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GRAP OF OM

TE HUILEN
Het glat niet goed _t de se-
ciale sektor, ..ar dat wist
je waarschijnlijk al. Hij
helft zijn dotlstellingen,
~lijk de dllGkratisering
van de unief nog altijd niet
kunnen waar..ken. Nog geen
20 I vin de leuvense stu-
denten k_ uit di. :;oc10-
professionele llgere t·lsse.
Bovendien, financieel gaat
heli ook niet voor de wind.
ontwerpbegroting voor '81
vertoont een deficit vin 16
.tIj, fra", Di, ·vln '10 ver- I"t-!i .L_
tooide ,r .1 lIn vin 4.2 •
IItl~ ttt'b een logisch
.... t, van een logische oor-
zaat: de inltc.ten dekken de
uftgaven nfet. Hen k.n dè z.-
ken aJ ....1 wat .lil ,
toelagen (en dat 15 het groot-.
ste deel van die inkOISten)
.slechts stijgen _t de index .
.Dft, terwfjl de uitgaven van
de nutsvoorzfenfngen .lleen
al -_t daarfn vooral de s
olie~.stfjgen _t liefst 12,0
.iljoen. Dit 15 heel wat llleer
din de index.

ftetdeze (en nog veel Mer)
gegevens in ons Ichterhoofd,
stapten de ,tudentenafgevlar-
digeden -het haar gekald en
parf", onder de okse15- op
vrfjdag 21 oktober naar het
rektoraat Ol er ons te Mbezin-
nen" over deze toestand. Of
Ol het _t de woorden van Bau-
wens te zeggen: ·De raad moet
zich bezinnen over dft pro-
bl.. , rekening houdend _t
de financille .iddelen, de d
doelstellingen vin de socfale
studentenvoorzieningen, en de
realiteit van de bestaande
dienstverlening. Ale,...,.. ~.'".
DE DEMO

CRATISCHE

AFGANG
Leo Tinoe.ans zei vorig jalr
in een BRT-joernall dat de
Christelijke Volkspartij (CVP)
in de Bijbel geen aanknopings-
punt vond ter bepa11ng van
halr hou4ing in de raketten-
kwestie,·'n de bijbel is er
nog geen sprake vin kernra-
ketten,- stelde hijfor-.l.
De 'Evlnge11cals', een in de
vorige presidentsverkiezin-
gtn door N1ellf-Rechts hilnd1g
?!bruikte groep van rad1kale
gelovigen', hebben daar .1n-

der .oe1te ... Een aantal
progressieve kandidaat-se-
natoren werden op basfs van
hun n1et onvoorwaardelijk
ja-standpunt fn verband let
de rakettenzlak let een zeer
rad1kale antf-ka.pagne ver-
eerd. Over de dMokratfsche
afgang zowel 1n senaat als 1n
het Witte Huis z1jn er wel e-
~1ge bedenkingen te ..ken.
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DE DEMOKRATISCHE AFGANG,
Door de dollDllibellt u.u.u is
de pereepePtie die de doorsnee
... rikaan van de DeIokratische
Partij heeft. sterk veranderd.
De partij van ex-president ~-
~ werd traditioneel gezien
als de politieke .oeder van de
.atschappe lijk zwakkeren. Dit
gold z~l voor de strikt eko-
~ische s.ktor als voorde ter-
reinen durituiten. Zo _relen
onder cIeIDk,.atische ITllpUls
prog.--s opgezet c. 41111L~-
ÛAIIt tegen te gaan. ook _rden
er HfALti Cut.u.6 opgericht
voor wie de financi.l. d.....,.l
van de private gezondhtidsvoor-
zi eni """ te hoog WH. C. Ulze
..snen toch _ nodi ge _i sdle
zorgen te "rstreltken. Op die
.ni.r konden grote groepen
zich uit de .rginalfteit los-
_rken en zich .. r gaan bewe-
gen in wat _n de ~
van de .atschappij no.t.

