitgaven
niet voorziet."
Met Blanpains voorstellen
mogen we dus ofwel een
ingrijpen van de rege-
ringscommissaris verwach-
ten, ofwel een verhoging
van de inschrijvings-
gelden.
Prof. DE MEESTER beperkte
zich tot de nuchtere op-
merking dat er in de Raad
voor Studentenvoorzienin-
gen alternatieven moeten
besproken worden en dat
daarbij vergelijkende kost-
prijsberekeningen moeten
worden gemaakt. De Mees-
ter is daar zeer ,juist in.
Door het onbesuisd invoe-
ren van bv. selektieve
almaprijzen zou het hele
stelsel kunnen instorten
(bv. door, scherpe daling
van het kliênteel).
I

,I

Danny Yandenbrouoke
(Mercator)~ paneZZid.
Prof. ROOSENS ten slotte
vond dat er geen voorstel-
len kunnen worden gedaan
zolang de omvang van de
besparingen niet duidelijk
is. Hij vindt wèl dat een
a'fbraak van de toeganke ..
lijkheid-van-de-unief-voor-
alle-bevolkingsgroepen on-
aanvaardbaar is.

Verontrustend in dit alles
is de algemene tendens om

R. BZanpain : "Wanneer UJij naar de programma's kijken steZZen wij
vast dat in heeZ wat fakulteiten op veertien jaar tijd hetaantaZ
Zessen verdubbeZd is~ en dit is wat mij betreft aZs dusdanig over-
dreven. Er bUjft te weinig tijd vrij om zelf kreatief iets te doen."

Sport :20 000000 over de balk
In zijn tussenkomst over
het onderwerp "sport" ging
Blanpain er hard tegenaan.
Hij bepleitte de invoering
van een sportnamiddag
(die bestond vroeger al)
en vond dat er met minder
geld veel meer kan worden
gedaan op het stuk van
infrastruktuur. Citaat:
"Op dit ogenblik liggen
projekten voor die eenvou-
digweg prestigeprojekten
zijn en die meer dan 600
miljoen gaan kosten. Die
projekten zijn nu niet
haalbaar en binnen tien
jaar niet. Wij moeten het
eenvoudiger, kleinschali-
ger, maar effektiever
doen.
Wat kan gebeuren is de
bouw van een eenvoudig
zwembad. 25 meter. (..)

Met een 25-meterbad kan
men met een twintig mil-
joen investering onmiddel-
lijk aan de slag en zou
Leuven minstens één -
zwembad hebben.
We moeten naar een tweede,
eenvoudige sporthal!, op
systeem van Nederland,
eenvoudig en goedkoop.
We moeten durven zeggen
dat Gent met ~weemaal min-
der aan kosten driemaal
meer sporthall heeft dan
Leuven en nog een zwembad
erbij.
In de derde plaats kan men
de gronden die achter Ter-
bank liggen tot voetbal~
terrein e.d. onmiddellijk
klaarstomen.
Ten vierde moet men een-
voudige afspraken maken,
o.m. met de Josefieten,die

op dit ogenblik twee
sporthalls bouwen.
Dan zijn er gemakkelijk
afspraken te maken met de
Stad op het stuk van de
Celestijnenlaan, om 's a-
vonds het zwembad klaar
te zetten. Met een mini-
mum aan middelen kan men
veel meer bereiken. "(p.58)
Einde citaat.
Daarmee zegt Blanpain on-
omwonden dat er tot nog
toe weinig of geen initi-
atieven zijn genomen om
de sportinfrastruktuur
te verbeteren. DAt komt
dan weer op rekening van
De Somer en Servotte.
Hoewel Blanpain toch ook
zo'n vljf jaar in de Raad
van Beheer heeft gezeten.

(Zie ook voorpagina)

onder'het motto "crisis,
crisis !" de weinige ver..-
wezenlijkingen van de laat~
ste vijfentwint~g jaA~ n09
af te breken. Want onder
de wending "verleggen
van prioriteiten" zit
weinig anders verscholen
dan "minder en lagere
beurzen, hogere in-
schrijvingsgelden, min-
der studenten." Maar je
zegt die dingen niet in
het publiek. Niet op een
verkiezingsmeeting.

En, juist, het zijn de
politici die de beslis-
singen nemen. Of om nog
eens prof. Van Gerven
te citeren :

"We mogen ons niet ge-
wonnen geven op het vlak
van de sociale sector.
Vooral in de politieke
kringen heeft men teveel
de neiging om de gemak-
kelijkheidsoplossing
te verkiezen. Datgene wat
het gemakkelijkst kompri-
meerbaar is, zal het
eerst gecomprimeerd wor-
den. Daar moeten we ons
tegen verzetten." (p.70)

