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errond werken.
Want we witlen het nog eens her-
halen. Het gaat 'cm niet om dia
10.000 alleen en op sichs:
De afbraakpo li tiok van de over-
heid op maatschappelijk e8senti-
ele gebieden (cf», Veto 2: kri:-
8iswet) moet je niet meel' gaan
uitleggen aan de 1.800 uerkloz
leerkrachten die op 2~oktober
amen met de etudeneen opstapten;
en onze pa merkt het elke dag
wanneer hij - sinds auguotuB -al·
weel' meer moet betalen voor de
tram naar z'n werk ...
In het etudentenmil.icu is het
nog moeilijk werken om dit in-
zicht over te brengen. Maar Cl'

komt verandering in. Zo kon j
in DS van ro oktober een recht-
zetting van het VRG lezen als zou
de kring zich van da aktie dis-
tancinren; integendeel: het VRG-
platform reikt verder dan alleen
de 10.000. En in nW11'1cr2 van
"Kantare " (VTK) kon je in het re-
daktioneel lezen: ti ••• Hier IIXJrdt
voorbij gegaan aan een, in mijn
oger. uiter8t belangrijke doel-

Uing: ctu
iding
ken k

" &ADMINI.T"ATIII:
E. VAIIEVENSTRM" 20
3000 LEUVE
tel.016122.44.36

WAT IS ERVAN DE
DEMOKRATISERING VAN HET
ONDERWIJS? (DEEL 2)

We hebben dUs gezien dat de participatie van lagere socio-professio-
nele bevolkingegroepen (o.a. met lagere inkomena) aan de unief altijd
laag is geweest. Van 1966 af is zij zelfs aan het afnemen. Ook ie d.
kans op mislukken in diezelfde groep gt'oter. In een tijd van ekonomi-
chc ekepaneie in el' een gebrek aan geschoolde arbeidekraehben, Al-
lerlei drempels moeten dan.lIXJrden verlaagd om uit alle bevolkings-
groepen mensen naar de unief te 'lokken; men epreekt: dan van "demokra-
tisel>Ï.ng van het onder-ulijs". Heeft men wat vom en inhoud betreft
het onderwijo ook gcdcmokratiseerd; of wat zou men daar eventueel on-
der kunnen verstaanl

N EEN KLEINE BOER
ERT LANDBOUW

Stel dat ondanKs alle barrieres,
de zoon van een kleine boer kans
krijgt o~ landbouw te gaan stude-
ren. Hij weet dat zijn vader. sa-

n met zijn noeder hard werkon,
maar het ondanks dat toch moei-
lijk hebben. Het is niet zo be-
langrij k te specifil!ren of het een
elkveehouders, graanverbouwer,

bietenteler of oen fruitkweler is.
want overal zijn de moeilijkheden
dezelfde. Oe produkten zijn steeds

landbolJw 1
en noe hij do prod

tie per hektare en de produktie
per bedrijf Kan verhogen door mid'
del van aangepaste plantenbescher'
mingsprodukten, oen aan de vrucht
en bod~ aangepaste bemesting,
een mechanisatie specifio\ voor
bieten of appels, enz .•. Met al
die wetenschappelijke vorMing en
technische vaardigheid gaat hij
naar zijn vader, de kleine boor.
"Schaalvergroten , intensifi~ren
en speCialiseren, pa. dat is de
oplossing", zegt hij..En inder-
daad, na al die investeringen gaat
de produktie (nu alleen bieten of
alleen melk) met sprongen omhoog.
Maar het gevolg is. omdat alle
boeren hetzelfde moeten doen 0

bij een dalende prijs nog een
beetje inkomen te hebben, dat er
een suiker-, nelk-, boter-. enz.
-berg ontstaat, de prijs nog ver-
der daalt. men nog meer moet in-
vestoren, vergroten of •.. stoppen.
Dus ooet men "saneren", de kleine
boeren onttrekken aan de produk-
tie, de grote boeren subsidiêren
om de dalende prijs door het ver-
roten van het volume, door in-

vesteringen net een stap voor te
blijven.
Daarbij stijgen de prijzen voor
de verbruiker. Oe enigen die er
baat bij hebben zijn de financie-
ringsinstellingen (om de noodza-
kelijke investeringen te doen

Als Iiikswacbter moetj
O'taàl oog voorhebbeiL

Attent zijn op alles wat er om I
n gebeurt. Steeds opmerk-

zljn. Dagáomers kunnen
wij niet gebruiken.
Wat nu met die boekentas zon-
der schoIîer? Eongewone ver-
getelheid of het begin van een
drama? Allemaal vragen die
elke toevallige voorbijganger
~CitI kan stenen. Allemaal vra·
gen die een rijkswachter zich
moet stellen... en dat be
kent overal en altijd oog h
ben voor het kleinste detail.

moeilijker tegen een redelijke
prijs af te zetten. Oe zoon hoopt
door zijn studie zijn vader te
kunnen helpen.
Daar leert hij dat door het mecha
nisme van volko~en konkurrenti
in de landbouw en het verbeteren
van de produktietechniek het pro-
duktievolume groter wordt, de
vraag ergens grenzen heeft en dus
de prijs voor de boer daalt.

moet de boer zich tot over zijn
oren in de schulden werken) en de
eankoop- en verkoopdiensten van
bv. de Boerenbond (went de boer
moet steeds het nieuwste van het
nieuwste hebben om te proberen de
dalende prijs net iets te vlug af
te zijn).
Dus met al zijn wetenschappelijke
en technische vorming kan de land'
bouwkundige ingenieur de landbouw'
krisis niet oplossen. Het land-
bouwonderwijs lenigt dus niet de
noden va~ de kleine boer op de-
zelfde wijze als die van de grote
boer of van de ekonomische orga-
nisaties die met de landbouw in
verband staan.

INDUSTRIE EN UNIVERSITEIT
"Er is behoefte aan nauwere kon-
takten tussen de universiteiten
en de industrie" (In "Een nieuwe
universitaire strategie", Natio-
nalg R8Sd voor Wetenschapsbeleid).
Natuurlijk. technieken en weten-
schappelijke ontdekkingen zijn er
om te gebruiken. maar het is door
het gebruik dat ~en merkt dat het

onderwijs, de technieken en de we·
tenschap er niet zijn voor ieder-
een. maar meer voor de één dan
voor de ander. Oe nauwere kontaK-
ten tussen industrie en universi-
teit zijn op zichzelf geen garan-
Ue dat het welzijn ven de monsen
verhoogt.
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VOORWIE IS DE t-.IEF NUTTIG?
Oe staat - de belastingsbetaler -
steekt miljarden in het onderzoek
van kernenergie. De industrie kan
gratis beschikken over de resul-
taten. gebruikt het meest elektri-
citeit. aan de goedkoopste prijs.
Oe voorziene stijging ven het ver-
bruik zal ook op haar rekening ko-
men want verhogen van rentabili-
teit van de bedrijven betekent
verhogen van de arbeidsprodukti-
viteit. dus een hogere mechanisa-
tie. zie inlas: "Kernfysica. nu-
leair onderzoek. kernenergie")
Intussen gaan werkplaatsen verlo-
ren. wordt er bespaard op het on-
derwijs.
Het is dus duidelijk dat demokra-
tisering van het onderwijs verder
gaat dan het opheffen van een fi-
nanciäle barrière. De inhoud van
het onderwijs en het wetenschappe-
lijk onderzoek (dat aan de unief
aan elkaar gekoppeld is - men leze
"Een nieuwe universitaire strate-
gie" van de N.R.W.B.) staat niet
ten dienste van de werkende bevol-
ing. Dit geldt ook voor ontdek-
kingen in de geneeskunde. De nieu-
we toepassingen zijn peperduur
voor de gewone mens (en zeker als
men in de antikrisiswet de ziek-
teverzekering gaat aantasten).
Nieuwe technieken in de produktie
zouden als doel moeten hebben: mi-

lieuzuiverder. veiliger. arbeids-
duurverkortend en -verlichtend
(met behoud van loon natuurlijk.
anders kan men niet spreken van
vooruitgang)J of het zou de boer
zijn bestaan moeten kunnen veilig
stellen.
Echter. de nieuwe ontdekkingen
splitsen het arbeidsproces verder
op in kleinere stukjes die af-
stompend zijn als men het een he-
le dag moet doen.
Daarbij gaat de toepassing van
nieuwe technieken gepaard met het
verminderen van arbeiders i.p.v.
verminderen van arbeidsduur. Als
men de grafiek hieronder bekijkt
(uit een brochure van het V.E.V.)
dan ziet men het volgende (perio-
de 1954-1974): een werkduurver-
korting met bijna 20\. maar een
produktiviteitsstijging van 150\!
Resultaat: slechts een uiterst
kleine toename van de werkgelegen·
heid. In de KB-weekberichten (Kre·
dietbank) nr. 22. 1977 staat dat
in Belgiä evenveel wordt gepro-
duceert als in 1974. het hoogte-
punt van de konjunktuur. Maar die·
zelfde produktie gebeurt nu met
160.000 arbeiders minder. Wat echo
ter een vooruitgang moest zijn -
resultaat van het noeste vorsers-
werk ean de fakulteiten Toegepas-
te Wetenschappen - draait uit op
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-buitenlandse handel vermeerderde
met 19.1\ in waarde in 1976
-de winsten stegen gemiddeld met
45.8% (21 miljard) in 1976 en de
netto-dividenten van de aandeel-
houders stegen met 12.2%.

Bij een eerste peiling bleek dat
voor 112 ondernemingen de winsten
gedurende de eerste 8 maanden van
1977 nog eens met 40.9\ stegen
tegenover 1976 (KB-weekberichten.
8 juli en 23 september 1977). Oe
winsten van de 500 grootste onder·
nemingen op wereldvlak stegen in
1976 met 33% (Fortune-weekblad).

Als men strijdt voor demokrati-
sering van de unief. dan stelt
men zich aan de kant van de min-
dergegoeden. de kleine boeren. de
arbeiders. de werklozen.
De toegang tot en de inhoud van
het universitair onderwijs is
niet op hen afgestemd; wél op de
managers. direkteurs. Boerenbond.
beheerders van fabrieken. op alle
mensen die leven van of baat heb-
ben van de winst van de (vooral
grote) bedrijven. rente van land-
bouwgrond.
Volgende keer zullen we dat il-
lustreren met een dokument uit
1969. Ook zullen het dan hebben
over de rol van de sociale sek-
tor in de demokratisering van het
onderwijs.

N.O.

In de jaren '60 hebben een aantal
firma's gedacht dat kernenergie
de bron van de toekomst was. Ze
hebben de staat aangezet om mil-
jarden subsidies uit te geven VOOl

de ontwikkeling van de kernener-
gie. In Belgiê werd het SCK (Stu-

voor Kernanaraial op,a-
rlcht. Daarna volgde Belgonucle-
aire. een gemengd bedrijf dat
nauw samenwerkt met het·SCK in
I'bl. .
Vanaf 1965 tot en met 1976 heeft
de Belgische staat in totaal 26.5
miljard uitgegeven aan toelagen
aan de kernlndustrie. In de peri-
ode '70-'74 ging 54\ van het on-
derzoeksbudget van hst Ministerie
van Ekonomische Zaken naar kerne-
nergie. In de periode '71-'73
ging 23\ van het fonds voor Pro-
totypen naar de kernenergie. dit
is 0.44 miljard. Oe staat betaalt
het fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek samen met de ontwikke-
ling van de eerste technologische
toepassingen. Via Belgonucleaire
wordt de kennis gratis verstrekt
aan de Belgische bedrijven. In
BelgiD is de elektriciteitsproduk·
tie in handen van privé-onderne-
mingen, met name EBES, Intercom
en Electrogaz-Ermalux-Linalux. Via
Traction-Electricité, Sofina en
vooral Electrobel. zijn het voor-
al de Société Général en de groep
Empain die de drie grote elektri-
citeitsproducenten kontroleren.

IdOeI, nuI.~ ....
elektriciteitsproducenten wen-

sen dat BelgiD vanaf 1985 voor
55% zou afhangen van kernenergie
or haar elektriciteitsproduktie

en dat vanaf 1980 jaarlijks één
kerncentrale van minstens 1.000
megawatt in dienst zou worden ge-
nomen. Om zulks te verrechtvaar-
digen veronderstellen ze dat het
elektriciteitsverbruik jaarlijks
met zowat 7% zou stijgen.
Oe elektriciteitsproducenten be-
weren dat de elektriciteit uit
kerncentrales goedkoper is dan de-
ze uit klassieke centrales.
Oe kernindustrie heeft de bouw
van kerncentrales verdedigd met
het argument dat ze ons land on-
afhankelijker maaktvoor wat ener-
giebevoorrading betreft.
Oe kernindustrie argumenteert dat
kenrcentrales nieuwe arbeids-
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het volgende: ten eerste, werk-
100sheidJ ten tweede. een toege-
nomen jacht op werklozen (zie ar-
tikel "Krisiswet" in Veto 1); ten
derde, alleen voordeel voor aan-
deelhouders, managers en direk-
teurs:
-lonen bleven geblokkeerd geduren·
de twee jaar (perskonferentie
van Spitaels, Le Soir 6-7 novem-
ber 1977)
-produktiviteit in 1976 gestegen
met 12,2\
-loonkost per geproduceerde een-
heid daalde in 1976 met 0,6\

Oe meest--voor-de hand liggende
veranderingen die kunnen optreden
zijn:
-verandering en versnelling van
zand- en slibefzetting
-verandering van de zuurstofba-
ians in ongunstige zin (minder
zuurstof)
-sterke groei van bepaalde bakte-
"riln en algen die veel zuurstof
verbruiken en gift stoffen af-
scheiden waardoor ze de groei ba
letten·van andere organismen en
planten
-verstoren van de levenscycli van
organismen
-vestiging van voor het gebied
nieuwe soorten planten en dieren

.. --------~-------------------------------------------------- __J

plaatsen schappen. Oe kernindus-
trie zegt dat kernenergie onver-
mijdelijk is omdat er geen vol-
doende eandere energiebronnen zijn.
Een meermaals gebruikt tegenargu-
ment over het gevaar van radioak-
tisve straling is de verwijzing
neer d. stralen uit het haalal of
vanwege de in de natuur voorkomen-
de radioaktieve stoffen.

.,.,...rguntenten
Een kerncentrale heeft ongeveer
65% meer warmteafvoer per KWh dan
een konventionele centrale.
Oe invloed van een wateropwarming
uit zich in:
-veranderiQg van de fysische ei-
genschappen van het water (damp-
spanni~g, viskositeit, oplosbaar-
heid van stoffen. dichtheid.
zuurstofgehalte •••)
-sneller verloop van chemische en
biochemische reakties bij hogere
temperaturen
-verstoren van het ekologisch e-
venwicht tussen de verschillende
soorten organismen

-verandering van de fysiologische
processen in organismen (voort-
planting. ontwikkeling tot vol-
wassenheid) .