baar in zich droegen.· .. ar
-en had nog wel uitsluitend
oog voor ,de eno... lasten die
dit uit kollektivistische i-
deefn ontsproten syste...be-
tekende voor de v.....tjt Ekollà-
Rit. Menvond het voor de ei-
gen positie beter _t RoMld
RrA94'l i n de boot te gaan. dan
verder te zinken _t COIIpUi-
.tDII. Carter en dure. Reagan' s
voorstel tot afschaffing van
de II1ni_lonen te steunen.
IIie het dllr niet .. eens
was _"st .ar -in Ru4l4M
gaan wonen-.
Het feit dat. dit eff.kt zektr
een rol zou spelen _rd door
de deIotraten z.lf al lang
op voorhand 1ngezi.n en er
gingen .. r en .. r s~
op binnen _ partij c. de
bel.idsclottrine • su.end
uit de vettt j~ zestig en
doorspekt _t ideefn van
11,. Put ~ te her-

• zien.
He~ feit dat E*"d ICuuw1f
tin van de belangrijkste
liberals op de ~inatiekon-
ventie. de dui_n .oest leg-
gen voor Carter. WISeen eer-
ste bewijs voor deze hero-
ri'ntering.Etn van de -.st
fervente hervonnngsgezinde
daok riten. Pcw.l T• .,..,...
stelde dat -als het Bbera-
lis. (de daDltratische vleu-
gel rond ~) zich op
ni ets anders kin beroepen i
dan op de retoriek vin de jl-
ren zestig. zll de volgende
bijeenkc.st onherroepelijk in
het bejllrdenhuis plaatsvin':"
den.
Het voorbeeld vIn de energie -
krisis kin uitstekend dienen
Ils illustritie vin de ve .....

. schillende Ilnpak.
-De ""rv1.k,.15is stelt ons

voor het problee. dat olie
een eindige. afllMlnde ener-
giebron is. De liberals wil-
len di t prob lee. te lijf galn
door de oli_ltschlppfjen te
Ittakeren. Het probl .. is
dat de rikllnse konsUIIPtie
.oet ve inderd worden.-
Het feit dat Carter de nc.1-
natie van de De.okratische
partij kreeg. was een aanwij-
zing _t de l1berels veld
verlo,",n.Toch is Carter zelf
geen typisch ptI4.t-.tibfMl de-
IOkrlat.Zijn beleid II1st kon-
tinuTteit.heeft teveel gebrek
aan ftlosofische ondtrbow
die k... rkend is voor Tson-
gas c.s ••
Een tweede -..er politieke-
fiktor. is _ opItc.st van
ni .. Ndttse organisaties
die de DtIIOkraten stokken in
de wielen hebben gestoken.De
hoofdbetrichting vin deze
.. stal kleine groepjes WIS
vooril negatieve en Vlak erg
aggressieve kupagnes te voe-
ren. [In Vtn de redenen die
dez. opkc.st in de hand Werk-
te .. s een kieshervorllfng na
het "ûAgl~-Schandal1.
OIIdat onbeperkte schenkingen
aanl.iding waren ge.eest tot
allerlei onfrisse prlktijk.n
werd ook voor êIe verki.zings-
kupagne paal' en perk gesteld
aan schenkingen. Maxi.ll
1000 dollir per persoon. In
de wet di. dirf'egelde was
er echter geen restriktie
op schenkingen di. zich rich-
ten ~Ul Hn bepaald klndi-
dut.- -.
JaM 00l4A. voorzitter vin
een dergelijke nieuw rechtse
groepering geeft toe dat I!r
geen enkele twijfel bestaat
over de bedoelingen van zijn
organisatie. -wij zijn een
negati.ve organisatie die

Werkloosheid is troef. Er moet bezuinigd
worden. Werkloze vrouwen zijn een makke-
lijk doelwit. De vrouw is nog steeds een
tweederangsarbeidskracht, een eersterangs-
huisvrouw. Ze moet inspringen als,de ekono-
mische machine op volle toeren draait en
·wordt er het eerst uitgegooid als het tem-
po moet verlagen.
Niet-gezinshoofden verliezen, als de hui-
dige regering haar zin krijgt, hun recht
op werkloosheidsuitkering. Dat zet de
klok enkele decennia terug en de valse pro-
motie destijds van de werkende vrouw
als-het-nodig-is wordt ontmaskerd. De
vrouwenbeweging is niet van plan zich terug
bij de kookpot te laten duwen. Een breed
offensief voor het beveiligen van de onaf-
hankelijkheid van de vrouw door een ge-
waarborgd inkomen komt op gang.
De 'regering moet een aktief en niet -
diskriminerend werkloosheidsbeleid voeren,
waarin vrouwen, jongeren, zieken niet door
rlemazen vallen. Het gaat niet op dat on-
der het mom van het vrijwaren van ons hei-
lig ekonomisch systeem de helft van de be-
volking in de kou wordt gezet.
Al wie een dergelijke konservatieve en re-
pressieve visie propageert of aankleeft,
moet zich realiseren dat hij daarmee een ge-
vaarlijke stap zet op de weg naar een poli-
tiek die de machtigen bestendigt in hun po-
sitie en de zwakkeren doodzwijgt •