BNL en HvdB

Beledigende
ondervertegenwoording

Voor de rektorver-
kiezingen '81 zijn
er 841 kiesgere~htig-
den. Alle maken zij
deel uit van de fakul-
teitsraden of van de
Akademische Raad.
Deze groep van 841 valt
uiteen in 544 full-time
hoogleraren--dat zijn
Alle hoogleraren van de
K.U.Leuven, one man, one
vote--, in 56 part-time
hoogleraren, 128 assis-
tenten, 101 studenten,
11 vertegenwoordigers
klinisch personeel en
1 lid van het administra-
tief en technisch perso-
neel (de Algemeen Beheer-
der). De professoren heb-
ben dus 600 stemmen, de
studenten 101.
Er zijn 21.157 studenten

aan de K.U.Leuven. Elke
stem van hun kant verte-
genwoordigt 209 studenten.
Of m.a.W. één professoren-
oordeel wordt evenwaardig
geacht aan het oordeel
van 209 studenten.
Of nog, indien de profes-
soren op dezelfde basis
als de studenten verte-
genwoordigd waren in het
kieskollege zouden zij
beschikken over welgeteld
2,6 stemmen (voor de
full-time hoogleraren) .
Nu zijn er dat, zoals
gezegd, 544.
In alle ernst mag men
zich afvragen of deze
stemmenverhouding de bij-
drage van de studenten
aan het universitaire le-
ven op een juiste manier
weerspiegelt.
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Enquête
Reeds verscheidene jaren
is er in biologie een ~e-
kere misnoegdheid te zien
over het aangeboden vak -
kenpakket. Afgestudeerden
beklagen zich erover dat
ze ooit deze richting heb-
ben gekozen, Leuven is'
"hopeloos verouderd", de
Studenten zelf hebben heel
wa~ kritiek op het doceer-
gedrag van bepaalde pro -
fessoren, op de lesinhoud,
het examensysteem,enz.
Allemaal de klassieke on-
derwijsproblemen, maar in
t~iologie blijken deze toch
uitzonderlijke toestanden
te leiden. De etterbuil
schijnt langzamerhand rijp
jeworden, nu voor het
eerst studenten met hun
ontevredenheid naar buiten
zijn gekomen in een bros-
jure. Deze geeft de resul-
taten weer van een enkeite
welke afgelopen akademie-
jaar gehouden werd over
de onderwijssituatie in
biologie.

De drijvende kracht ach-
ter de enkeite was gelegen
bij de studenten van 2de
lic dierkunde van 79-80.
Waar de aktie aanvankelijk
gericht was op één bepaald
docent in de licenties,
zag men naderhand in dat
het probleem zich over
heel de lijn stelde. Een
offici~le blamage, via '
een openlijk schrijven aan
de dekaan, werd bovendien '
niet opportuun geacht voor
de studenten. Er was ech-
ter een groep ontstaan van
mensen die met de onder -
wijsproblemen waren be-
gaan, en die er een gron-
dige aanpak voor over had-
den. Er kwam een globale
enkeite in het departement
biologie over doceergedrag,
lesinhoud, examens, prac-
tica, dit met de steun
van Kringraad, het WINA-
praesidium (79-80) en de
Dienst Universitai~ Onder-
wijs (DUO).
Nu, een vol jaar na het
houden van de enkeite,
heeft de brosjure haar uit-
eindelijke vorm gekregen.
Toch vertoont ze een aan-
tal schoonheidsfoutjes:
naast de gebruikelijke tik-
fouten hebben de kabouter-
tjes ook een gedeelte der

•10 biologie
resultaten naar onbekende
oorden doen verWwijnen(zo-
als'de gegevens over de
relatieve studiebeslasting
in Ie kan). De bros jure
is duidelijk het produkt
van team-work. Een door-
gedreven opsplitsing en
verdeling der taken heeft
het voordeel de betrokken-
heid van een groot aantal
studenten bij"de onder-
wijswerking te verhogen,
maar toont anderzijds de
noodzaak van een nauwkeu-
rige coördinatie bij het
"convergeren" der resulta-
ten.

Ook de opsplitsing in ver-
schillende specialisatie-
richtingen in de licenties
plantkunde heeft voor de
verwerking een probleem
opgeleverd. Slechts één
richting telt een vol-
doende aantal studenten om
het vormen van een statis-
tische groep mogelijk te
maken, en om de enkeite
nog een zeker anoniem ka-
rakter te kunnen verlenen.
Een positief teken is het
feit dat zoveel mensen de
enkeite hebben ingevuld;
het percentage schommelt
in op één na alle jaren
rond 60 %. De uitzonde-
ring is 2e lic dierkunde
met ,90 % ingevulde ant-'
woorden •

Men kan zich bij het uit-
brengen van deze brosjure
echter wel vragen stellen.
Het risico is groot dat
men de enkeite-resultaten
niet langer als middel be-
schouwt, maar'als doel (
dat eindelijk bereikt werd)
De belangrijkste stap moet
immers nog gezet worden,
dat is: de enkeite gebrui-
ken voor d~tgene waarvoor
ze in feit~ was bestemd
nl. een werkinstrument
zijn voor een vooruitstre-
vende onderwijspolitiek.
Het spijtige hiervan is
misschien dat de "pdce-
makers" van het eerste
uur afgestudeed zijn, en
de opvolging ervan mees~-
al een verlies van tijd
en energie betekent. Ho-
pelijk zal de nieuwe
studentengeneratie in
biologie van het gedane
werk profiteren, we dui-
men dus.