-sterfte onder de vissen en ande-
re organismen door overschrij-
ding van de lethale temperatuur
-de zelfzuivering van het water
neemt af bij hogere temperatuur

-verhoogde gevoeligheid van de in
het water levende organismen
voor giftige stoffen
-invloed.op meteorologische o~-
standi.gheden tengevolge van
plaatselijke atmosferische op-
warming waardoor minstvorming,
minder ijs ••.
Wat de radioaktieve straling be-
treft is het vooral de straling
die vrijgesteld door radioaktieve
elementen. die via ademstelsel
en spijsverteringstelsel in de
mens opgenomen worden. Nu worden
radioaktieve elementen_ook in de
geslachtscellen opgestapeld, het-
geen een gevaar voor het nage-
slacht betekent.
Zelfs de verdedigers van de kern-
energie moeten toegeven dat het
grootste gevaar van de kerncen-
trales bestaat uit de afvalstof-
fen. Elke nieuwe kerncentrale be-
tekent jarenlange lozing van ra-
dioaktieve gassen in de lucht
(uit de centrale zelf en uit de
opwerkingsfabrieken), lozing van
zwaar-radioaktieve stoffen (plu-
tonium) die eeuwenlang gevaarlijk
blijven. Elke centrale van 1.000
MW (zoals die in Belgiö gepland
zijn) betekent 170 kg plutonium-
afval per jaar.
Indien de plannen van de Belgi-
sche elektriciteitsbedrijven
doorgevoerd worden zel Belgiê in
1982 meer dan 1 ton plutoniumaf-
val per Jaar produceren.
Een deel van de in de kerncentra-
les ontstane giftstoffen komt
door lekken in de natuur terecht.
Een nog groter gedeelte wordt op-
zettelijk met het koelwater ver-
mengd en in de rivieren gestort,
omdat het de goedkoopste vorm van
"afvalverwijderingW is.
Oe staat laat dit aan de indus-
trie uitdrukkelijk toe zolang het
onder de zgn. "wettelijke normen-
blijft. De toegestane lozingen
zijn in geen geval onschadelijk
zoals altijd werd vooropgesteld.
In interne studies wordt dan ook
heel nuchter de vergelijking ge-
trokken tussen -de kosten ten
gevolge van ziekte en dood" door
radioaktieve stoffen en de kosten

Ilos-rr.us "Alf O'JCTaKTIUT IJ; ot' UI;
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van technisëhë-Voorzorg~atrege-
len voor het tegenhouden van der-
gelijke stoffen. Experten van de
kernonderzoekinstelling Jülich
(kernonderzoeksinstelUnB in BRD)
rekenen voor de behandelingskos-
ten, arbeidsonbekwaemheid. ren-
ten. enz. per ziekte gemiddeld
op 100.000 OM; per dode wordt
500.000 OM -geboekt".
Oe elektriciteitsproducenten be-
weren dat de elektriciteit uit
kerncentrales goedkoper is dan
deze uit ~lassieke centrales. Als
dit zo is.- is dit;enkel doordat
heel wet kosten met belast1ngsv.el-
den betaald ziJn:
-de ontwikkeling van de teChnolo-
gie wordt sterk geGubs1dlêerd
door ge staat

-opwerking en opslaan van afval
komt in grote mate ten laste van
de staat
-de prijs van de opwerking kan
zelfs nog niet geschat worden
omdat het procedee nog niet eens
volledig 1s ontwikkeld
-de elektriciteitsproducenten heb-

_ ccaaUlllT lUIT ~ DL&TaK'tTUT l
fUÇ - mJ."..-1

TABEl II
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die pamfletten uitdeelden werden
veroordeeld wegens het oproepen
tot samenscholing en omwille van
het feit dat zij geen toelating
hadden om vlugschriften uit te
delen.

PAK ZE, SOSSIE!
Donderdag .12 oktober. Leuven. 22u. De avondlijke stilte oordt: ver-
stOON door een dui zendetenmiq koor dat zowel door haar volwne als
door de tekst van haar liederen een ongewone verschijning is. Van
het ene kafee gaat het naar het andere. Telkens gaat f1én van de voor-
zangers met megafoon naar binnen en telkens komt hij tel'Ug in het
gezelschap van enkele nieuwe rekruten. Van het ene plein gaat het
naar het andere. Bij elke gelegenheid opnieuw komt de vraag van de
dirigent of men nog niet uitgezongen is. Telkens opnieuw kl'ijgt hij
een neqat î.ef antwoord: "'t Is maar een begin, LJij gaan door met de
trijd!".
Dus doorgaan. Naar waar? "Naar de
rijkswacht!" wordt er geskandeerd.
Waarom? "Rijkswacht Gestapo!",
"Weg met de rijkswacht!", "Ja aan
de afbraak van het repressi~appa-
raat!", "Demokratie JA, Fascisme
NEEN!", "Ontbinding van de.rijks-
wacht!" klinkt het bonte antwoord.
Om een antwoord te vinden op de
vraag vanwaar die plotse bezorgd-

heid over de toekomst van de
rijkswacht komt, moeten we ons
verplaatsen naar het Brussel van
een paar uur vroeger, waar meer
dan 10.000 studenten opstapten te'
gen de 10.000 en door de rijks-
wacht uiteen- en ineen werden ge-
klopt (cfr. "10.000 tegen 10.000"
in Veto nr.2).

ER ZUN RECHTEN EN RECHTEN
Bij veel studenten staat het als
een paal boven water: weg met de
rijkswacht! Als we op straat ko-
en tegen de miskenning van een
recht dat zelfs vastgelegd is in
de Verklaring van de Fundamentele
Rechten van de Mens, nl. het recht
op onderwijS, dan is de rijkswac~
daar om zelfs met geweld tegen dit
recht in te gaan.
De studenten zijn niet hun enige
slachtoffers: gaan we even terug
naar de petroleumstaking, uitge-
roepen ter ondersteuning van de
eisen op werkbehoud van de arbei-
ders van R.P.B., gesloten omwille
van de geldzucht van een multina-
tional. De staking duurde drie
weken en drie weken lang verkracht
te de rijkswacht het stakings-
recht. De enkele arbeiders die de
demokratisch genomen beslissing
tot staking aan hun laars lapten
10.11 'rden de fabrieken binnenge-
laatst door 'n legertje rijkswach'
ters. "Binriengelootst" is eIgen-
lijK te tam: "binnengechargeerd"
is juister, want onze vrienden
'larener niet vies van om op het
piket in te rijden en stakers te

vettvo.(g van p.2
ben nooit beloofd de ~erncentra-
les zelf te zullen ontmantelen
-de verzekeringspremies die de
producent moet betalen is veel te
laag om eventuele schade te beta'
len. De overheid neemt de rest
van het risiko voor haar reke-
ning.

Oe energienota van februari '77,
toen F. Herman nog minister van
Ekonomische Zaken wao, rekende
de elektriciteitsproducenten voor
dat - zelfs met alle overheids-
hulp erbij - de kerncentrales
duurdere elektriciteit leverden
dan de klassieke centrales. Voor
de elektriciteitsproducenten is
dit geen prob~eem. Zij zullen de
prijs van de laagspanningselektri·
citeit, weer eens verhogen. Ter-
zelfdertijd wordt de prijs van
do hoogspanningselektriciteit,
die in de industrie gebruikt \<fOrdt.

verwonden. Na drie weken werd de
staking opgeheven. Hadden de ar-
beiders hun moed en strijdwil ver·
loren, zoals o.a. "De Standaard"
blokletterde? Nee, de staking
werd gebroken door het optreden
van de rijkswacht, vertelde ons
een arbeider van R.B.P.
Enkele maanden geleden ketenden

een aantal KAJ-ers zich vast aan
de Kredietbank in Kortijk en
deelden pamfletten uit. Hun aktie
was gericht tegen het opsluiten
van hun Zuidafrikaanse KAJ-broe-
ders. De rijkswacht kwam tussen
en leidde de Kajotters op. Zij

DE RI"KSWACHT: ONZE YREND
Het stakingsrecht, het recht op
onderwijs, het recht op vr.ije me-
ningsuiting ... vul maar in: de
rijkswacht staat klaar.
En als de industrie zich het
recht toeöigent om de tweede mo-
dernste raffinaderij van Antwer-
pen te sluiten, waarin zopas voor
130 miljoen werd gelnvesteerd, te
sluiten en de arbeiders op straat
te zetten om in het Oostblok naar
nog grotere winsten te zoeken? En
als de staat het recht op onder-
wijs systematisch en grondig af-
breekt? Ook dan staat de rijks-
wacht k-laar.
Het behoeft geen,uitleg meer. in
wiens handen de rijkswacht een
instrument is. De rijkswacht is
niet de vriend van de dopper, de
student, de arbeidersvrouw, de
gepen~ioneerde, de vrachtwagen-
chauffeur, de sta~,er, de markt-

merkelijk lager gehouden (tabel I).
Wie gebruikt het meest elektrici-
teit en "l1everdient er dus het
meest aan? (tabel 11)
at de werkgelegenheid betreft

nog dit: in do BRD is het zo dat
de feiten aantonen dat verhoogd
elektriciteitsgebruik door de in-
dUGtrie (wier stroomtarief 2,5 pf
per KWh bedraagt tegenover 13 pf
per KWh 1n het privaat huishouden)
geen schepping van arbeidsplaat-
sen, maar wel een vernietiging
ervan is. Dat 1s niet verwonder-
lijk, want de elektriciteit dient
1n de eerste plaats voor de invoe'
ring van nieuwe, arbeidsrit~s-op-
drijvepde produktiemethodes en
voor rationalisering. Ten tijde
van de hoogkDnjunktuur was de re-
den die de Minister van Ekonomi-
sche Zaken Eberle van Baden-WOr-
tenberg opgaf. vOOr de planning
van een ~erncentrale in Whyl. dat
de elektriciteit van de kerncen-
trale zou gebruikt worden om ar-
beidsplaatsen uit ;te sparen. Daar·
bij wordt het bestaan van een
groot aantal boeren en landarbei-
ders vernietigd in de betrokken
streek. Zo ia bv. voorzien dat in
de Wilsterpolder (BRD) het zui-
velbedrijf, dat nu de hoofdakti-
vite1t is van de boeren. volledig
zal vernietigd worden, omdat de
radioaktieve gifstoffen zich in
het gras en de melk koncentreren
Gn... Hat half miljoen ontslagen
mijnwerkers spreken een duidelij-
de taal over de gevolgen van de
ernenergiepolitiek van de Duitse

overheid.
Oe kernindustrie heeft de bouw
van kerncentrales verdedigd met

het argument dat ze ons land on-
afhankelijker maken wat energie-
bevoorrading betreft.

VOORRADEN URANIUMERTS

TABEL 111

Land 1Uraniumert.
(in 1 000 'on)

kramer, de kaartjesknipper in de
.trein ... Ze hééft geen vrienden.
Zelfs binnen de ~ijkswacht komt
protest tegen haar rol: bv. te-
gen het feit dat de rijkswaCh-
ters de verplichting wordt opge-
legd om meer en meer processen
uit te delen, om zo de verdere
uitbouw van haar apparaat te ver-
rechtvaardigen. De wereld op z'n
kop! Maar deze protesten zijn spo-
radisch en worden direkt monddood
gemaakt (1), want dit soort kri-
tiek kan het rijkswachtapparaat
niet verdragen omdat het ingaat
tegen haar bestaansreden zelf.

R.V.

(1) In het kader hiervan kan er
ook nog verwezen worden naar

een perskonferentie die een frak-
tie binnen de rijkswacht bijna
twee maanden geleden gaf. Zij was
niet te spreken over de 'slechte
opleiding die jonge rekruten kriJ'
gen en die hen, door tussenkomst
van verschillende rijkswachtover-
heden, alleen maar tot repressie-
automaten maakt. Vele jonge rijks'
wachters kunnen dit niet aan; van·
daar een alarmerend hoog aantal
zelfmoorden binnen de rijkswacht.
En wat de bedoeling van de rege-
ring is, blijkt duidelijk uit het
feit dat Defensieminister Vanden
Boeynants vOOr enkele maanden
nieuw materiaal binnenhaalde voor
de rijkswacht, zgn: om het hoofd
te kunnen bieden aan overvallen
en hold-ups; maar je ziet datzelf-
de materiaal toch ook maar bij so·
ciale konflikten. (mm)

als brandstof voor dit soort
centrales zomaar geen uraniu
nodig maar verrijkt uranium.
dit ogenblik kan West-Europ
nog geen uranium verrijken.
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Ten eerste wordt de technologie
von dB huidige generetie kgrncen-
trales (PWR) geleverd door de VS.
met name door Westinghouse. Alle
Europese firma's die meebouwen
aan de huidige kernreaktoren be-
talen royale -rechten" aan Wes-
tinghouse. Ten tweede heeft men
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Europese proje~ten voor verrij-
kingsfabrieken (Erodif, Urenco)
die in uitvoer.ing zijn, zullen
slechts een gedeelte van de West-
europese behoefte dekkon. Op dit
ogenblik de~ken de USA 2/3 en de
SU 1/3 van de Westeuropese be-
hoeften (tabel 111).
Terloops ook &Yen op wijzen dat
de kernindustrie ook aardige per-
centjes oplevert voor politiehe
mandatarissen (tabel IV).

Uit dit hele verhaal kan mat veel
nadruk de vraag gesteld worden
wie tenslotte profijt haalt uit
de kernenergie.

~ .3 ~.0.



een serieus sfeerartikel mbet .
schrijven. Van sfeer gesproken,
Sjarel, vermomd als rektor De
Samer, de flauwe, komt hier
binnen met mondvoorraad. Ik ken
dat. Eerst laat hij iedereen
zich een indigestie vreten en
dan gaat hij zijn witte stofjas
aan doen van verpleger van 't u-
niversitair geel kruis om ons te
verzorgen.
Ik ga nog liever in hongersta-
king, wat mij almeteens op een
schitterend idee voor een vol-
gende prikaktie brengt.