Door toedoen Yin grotendeels
~krltisah geTnspireerde
.Itregels wlren ze in stut
a. akti.ver _1 te .... n lan
dë welvllrtsstaat. De i.".i-
teit die uit hun vroegere .. r-
ginalitiet voortvloeide veran-
derde in kwetsbalrheid voor fe-
no.nen als de ek~1sche
krisis. Hun verlnderde .. at-
schappelijke positie had niet
alleen invloed op hun kwets-
baarheid. "Ir wijzigde boven-
dien hun perceptie vin ande-
re .. atschlppelijke fenolen
De OaIoWtu. werden niet lan-
ger als hun weldoeners be -
schouwd .ar als diegenen die
hun recent venfOrven .at-
schappelijke positie h.t .. st
be<I'
Er werd niet .. r gesproken
over de posi ti.ve aspet ten die
deze hellth-centres on.isk.n-
\IJIIii""" - _.--- zijn. Een lantAl van ..... l.i-

ders bewerken de gelovigen
_ op te tornen tegen het .0-
rel. ""11. det AIIu.ü& in

1etdir van ête - CIIIt.a:tCAIII 111-
uc.llt beweet"t Yin zichzelf

- dat "U "'t •... UJk __
deat Itteft _ Ndltst .... s
naar de gangen van het 1(.011-
g.tU te gun en dur te "ch-
te" yoor de _ttett di. _ri-
ka kUllftlftrecIdtn. God ft
.tj ge.... pen _ handtl op
te treden. De urd van de a,.-
...... _ di. F.1Mll ge-
bruikt _ Zijn gelovigen te
overtuigen. liegen .r dan ookniet _. _.p
El_rs z.gt Fildwell dat Je-

'zus Christus nooit het verkte-
zingsprov-'s zou gesteund
hebben. Jezus was geen ni cht.
Hij .. s geen pasci'ist.
Voor diegenen di. hiero"r zou-
den twijfelen. sla .r Ra.inen
1 en Mattheus Z5 op na. ,J(DrtOII
.... 1 de sfeer di. _,.tk. ~
de op _ voorlvond YIn de ver-
ki.zingen .. s er ten van dog-
.tisch Inti-kli"lt. De Ot-
_riten kregen vaM t all.r-
l.i hoeIttn de rekening gepre-
zenteerd voor het kr"'ren va"
de verzorgingsstAat en tegel1jk
worden z. voor de .,..1. af-
gang VIII_riu "rlntwoorde-
l1jk gesteld. Dit s.... _t
het twijfelachtige beleid dat
Carter gedurende Zij" _st-
terllfjn .... ft gevoerd. ts ver-
antwoonlel1jk voor de 0..-
kratische afflAt.