LEZERS BRIEVEN
Reeds jaren loopt deze jon-
gen met de gedachte rond
dat een vrij podium of "Cen-
traal Opent!) podium" voor
iedereen openstaat. Ieder-
een bedoel ik dan. Dat heb
ik zo ook steeds ondervon-
den.
Doch in 't Stuc heeft men
daar blijkbaar nog niet
over gehoord, want vandaag
stak er een brief onder de
deur, waarin stond dat "U
naast de tien geselekteer-
den voor het vrij podium
gevallen bent wegens het
aantal kandidaten". Verder
nog wat geleuter over spijt
van hunnentwege enzovoort
maar dat laat me koud als
een ,scheermesje.
Er is dus geselekteerd, 0

ja? Ik weet van niets. Het
enige bericht dat ik heb
gekregen ging over het op-
sturen van een kasette met
je muziek ( naar 't Stuc).
Of, indien dit eerste niet
kon, je programma komen op-
geven. Ik bevond me in het
laatste geval en ben dus
m'n programma persoonlijk
komen opgeven.
Goed, deze morgen ( ik
schrijf 25 maart 1981)gaat
deze jongen in 't Stuc na-
vraag doen over de selek-
tie en wordt van de ene
naar de andere gestuurd
maar niemand is "verant-

woordelijk voor de selek-
tie". Bovendien heeft men
er "nooit zijn programma
ontvangen". Wilt U me dus
alsjeblief naar het gekken-
huis voeren want ik weet
niet meer waar ik ben en
wat ik heb 'gedaan•..
Bovendien houd ik er rare
gedachten op na want ik
meen namelijk dat op een
Vrij podium iedereen moet
toegelaten worden. Als het
dan "wegens het aantal
(-tien!) kandidaten" te
lang zou duren, moet de
duur van elk optreden be-
perkt worden. Niet het
aantal kandidaten. Want
dan spreekt men niet meer
van "vrij", ik zeg het
opnieuw: "vrij" podium.
Twijfelt men aan het ta-
lent van deze kandida~?
Wel, hij heeft zalen en
tenten met meer dan 1000
(duizend) toeschouwers
doen stil worden en het
volgende moment doen mee-
stampen, hysterisch ge-
spring en gejuich aan
zijn voeten gehad. Letter-
lijk zalen doen vollopen,
nooit doen leeglopen.
En een vrij podium blijft
een "vrij" podium zegt

Frank De Corte

Feestelijk Fiesta

De organisatie van de
VaZkfeest.en betekende
voor de VRG-presidium-
Zeden hard werken.
Hierboven Tony Heeren
aan de tap. Onder :
KareZ Peeters van
KerkeZijk Recht aZs
pensenbakker.

+) De brosjure verscheen
onder de titel "BIOS-
Onderwijskrant" en is te
verkrijgen op Kringraad-
Van Evenstraat 2 0, 3000
Leuven. Prijs: 10 BF.

ieuwe
VRG ploeg

Geweldig gedrum op het derde Groots Valkfeest
van het VRG. Weinstube, optreden, donker gok-
kershol (plaatselijk) met verboden roulette,
Haïtiaanse schminkstar-in-twee-minuten tent.
En overal volk, volk, volk.
Door de rollende decibels van de Boxcars heen
enige woorden wisselen met leden van het or-
ganisatiekomitee (het presidium 'of wat dacht
je). Het blijkt dat dit hele festieve opzet
geen of nauwelijks een commerciëel karakter
draagt. Voor het optreden van de Roots en de
Boxcars moeten zoveel groene briefjes worden
neergeteld dat er nauwelijks nog winst in kan
zitten. En het optreden is gratis. Er wordt
rekening gehouden met de anti-decibel liga :
je kan gerust watten in je oren stoppen en zo
de act staan aan te zien. Spetterende light-
show zoals dat heet, met groen, 'geel, roos en
helwit, enz., enz. en prima timings.
De zaak moet wel vroeg dicht (was het nu om
twee of om drie uur ?) want morgen gaat het
akademische leven terug zijn gang - de laat-
ste vóór de vakantie en de blok - en tegen
de komst van de vroegste professoren moet er
nog worden gekuist. Voor de presidiumleden
wordt het nog doorwerken tot zes uur. Dat is
wel het nadeel van de plaats der bedrijvig-
heid :'de nieuwe grote hal (nou, nieuw) in
het even nieuwe Válkgebouw. Geen uitspattin-
gen tot de vroege uren in de tempel der rech-
,ten ,
Wie bij het gehele gebeuren wint is alvast de
grootste brouwerij van de stad. Deze verzorgt
dan ook de accomodatie. Mag wel, want voor
zo'n omzet wil iedereen tekenen.
Een heuse kermis, dit Valkfeest, met over al-
les de wetenschap dat het zo ongeveer wel v.;oor
het laatst is dat je er nog eens echt kan uit-
vliegen. Of invliegen.