UITGOEDE BRON VERNAMEN WIJ ...
Met de deuren wagenwijd open,
zodat een behaaglijke koude zich
verspreidt over deze lokalen,
met de Doors op de achtergrond,
et mijn schrijfmechine in de

linker-, mijn pilske aan de
prijs van voor de krisis in mijn
rechter-, en een appel in mijn .•
laat maar.
'mon baby light my fire, maar

daar leent de grote Bib zich
niet zo gewillig toe. Anders
hout genoeg, fijn vuurkestook,
en boeken ook, toch maar oud
papier •••
een meneer de rektor, 't was

mear om te lachen meneer de rek-
tor. Maar ik ben slecht opgevoed
ziet U, ongelukkige jeugd en zo,

nderdaad, dames en heren,
be~te sportliefhebbers, de Rek-
tor met hoofdletter R, grote R,
grote air, is hier in ons scha-
mel pand binnengedrongen, ver-
momd als de Sjarel, en vereert
ons met een bezoek. Wij staan
hier opgesteld in rijen van drie
en wuiven hem toe met trikolore
vlagskes.
En de toch nog kranige grijsaard
zag dat het goed was, voor het
eerst in drie jaar werd deze
maagdelijke tempel der wijsheid
weer eens ingenomen, brandt er
weer licht na half tien 's avonds
is er weer muziek en drank en
wordt er gekaart.
Er wordt gelezen: Marx en Man-
del, maar vooral Suske en Wiske.
Deze laatsten winnen trouwens
met lengten, wat de populariteit
betreft. Marx en Mandel waren in
de tijd ook begonnen als strip-
figuren, maar zijn later in de
politiek gegaan.
isschien een tip voor Van den

Boeydinges, maar dan in omge-
"'eerde lijn.
Zo zal hij misschien toch no
populair worden. Volg va.naf
volgende week in dit eigenste
blad de spannende avonturen van
Polle Pens onder de titel: "Pol-
Ie en het Recht op Antwoord".
Uit het leven gegrepen. De hoofd,
redakteur meakt mij hardhandig
duidelijk dat ik afwijk en dat
dit een positief artikel moest
zijn, en dat al dat ondermijnen-
de en afbrekende beter op zijn
plaats is in Trends.
Lees Trends, het blad van de
moderne aannemer en afbreker.
Voor dat de hoofdredakteur kan
beginnen te zeveren over het
feit dat als ik toch niks te
zeggen heb, ik het dan even
goed met minder woorden kan doen.
heb ik hem al met een schouder-
worp in de Encyclopedia Brit-
tanica gebonzjoerd.
Dit, plus het feit dat de pla-
tenruiter van dienst'Let's spend
the naait tsoegedder' opzet,
doet mij eraan denken dat we
hier inderdaad nog altijd op een
bezetting zijn, en dat ik hier

AKADEMISCHE RAAD 16.10.78

T.uitL.ge weet wel

16.30 - voorbeschouwing; korte
zitting in iemoedelijke sfeer om
de pret van het avondsfeest niet
te bederven.

02 u - nabeschouwing : prettig a-
vondfeest met geapprecieerd eten-
tje waarvan de kaasschotel welis-
waar (bij wijze van besparing ?)
was afgevoerd. Opgemerkte ver-
kleedpartij van Piet De Somer die
door een pseudofallokratische toe-
spraak de dames nét niet in hun
hemdje kreeg - overigens fel be-
treurd door schrijver dezes.
En toen aten we nog een hapje.
Verder noemenswaardig : prachtig
toneelstukje van het Wetenschappe-
lijk Personeel en een vervelend
zoutloos dankwoordje van uittre-
dend student Cooreman. En toen a-
ten wij nog een hapje.

19.30 - De vergadering zelf was
een vragenuurtje van de studenten
met nu en dan een pro forma opmer-
king van een der dekanen - tussen
twee dromen door over wat hun
vrouw, mear vooral de andere vrou-
wen 's avonds om het tere lijf
zouden dragen OF niet dragen.

Op de vraag om dUidelijkheid in
verband met de vage verzekerings-
modaliteiten van sportbeoefenaars
op het dito kot - die (in prak-
tijk) stipuleren dat de verzeke-
raar wel de premie opstrijkt maar
niet de kosten dekt - werd verwe-
zen naar de Heer Deleu van het
Sportsecretariaat. Zelfde verwij-
zing voor het probleem van het ge-
bruik der sportvelden door het
N.U.H.O •
Het Olympisch zwembad komt er
niet, wel een gewóón gezien het
prangend gebrek aan Mark Spitzen
en doping aan de KUL. Hoorbaar
spijt in de stem van Piet en zijn
volgelingen, maar de druk van de
studenten op het geplande presti-
geprojekt was te groot (sic).
Ook wordt er prioriteit gegeven
op de begroting (van welk jaar ?)
om nieuwe voetbalvelden mét ver-
lichting aan te leggen, want niet
alleen de studenten zijn het beu
in een moeras te sjotten, ook De-
kaan Van Winckel wil gras onder
de voeten en zijn vrouw propere
shirts wassen.

De lijst" van de toegelaten kumuls
van een aantal profs - toegevoegd
aan het verslag van de Raad van
Beheer - was waardeloos, een pad
in een korf, een kat in een zak.
Het was maar om ons te foppen,
want de niet-toegelaten kumuls
worden nergens vermeld. Wij las-
tig, en op de vraag of de vermel-
de kumuls konform zijn aan het
statuut van het Academisch Perso-

Van onze correspondent ter plaatse

De inmiddels herstelde hoofdre-
dakteur maakt me er op attent
dat dit nihilistisch gekribbel
(mear ik kribbel helemaal niet,
ik tijp) een negatief beeld zal
schetsen van de bezitting.Pardon,
bezetting; de bezeten bezetting,
een feuilleton in 13 aflevering-
en, door Hedwig Courts-Mahler.
Zal de verliefde baron het arme
maar linkse (dus linkse?) stu-
dentinnetje terugvinden in die
o zo grote bib? Zal de valse
stiefmoeder gebruik maken van
de verandering van het zomer-
naer-het-winteruur om een uur
vroeger thuis te zijn en zo
haar pleegdochter in de armen te
vinden van de vootzitter van het
aktiekomitee, teneinde de aktie
tegen de Tienduizend in diskre- .
diet te brengen?
Lees hierover alles vanaf morgen
in de Gazet van Antwerpen, de
krant met een neus voor sensatie,
drugs en crypto-kommunisten.
Dkee, ik dwaal af, want ik heb
het no& niet gehad over de or-
gieän in de klokketoren, het
drankmisbruik en de loopkoersen
met kakkerlakken, georganiseerd
door de studenten Psichologie,
voor grof geld.
De hoofdredakteur ligt nu te
zwijgen tussen boekdeel Cy345
en Cz788; ik ga ook stoppen en
een boomke manillen, want de
boog kan niet altijd even gespa~
nen zijn.
Nog ter attentie van de rijks-
wacht: we zijn morgenavond met
elf; als jullie ook met zoveel
afkomt, kunnen we een matsjke
sjotten.

•

Slotbeschouwing : veel energie
voor weinig resultaat, zowel van
de vrijgestelden als van de 4
studentenvertegenwoordigers;
maar 't is maar een begin, wij
gaan door met ••..

n88l volgt 88rst 88n schichtig g8
mompel en dan overtuigend ja -
geknik. Niet bevredigd zijnde,
vragen de moedige niet-aflatende
studenten dan naar de kriteria
van de geaksepteerde kumels en
deze blijken 1/11 werktijd te
zijn. M.a.w. om een gekend voor-
beeld te noemen, ofwel lapt Sena-
tor Leemans zijn parlementair man
daat aan zijn laars ofwel wordt
het tijd dat hij daalt tot buiten-
gewoon hoogleraar. Nà.

Omdat de dekanen zich nog moesten
wassen en hun vrouwkes "afhalen",
werden de agendapunten kort gehou-
den, m.a.w. over onze aanvragen
werd luchtig heengestapt.
Onze dringende vraag om een stu-
dent in het Bureau Akademische
Raad op te nemen werd afgedaan
als jaarlijks terugkerende folklo-
re; antwoor dus Njet. Maar als te-
gemoetkoming mogen de vice-groeps-
voorzitters die in het B.A.R. zit·
ten niet in de A.R. zetelen en om
onze franke bek helemaal te snoe-
ren kunnen wij betreffende een be-
paald agendapunt wel vooraf (mits
aanvraag) door het B.A.R.'gehoord'
worden.
Studentenvertegenwoordigers laten
vervangen of bijstaan door een be-
ter gedokumenteerde voor bepaalde
agendapunten werd evenzo zonder
duidelijke motivatie naar de prul-
lenmand verwezen. Wij moeten mear
zorgen dat wij van alles op de
hoogte zijn.
Betreffende de voorgestelde in-
terne evaluatie van de werking
van de A.R. mogen wij evalueren
zoveel wij willen, "wij hebben
niet liever". Enorme interesse
dus. Op de aanvraag om de verga-
deringsfrequentie op te drijven
of de duur te verlengen teneinde
de agenda te ontlasten en alle
punten ten gronde uit te praten,
werd overigens niet ingegaan ge-
zien er al genoeg vergaderd wordt
en teveel papier volgeschreven
wordt. Uitzonderlijk zou er even-
wel een extra-A.R. kunnen inge
last worden. Uitzonderlijk ••..

Tenslotte hebben wij er toch oe
motie tegen de 10.000 doorgekre-
gen ondanks de poging van Prof.
Dhondt om de aandacht te verleg-
gen naar een eredoktoraat voor
zijn fakulteit. Hij heeft het
dan nog gekregen ook.

Gie Scheltens,
afgevaard. A.R.

laar op •• Zelfs zo goed, dat de
De CVP-vrouwen pleitten onlangs verantwoordelijke van de bib bij
voor gemengd onderwij s in alle ni· afloop van de bezetting nariep:
veaus •• Dat is aan de KUL geen "al/lé , mannen, tot de volgende
probleem: jongens en meisjes, da- keer, M.".
mes en heren, zusters en paters •

teriaal bijeen te zoeken voor een zitten broederlijk naast elkaar Gentse studenten kwamen op 24 ok-
artikel in De Standaard der Lette- in de auditoria •• Waar de CVP- tober naar het "Met wie in de drié
ren .•.• En Jan Bauwens, direkteur vrouwen nog wel voor kunnen age- programma van BRT-Oost-Vlaanderen.
van Studentenvoorzieningen liet ren.i: de afschaffing van het, • Tijdens de uitzending zorgden
opmerken dat sinds de bezetting slu~t~ngsuur op bepaalde peda s, zij h~orbaar voor animatie rondde
het aantal Almabezoekers gevoelig waarvan het Ju~tus Lip~iuskollege 10.000 .• Presentator Nand Baert:
is gedaald .• Voor dit probleem (heren) en Reg~na Mund~ (dames) liet het aanvankelijk over zich
is wel een oplossing te vinden: de beruchtste zijn .• Vooral deze heenwaaien maar kreeg het, naar
Alma heeft een traiteurdienst en laa~ste lijkt eerder op een gev~ het einde van het programma toe,
die zou elke middag met een kami- gen~s (met ingemetseld glas op de op de zenuwen .• Wat voor stot-
onetje naar de Bib kunnen rijden. muren) dan op een studentenver- cijn (of stijfkop?) moet Ramae-

In de marge van de aktie tegen de • Meteen een eerste stap in de blijf.. kers wel zijn dat hij al meer dan
10.000 doen zich eigenaardige fe- richting van decentralisatie en 2 maanden geen spier vertrekt t.
nomenen voor •• Vice-rektor Ser- kleinschaligheid van Alma, waar. Ondertussen is de bezetting van o.v. het studentenprotest .• Van
votte vroeg hoelang de Bib nog be- rond momenteel gestudeerd wordt de Bib opgeheven. • Ze is netjes zij n vrouw vernamen we echter dat
zet bleef. Hij wou waarschijnlijk binnen Alma en Studentenvoorzie- v~rlopen en de bezetters en het hij aan akute dixmillitis lijdt.
de boeken induiken om nog wat me- ningen (zie Veto jg.4, nr. 13). ~ b~bpersoneel schoten goed met el- •

de tactl._aqua-
Als je aan dit nummer begint te
lezen, weet dan goed wat je doet.
• Want, waarschijnlijk door inge-
ving van de H. Geest hebben de me-
dewerkers zonder het te weten op
elkaar ingespeeld .• Bijgevolg
moet je, als je artikel A leest,
ook artikel B en de volgende door-
nemen, anders mis je de helft van
elk artikel •• Als dat geen lees-
en verkoopspolitiek is!•
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VAN STOPPEN MET ROKEN TOT AKTIEF NIET-ROKEN

Informetieavond over tabak door de
werkgroep GVO (GezondheidsVoorlich'
ting en -Opvoeding) en het Medisch
Centrum voor Studenten. Deze avond
is de inleiding op de enti-tabak-
kempagne die in Veto 2 werd eange-
kondigd. Deze eerste avond op 14
november om 20.30u in 't Stuc.

EERSTE VIJFDAGENPLAN
Ven 27 november tot 1 december.
telkens om 2D.30u in kollege De
Velk. Tiensestraet 41. lokeal 011.
Het vijfdagenplan is een methode
om met roken op te houden. voor
mensen die hiervoor gemotiveerd
zijn. waarbij men gedurende de

eerste vijf degen intensief bege-
leid wordt.
Onmiddellijk resulteat: 60 à 70\
van de deelnemers houden op met
roken.
Na het vijfdagenplan wordt de mog~
lijkheid geboden om nog verder bij
mekaar te komen met de bedoeling
het hoofd te kunnen bieden aan
moeilijke momenten achteraf.

GVO
Medisch Centrum voor

Studenten
Bogeerdenstraat 1
3000 Leuven
016/23.51.88

"ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT"
"OVER DE WANORDE VAN DE ORDE"

EEN WtR~.STUK VAN THI::.ATERSYMPTODM
DRGANISATIE: STUDENTENKRING THEOLOGIE

Theeter is een gevaerlijk wapen.
Het kan gebruikt maken van detge-
ne wet onze maatscheppij niet
heeft: humor en verbeeldings-
kracht. Wie deze twee wapens be-
zit is sterk.
Hij ken-vele -no
normaliteiten doorprikken. een de
keek stellen. belachelijk en ver-
werpelijk maken.
Hij kan ook oplossingen naar voor
schuiven die wij op retionaal
vlek mekkelijk kunnen wegdiskus-
siören. maar die ons op verbeel-
dingsvlak raken. die ons bewust-
zijn prikkelen. verruimen en
zelfs opvoeren tot stellingname
en handelen.
Wenneer alle theorieön over maat-
schappijverandering ons vervelen.

VORMINGSCYCLYS: MARXISTISCHE DENKERS
Wat is nu eigenlijk het verschil
tussen RAL. KP en AMADA? Vanwaar
komen die verschillen? Wat bete-
kent precies "trotskistische".
wet "maoïstisch" ..? Wat zijn de
grote verschillen tussen China en
de USSR? Hoe is het Euro-kommunis'
me gegroeid?
Mensen die met zo'n vragen zitten
en daar meer dan een oppervlakkig
antwoord op willen krijgen. wor-
den verwacht op de vormingscyclus
over marxisitische d
ver marxistische denkers. De kur-
sus is niet bedoeld voor mensen
die er al veel over weten. Denk
dus niet te vlug "de's niks voor
mij" .
De cyclus loop over 6 avonden en
vormt een geheel. het is dus niet
mogelijk voor 1 of 2 avonden in

kan theater ons weer laten zien
en voelen.
Theater Symptoom kent de kracht
van het theater en maakt er vol-
op gebruik van. Maatschappijkri-
tiek stijgt uit boven de saaie
"werkgroepsgesprekken"-an
en wordt weer iets testbeers en
voelbaers (zoals het ooit was an-
no 1968).