liberale ·senitoren en KOngres-'
1eden de nl11 ngen over de
rug zullen lopen.
En of ze in h... opzet gesl .....
Zijn? Van _ vijf geviseerde
MMtoren (Me ·Govwt,8qIl,
~ c...u..toJi .n ~)
ztj" .,. vi.,. (4)utt de senaat
glWipt.De tec:ltlttet dte doo,.
deze organi.stie .ardt ge-
bruikt is een glWijzigde YOni
vin wat _n in de verkoops-
psychologie. de IIOU-.éA-dt.-
tU.wt techniek IIGat.Men spoort
_nsen op die ook .Ir ooit
een kleine fi~iele bijdrl
ge hebben gel.verd voor Hn
of andere akti •• Per post wor-
den deze -.nsen dan 111_al
individueel opni .... benaderd.
In _ bri.f wordt .,." gezegd
dat ze in het verledtft bij
een bepaal_ topic (bY abor-
tus). b 11 jk hebben gege"n YI n
een grote betrokkenheid. 0.
di. reden wordt hen nogIIIlls
In hun financi.l. tn h...
politieke (in de vo... vin
...u.t te s~n op .ijnhter
Ju) ste ... gevraagd. Op de-
ze .. ni.r _rden grote .. SSI'S
vin Inders ongeTntresseerden
lan hun verleden herinnerd en
op di • .."ier c.gtvoNd tot
akti." gelngageerdetl rond
een bepaalde topic.
Etn laatste belingrijke groep
di. de o.oItratische afgang
hebbe" helpen btwrkenzij"
de ~c.Li.e&tA. Dit zijn
racliul. gelovigen di. bij
deze "rki,zingen voor het
.. rs tin de bres gesprongen
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REDAKTIE & MEDEWERKERS
'Hans Vandenbroeck . Paul Van Damme Jan Ver-
banck Leo Paesen Re11nde Baeten Frans
Smeets Danny Vandenbroucke· Bruno & Joris
'Leynse Pieter T'Jonck Jan Sempels Emmy
Desmet Erik Vanhaeren Kris De Stoop Kris
tien Van Hoolst Ingeborg Verplancke Leo
'Oe Broeck Peter De Jonge Bart Oemoor Jos
Van Orshoven Wannes Dirk De Naegel Johan
Seynave Lambert Sw.il1ens Francy Heremans
Dirk Vuy1steke . No!l De Herteleer Marcel
Meeus en vele anderen. En zoals U ziet naderen
we de vijftig.medewerkers, wat niet betekent
dat u zich van medewerking ontslagen moet ach-
ten, het blijft veel werk •.•(ook Difk Cos)
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S T U DI E FIN ANC IER I N G

SR PAKT SOCIALE SEKTOR HARD AAN
Onder dit IIOtto startte ~-
at 5. novtllber de wrttroep
socille stktoren-studiefinan-
ciering vin socille rlld. Zes
_nsen engageerden zich c. er
hard tegen Iin te glln.

koek dit de wrtnaers lIGgen
verorberen.
Besnoeiingen in de socille sek-
tor en inkri~ing vin de stu-
diebeurs is het .. , at voor
de studenten is voorbehoudtn.
Als je an even bedenkt at het
juist de beursstudenten zijn
die ..estil ten llste zijn vin
een wrk~rsgezin begrijp
je wel Wit voor een effekt dit
heeft op het gezinsbudget.
De SoIer's uitsprllk over de
illusie vin de dIIokrltisering
vin het onderwijs zll zo inder-
dlld vlug Wllrheid wordtn.

Het is ,., at Ille IIOgtlijke
.iddelen IIOtten Iingewend wor-
den c. het .ini_ Iin cIao-
krlttsertng dit er nog is te
vrijwlren en c. te vechten
voor etn volledige ct.okrlti-
sering vin het onderwijs.

Toen er in 1954 een tekort WIS
Iin kIders voor de industrie
en de hogere kllsse di. niet
-eer in eigen ringen kon vin-
den gingen d..okrltisering en
ekonc.ische doeleinden wonder-
wel hand in hand. Alles wrd
gedaan _ zovttl qelijk Ir-
beiderskinderen Iin de unief
te krijgen. Nu het spook vin
de kris is echter oven 1 rond-
w•• rt wil _n het doen voor-
ka.en Ilsof de deIIOkr.tisering
nu Ils .fgesloten kin beschouwd
worden. Mendoet .1 het lI0ge-
lijke Ol de bellngen v.n de
eigen kiste te vrijw.ren en ,I

d•• rvoor schrikt _n niët terug
_ te zwl.ien _t n... rus ctau-
sus, ing.ngsex .. ns enz.
Deze idee begint spijtig ge-
noeg ook binnen de universi-
teit veld te winnen. Bij de
opening vin het Ik."isch
jaar WiS het Illeen nog de
studenteftfrlktte die de deIIO-
kr.tisering vin het onderwijs
niet .ls afgesloten beschouw-
de. Dat dit ten doorn in het
oog WISvin De SOIer hebben
de feiten Ilalr ooit bewezen.
"ij Wlpenen ons Ol de strijd
te strijden ...

WAAROM GAA

WE IN HET

OFFENS lEF?