De klassieke ontspan-
ningsaktiviteiten worden
uiteraard verder georga-
niseerd. Balans, het
blad van de Rechten,is
aan expansie toe en de
cursusdienst gaat kenne-
lijk harde onderhandelin-
gen tegemoet om alles en
nog wat goedkoper te
kunnen leveren.

Op het strikte onderwijs-
vlak staan twee enquêtes
op het·programma. Samen
met de D~nst Universi-
tair Onderwijs zal er ge-
peild worden naar het do-
ceergedrag van de profes-
soren en, belangrijker
nog, naar de studiedruk
die de rechtsstudenten
tegenwoordig ondervinden.
De examenregeling zal
eventueel mee door de
studenten worden opge-
steld. Dat gebeurt al ja-
ren in de WINA-kring
en daar zijn de ervarin-
gen zeer positief. De om-
budslui noteren daar

"

Op donderdag 26 maart
1981 werd het nieuwe VRG
presidium verkozen. De
"ploeg Lowie" telt, als
we het goed hebben, 36
leden en heeft een seri-
eus programma.
In een 14 bladzijden lan-
ge brochure zet de ploeg
haar idee~n voor het
seizoen 1981-1982 uiteen.
De informatiedoorstroming
naar de rechtsstudent
zal in de werking van de
ploeg centraal staan.
Informatie enerzijds van
en naar de universitaire
studentenorganen (ASR),
anderzijds ten opzichte
van de faculteitsorganen
waarin de studenten ver-
tegenwoordigd zijn.
De ploeg garandeert dat
de rechtsstudenten op
een behoorlijke manier
in de sportraad, de cul-
tuurraad, de kringraad
en de sociale raad van
de A.S.R. zullen verte-
genwoordigd worden.

Op sportgebied worden de
klassieke intra- en in-
terfakultaire kompeti-
ties voorzien, maar ook
"alternatieve sportmani-
festaties" zoals een
fietstocht in oktober
en een dansmarathon in
december.
,Het cultuurprogramma is
bijzonder ambitieus. Een
nieuwigheid is het ge-
plande filmabonnement.
Van De Valk wordt volgend
jaar een kultuurtempel
gemaakt waar 't Stuc
niks bij is, "plastische
kunst, experimenteel to-
neel en nog van die din-
gen. "

Belangrijk lijkt ons ook
een initiatief dat al
eerder in geschiedenis
ingang vond, : het pro-
grammeren van films die
verband houden met de ei-
gen studies.

een opmerkelijk laag aan-
tal uit·stelaanvragen.

De ploeg' "sociaal" gaat
zich serieus met de in-
formatiedoorstroming
bezig houden.
Huisvestingsproblemen,
moeilijkheden met stud~e-
beurzen en -leningen,
de sociale sektor aan de
unief : over dat alles
wordt de rechtsstudent
volgend jaar uitvoerig
i~gelicht. En klachten
kunnen terecht op een
heuse permanentie. .
Er worden ook mensen ge-
zocht voor dienstverle-
ning aan de school van
Terbank voor mentaal-ge-
handicapte kinderen en
aan Kortenberg.

Na zoveel voornemens
kan je alleen maar ho-
pen dat het team van
Lowie Witters ook aan
medische begeleiding
heeft gedacht. Voor zich-
zelf.

.._:-._
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VAKA TURES
Kultuurraad

ALGEMENE VOORWAARDEN :

De betrekkingen gelden ten-
minste voor het akademie-
jaar 1981-1982. Dft bete-
kent dat kandidaten zich
volledig engageren voor de
periode waarvoor ze aange-
worven worden en de hen
opgedragen taken volledig
en verantwoord vervullen.
Ook wordt van hen verwacht
om taken op te nemen bui-
ten de normale werkuren.
Van de kandidaten wordt
verwacht dat zij enig in-
zicht hebben in de werking
van de Leuvense studenten-
beweging.'

De kandidaten moeten kon-
taktvaardig zijn, vlot
kunnen samenwerken met an-
dere mensen, over een groot
organisatietalent beschik-
ken en zelfstandig kunnen
werken. Daarenboven moeten
ze zich kunnen inschakelen
in een gekoördineerde wer-
king van de ASR.
De kandidaturen worden
schriftelijk ingediend op
het secretariaat van Kul-
tuur raad of op het ASR-
secretariaat. Zij bevatten
een summier curriculum vi-
tae, een overzicht van en-
gagement tijdens de afge-
lopen jaren op één of meer-
dere terreinen (kring,
jeu-dbeweging, ••• ). De kan-
didaten geven duidelijk op
voor welke betrekking ze
solliciteren (half- of vol-
tijds); deze sollicitatie
moet omstandig gemotiveerd
worden.
De k~ndidaturen worden inge-
wacht tot en met 15 mei 1981.
De kandidaten zullen uitge-
nodigd worden op de vergade-
ring waarin de verkiezingen
plaatsvinden. Dit geb.eurt
in mei 1981.
Verdere inlichtingen kunnen
bekomen worden op het secre-
tariaat van Kultuurraad
tijdens de kantooruren.