Donderdag 30 november. 20.30u.
in 't Stuc.
aarten: aan ingang: 80 fr

in voorverkoop: 60 fr.
bij: Raf Stevens. Schrijnmekers-

straat 20. Leuven
Luk De Rooms. Ravenstraat3D
Leuven

Wereldwinkel. Tiensestraat
140 Leuven

KOLLOKWIA: WETENSCHAPSBELEID
Tot deze eeuw kon men menen dat
wetenscheppelijke en technologi-
sche vooruitgang eutonoom verlo-
pende fenomenen zijn. die haast
vanzelfsprekend slechts welvaart
aan de samenleving schenken. Nu
echter beseft men dat het weten-
schapsbedrijf op honderdeneen ma-
nieren afhankelijk is van die sa-
menleving. Niet elleen de "tijds-
geest" is daarbij bepalend. maar
ook de rol van beleid8meker~. zo-
als overheid en industrie.
Een aental assistenten. vnl. uit
fakulteiten voor Eksakte Weten-
schappen (Werkgroep Wetenschaps-
kritiek) richtten drie jaar gele-
den een eerste seminariecyclus in
rond dit thema. De cyclus dit
jaer belicht de plaats van weten-
schap en technologie in de konkre'
te organisatie van de meatschep-
pij.
De seminaries en kollokwia wensen
een brede. multi-disciplinaire
kijk op wetenschap en technologie
te geven een hen die er door hun
beroepspraktijk dagelijks mee te
maken hebben.
De kollokwia "Wetenschapsbeleid"
bestaat uit 2 delen:
Op 8 november: Wetenschapsbeleid
in Belgiö.
Het konkrete beleid in Belgiê
wordt behandeld. Er wordt bv. on-
derzocht welke kriteria in de

praktijk worden gehanteerd om on-
derzoeksprojekten te evalueren.
Ook wordt de vraag gesteld naar
de onderliggende "ideologie".
Dp 15 november: Wetenschapsbeleid
in de samenleving.
Uitgaande van de hedendaagse si-
tuatie. wordt nagegaen of in de
toekomst beleidslijnen worden ont·
wikkeld die (meer?) aangepast
zijn aan de noden van de samenle-
ving. en welke beleidsinstrumen-
ten daartoe nodig zijn

Dit gebeuren gaat telkens door in
auditorium "De Molen". Celestij-
nenleen 131 te Heverlee vanaf 14u
en is vrij toegankelijk.
Sekretariaat:

Werkgroep Wetenschapskritiek
p/e I. Verpoest

De Croylaen 2
3030 HEVERLEE
D16/22.09.31

te schrijven.
Plenning:
-21 november: Marx - biogrefisch
en historisch (inl. A. Mommen)

-28 november: Marx - el.onomisch
(inl. '. MichielsenJ

-5 decenber: Lening (inl. nog
niet bekend)

-12 december: Trotsky (inl. H.
Michiel)

-18 december: Gramsci (inl. W. Van
Trier)

-21 december: Mao (inl. J. Ma~-
puys)

Deelnamekosten: 250 fr. over te
maken voor 14 november aan:

Elcker-Ik Leuven
Blijde Inkomststraat 115
3DOD LEUVEN
(tel: 016/23.96.92)
benknr. 001-0488559-46

tt
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN ONTWAPENING"

Tijdens het akadC"liejaar 197,,-79 hier"
Jrganiseert de kring Theologie in m.m.v. Jef Ulberghs
samenwerking met VVN (Vereniging De cyclys valt uiteen in drie de-
voor de Verenigde Naties) een le- len.
z~r.genreeks en een debat rond: De eerste twee lezingen behande-
"Ontwikkelingssamenwerking en ont- len de feitelijke aanpak vanuit
Napening". officiêle organen. De lezing en
De voorlopige planning: het debat stelt de vraag naar de
-begin november: "Het Belgisch of- band tussen de onderontwikkeling
ficieel ontwikkelingsbeleid" en de internationale en nationale

-23 november: "Heeft de EEG een wapenhandel (een deel van de of-
ontwikkelingsbeleid? Politieke ficii31e (ontwikkelings?) poli tiek!).
achtergrond van de verdregen van Het derde deel zijn opnieuw twee
Yaoende en Lom~. hun struktuur. lezingen. zij kunnen onder de ti-
werking en hun gebeurlij k effekt" tel "Een uitweg uit de onderont-
m.m.v , Erik Mewissen wikkeling" geplaatst worden. Is
-begin december: "Ontwapening en er een perspektief?
ontwi kkeling"
-eind december: debat met rege-
ring. politici. vakbonden: "De
Belgische wapenhandel. Ideologi-
sche en morele standpunten. Kon-
krete mogelijkheden"

-27 februeri: "Kollektieve self-
reliance en regionele ekonomisdhe
integratie"
m.m.v. Kathleen Steel
-begin maart: "Neer een solidaire
wereldontwikkeling. De zelfsont-
wikkeling in de Derde Wereld en

OM EN ROND DE KRISIS
In drie avonden tijdens de meen-
den november en december (zie
kalender) orgeniseert Elcker-Ik
Leuven een cyclus met els thema:
"Om en rond de krisis".
De onderwerpen die aan bod zullen
komen: kritische doorlichting van
achtergronden en oorzaken ven de
krisisl krisis en werktijdverkor-
ting; de overheid in de ekonomie:
scheidsrechter of belengenverde-
diger.
De avonden gaen telkens om 20 u
door in Elcker-Ik; deel neme aan
de reeks kost 100fr; per evond:
40 fr.

Elcker-Ik-Leuven

Al deze lezingen staan open voor
elke geïnteresseerde. juiste da-
tum van al de lezingen wordt nog
aangekondigd via affiches (zie
ook kontektadres). Ook de plaats
en het uur wordt nog vermeld.
meestal zal dat 20u in de Kleine
Aula zijn.
Kontaktadres: Luk De Rooms

Ravenstraat 30
3000 LEUVEN
D16/23.58.62

LEUVEN MOCHT HET BELEVEN DAT ER
OP EEN EN DEZELFDE AVOND DRIE (3)
BENEFIETEN DOORGINGEN.
WE WILLEN IEDEREEN. DIE IETS IN
LEUVEN (voor de studenten) ORGA-
NISEERT MET AANDRANG VRAGEN OM
HUN PLANNEN DOOR TE GEVEN AAN DI
VETO-REDAKTIE.
ZDDOENDE KAN ER ()=I GEWEZEN WORDEN
DAT ER AL BELANGRIJKE AKTIVITEI-
J5~ DOORGAAN EN KUNNEN (VOOI de
organisatoren) r'lOEILIJKHEDEN VER-
MEDEN WORO

veto
Van Evenstr.2d
3000 LEUVEN
016/22.44.38



WOENSDRG s NOVE.MBER.
'T STUC, BAR, 14-2u:
tentoonstelling: foto's van Rob Miseur
(doorlopend tot 16 november)
Lnkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie Stuc-voor-Stuc-
Krant nov.)

AUDITORIUM "OE MOLEN" CELESTIJNENLAAN 131
HEVERLEE, 14u:

kollokwium: "Wetenschapsbeleid": weten-
schapsbeleid in Belgiä
inkom: gratis
(org. Werkgroep Wetenschapskritiek -
zie ommekant en artikel "Wat is er van
de demokratisering van het onderwijs"-
dl. 2)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 14.30u en 20.30u:
toneel: "Drie bij vier" door gezelschap
Carroussel
inkom: 120/60 fr
(org. Kultuurraad - zie ook Stuc-voor-
Stuc-krant okt. en nov.)

LOKAAL NIEUWE BRUG, PREoIKHERENSTR.25,
14u:

opening boekenbeurs (doorlopend tot za-
terdag 11 november)
inkom: gratis
(org. Nieuwe Brug)

OE BRON, KOETSWEG 122, KESSEL-LO: 19.30u:
eerste sessie van bio-energetische
groep
deelname voor hele reeks: 3700+550 fr
(org. G. Laforce - zie ook Aktivitips
Veto 2)

ZOtt~, ,~ NOVEnetR
ABDIJKERK VLIERBEEK, 15u:

zondagmiddagkoncert: kamermuzieKensern-
ble van het Koninklijk Conservatorium
van Brussel
inkom: 40 fr/ 20 fr (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

dOhDeRdA_g 16 NoVeMbEr
ELCKER-IK LEUVEN, 2ou:

film: "Het geschiedenisboek": industri-
ele revolutie, arbeidersorganisatie,
kolonisatie, 2 wereloorlogen, 2 socia-
listische revoluties
inkom: 60 fr
(org. Elcker-Ik'Leuven - zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 2o.30u:
klassie~e maar steengoede film: "Them-

OE VAlt, 2 Ju
deuat: "waarom gaat onze koning naar
China"
inkom: gratis
(org. MLB-Leuven)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
vormingsvergadering: "Oe theorie van
de drie werelden"
inkom: gratis
(org. MLB-Leuven)

GROTE AULA, 2o.15u:
universiteitskoncert: Brahmskoncert
door koor Concinite
inkom: 50 fr (studenten), 100 (anderen)
(org. rektoraat KULeuven - BRT-3)

AUDITORIUM VESALIUS, 2o.30u:
film: "Kwartaalbalans" in kader van
Poolse filmweek
inkom: 40 fr
(org. oAF-Leuven - zie ommekant)

ALMA II, 21u:
benefietavond t.v.v. de Noordamerikaan
se Indianen
inkom: 100 (voorverkoop), 120
(org. SKAL en BANAI - zie ommekant)

moond.09 -13 november-
LOKAAL NIEUWE BRUG, 20u:

info-avond: "Informatieverlening" m.m.v.
prof. L. Boa ne (CeCoWe)
inkom: gratis
(org. Nieuwe Brug)

DDhOEKDRG 9 NOVEMBER
GROTE AULiI, :"Ju:

optreden: Urbanus van Anus en Oe Snaar
inkom: 10
(org. ~ JHV)

'T STUC, VERGADERZAAL, 2ou:
info-avond: Transcendente Meditatie
inkom: gratis
(org. Centrum voor Transcendente Medi-
tatie - zie ook Aktivitips Veto 2)

ELCKER-IK LEUVEN, 2ou:
film: "Het geschiedenisboek": feodalis-
me, ontdek~ingsreizen (veroveringstoch-
ten, opkomst van handelaars, slaven
inkom: 60 fr
(org. Elcker-Ik Leuven - zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 2o.30u:
Ierse folk: Pat Kilbride en Tom Jagger
inkom: 60 fr
(org.: A. Joos)

AUDITORIUM VESALIUS, 2o.30u:
film: "Barrière" in kader van Poolse
fillTWeek
inkom: 40 fr
(org. oAF-Leuven - zie ommekant)

'T STUC, VERGADERZAAL, 10:
A.S.R.-stuurgroep

STUDIEHUIS PATERS JEZUIETEN, WAVER SE BAAN
220 HEVERLEE, 10u EN 14u:

spreekbeurtenreeks: "Tijdsgebeuren als
Opvoedingsappel" m.m.v. prof. G. Crae-
nen en prof. C. Oe Keyser
inkom: gratis
(org. Departement Pedagogische Weten-
schappen)

GEEL HUIS,*
'T STUC, BAR, 16u-21u:
tentoonstelling: gitaarmaken
Joris
inkom: gratis
(org. Kultuurraad)

LANDBOUWKRING HEVERLEE, 2ou:

*
door John

algemene vergadering Kringraad
ZAAL HOME VESALIUS, 20 u:

pena: Chileens volksfeest (opbrengst
gaat naar Chileens verzet)
inkom: 60 fr (voorverkoop), 70 fr
(org.*

'T STUC, BAR, 21u:
café chantant: John
inkom: gratis
(org. Kultuurraad)

Joris

OE VALK, 2ou:
debat: "Krisis van de openbare financi~
en" m.m.v. minister G. Geens, oud-minis-
ter Vlerick, prof. Franck, prof. Oe
Grauwe
inkom: 20 fr
(org. CVP-Jongeren)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u:
info-avond: Transcendente Meditatie
inkom: gratis
(org. C.T.M. - zie ook Aktivitips Veto~

GROTE AULA, 20.30u:
jazz: Monty Alexander
inkom: 150/100fr
(org. Kultuurraad - zie ook Stuc-voor-
Stuc-krant nov.)

'T STUC, AN1MATIEZAAL, 20.30u:
infoavond: anti-tabakkampanje
inkom: gratis
(org. GVO - Medisch Centrum voor Studen-
ten - zie ook Veto 2 en ommekant)

AUDITORIUM K, CAMPUS AREN BERG 111 HEVER-
LEE, 21u:
'filmforum Heverlee: "La Prima Angelica"
inkom: 40 fr
~org. Heverlese kringen - Kultuurraad
- zie ook Stuc-voor-Stuc-krant nov.)

woensda 0 15 november_.
6° VERDIEPING FAKULTEITSGEBOUW WIJSBEGEER-
TE EN LETTEREN, 12u:

fakulteitskoncert: L. Leskowits (cello)
en M. Sprimont (piano)
inkom: gratis
(org. Fakulteit W & L)

AUDITORIUM "OE MOLEN" CELESTIJNENLAAN 131
HEVERLEE, 14u:

kollokwium: "Wetenschapsbeleid": weten-
schapsbeleid in de samenleving
inkom: gratis
(org. Werkgroep Wetenschapskritiek
zie ommekant en artikel "Wat is er van
de demokratisering van het onderwijs"-
dl. 2)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 14u:
middagvoorstelling: Poäzie Hardop
inkom: 120/60 fr
(org. Kultuurraad - zie ook Stuc-voor-
Stuc-krant nov.)