Besparingen zijn niet vin gis-
tem dit weten we .1 lang. die
besparingswoede kent echter op
dit nt etn nooit gezien
hoogtepunt.
Aan onze universiteit zien we
at de ALMprijsverhoging en
de huurprijsverhoging v.n de
universitaire residenties op
het progr ... st •• n. Het .ini-
sterie vin nationale opvoeding
_t .ls koploper Vlrd BoSlllns
heeft ook nog etn verr.ssing
in petto: een zogena..... r-
lijker herverdtltftft vin hef-Si-
së~fE6i---6iiiit-;~r studie:-
6iüriëi\7'-I)ë-.ii..tlturs g•• n
we zien verwinderen tot onge-
v.. r 60.000 frlnk.
Een'vergelijking .. t de situ.-
tie v.n de werknaers is hier
din ook niet ui t de 1ucht ge-
grepen.
Besnoeitngen in de sochle
zekerheid en lOOMItiging is
het .. , van de besdli_'de

UN lEF ALLEEN

VOOR EEN

EL ITE ?

Nee en nog etns nee. Iedereen
heeft recht op onderwijs 111
Je zou het nochtans niet ..er
geloven. Op de sochle dienst
wordt ~ ..er en ... r gecon-
fronteerd !lit studenten die
bijkOltnde leningen kOlen vr.-
gen OIdIt hun vlder wrkloos
is geworden en hun studiebeurs
niet..er toereikend ts.
leder bijkOltnde verhogin~ in
de soci.le sektor heeft etn
nef.st gevolg op het studenten
budget. Zulke toestanden lIGt-
ten langeklaagd worden.

OF OM TE HUILEN

EE
.... WERKGftOEdHet is i_rs niet onze bedoe-r. 11 '11tng Ga ~ie tnfo~ttedosster-

. tjes ui t te geven die .In het

O I E
..... I ET BEli .... Tletnde van het j.lr tn de vutl-r. r. nhblk verdwijnen. Het _ter-

il.l wllr we lan werken IIOtt
optt_ll gebrutkt kunnen wor-
den door de studentenbeweging.
Door steeds het h•• ,bare nl
te streven zoudtn we vlug be-
llndtn in parl .. ntair gadeba-
teer , door voor overleg te
pleiten, .ken we de studenten-
_SSI ~ddood en zullen we
ntets bereiken.
We weten i_rs dit er nog
wl geld is, dit we IIOCI wel

VIJFTI_GDUIZEND
·STUD. DAKLOOS

MAAR BEGINT

eisen kunnen stellen.
Trekken en sleuren zll het wor-
den, de ~ niet verliezen,
keer op keer opnteuw beginnen,
de studenten enthousiast .. -
ken, hen overtuigen van de
noodz.lk vin Iktie, v.n tnfor-
.. tie en 91 zo •• r door.
Keih.rd .tsschien ... r toch ...
De uitspr •• k v.n Luc HuYSse
op het A.S.R. weekend hou-
den we hier voor ogen: " A-'
pathie v.n de .. SSl zegt niets
over de -ss. zelf ... r we1
over de .nsen die deze .pa-
thie crefren."
En hier.ee is d.n het st.rt-
sein gegeven ...•.....