1 VOLTIJDSE EN 1 HALFTIJDSE
of 3 HALFTIJDSE PERSONEELS-
LEDEN, man. en/of vrouw.
Hun taak bestaat erin :
voorbereiding en begelei-
ding ·van de algemene verga-
deringen en werkvergaderin-
gen; practische hulp, in-
formatie en eventuele bege-
leiding van kulturele
kringactiviteiten; koördi-
natie van activiteiten tus-
sen verschillende kringen;
stimulering van kulturele
activiteiten in de krîngen;
-begeleiding van centrale
projecten van de Algemene
vergadering.
Er wordt van de kandidaten
kennis vereist van de alge-
mene werking der kringen en
de geplogenheden van de
kulturele kringwerking in
het bijzonder. De kandida-
ten,moeten ook over vol-
doende administratieve be-
kwaamhei~, typvaardigheid
en boekhoudkundige onder-
legdheid beschikken.

1 HALFTIJDS PERSONEELS-
LID, man. en/of vrouw.
Zijn/haar taak bestaat in
het beheer van de bar van
~t Stuc. D.w.z.: alle be-
heerstaken van de bar, nl.
aankopen, boekhouding, ad-
ministratie, goede samen-
werking met de barploeg,
waken over orde en goede
gang van zaken in de bar,
initiatieven ondersteunen
t9t animatie in de bar.

INLICHTINGEN :
't Stuc,
E. Van Evenstraat 2d,
Leuven;
016/22.44.38 of 23.67.73.
Deze kandidaturen worden
uitgeschreven onder voorr
behoud van anders luidende
beslissingen van de Stuur-
groep van de ASR.

Kr ingra ad
1 VOLTIJDSE BETREKKING
( zowel halftijdse als vol-
tijdse kandidaten komen in
aanmerking) •

De kandida(a)t(e) mdet een
actieve interesse hebben
voor Kringraadwerking : be-
langstelling voor kringwer-
king en koördinatie tussen
de kringen.
Hij/zij moet voorbereidend
werk leveren voor de Alge-
mene vergadering en de stu-
dentenafvaardiging in de
verschillende universitaire
beleidsorganen begeleiden.
I.s.m. de Onderwijswerk-
groep kan zij/hij werken
aan voorstellen en alterna-
tieven voor het universi-
tair onderwijs en beleid,

Algemene
vrijgestelde
A.S.R.-sekretariaat

voltijdse betreJcldng

De kandida(a)t(e) JJDeteen
akt.1eve interesse hebben
voor de stmentenbewegin
de werking van de A.S.R.-
Raden koordineren tot een
beleid, goede kcntakten
ciOOerhouden met stOOen-
ten, vrije verenigingen,
universiteitspersoneel;
oog hebben voor wat er in
de studenteraereld leeft.
Hij/zij IOOet de koonlinatie

gebaseerd op pedagogische
en maatschappelijke stel-
lingnamen van de studenten
uit.
Tot zijn/haar taak behoort
ook het onderhouden van het
kontakt met universitaire
diensten en het aktief kon-
takt zoeken met aktieve
studenten in verschillende
faculteiten.
Medewerking aan het studen-
tenblad VETO 'is welkom.

Kandidaturen moeten binnen
zijn ten laatste op 8 mei
17.jOu. .
INLICHTINGEN :
Kringraad, 't Suc,
E. Van Evenstraat 2d,
Leuven.
016/22.44.38 en 23.67.73.

Studentenkaad
waarnenen van het stlX}en-
tenblad "Veto".
llrJVeniien JJDet zij/hij vol-
doeme adm1.nistratief en
technisch otXIerlegt zijn
au de boeIdnlding te doen,
vergaderingen te leiden
en een sekretariaat op de
been te hoOOen.
Inlichtin:Jen:
A.S.R.-sekretariaat,
't Stuc
E. van EVenstraat 2d
3cx:o Leuven
T. 016/22.44.38

23.67.73
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Sportraad 15
Vrijgestelde
Sportraad

halftijdse betrekking

Zij/hij moet zich in-
zetten voor een aktie-
ve sportpolitiek voor
de studenten, zowel
op inhoudelijk als op
materieel vlak; daar-
voor moet hij/zij goed
kunnen samenwerken met
de sportafgevaardigden

en binnen de A.V.; hij
of zij moet vlot kun-
nen samenwerken met de
mensen van het uniVer-
sitair Sportsekretari-
aat.
Inlichtingen:
Sportraad,
Tervuursevest 101
3030 Heverlee
T. 016/23.38.51
toestel 134
(alleen 's namiddags)

LS.O.L.
rrijgestelde ISOL

I
halftijdSe betrekking

De betrekking vereist
een aktleve interesse
'voor de belangen van
'de buitenlandse stu-
denten, een aktieve
kennis van het Engels
en a priori een goede
kennis van het Neder-
lands ••
De kandida(a)t(e) moet

# op de hoogte zijn van
de werking van ISOL,
de A.S.R. en de sociale

dienstverlening voor
de buitenlanders aan
de K.U.-Leuven.
Verder moet zij/hij
geinteresseerd zijn
in socio-kulturele ak-
tivitelten en vertrouwd
zijn met boekhouding
en administratie.