ELCKER-IK LEUVEN, 17.30u:
repetitie Rood Koor
(org. Rood Koor)

OE BRON, KESSEL-LO, 19.30u
tweede sessie bio-energetische groep
(org. G. Laforce - zie Aktivitips VetoZ

'T STUC, ANIMATIE ZAAL , 20.30u:
toneel: "Hoera gehandicapt;" door to-
neelgroep Kopspel
inkom: 60 fr (voorverkoop), 100 fr
(org. Werkgroep Gehandicapten-Elcker-Ik
Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg)

r----
ZRTEROR~ iS NOV~~!ER

BEGIJNHOF 16, 10u:
dag van Kristenen voor Socialisme: voo~
middag: "Dialektisch Denken"; namiddag:
"Bevrijdende Bijbellezing"; avond: vie-
ring en feest
inkom: gratis
(org. KvS)

OE BRON, KESSEL-LO, 1ou:
derde sessie van de bio-energetische
groep
(org. G. Laforce - zie ook Aktivitips
Veto 2)

ELCKER-IK LEUVEN, 14u:
vertrek voor bezoek aan RBP
deelname: 160 fr
(org. Elcker-Ik - zie ook dit nummer:
"RBP: Working class Heroe~")

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 15u:
jeugdstucje: "Tijdelijk geschift", ka-
baret van Eva BalI



DIN5DRG 21NOVEMBE.R
* ELCKER- IK LEUVEN. 20u: ~; ~ ~ ...I

eerste avond in cyclus: "Marx~stische '
denkers"
deelname: 250 fr (voor 6 avonden - er kan
alleen voor de hele reeks ingeschreven
worden)
(org. Elcker-Ik Leuven - zie ommekant)

* ELCKER-IK. 20u:
vierde avond in reeks: "Ziekten van de-
.ze tijd": hart- en bloedvaten
inkom: 50 fr
(org. Gezondheidsraad Leuven - Elcker-
Ik Leuven)

* GROTE AULA. 20. 30u :
folk: Rum -4- ~Il"l" ~"-I,; ,L,_
inkom: 150/100 fr ~
(org. Kultuurraad - zie ook Stuc-voor-
Stuc-krant nov.)

,
20n d.a..9 ~ wvemher

*GO-I 'HE ZAAL STADHUIS LEUVEN. 11u:
zondagmiddagkoncert: E. Bayens (cello)
en R. Wasmuth (piano)
inkom: 40fr/20 fr (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven)

*KERSOUwr r, HALLENGANG 1. 15u:
poppentheater: "Het gehei~ van de schat
kist" door De Vrolijke Vrienden (Alken
inkom: 30 fr/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leuven

ELCKER-IK. 20u:
rnaand~~ 20 novQrnber

GROT:...AULA. 20u:
optreden: Ian Matthews
in~ rrn: ? J \
(org. V,AL) 4i. ~D We.,,

cyclus: "Om en rond de krisis"; ekono-
mische krhis: kritische doorlichting
van achtergronden en oorzaken
m.m.v. Luc Penninckx
inkom: 40 fr (reeks: 100fr)
(org. Elcker-Ik Leuven - zie orrmekant)

'T STUI_. ANIMATIeZAAL. 2u.3Uu:
reeks Klassieke en Hedendaagse Muziek:
"The Campiello Band"
1nku-: 120/80 fr (abon. 350 fr)
(org. lultuurraad - Jeugd & Muziek Leu-
ven zie ook Stuc-voor-Stuc-krant nov.)

LOKAAL NIEUWE BRUG. 20u:
diskussieavond : "Pers en KOlllTlUnikatie"
inkom: gratis
(org. Nieuwe Brug)

POllTII!&eVEL
VERlODEN TE
PLRkkEN

woe:"'~O~G !l.-:l- ......c::;,""';;:.Ma€.R

EL :KER-IK. 17 .30~~_";:;''''''~J
repet! tie van ~ Koor '<.J/- ~ ,
(org. Rood r.ocr l ,

DE BRON. KESSEL-LD. 19.3Du:
vierde sessie bio-energetische groep
(org. G. Laforce - zie Aktivitips Veto

'T STUC. VERGADERZAAL. 7Du:
vormingsvergadering: "Eenheidsfront of
sektarisme"
inkom: gratis
(org. MLB-Leuven)

APEL LEMMENSINSTITUUT. 20u:
orgelrecital door André Isoir
inkom: ?
(org. Concertvereniging v/h Lemmensin-
stituut)

'T STUC. ANIMATIEZAAL. 20.30u:
toneel: "De ongelofelijke maar droevi-
ge geschiedenis van de onschuldige
dira en ha~ harteloze grootmoeder" do
Katheater " ....~ t......., I,/. _
inkom: 120/80 fr v,_~.,.("..~
(org. Kultuurraad - zie oo~ Stuc-voor-
Stuc-krant nov.)



HET GESCHIEDENISBOEK
Aan de hand van een Deense film-
reeks wordt de wereldgeschiedenis
van de Middeleeuwen tot nu op een
andere manier belicht dan in het
traditionale geschiedenisonder-
wijs. Niet de geschiedenis van ~
litieke gebeurtenissen staat cen-
traal, maar wel de levensomstan-
digheden van de grote, naamloze
massa.
De rode draad die door de hele
serie loopt is de belangentegen-
stelling tussen de bezitters en
de bezitslozen.
De serie gaat er ook van uit dat
er in de relatie van Europa tot
de andere werelddelen verschil-
lende konstantes te vinden zijn.
Om deze konstantes beter te laten
uitkomen, beperkt de serie zich
voornamelijk tot de relatie Euro-

BENEFIETAVOND
NOORD-AMERIKAANSE INDIANEN

pa - Afrika.
De reeks is opgebouwd uit anima-
tie, foto' s en, vooral in de laat-
ste delen, filmaktualiteiten.
Voorstellingen op 9, 16 en 23 no-
vember om 2Du in Elcker-Ik.
De nabespreking, die het uitvoe-
rigst zal zijn bij de laatste
vember om 20u in Elcker-Ik (zie
kalender) •
De nabespreking, die het uitvoe-
rigst zal zijn bij de laatste
twee filmpjes, wordt geleid door
een geschiedenisleraar.
Prijs voor de reeks: 150 fr, per
avond: 60 fr.
Inlichtigen:

Elcker-Ik-Leuven
Blijde Inkomststr.115
3000 LEUVEN
016/23.96.92

VERPLICHTE TUBERCULOSE-OPSPORING

Uit solidariteit met het aktie-
komitee tegen de 10.000, dat op
26 oktober jl. een benefietavond
organiseerde, stelde SKAL zijn
benefietavond ten voordele van de
Noordamerikaanse Indianen (ge-
pland op dezelfde avond) uit.
Deze heeft nu plaats op woensdag
8 november om 21u in Alma 11.
Ter herinnering: de opbrengst er-
van gaat naar de Noordamerikaan-
se Indianen om hun strijd te
steunen tegen de bedreiging van
hun eigen kultuur.
De,avond wordt samen met BANAI
(Belgisch Aktiekomitee voor Noor~
Amerikaanse Indianen) georgani-
seerd.

SKAL
016/22.47.64

De studenten geneeskunde en tand-
heelkunde rennen bij het lezen
van dit bericht best naar de val-
ven in hun departement om precies
te weten wanneer zij. zich moeten
aanbieden voor de tUberculose-op-
sporing.
Dit onderzoek is VERPLICHT.
Het is een hele waslijst, maar
hier de data van de eerste aan-
bieding:
GENEESKUNDE:
1e kan: vrijdag 10 november
2e kan: donderdag 9 november
3e kan: donderdag 9 november
1e doc: donderdag 9 november
4e doc: hopelijk hebben deze zich

aangeboden want voor hen
was het 26 oktober.

Indien je de dag mist, kunnen stu·
denten van alle jaren zich nog
op 16 november aanbieden.

TANDHEELKUNDE:
1e kan: vrijdag 17 november
2e kan: vrijdag 17 november
2e lic: donderdag 23 november
3e lic: vrijdag 24 november
Reservedag is vrijdag 1 december.

Het onderzoek gebeurt op die da-
gen tussen 9 en 11u op de School
voor Maatschappelijke Gezondheids·
zorg, Vital Decosterstr. 102.
Studentenkaart of inschrijvings-
bewijs op zak hebben.

WERKTHEMA'S S,K,A,L,

Hieronder volgt de lijst van the-
ma's die SKAL (Socio-Kulturele
Aktiegroep Leuven) dit jaar zou
willen behandelen en uitwerken:
-ekonomische overheersingsstruk-
turen

-politieke overheersingsstruktu-
ren

-verhouding mens - natuur
-menselijke driften: seksualiteit
en agressie

'-pers: verspreiding van ideeön
-marginalen of het thema van de
onproduktieve levenswijze.

Aan iedereen die gelnteresseerd
is in één van deze thema's wordt
de oproep gericht om mee in de
werkgroep te zitten die de betre~
fende problematiek zal bestude-
ren.
Kontakt (liefst tussen 14-18u)

SKAL
Vlamingenstraat 102
3000 LEUVEN~. --.

POOLSE FILMWEEK - D,A.F.
8.11.78: KWARTAALBALANS
Een gehuwde vrouw van rond de 30
is redelijk tevreden maar niet ge-
lukkig, omdat ze in haar leven
geen avontuur meer vermoedt, omdat
ze zich vastgeponden voelt door
haar gezin en haar baantje op een
staatskantoor. Ze trekt weg met
een flierefluiter. Uiteindelijk
keert ze near haar man en zoontje
terug: er lijkt niets veranderd.
(van Krzystof Zanussi, 1974, 99',
ned. onderschriften)

9.10.78: BARRIERE
Een student pakt zijn koffertje
en verlaat het studentenhuis op
zoek naar het leven. 's Nachts ont
moet hij op straat een trambe-
stuurder. Samen gaan ze dansen in
een groot restaurant, waa~ oud-
strijders een reOnie houden. Bei-
den verkeren in een toestand van
kentering en hun pogingen om rich-
ting te geven aan hun liefdesge-
voeIs mislukken. Daarvoor hebben
ze geen tijd.
(van Jerzy Skolimowski, 1966, 83',
ned. onderschriften)

01.12 om 2D.30u
DAF-Leuven
T1ensevest 77
3200 KESSEL-LO

ITECO-BASISKURSUS: ONTWIKKELINGSWERK, WELZIJNSWERK, IK
nuit de inval'" e. 'Derde "Iereld levingl init~atieven v' r .nt 1'-

worot gewerkt aen onzo ~ijk op en ke11ngssamenwerKing.
ons inzicht in de verscheidene me- Er zal gewerkt worden met de erve
chanismen die onze eigen samenle- ringen en verwachtingen van de
ving en de wereldsamenleving be- deelnemers en hiervoor zullen zo-
heersen, en wordt door dit nieuw veel mogelijk groepsgesprekken in'
inzicht naar mogelijkheden tot in- gelast worden. Daarnaast wordt er
zet en persoonlijk engagement ge- gezorgd voor de inbreng van des-
peild, om mee te werken aan een kundigen en gesprekken met mensen
rechtvaard~ge samenleving. die interessante ervaringen in de
De huidige (wereld-)situatie door- groep willen brengen.
lichten, onderzoeken, de proble- Deze basiskursus die openstaat
men en vooral de onderliggende voor al wie zich voor ontwikke-
oorzaken ontdekken; verbanden gaan ling - in de ruimste betekenis
zien tussen de schijnbaar van me- van het woord - wil inzetten,
kaar losstaande problemen; de veel- vormt meteen ook het eerste ge-
heid aan informatie waarin wedrei jeelte van het vormingsprogramme
gen verloren te lopen, ordenen en van Iteco. Deze basiskursus richt
deze plaatsen in een ruim kader: zich zowel tot gelnteresseerden
dit is de opdracht van deze kur- in de wereldsituatie, als tot men
sus. sen die eraan denken als ontwikke
Dit opzet wil aan de deelnemers lingswerker te gaan werken in de
de mogelijkheid bieden een per- Derde Wereld.
soonlijke en gegronde visie op de ~et volledige vormingsprogramma,
maatschappelijke prOblemen te ver· alsook meer specifieke voorberei-
werven en aanleiding zijn tot de dingsprogramma voor kandidaat-
vragen : ..hoe kan dit anders?" en ontwikkelingswerkers is op het
"wat heb ik daarmee te maken?". Iteco-sekretariaat te verkrijgen.
m.a.w. de kursus wil materiaal Men kan zich voor de kursus die
aanbrengen waarmee verder gedacht op 4 februari 1979 begint -inWijct"
en gewerkt kan worden, en wil ~al inschrijven tot 25 januari
vooral vanuit een bezorgdheid en 1979.
een voortdurende bevraging een De kursus staat open voor alle
aanzet zijn tot een uigen inzet mensen vanaf minimum 18 jaar. Men
in deze samenleving. moet er zich toe verbinden de 4
Er zal gewerkt ~ rden rond volgen' weekends mee te maken, en de over·
de thema's: historische en poli- nachting als een verplichting aan·
tieke achtergronden van de wereld' vaarden_
problematiekl analyse van de eko- Inlichtingen en inschrijvingen:
nomische verhoudingen; bespreking ITECO
van welzijnsproblematiek; voor- Oude Houtlei 19
stelling van mogelijke alternatie· 9000 GENT
ven voor een rechtvaardige samen- 091/23.28.95

Telkens in A.V.
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kwijt kunt, vooJul1. bedoei.d VOOIt. lum;tll..OveJt6-LUe ondelUA1ell.pert c.M.aJt VETO
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Noot vooref: pP het eer8te~ in Veto nr.l gepubLiceerde deeL van deze
artrikel.enreeke, i8 al: wat te doen qeueeet , ook binnen

de redakt-ie, waarvan een deel: vond dat het teveel. afiaeek:van de Lijn
(?) die door Veto gevoLgd wordt en dat men dU8 be8t onder da hoof-
ding "Uw mening" zou pl.aateen, Ik ",a dan ook, net aZ8 in het eerste
deeL~ nogmaaL8 benadrukken dat het hier 8Lecht8 om een per800nLijke
uieie qaai , die o.a. de bedoel.inq heeft enige kontiroueree te doen
ont8taan. Men kan me inderdaad mijn goeroe-achtige manier van qeamu=
8eerd~ af8tandeLijk en vrijbLijvend toekijken op de 8tudentenbewe-
ging verLlijten - ook al: ben ik er zeLf danig bij betrokken - maar het
Lijkt me de enige manier om af en toe een8 te onderzoeken waar we
8taan en te zien of we met deze studentenbeLJeging weL op de goeie
weg zijn. DergeLijke werkL1ijze kan immer8 na di8ku88ie~ Lijkt me~ aL·
Leen maar vergis8ingen doen inzien en juistheden benadrukken~ m.a.w.
p08itief uitvaLLen. (R.P.)

D.ESTUDENTEN: BEWEGING IN STILSTAND?
II.DE AUGURE~VAN DESAME~LEVI~G

Oe vrijheid van opinie mag één
van de grootste verworvenheden
van de Franse Revolutie genoemd
worden, en als er iemand is die
zeker gelukkig mag zijn in een
dergelijk politiek klimaat te le-
ven, dan is het wel de Vlaamse
studentenbeweging. Immers, het
aantal regeringen dat rechtstreeks
of onrechtstreeks vrij royaal
groeperingen subsidiêert die
voortdurend in oppositie tot het
beleid staan of die zelfs zich de
end16sung van de maatschappelijke
strukturen waarin ze leven tot
doel hebben gesteld, zal zowel in
de geschiedenis als vendeag in de
wereld op één hand te tellen zijn.
Wie dat merkwaardig fenomeen wat
kritischer onder ogen durft te ne·

men, zal er toch de twijfel ean
vastknopen of hier werkelijk een
bewijs voor een oneindig breed
vrijheidsklimaat gezocht dient te
worden. Want dan mag in Vlaande-
ren nog bijna al wie op om het e-
ven welke wijze met de jeugd be-
zig is veek aan de toelagenruif
aanschuiven, toch blijft de in-
druk dat men de vrijheid geeft
aan hen, van wie men verwacht det
ze ongevaerlijk zullen blijven.
Dus ook aan de studentenbeweging,
die men steunt in haar streven
naar vrije meningsuiting, omdat
men verwacht dat ze er uiteinde-
lijk toch niets mee zal kunnen
aanvangen, waardoor de troon van
de schijnbaar royale schenkers zou
kunnen wankelen.

politiek non-gewicht
een vinger in de pap te brokken
wenneer men aan haar noden niet
meer voorbij kan zien of wanneer
ze kan eansluiten bij endere druk-
kingsgroepen. Dat gold zeker voor
Leuven Vlaams, het mandement van
de bisschoppen, de eis om in-

uiteraard ook grote invloed uit op
de studentenbeweging. Studenten
die politiek aktief zijn worden
deardoor spoedig min of meer we-
tenscheppelijke navorsers in maat-
schappelijke problemen, ze stellen
zich niet tevreden met het vast-
stellen van knelpunten in de maat-
schappij, ze willen ze ook ontle-
den, de diepere oorzaken ervan
aanduiden. Zo drong men bv. na
1966 door tot de grondslag ven de-
ze, de kapitalistische maatschap-
pij en stuitte men op een meer
dan zwartgeblakerde ziel ervan.
Met de hulp van Marx kwamen de
studenten dan tot een pesklare
analyse, waarin alle problemen ge-
kaderd moesten worden. Dat sterk
intellektuele, eeuwig dieper zoe-
kend karakter is typisch voor de
studentenbeweging van alle tijden,
frappanter zelfs den bij de pro-
fessoren, en vaak een vruchtbare
bodem gebleken voor vernieuwing,
die sommige universitair afgestu-
deerden niet zelden meer heeft ge-
tekend dan hun eigen studierich-
ting.

nieuwe verworven inzichten door de
studentenbeweging gehanteerd wer-
den en worden. Omgekeerd aan het
beeld van de sakrele, nuchtere en
aenvaerdbare hoogleraren det tot
voor kort nog bij de publieke opi
nie gold, hebben de studenten al-
tijd de stempel van de te nadruk-
kelijke betweterigheid met zich
meegedregen. Voor de minste onbe-
nulligheid werd telkens de ruime-
re kontekst opgezocht en wijd en
zijd gepropageerd. Typisch en
meest bekende voorbeeld is de één
richtingsslogen "arbeiders, stu-
denten, één front", die - recht-
geaard of verkeerd - op ·die ene
mijnstaking in 1970 na, altijd
een vrij elitair opdringen van
het eigen verworven theoretisch
kader aan de arbeiders is gewees~
hierbij te zeer en te vaak hun
praktijk en dagelijkse ervaring
negerend. Men zal dan ook nooit
de arbeiders om de studenten ho-
ren roepen. Oe uiterste konse-
kwentie van de intellektuele zoek-
tocht. van de studentenbeweging
ontaardt zo in een intellektuele

Hoe zwaar immers is het gewicht
van de studenten op de politieke
balans? Erg populair zijn ze al-
vast niet. De vooroordelen die
bij de publieke opinie leven - en
ie niet altijd onjuist zijn -

~ . .,ijn bekend: de studenten werken~ --liîf· .."F;Of""werken nog -niet, ze leven
kosten van de andere mensen, helemaal niet het geval met de o~

ze doen links en gaan daarna veel eenvolgende maatregelen ven de mi-
eld verdienen, ze weten het al- nisters na 1970, die - de salami-
ijd beter ... Nu hoeft men om po- taktiek getrouw - geen plots en I Dat intellektueel-eliteire kerak-
itiek gewicht te hebben, niet bruusk terugschroeven van de de- ter van de studentenbeweging

noodzakelijk op de publieke opi- mokratisering betekenden, dan wel I dreagt uiteraard bij tot hear
nie te steunen. De dokterssyndi- speldeprikken waren, waarven het eigen isolement. Die efzondering
katen bv. zijn zo onpopulair als karakter niet direkt in het oog . schrikt immers ook mogelijke bond-
e pest, wat niet belet dat ze sprong. Vast te stellen valt daa~ I genoten af, niet elleen de uni-

steeds weer de balans in hun voor· bij det dit hele proces zich eve~ versiteire overheid, maar bv. ook
eel kunnen doen overhellen. Maar eens binnen de studentenbeweging ~ de vakbonden, bij wie de verde-
k over drukkingsmiddelen of zelf afspeelt en dus ook daar p~ I diging van de demokratisering an-
erk doorwegende relaties be- blemen stelt, wat het politiek ders in goede handen zou kunnen

schikt de studentenbeweging niet. non-gewicht ven de studentenbewe- I liggen. De studentenbeweging is
Zo komt bv. het de laatste jaren ging enkel nog vergroot. Abstrak- een te fiere Mergriet, die vreest
veelvuldig aangewende stakingswa- tie gemaakt van de manier waarop ontmaagd te worden door bondge-
pen telkens erg dubieus over. de studenten egeren - ze kunnen I nootschappen, waardoor ze echter
Stakende arbeiders snijden immers immers ook zelf hun tijdelijk be- ook kinderloos blijft. Men kan
in hun eigen, vlees - met name komen politiek gewicht verknoeien I zich niet van de vraag ontdoen of
loonverlies - om hun eisen af te - mosten we hieruit besluiten dat hier niet door een te nadrukke-
dwingen. Dat is niet het geval het resulteat van elke aktie van I lijk egocentrisme vele kansen om
met stakende studenten: zij lij- het begin vaststaat, eenvoudig I deadwerkelijk politiek gewicht te

er, hoe men het ook draeit of omdat het effekt ervan - politiek : krijgen verloren gean. Bondgenoo~
, geen enkel nadeel onder, gewicht of niet - in de oorzaak I scheppen waarin de studentenbewe-

brossen gewoon "en bloc". Wan- zelf besloten ligt. Voeg er dan l ging haar eigenheid beweert zijn
arbeiders het werk neerleg- nog aan toe dat door het gebrek immers geen utopie, het hangt al-

, verminderen zij ook de pro- aan overlegorganen de studenten leen van de studenten of tot hoe-
uktie en de patronale winst, wat in hun verhouding tot de overheid ver zij water in hun intellektu-

h'et drukkingskarakter van over geen klankbord beschikken, i ele wijn willen doen. Passief, maar dan onder een ender
Ihun aktie verklaart. Studenten en het is meteen duidelijk waarom l Het radikalisme - dat nu links is, opzicht, kan men ook de gense
benadelen met weg te blijven nie- elke aktie telkens een alles-of- I maar voor de oorlog bv. rechts en studentenbeweging noemen, en dit
mand, ook zichzelf niet. niets-karakter draagt. I tot 1966 ook in de Vlaamse hou- is weer een gevolg van de volge-
De studentenbeweging heeft enkel ding terug te vinden was - isdus houden konsekwentie van de intel-

duidelijk een konstante in de stu lektuele zoektocht. oor immers
navorsers Inmaatschappelijke problemen : dentenbeweging . De krecht waar- door te dringen tot de grondsla-

Toch blijft in zulk een gedetermi- ten hun belangen kunnen verdedi- I mee dit zich meestal ontplooit gen van de maatschappij en deze
neerd kader nog een beetje bewe- gen is het op straat komen en zo i heeft daarbij voor gevolgd dat negatief te kwoteren, zal het el-
j'gingsvrijheid over. Het mag dan te schreeuwen, luidkeels maar aan- I zeer vaak de ganse studentenbewe- ternetief waarvoor de studenten-
:nog zo zijn dat de oorzaken van vaerdbaar, det de publieke opinie ging ermee geïdentificeerd wordt, beweging opkomt op een endere ba-
'een aktie direkt door de publieke en/of de belangengroepen bereikt al hendelt het hier meestal om sis berusten en ver van de huidi-
lioPinie en de belangengroepen ge- worden. Desondanks legt men het een beperkte fraktie, die naarge- ge realiteit liggen, m.a.w. een
texeerd kunnen worden, uiteinde- telkens zo aan boord dat de enige leng de positie die men er tegen- utopisch totaal- of ideaalbeeld
,lijk bepalen de studenten zelf respons die men geniet eversie is. over inneemt voorhoede of spI in- zijn. Ven dit standpunt - doorge-
wanneer ze hun alles-of-niets- De reden daarvoor hoeft men niet tergroep genoemd kan worden. dreven konsekwent - uit, zal men
apen bovenhalen, op welke wijze ver te zoeken, ze is ten dele in- I Toch bestaat meestal tussen deze in de eerste plaats niet geneigd

ze naar de bevolking toegroeien herent aan het studentenmilieu krachtdadige groep, die rotsvast zijn voorstellen voor beperkte
en erop inspelen, anders gezegd, zelf. ven haar gelijk overtuigd is, en' hervormingen IN deze maatscheppij
welke politiek ze voeren en hoe Wie immers het geluk en de geve het altijd bestaande deel van de te formuleren, maar steeds opko-
ze hun al dan niet bestaande ge- bezit om aan de universiteit te I studentenbevolking dat apatisch men voor een diepgaande ommekeer
wicht in de politieke weegschaal mogen verblijven, beweegt zich in I blijft, een breder forum van twij' VAN deze samenleving. Daardoor
gooien. Maar het is uitgerekend het meest intellektuele milieu I fel aars aan de muurvastheid van laat de studentenbeweging het in~
daar dat het schoentje knelt. Want van de maatschappij. Van die vaak de gevestigde wearden, dat inder-
het enige wapen waarmee de studen- grootsprekerige denkwereld straalt !5 . vell.volg: p.6

ch,-meer-nefester, is de Z1e~~e, weer~egen
konsekwentie waermee die zich automatisch vaccineert.

de Intellektue" ziekte
daad als een rem op het radika-
lisme werkt en niet zelden de
voedingsbodem voor nieuwe over-
tuigingen zal worden, maar dat e-
veneens door het wijfelend twij-
felen een duidelijk tekort aan
slagkracht vertoont. Deerdoor
wordt deze groep opzij geschoven
door het radikalisme en hervalt
ze in een vrijblijvend paRsio-f
krit1cisme.



~'e.'I.volg valt p.5
ti8tief op het beperkte. dagelij~
se vlak aan anderen over en be-
reidt ze zich enkel voor op de te
verwachten grote historische mo-
~entBn, Wanneer dat in1t~8tt~f
von onderen dan nog regelrecht
indruist tegen haar inzichten.

dtt paradoX van d•• tud.ntenb.'Weglng
Vernieuwing. maar ook betweterig-
heid. isolement en passiviteit
zijn dus'allemaal gevolgen van de
al dan niet terechte pretentie
van de studentenbeweging om een
bijna wetenschappelijk-kritische
Iknager aan de zichzelf bestendi-
gende maatschappij te zijn. Dat
dit voor een deel ten nadele

l
k.omt van de studenten zelf is ui-
teraard een optie die de studen-
tenbewoging zelf heeft genomen.
In dit kader zal deze enkel krac~
tig en politiek machtig zijn,
wanneer -i-zne.l s bv. in 1968 - ou-
de en nieuwe ideologie elkaar

zal ze geen haalbaar alternatiaf
naar voor schuiven, maar enkel
plannen die kaderen in haar groot-
se maatschappijopvatting. Daaruit
kan men besluiten dat de studen-
tenbeweging inkasseert en rea-
geert, maar nooit ageert.

kruisen, de eerste verkwijnend,
de andere nog niet volledig uitg~
diept en geradikaliseerd. Hoe de~
gelijk wisselingsproces zich af-
speelt, ook in de situatie van
vandaag - want zelfs de huidige
ideologie is niet gedoemd om
eeuwig evangelie te blijven -
hangt voor een flink deel af van
de strukturen van de studentenbe-
weging - waarin bv. 0 ironie, de
in het begin van dit artikel ver-
melde subsidies een bestendigende
funktie vervullen - maar dat is
weer een ander verhaal.

R. Falter

de factI. hornlnlbusque (11)
Nog een feestvarken dit akademie-
jaar is het Leuvens Universitair
KOor of LUK .• AllO jaar verza-
melt het studenten uit alle fakul-
teiten, die voor de pret uit vol-
le ~'rsten een zeer uiteenlopend
repertorium instuderen en uitvoe-
ren .• Het koor is dan ook een
graag geziene en populaire gast
op officiäle gelegenheden als bij
gewone optredens •• Daarbij reist
het gezelschap jaarlijks tijdens
de zomervakantie Europa rond en
komt niet zelden weer thuis met
prijzen en eervolle vermeLdingen.
• De populariteit en het aantal
gegadigden ligt bij deze werkgroep
van Kultuurraad zo hoog, dan men
sinds twee jaar een numerus clau-
sus moest invoeren om het zaakje
nog te kunnen diriger•Donderdag 26 en vrijdag 27 okto-
ber werd er in het Egmontpaleis
een kongres over Kommunikatiewe-

tenschappen gehouden. met dit jaar
als inrichter het Centrum voor
Communicatiewetenschappen (CeCoWe)
van de KULeuven .• De kommunikatie
verliep niet altijd vZekkeZ008.
want de buitenlandse gastsprekers
hielden hun referaat aan zulk
hoog tempo dat de simul.taanverta-
ler het na een tijdje moest laten
aft.)(Jten. •We begrijpen de bezorgdheid van
het KVHV om de Leuvense pZakjung
• Maar we begrijpen niet hoe het
verbond erbij komt om het voorstel
te lanceren van een pagina in een
of ander Leuvens reklamebZad (gra-
tis) te reserveren voor opname van
studentenaktiviteiten .• In Leu-
ven is er toevallig een blad dat
gratis alle aktiviteiten opneemt.
+ De vier binnenste bladzijden van
dit eigenste b?a~. + Moet er nog
zand zijn? •••

KULTUUR RAAD
,TUK

1. 9 oktober. Het openingsoptreden van
't Klapetuk. met de 25 saxofonen van tir-
ban Sax.

3. Happening. Carry
Lochran zorgt Voor
bluesmuziek en mop
pen in het oafë
chantant.

Het eerste Klapstuk (9 - 14 oktober) van Kultuurraad, in
samenwerking met het Festival van Vlaanderen, zit erop.
Drieduizend mensen hebben de dagelijkse manifestaties in
't Stuc en in de Grote Aula meegemaakt. Hoeveel gegadig-
den de stadsanimatie trok weten we niet, maar we zagen
wel honderden glunderende gezichten op die "Gras2roen"-
aktiviteit van 14 oktober.
Een klein beeld van 't Klapstuk op foto's 1 - 5.
Het wachten is nu op Klapstuk 11.