Inlichtingen:
'ISOL,
'Vesaliusstraat 34
3000 Leuven
T. 016/23.61. 79
(alleen 's namiddags)

LEZERSBRIEVEN
WAT MET DE ASR?
De Volksuniejongeren-K.U. dergelijke functies cre-
Leuven willen zich niet in eert, men moet dus niet
het debat rond de ASR ver- ageren tegen de mensen,
bergen. Deze Algemene Stu- maar tegen de structuur.
dentenraad, die ook verant- Hetgeen Solidariteit voor-
woordelijk is voor de er- stelt zal bijgevolg niets
kenning van de vrije ver- oplossen: zij zullen maar
enigingen, is toch in de al te'graag deze postjes
eerste'plaats vertegenwoor- zelf beheren om aldus zeer
diger van Alle studenten, bewust de studenten te
die hun belangen langs de manipuleren: wel, wij
kringen laten verdedigen. huiveren van de arrivis-
Het zijn ons inziens dan ten die CDS graag naar
ook vooral deze kringen, voo~ zou willen schuiven.
die, indien zij vinden dat BliJft dan het feit van
hun leden niet gediend~wor- de manke wisselwerking
den,door de ASR-werking, in studenten - ASR, welke
de eerste plaats moeten a- door Solidariteit aange-
geren binnen de ASR. klaagd w-rdt ( dit is hun
Niettemin kan O.i. een er- enige verdienste). Welnu,
kende vereniging kritiek het is, zoals hoger re~ds
uiten op de werking van de gesteld, de taak van de
,ASR, zeker als de krinqen faculteitskringen om de
wat traag tot actie ovér- handen in elkaar te slaan
gaan. Zonder te willen ( en daar zijn ze VOlop
stellen dat de'ASR een lou- mee bezig) om hieraan een
tere emanatie moet zijn van oplossing te bieden. Het
oe doorsnee-student ('de is duidelijk dat de machts-
ASR-zou dan beter ophouden overdracht die ze toelie-
te bestaan) kunnen we ons ten, zoals altijd leidt
achter de kritiek van de tot misbruik ervan, bewust
groep "Solidariteit" scha~ of onbewust. Door de con-
-ren,waar die 'zegt dat er centratie van kennis en.
een te grote kloof bestaat inzichten omtrent belang-
tusl?en de ASR-werking en de rijke studentenaangeleg-en-
verwachtingen van 'de actiê- neden (studiebeurzen, de
ve student. Ook andere ver- sociale sector aan de u-
enigingen zoals La Cecilia nief ...) bij enkelen komt
leveren kritiek op de ASR : men zowieiO tot de wantoe- -
zij vinden d~ inspraak ~an- standen van'elke technq-
uit de basis veel te gerinq. cratie : de basis, in'casu
Het is,dus goedkoop de kri: de student, weet dat er
tiek op de ASR louter als enkele mensen met deze pro-
komend ván rechts te be- blemen bezig zijn en laat
stempelen en deze dan in belangrijke beslissingen en
aan slecht daglicht te initiatieven aan hen over
stellen door de rechts- omdat ze zogenaamd toch
links polarisatie nog wat meer bevoegd zijn. Na ver-
op te vijzelen zoals de loop van tijd groeit er een
laatste weken gebeurde. Zo kloof tussen de technocraat
poogt men het kind met het en de student en is deze
badwater weg-te gooien. laatste ondanks uitgebreide
Wat schort er dan aan? Er informatie vaak niet meer
is blijkbaar een discre- "mee" met de actie.
pantie tussen de inbreng Wij zijn de laatsten om zo-
van de kringen via hun af- maar de opdoeking van de ASR
gevaardigden en deze van na te streven maar we vinden
de vrijgestelden. Wij wil- wel dat de ASR haar leiding-
len noch de enen noch de of richtinggevend optreden
anderen een steen werpen: zou moeten inruilen voor
er zijn voor deze posten het verstrekken van infor-
vaak zeer weinig kandida- matie en coördineren van
ten en er is zeker een pak acties. Het initiatief moet
idealisme nodig om zich, van de basis komen, dit kan
zoals de vrijgestelden, ge- men enkel bekomen door hun
durende een jaar na zijn inspraak groter te maken en
studies in te zetten voor vooral directer. Wie niet
de studentenrnassa. Het is gelooft in de kracht, crea-
dan ook bijna onvermijde- tiviteit en groter impact
lijk dat er bij hen nog van een actie, gegroeid uit
een extra motivering me~- de basis, is aangetast door
speelt, nl. het verder uit- de starre denkwijze van'de
dragen van de ideologie heersende maatschappij die
waarvan zij doordrongen gelooft dat alle problemen
zijn, men kan hen dit nau- zo technisch mogelijk worden
welijks verwijten : ieder- opgelost en dat ze dan ook
een tracht vanuit de posi- best~worden overgelaten aan
tie die hij heeft zijn i- de alwetende technocraat.
dealen te verwezenlijken.
Deze neveneffecten zullen
,er a~tijd zijn 'als men

Patriek Vankrunkelsven
'---Vujo-KUL

••



16 AGENDA
VRIJDAG 24 APRIL

DINSDAG 28 APRIL

'Jean RICHARD'
Mgr'.Ladeuseplein.