11 oktober: Bappeninq . Schotse fo lk met
ûeeian

.PEN
Op maandag 9 oktober kon je de bestorming van 't Stuc mee-
maken. want om 14u startten de inschrijvingen voor de 20
werkgroepen. Om 13.45u was het al aanschuiven geblazen (fo
to 7) en rond 17u was de helft van de werkgroepen al vol-
zet. Het werd drummen voor de overige werkgroepen (foto S.
u allo plaatsen vol zijn. zijn er een 400 deelnemers. en

er bestaat een lijst van 240 mensen die er ook nog bij
illen. Er wordt uitgekeken naar mogelijkheden om ook hen 6

tevreden te stellen.

in de faculteit daar werd een nieuwe werkgroep
"sociale raad" opgericht zodat
de afgevaardigde van de kring in
die raad vanuit een wat ruimere
achterban de mening van de·kring
kan verdedigen. Prima.
V.T.K. blijft hardnekkig het
Egmontpakt afzweren -altans
dat kunnen we toch afleiden uit
de artikels in de eerste twee
nummers van hun blad Kantare ...
ik hoop maar dat de artikels

Het GERMANENKABARET komt terug; ook gelezen worden.
Half oktober organiseerde de na wat voorzichtig rondtasten En dat G.I.ST (Geängageerde
fakulteitskring van geneeskunde- vorig jaar wil men dit jaar Ingenieursstudenten) geen een-
studenten haar ~DICA-wgEK... serieus doorgroeien tot iets dagsvlieg is, wisten we al vo-.
daarin stak ook een massale presentabel ... maar daar zijn rig akademiejaar ... deze werk-
bloedinzameling. Wij zouden graaf nog veel handen en mondjes voor groep 'binnen het V.T.K.' komt
zien dat dit initiatief geregeld nodig. Geinteresseerden kunnen om de veertien dagen bijeen om
hernomen wordt en zich uitbreidt altijd terecht in de fakbar haar programma (van bij de ver-
naar andere fakulteitskringen. (Bogaardenstraat 10). Wij kijken kiezingen) uit te werken ...mid-
Individueel kan je altijd bloed hoopvol uit naar het eindprodukt deIs voldoende vertrouwen en
geven in de O.L.Vrouwstraat 42 ... en hopen dat wijlen Joos samenwerking kan de kring alleen
te Leuven (·bloedtransfusiecen- Florquin zich niet zal moeten maar baten bij deze kritisch-ge-
trum). omdraaien in zijn graf. engageerde groep.
De vierdaagse werd -hoe kan het Oat was het dan voor vandaag ...
anders- afgesloten met een T.D. Oe LANDBOUW KRING wenst blijk- wij gaan eens een kijkje nemen
-in een tent. Met de buren hield baar de sociale studentenproble- in de nieuwe ontmoetingsruimte
men echter weinig rekening zodat 6 matiek degelij k aan te pa~ken... in het Paychologisch instituut .)0L- __

De kringwerkers zijn weer eens
uit de startblokken geschoten.
Oe aktie omtrent de inschrij-
vingsgelden heeft weliswaar heel
wat tijd en energie gevraagd,
doch we hebben de indruk dat
't ONTHAAL daar niet (te veel)
onder geleden heeft.
Talrijk waren de positieve re-

ties van de eerstejaars - voor
menigeen was het echter erg .(te)
zwaar geweest. Een vlottere ko-
ordinatie en een beter aangepas-
te spreiding van de onthaalakti-
vite1ton dienen vo"lgend jaar
vooropgesteld te worden. Nu ...
van onzentwege alleszins een
pluimpje aan alle eerstejaarsbe-
geleiders en -verantwoordelijken.

En het leven gaat zijn gang •..
ontaktmaaltijden, sportontmoe-

tingen, T.D.'s, volksvergade-
r-Ingen, ekskursies. werkgroepen,
fakulteitsbladen ... wij hopen
dat al deze aktiviteiten blijven
voortbestaan. hier en daar een

opsrwkje
trekken.
Nu, over die T.D.'s ... de kring-
en zullen de boykot van de
T.D.-zalen "Georges + Cor80"
doorzeteen ..• je weet wel uit
reaktie tegen die hoge konsuma-
tieprijzen.
Met de steun van alle studenten
en met de nodige alternatieve
voorstellen kan deze aktie suk-
ses hebben.

de politie even ging luisteren
hoeveel lawaai er daar wel werd
geproduceerd ... tot meerder
ongenoegen, natuurlijk.

Pol.en Soc. wil starten met een
werkgroep "feminisme"... een
informele groep die wil praten
en studeren rond de situatie van
de vrouw aan de unief. Eindelijk
-hoor ik sommigen al zeggen. En
in de andere fakulteiten?



RBP:WORKING CLASS HEROES
OF IS DAT TEDOGMATISCH

Die woensdag vertrokken we op ini-
tiatief van de kring Politika en
met de financiêle steun van de ge-
lijknamige bar met een veertigtal
mensen naar de bezette RBP-raffi-
naderij in Antwerpen. Vlak voor
de bus vertrok, vernamen we de
val van Tindemans 11. We beschouw-
den dat als een goed voorteken,
maar we wisten niet waarvan. Bee~
je effe de reis in: achterover in
een zetel in de brandende zon en
op de tonen van "You really got
me" van de Kinks. Ik voelde me
als iemand uit een film van Wim
Wenders. Iedereen moest bovendien
onweerstaanbaar terugdenken aan
schoolreisjes van jaren terug.
Zelfs tot we in Antwerpen-city wa-
ren, bleven we in de gedachtenwe-
reld van de student: kroegentoch-
ten verzinnen langs de Gnoe, de
Muze, den Babylon, de Skipper, het
Pannenhuis (bestaat jammer genoeg
niet meer) enzovoort.
Pas toen we het havengebied bin-
nenkwamen, gingen onze gedachten
naar RBP: studenten in strijd
brengen een bezoek aan arbeiders
in strijd. De ontvangst viel sterk
mee: uitermate hartelijk, geen te-
kens van wantrouwen. Honoré Ker-
schaever, hoofddélegee, begeleid-
de ons naar de kantien, waar we
gedurende anderhalf uur een onder-
houd hadden met een delegatie van
het stakingskomitee.
Als student hou je daar vooral var.
over dat de berichtgeving in de
pers over RBP enorm eenzijdig is.
Van vrijwel alles wat de publieke
opinie denkt, is het tegendeel
waar: de installaties zijn niet
verouderd, ze zijn op die van Es-
so na de meest moderne in het ha-
v"ns~ed~Vor1g Jaar zijn er voor
honderoen miljoenen nieuwe inves-
teringen gedaan (met eigen ogen
gezien), DXY zal niet failliet
gaan aan RBP, DXY heeft willekeu-
rig beslist deze pion op zijn e-
konomisch schaakbord op te offe-
ren voor meer profijt elders, de
arbeiders van RB? stellen geen on-
redelijke eisen i.v.m. tewerkstel-
ling, ze eisen gewoon de toepas-
sing van de gesloten CAO, de lo-
nen in de sektor liggen niet
schandalig hoog, want een arbei-
der in de dagploeg houdt netto
per maand gaan 30.000 fr over, ter
wijl VOl r die "met een witte kol"
in RBP bv. maandlonen van 200.0110
fr en meer niet ongewoon zijn.
En zo kunnen we nog uren doorgaan.

Het sukses van de bezetting (8 we-
ken als je dit nummer van VETO
vasthebt, 6f als het in een vlek
Vieux Temps in 't Stuc ligt te
verteren) yindt vooral zijn oor-
sprong in de traditie van arbei-
dersdemokratie en arbeiderseen-
heid in het bedrijf: iedereen is
verplicht gesyndikeerd, regelma-
tig zijn er algemene vergaderin-
gen op het bedrijf (waar iedereen
naar toe komti), de délegees heb-
ben het volledige vertrouwen van
de 256 arbeiders, er is geen ver-
deeldheid tussen ACV en ABVV op
het bedrijf, enz.
Het politiek belang van de strijd
van de RBP-arbeiders ligt in haar
betekenis als sleutel strijd voor
de tewerkstelling in Belgiê. Als
RBP sluit, kan men binnen enkele
jaren ook de poorten van Albatros,
Texaco, SIBP, enz. dichtdoen en
ondergaat de petroleumsektor het-
zelfde lot als de staal en de tex-
tiel in Belgiä. De arbeidersbewe-
ging moet hier ten allen prijze
haar slag thuishalen. En daarom
moet ze op zo groot mogelijke
steun kunnen rekenen. Wat we als
studenten kunnen doen, is vooral
de onnozele mythes over alles wat
met klassestrijd te maken heeft,
die bij de studenten de ronde
doen en die in onze tempel der ab-
strakte wijsheid in dezelfde vorm
opgediend worden, zo goed en zo
kwaad als mogelijk in de grond te
boren. Was dat soms de bedoeling
van dit artikel, meneer de hoofd-
redakteur? (Een fiktieve gespreks-
partner kan artikels als dit in-
derdaad verluchten. Bedankt, T.
uit L. Voor goede puzzelaars is
dit geen inside-joke.)
Qe "~o~dleiding_verliop_in_het
halfduister, zodat iemand in de
machinekamer bijna over een veld-
bed struikelde. Bezetten is bezet-
ten, hé, kameraad. Aan de ingangs-
poort troepten nog wat vrouwen sa-
men, want manlief mag maar eens
per week naar huis, en aan de o-
verkant stond een rijkswachtbusje,
net iets te dichtbij om op diskre'
te afstand te staan. We werden
weggewuifd naar het vrolijke Leu-
ven.
En toen de radio enkele dagen la-
ter "A working class hero is some·
thing to be" speelde, klonk het
nog ontroerender dan gewoonlijk,
omdat er niet zoveel verbeelding
meer bij nodig was.

I. ook uit L.

DEGRILLIGE Be MUZE
Film is het eigenaardigste en nuk,
kigste kind in de kunstwereld. In
geen enkele andere kunsttak is
kunst en business zo erg verstren'
geld, om niet te zeggen dat de
lieve centen er de boventoon voe-
ren -.
Een film mag kwalitatief nog zo
goed zijn, als de filmverhuurders
er geen kommerciêle karrière in
zien, kan de filmliefhebber er
meestal ook naar fluiten. Knipt
een zaaleksploitant een scène of
enkele minuten uit een prent (om-
dat hij juridische moeilijkheden
vreest of omdat de film net iets
te lang duurt om in het normale
programmaschema te lopen), kraait
er geen haan naar) maar indien
iemand met een mes een "Rubens"
een jaap geeft, wordt hij er als
"vandaal" achter gedraaid.
Een bioskoopuitbater mag dan al
in een interview verklaren dat
hij van film houdt, de praktijk
wijst merendeels uit dat hij de
kommerce nog liever heeft.

In Leuven is de situatie nog ge-
kompliceerder. De studenten tre-
den er - onbewust - op als pro-
spektors van de cinemamarkt. Zo
is de Studio een rechtstreeks ge-
volg van de studentenfilmklub
"Projekta" die in de jaren '60 erg
floreerde; maar ze ging ten onder
omdat een kommerciöle eksploita-
tie nu eenmaal meer mogelijkheden

biedt dan een enthousiast ama-
teursinitiatief. De andere Leuven'
se cinema's (eerst Lovanium, en
sinds twee jaar ook Rex) volgden
het soort "betere" programmatie
dat de Studio van Projekta pikte.
En sinds vele jaren beschouwen de
bioskoopeksploitanten de filmpro-
jekten van de studenten als pure
konkurrentie, en gebeurt het meer
dan eens dat de studenten in laat·
ste instantie een film niet kun-
nen projekteren omdat een zaalui-
bater een boos telefoontje heeft
gepleegd naar het filmverhuurhui
Het laatste "incident" in deze
reeks was het plotse weigen van
IN NAAM VAN DE FUEHRER (van L.
Chagoll), die Kultuurraad had ge-
programmeerd in haar "Driedaagse
van de Belgische Film". Drie da-
gen vÓór de geplande vertoning
van die film werd hij geweigerd,
ook al lag de film twee maanden
kontraktueel vast. Het antwoord
naar de reden van de weigering
kon je dezelfde week lezen in de
"Passe-Partout": Rex had de film
op de affiche voor nachtvoorstel-
ling.
Dok al is IN NAAM VAN DE FUEHRER
al meer dan een jaar op de markt,
heeft de film in die periode ner-
gens een kommerciêle karrière ge-
maakt. Het is geen loze veronder-
stelling dat de Rex-baas het film'
programma van 't Stuc onder ogen
heeft gehad (het programma was b~
gin september bekend) en er uit
gekonkludeerd heeft dat er moge-
lijk toch een slaatje uit die
prent te halen viel. de studenten
hadden er blijkbaar belangstel-
ling in. En de studenten maken
nu eenmaal in Leuven de hoofdmoot
van het bioskooppubliek uit.
Een zaaleksploitant moet ook zijn
broodwinning hebben en we zullen
de laatsten zijn "om hem"dat te
misgunnen. Maar dat ze dan ten-
minste een verantwoorde en even-
wichtig programma brengen en niet
blijven hinkelen op SCHULMAEDCHE~
REPORT-, GREASE- en andere ILSA-
benen. Ze handelen als jaloerse
en hebzuchtige kinderen die, met
de macht waarover ze beschikken,
interessante films van de studen-
ten wegpikken. Films die studen-
ten programmeren om aan de steeds
nijpender wordende nood aan "goe-
de" films te voldoen.
De studenten als misbruikte film-
marktonderzoekers.
Vraag is hoelang die toestand nog
blijft voortwoekeren.

Kultuurraad

Het A.M.V.S. (ArChief en Museum
van het Vlaams Studentenleven)
zoekt dringend een gewetensbe-
zwaarde voor het archief- en klas·
seringswerk. Wat ervaring in klas·
sifikatie en belangstelling voor
de studentenwereld en -beweging
wordt geappreciêerd.
Inlichtingen en kandidaturen naar:

A.M.V •.
Univerbiteitsbibliotheek
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
016/23.86.78 (15-17u)

DRINGENDE OPROEP

Oe mensen die nog rondlopen met
ingevulde abonnementsstroken voor
VETO, worden vriendelijk, edOCh
dringend gevraagd deze binnen te
brengen op het A.S.R.-sekretari-
eat (In 't Stuc).

BLOEDTRANSFUSIE
Via de Kringraad deelde het Bloed-
transfusiecentrum mee dat er moge-

KRUISWOORD

HORIZONTAAL
1. vang aan - er - uitroep van
afkeer 2. daar - verlangens 3. st~
bium - noot - ten einde 4. finan-
ciöle tegemoetkoming voor studies
5. kijk scherp - zang 6. eng - kei
7. onder andere - zacht - proper
8. stopplaats - Trans Europa Ex-
press 9. voormalige OCMW - achter
10. dappere - onzachte 11. oud le-
ger - waterloop

VERTIKAAL
1. bijvoorbeeld - afkorting van
Sint - daarbij 2. duikbommenwer-
per - in orde 3. persoon die reast
je woont - gedroogd gras 4. inge-
nieur - toneelstuk - daar 5.Spaans
ja - dikke stokken 6. rad - luite-
nant - zeebeweging 7. ten eerste-
voor de tweede maal overdoen van
studies 8. voegwoord - neem eten -
landoppervlakte 9. hogeschoolleer-
ling - United Kingdom 10. plomp
viervoetig zoogdier - honderd jaar
11. meisjesnaam - proost - oude
lengtemaat

( Ulr,.w •• "r'R ):ijkheid bestaat om voorlichtings-""~IUf"".~~~j ktiviteiten i.v.m. bloedtransfu-
sie te laten organiseren door hetII I1 Centrum. Volgende praktische rege-
ling dient wel in acht te worden

ZOEKERTJE genomen.

Om voorlichtingsvergaderingen over
plasmaferese in de verschillende
studiejaren van de fakulteiten in
te richten, dient datum en uur mee
gedeeld te worden aan het sekreta-
riaat plasmaferese: Marie-Jeanne
Dewingaerden.
Zij zorgt voor een technische
ploeg die een voorlichtingsfilm
projekteert en een geneesheer die
toelichting geeft) zij deelt deze
schikkingen schriftelijk mee aan
de verantwoordelijke van het jaar
die de aktiviteit georganiseerd
heeft.
Pas na ontvangst van het schrifte-
lijk bericht kan de verantwoorde-
lijke zeker zijn dat zijn geplande
aktiviteit door het Bloedtransfu-
siecentrum gewaarborgd wordt.

Dr. C. Vernylen
Bloedtransfusiecen
trum

O.L.Vrouwstrrat 42
3000 LEUVEN
016/24.40.04
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het vliegend

TWIJFELS HEBBEN
Het zal eeniader wel duidelij
zijn dat H. Francq (Veto nr. 2) en
ik (Veto nr.l) op duidelijk ande-
re, zij het niet noodzakelijk te-
gengestelde golflengten afgestemd
zijn, wat meteen een flink deel
van de verschillen tussen beide
teksten verklaart. Toch wil i
nog deze bedenkingen kwijt, want
blijkbaar baseert hij zijn konklu-
sies ook op enkele misverstanden:
1. Oe zin over het maximaal aan-

wenden van het intelligentia-
potentieel herleiden tot een lou-
ter utilitaire visie op het onder-
wijs, wijst immers op een begrips-
vernauwing die niet door mij be-
doeld, maar wel door H. Francq ge-
onkludeerd werd. Het lijkt me lo-

gisch dat wanneer men iemands in-
trinsieke begaafdheid via het on-
derwijs ten volle uitbouwt, dit
alleen al een mdgelijkheidsvpor-
waarde voor vooruitgang betekent
en dus positief uitvalt. Nog be-
ter is het uiteraard dat men die
opleiding ook in de maatschappij
mag en kan toepassen, maar wanneer
dat niet kan betekent zoiets niet
dat ~en maar meteen de opleidin
roet afschaffen. Trouwens - en
dat bedoel ik met H. Fr
gripsvernauwing: hij sc
litarisme te vereenzelvigen met
ekonomische rendabiliteit - welke
aangeleerde kennis wordt niet toe-
gepast op de maatschappij? Filoso-
fen zijn op het eerste zicht - en
in Francqs vernauwde visie - de
minst utilitaire mensen in de
maatschappij, maar welk een in-
vloed hebben deze heren Denkers
al niet gehad, ~.a.w. hoe utili-
tair zijn ze reeds geweest I
2. Wat betreft de hervorming van

de onderwijshiärarchie bedoel-
de ik alles behalve een vertikale
uitbOuw dan wel een graadverhoging
van de opleiding, d.w.z. een in-
tensifiäring van de intellektuele
vorming van de massa, in de lijn
van de trend die sinds het begin
van de 1ge eeuw aan gang is. Even-
~in heb ik'beweerd dat dit de
werkloosheid zou oplossen, wel d

al!.adamischewerkloosheid, maar dan
enkel ten nadele van de lagere en
vroegere geschoolde groepen. Der-
gelijke (egolstische) oplossing
is dun niet aanvaardbaar zonder
bijkomende maatregelen voor niet-
akademici. Noch minder heb ik ge-
steld dat hierdoor de demokrati-
sering "weer" haalbaar wordt; de-
ze is ook nu haalbaar, meer zelfs,
en kan m.i. niet terug zonder na-

delige gevolgen. Maar op dit ogen-
blik zijn er teveel afgestudeerden
voor te weinig plaatsen, zodat te-
genwoordig universitairen reeds
werk van humaniorastudenten over-
nemen. Niet dat die evolutie a
priori verkeerd is, maar ik vrees
dat men er konklusies als nivelle-
ring van het onderwijs naar onde-
ren toe uit gaat trekken. Vandaar
mijn vraag naar verschuiving van
de onderwijshi§rarchie naar boven
toe, als tegengewicht voor die
feitelijke beroepsmatige verlagin~
3. Ik deel H. Francqs vrees voor

kapitaalsintensieve bedrijven,
grote vraag naar topwetenschapperE
en de afbraak van de demokratise-
ring door de regering in het ka-
der van haar besparingspolitiek.

r ik kan niet akkoord gaan met
ntal1t

de zijne is, om d~ze inderdaad be-
staande realiteit als eeuwig vast-
staannde fakten te zien. Want vol-
gens hem moeten we om al deze wan-
toestanden niet te hulp te komen,
ook positieve zaken die dat inder-
daad ook zonder bijko~ende maatre-
gelen zouden doen, laten vallen.
Topwetenschappers passen zeker in
het kader van kapitaalsintensieve
bedrijven, maar het is niet omdat
deze laatsten nu de werkgelegen-
heid bedreigen, dat man én kapi-
taalsintensieve bedrijven én top-
wetenschappers moet opzij schui-
ven. Oe trend om in de strikt pro-
duktieve sektor mensen te vervan-
en door machines heeft in het

verleden immers steeds geleid tot
en vrijkomen van dia mensen voor

andere taken (cfr. de evolutie
landbouw-industrie-diensten).

MOTIE INSTITUUT VOOR SOCIALE
TEGEN DE AFBRAAK VAN SOCIALE
Vrijdagmiddag, 27 oktober. heeft
een delegatie van het Komitee te-
en de 10.000 gedurende een twee-
tal uur het Instituut voor Sociale
Zekerheid te Leuven bezet. Deze
plaats werd gekozen om aan te dui-
den dat de akties van de studenten
tegen de 10.000 geen akties zijn
voor de rijken, maar gevoerd wordt
vanuit een sociale bezorgdheid. Im-
mers, aan het Instituut voor Soci-
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ZAKERHEID EN KOMITEE 10,000
RECHTEN
aal Zekerheidsrecht worden de so-
ciale rechten van arbeiders, be-
dienden, marginalen bestudeerd en
worden hervormingen voorgesteld.
Door deze bezetting wilden de stu-
denten de bevolking hun bezorgd-
heid tonen voor de afbraak van hun
sociale rechten.
a afloop volgde deze gezamelijke

motie:
"Net: zoal

de kapitaalsintensieve bedrijven,
noch de verder in Francqs artikel
vermelde ordinatoren, vormen een
bedreiging voor de werkgelegenhe1
indien men de enorme winsten die
eru1t voortspru1ten kunnen, dien~
baar maakt voor de gemeenschap,
m.a.w. ze niet in privé-handen
laat. Hetzelfde geldt voor die
hoge lonen van de wetenschappers
en voor de demokratisering: we mo·
gen niet de derde cyclus a priori
weigeren omdat die dingen bestaan.
wel moeten we eisen dat ze veran-
deren, voordat we de derde cyclus
toelaten.
4. Oe diskussie over de demokra-

tisering berust eveneens op 'n
misverstand. Wanneer ik sprak over
de "middelen om te studeren", be-
doelde ik daar uiteraard ook kle-
ding, voeding, gezondheid en ande·
re elementaire behoeften mee. Dat
men ziek, zonder kot en zonder
kleren niet kan studeren is, dacht
ik zo, duidelijk genoeg zonder dat
het nog eens expliciet hoeft ge-
zegd te worden. Met de andere ten'
dens bedoelde ik dat iedereen ge-
lijk zou zijn binnen de universi-
taire wereld, met hetzelfde kot,
zelfde voedings- en ontspannings-
mogelijkheden e.d. Oe "nivelle-
ringsoase" - waarover Francq de
karikaturale opmerking maakt dat
er ook nog proffen, WP en AlP
zijn - sloeg dan ook op het ebsur-
de van deze idee in een maatschap'
pij van niet-genivelleerde lonen.
Vandaar de logische konklusie dat
Jergelijke maatregel, en bv. ook
"kosteloos onderwijs voor ieder-
een", niet aanvaard kan worden
zonder dat de lonen genivelleerd
zijn.
5. Van misverstand i.v.m. de pole'

miek over de sociale voorzie-
ningen is geen sprake meer, hier
heeft Francq bewust verkeerd wil-
len begrijpen. Om even konsekwent
to blijven _als,in voorgoande pun-
ten, mogen wij geen kosteloze of
goedkope voorzieningen voor ALLE
studenten aanvaarden zolang deze
niet gekaderd zijn in een maat-
schappij van genivelleerde lonen.
En met de opmerking over het be-
wezen nut van de sociale diensten
en het·pleidooi voor uitbreiding
naar andere.volkslagen toe heb ik
deze stelling enkel willen nuan-
ceren, niet verwerpen. Alma nemen
als voorbeeld om het gemengd pu-
bliek te verdedigen is daarbij
rechtlijnig in konkradiktie met
de jaarlijkse folderbewering van
Alma zelf als zou er een gespeci-
aliseerd team van samenstellers
van voedsel voor studenten klaar
staan. Ik geef wel toe dat Alma
het minste specialisatie nodig
heeft, ben trouwens de eerste om
et de Almabewering te lachen,

maar het is toch duiqelijk dat bv,
de Sociale-, Huisvestings- en Ju-
ridische Diensten door hun erva-
ring beter dan welke jurist ook
de legale en in dit land blijk-
baar noodzakelijke extra-legale
wegen kennen om de studenten uit
hun problemen te helpen. Daarvoor
zijn, dacht ik, geen cijfers no-
dig.
6. H. Francq besluit dan met een

pleidooi voor eenheid, eensge-
zindheid, solidariteit. Hij be-
schriJft ook onze sociale voor-
zieningen als een gunst van een
kleine minderheid die we kost wat
kost niet mogen teruggeven .•.
Blijkbaar beseft hij niet dat een
groot deel van de studenten nog
steeds kinderen van die minderheid
zijn en dat het merendeel later
tot die minderheid zal gaan beho-
ren. Hij spreekt over solidari-
teit tussen begoede en minder-be-
gOade studenten, en die bestaat,
maar tot hoever reikt ze? En hoe-
lang zullen begoede en minder-be-
goede studenten na hun studies so-
lidair blijven met de minderbegoe-
den in het algemeen? Men zal me
andenmaal verwijten verdelende in'
sinuaties naar voor te schuiven,
maar ik wil geen twijfel zaaien,
doch heb gewoon twijfels over de
richting waarin de studentenbewe-
ging zich voortbeweegt en vraag
me voortdurend af of we soms niet
met de terechte vlag van de lage-
re professionele groepen een ande-
re, mogelijk minder fraaie lading
dekken, bewust of onbewust. Een,
dacht ik, gezonde vraagstelling.

Als ik mag besluiten (en het staat
H. Francq vrij erop te reageren),
dan kan ik me niet van de indruk
ontdoen dat hij niet meer gelooft
in en zich neerlegt bij deze maat-
schappij (cfr. punt 3), en enkel
hoopt op een andere samenleving,
op een totaol Dndoro basis. Ik-

vind die idee te roman
het blaast meteen de proporties
van de tegenstand danig op en
streelt daarbij het ego van d
helden~ed, spekuleert daardaarop
het Beloofde Land, waar het gras
nog groen is. Vorig jaar (Veto nr.
11) heb ik reeds gereageerd tegen
dergelijke instelling die inder-
daad geschraagd wordt door pro-
gressief denkende menSEn, maar p~-
radoxaal genoeg - en ook nu weer
(cfr. punt 3) - tot konklusies
leidt die de klok stil of achter-
uit dreigen te zetten. Vandaar
mijn ongeloof in een allesomvat-
tende theorie (cfr. "Studenten:
beweging in stilstand" 2), in een
allesverbeterend moment, en mijn
neiging om meer geduldig en gelei-
delijk, maar wel steevast aan de
weg te timmeren.

R. falter

de tweede wereLdoorlog leveren de
huidige rege~ngen koninginnestuk-
kan af in de vorm van p'l'OgmrrrTIClL)et-
ten, hers te lplan, eçmontplan, kri-
ieue», enz. die stuk voor stuk. d.
oeiale veruorvenheden van het o-

vergrote deel, van de men8en in het
gadPang brengen. Voorbeelden zijn
de belaetrinq op de vet'Vanging8inko-
mens (werklooaheidsateun, pensioe-
nen, invaz'iditeit), hot opvoeren
van het r~~eld in de ziekteverzo-
ke~ng.

VETO abonnee •..nt, uso tr_
Io. nurnrn.r: 10fr_

VETO 4:
verschijnt maandag 20 november

aankondigingen en toelichtingen
op aktiviteiten moeten binnen
zijn uiterlijk op vrijdag 10 no-
vember om 18u op 't Stuc

De maatreaeten op het gebietl van
do 80ciaz'e zekerh6id zijn ingege-
ven door een eenzijdige bekonmet:«
nis, zonder een diepgaand plan voor
elm algemene hervomnnq,"

Jef Ifc
rekteur I.S.Z.
ROmitee tegen de 10.000

Nvdr. Meer info over de huidige
moeilijkheden en bedreigingen, en
mogelijkheden van de Sociale Zeker
heid vind je in het interview met
J. Van Langendonck in HUMO nrj97~

{B. Toe.Uch..ti.nge.1l op a.ktivUe.Uell (komen.in "Ak.t{v~") mogen rmx-
.ünum 1 9«yp.t kwaJr.to - vet ûjrt

VETO 5:

verschijnt op 4 december

redaktievergadering: maandag 13
november om 14u op 't Stuc

aankondigingen en toelichting op
aktiviteiten moeten binnen zijn,
uiterlijk op donderdag 23 novem-
ber om 18u op 't Stuc
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