Kandidaat-REKTOREN: kennismaking
Org. LOVAN&LBC ,in VAC
Muntstraat,l. 20u.

CIRCUS
TONEEL: Comedie van Dimitri FRANK

'Bitter le{llon'
door Reynaert teater
Groenstraat (Tiensepoort)
20.30 u, IOOFr.

Fietteatei voert op 'Bloed en
liefde' van G. BOHANS
Drievuldigheidscollege,
Oude Markt, 20u 60Fr

ZATERDAG 25 APRIL

DONDERDAG 30 APRIL

VOORDRACHT: 'Vrouwenbewegingen in het
Oosten' door L.Opdeweegh
Org. Inforiênt K.U.L.
Blijde Inkomststraat 2l,19.30u

MUZlKALE-POEZIE-avond:FOLK (Jan en Alle-
man),JAZZ (Pol Bess-Sekstet),
en Musikale POEZIE.
Grote Aula, 20u 99Fr.
Tel.22. 97.49.

VOORDRACHT: over CACTUSSEN
org. Cactus-Flora Leuven.
Prov.inst.voor land-en tuinbouw
Mechelsevest, 19.30u.EXCURSIE: Ornitologische Dijlevallei

o.l.v. prof. Jans
9u aan gemeentehui~ Heve~lee OPENBARE

VRIJDAG I MEI

TONEEL: COMEDIE van Dimitri FRANK
'Bitter Lemon'
door Reynaert teater
Groenstraat (Tiensepoort)
20.30u 100 Fr.

ZATERDAG 2 MEI

TONEEL: Idem als 1 mei.

Idem als 3 mei.BEZOEK: bij een ANTIQUAIR
14u Groeneveldstraat 42,Hevrl.

LEZING: 'De dood ,realiteit of
fiktie?' door Rozekruisers
Genootschap.Van Der Kelenstr.
20u.

POEZIE-GEBEUREN: t'STUC 20.30u 80/50Fr.

TONEEL:

KRANTENOUIZ: in Zaal Dooleeg,Dooleegstr.

KLUCHT van Rooney en Chapman
door Dijlezonen in schouwburg
20u 30ä 90 Fr.

SCORPIO-FUIF:in de Thier Brau ,

WOENSDAG 29 APRIL

Fietteater voert op 'Bloed en
liefde' van G. BOHANS
Drievuldigheidscollege
Oude Markt ,20u 60Fr.

'DON CAMILLO EN PEPPONE'
van Guareschi door'toneel
Heverlee',Waverse baan 220,
20u 80Fr.

Comedie van Dimitri FRANK
'Bitter lemon'
door Reynaert teater
Groenstraat (Tiensepoort)
20.30u IOOFr.

ZONDAG 26 APRIL

TONEEL: KLUCHT van Rooney en'Chapman
door Dijlezonen in schouwburg
20u 30 ä 90Fr.

CIRCUS 'Jean RICHARD'
Mgr. Ladeuseplein.

'DON CAMILLO EN PEPPONE'
van Guareschi door 'toneel
Heverlee',Waversebaan 220,
20u 80Fr.

MAANDAG 27 APRIL

CONCERT CHOP IN ,Lazar Mener-Piano,
Grote Aula, 20.l5u

OPEN-PODIUM t'STUC, groep T, 20u.

.TONEEL: Mozart-drama van Peter SHAFFER
'Amadeus' , door K.N.S.-Antw.
Stadsschouwburg 20u .

ZONDAG 3 MEI

2Iu. 'Don Camillo en Peppone'
van GUARESCHI door 'toneel
Heverlee' ,Waversebaan 220,
20u 80 Fr.

TONEEL:

MAANDAG 4 MEI

FILM: 'Nous étions un seul homme'
van Philippe VALOlS
A.V., 20.30u 50/40 Fr.

TONEEL: t'STUC Toneelproject 79-81,
speelt TARDIEU
'Théatre de Chambre'
org.:Kultuurraad.
20.30u ~IOO/70 Fr.

DINSDAG 5 MEI

TONEEL: cfr.4 mei

WOENSDAG 6 MEI

TONEEL: cfr. 4mei

DONDERDAG 7 MEI

TONEEL: cfr. 4 mei

GESPREK: 'Slikken tijdens blok en examens'
org.Studentenvoorzieningen KUL.
in De VALK,Tiensestraat 41
lokaal 00.11 20.30u
(i.v.m. geneesmiddelengebruik)

LENTEFEEST: l8u:Zigeunerensemble 'Laci
Lakatos' in Alma 111
19.45u: ROCK (The Bannisters,

The Sweeties)
BOOGIE WOOGIE (Bob Hall)
T.D.

Organisatie door V.T.K. en Gist

SYMPOSIUM: 'De kunst van Cabra- De poêzie
van vijftig'
10.00u:inleiding door prof.

Marcel Jahssens.
IO.15u: Lezing 'De drang naar

het irrationele'
Stokvis (R.U.Leiden)

II.30u: Lezing"Het materiaal
van de dichter' Van
de Waterinq (U.Utrecht)

14.30u: Lezing 'Van schilderij
naar gedicht'
Brems (K,U.L.).

15.15u:Lezing 'De dichter Hugo
Claus en de Schilder-

. kunst' Wildemeersch(UIA)
Fac.Lett.en Wijsb.
Blijde-Inkomststraat 21

TENTOONSTELLING: '200jaar vrijzinngheid
in Vlaanderen'
Stadhuis leuven tot 4 MEI.

FILM: 'Die Generalprobe' van Werner
SCHROETER, A.V. 20.30u 50Fr

VRIJDAG 8 MEI

TONEEL: cfr.4 mei

Faculty club, Groot Be-
gijnhof,
"Etsen en pentekeningen
van Simone DECRE:'.

maand april (10-18u, tij-
dens de week)

Provinciaal Museum, Me-
chelsevest 108,
"Antwerpse devotieprent-
jes v66r de Franse Revo-
lutie" .

maand apriL (10-18u, niet
op vrijdag)

........ ;. . :::::;:;:::-:, .;.:.:'
:.:.:.:.: ....

.............. ::;:;:::;:: -. ::;:;:;:;.;-: .
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Panorama - uitzending
over studentenleven I SI ikken
Een maand lang heeft een
BRT-ploeg onder leiding .
van William Van Laeken
in Leuven en in de andere
Vlaamse universiteits-
steden rondgehangen om
een programma te maken '
over het hedendaagse stu-
dentenleven. Dit program-
ma wordt in mei uit-
gezonden. Vermoedelijk
wordt een vrij kompleet
beeld gegeven van wat zo-
al in Leuven aan studen-
tenaktiviteiten te bele-
ven valt : van gemeen-
schapshuizen tot studen-
tanklubs, 'van onderwijs-
studiedagen tot betogin-
gen, van de Algemene
Studentenraad tot de
vrije verenigingen. Alles
binnenste buiten gehaald
door onze onvolprezen,
objektieve BRT.

tijdens blok
Dual platensp.-tuner-ver-
sterker. 7 jr. oud. Mod.
1953B. Bijna ongebr. Goe-
de st. 1000 fr. Z.W. Do-
vemansstr. 35, 3030 H.

VOORBEELDJES

TE KOOP : STEREO

Over het hoe en waarom
(niet) van het slikken
tijdens examens en blok
wordt door het medisch
centrum voor studenten
een informatie en ge-
spreksavond gehouden
op donderdag 7 mei om
20u30. Plaats : De Valk,
lokaal 00.11, Tiensestr.
41.
Mensen die van plan zijn
één of andere vorm van
medicatie te nemen"tij-
dens de examens wordt
ten stelligste aangeraden
zich op deze avond te
informeren. Het kan voor
hen het verschil maken
tussen juni, september of
nog eens juni (1982).
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ZOEKERTJES
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Veto werkt hard om zijn
service aan studenten en
kringen te verbeteren.
Daarom vanaf nu een
nieuwe dienst, die ook
volgend jaar zal worden
voortgezet : de zoeker-
tjes, "te koop", "te
huur", "gevràagd", etc ..
rubriek voor STUDENTEN.
Wens je in deze rubriek
iets te plaatsen, knip
dan deze rooster uit,
gooi hem bij ons in de
bus of'stuur hem op.
Zorg ervoor dat je er een
briefje van 20 fr. bij
steekt. Voor die prijs
heb je zes regels in
Veto (plus een tite~).

VERLOREN

Moed. Op 22 april jl. na
examen fund. wijsbeg.
Laatst gez. ter hoogte v.
de schoenen. Breng a.u.b.
terug 't Schachtenkwrt.5
3000 L.

We zijn gedwongen hier-
voor een vergoeding te
vragen omdat deze rubriek
ons extra ruimte zal
kosten, die niet door de
begroting wordt gedekt. '
Herinneren we er boven-
dien aan dat een zoeker-
tje in Veto 8000 studen-
ten bereikt.,Wil je dus
je kot overlaten, of je
kursus sen : één adres :
Veto, Van Evenstraat 2 0
(10 verd.), 3000 Leuven.
Dergelijke aankondigingen
moeten binnenkomen op de
redaktie v66r 30 april
(verschijnt 7 mei), resp.
v66r 14 mei (verschijnt
20 mei).

GEZOCHT : MEISJE OM MEE
SAMEN TE WONEN

Rust. ir. stud., 21 jr.,.
1,75 m, zkt. studente om
dubb. kamer te del.; hr.
2000 fr. Van Evenstr.2 D.
3000 Leuven. Diskret. ver-
zekerd.

-- --r- -- -- -- -- -- --

Maak voor j~ tekst gebruik van onderstaand roos-
ter. (slechts één letter of één leestekeri per
vakjé invullen en laat één vakje open tussen de
woorden !) - gebruik afkortingen: het komt je
goedkoper uit !