QI aan de zieke toestand een Dat is klaar en duidelijk (ge- I Depreeuw, psycholoog vin de
eindt te .. ken, werden een lukkig zijn we het d•• r over dienst voor studie-.dvies
.Intal Il,...ne oplossings- eens) .. nde zich te herinneren' d.t
richtingen na.r voren gescho- Resten er nog de inkc.sten. Dit er enkele j.ren terug nog een
ven door ol. Bauwens. l.t''! slilt voor.l op de ontvIngsten overschot WIS en d.t'_n toen
we de drte bellngrtjkste eens v.n de Al.. en de universtt.ire een daling vin het I.nt.l stu-
op ,een rtjtje zetten. residenties. Over de .l .. -prfj- denten verwlchtte binnen de
1. De R.V.S. vrllgt btjkOltnde zen wordt er elders in dit nua- kortste tijd (op dit ogenblik
gelden aan het .inisterie. Een .r verh.lld. .• stijgt dit Iintal nog Iltijd)
posittef .ntwoord is echter Oe proble..n worden tn de drie Dat het tegenovergestelde ... ,
een 111usie, .ldus Servotte voorstellen echter niet ten gron het gev.l is, kun je opuken
(vtce rektor). Indien er nog de aangepakt. In de geest v.n uit volgende par.fr.se: "We
enigzins geld vrijkc.t voor de beleidslijn v.n de A.S.R. zullen er dus rekening -ee .oe-
nationale opvoeding, dln zll deed de studentenfr.ktie d.n ten houden, d.t indien deze
dit onherroepelijk na.r het ook een voorstel. De R.V.S. trend verder •• nhoudt, we btn-
lUI) g.ln. Terecht natuurlijk zou een begrotingspost .oeten nen enige jlren IIOgelijks op-
Toch zll .een dergelijke I.n- kmren, gettteld: solidariteits nieuw _t een tekort •• n stu-
vrllg gedaln worden, .1 WIS bijdr.ge v.n de hogere kaders dentenk .. rs zouden kunnen te
het _Ir _ iatgene, w.t nu van de unief. Mtsschien lIGgen kllllpln hebben, zelfs rekentng
vin het rijk kOlt, te kunnen wij ons tn de toekOISt verheugen houdend _t de verhuis vin de
behouden. op etn hogere bezoekersdichtheid UCL~(werkingsversl.g centr.le
2. Er wordt gevrllgd Iin de :~:.~venver-.lde groep I.n de HVD,'75-'76)
unief (.In de rlld vin beheer) s. Het behoeft geen betoog dit voor-
of het tekort kan btjgepast Een vin de hoofdpunten op de al de buitenl.ndse studenten
worden. Dit geld zou dln utt 1gend. WIShet huisvestings- ( r ook buitenlanders in het
de tnschrijvtngsgelden kOltn probl.... Dat er in die sek- .lg n), en .. nsen .. t een dun·
w.t volgens de studtnttnfrlktte tor tets schort, kon je .1 le- ne geldbeugel, het sl.chtoffer
een aantal ona.n~ neven- zen in de vorige Veto. De toe- zullen worden v.n deze toestand.
effekten zou t.eeg brengen. stlnd is de volgende. Meer stu- Oe jongste evolutte v.n vr.lg
Hen dreigt i .. rs in een vi- denten bltjven na hun studtes en •• nbod, k.n t ... rs niet los-
cieuse ctrkel te gerlken in leuven. Er zijn ..er vrije gezien worden vin het fett dat
Na..... te de put vin studenten- verenigingen d.n p.kweg vijf er de n.tste jlren een exponen-
voorzteningen groter en groter jlar gel~. Deze werken .. t ttfle stijging is vin de huur-
wordt, zll ... n -eer en ..er BTK... rs en/qf gewetensbezwllr- prijzen.
geld IIOtten halen uit de in- den die op .. n of .ndere .. nier Dat de universitaire residen-
sChrtjvtngsgeldtn. Het zll een dik boYlft hun hoofd .oeten ties .. t financi"e .oeiltjkhe-
dln ook niet llng duren of hebben. Ook NUHOstudenten den te k~n hebben g dan
deze. laltste g.ln de hoogte in. hebben de llltSte jlren de ge- ook geen verbazing r wekken
Menhoudt dln ook in het .chter- woonte _ een woning te zoeken, Het is een probl op zichzelf
hoofd at verscht11ende heren zelfs .ls zij in of rond Leu- dit nog ten gronde z.l .oeten
hier I.n de universiwit ,n ven wonen. Itortoa, er is een onderzocht worden door Soc1l1e
elders te lande liggen te izen stijging vin de vrllg, zowel in Rlld.
op .. n forse verhogtng v.n de de parttkuliere Ils in de uni- Zo zie je ... r weer: het laatste
inschrijvtngsgelden. Da.rbij versit.ire sektor. AnderZijds woord over de huisvesting is nog
kOlt nog eens dit de studenten is er de '.Itste j.ren ook een niet gevillen;
in d.t gev.l hun etgen soci.le serieuze d.ling vin het Iinbod Op het einde v.n de verg.dering
sektor betllenl te beaerken: "tndustrt"e"-kot- werd de studteftnanciertng nog Rond 18.00 u. kl.pten we onze

b.zen trekken zich terug, de even onder de loupe genOltn boeken dicht _t een vrtelld ge-
~ ~kuiteve~_wo,rden beperkt, ,pedl'S ztjn kleiner in aant., Volgens de ' •• tste gegevens'zou- voel. Niettegenst •• nde de

n OIS n _ ucht ingej •• gd. din vroeger. den er tijdens de eerste ... nd slechte ftn.netele toest.nd,
Dit ruikt verdacht liberlil, en Oe studenten stelden din ook (oktober) -eer beurzen v w.s de gellOedsst_ing op de!::~1'Hier !:t~Ir k.n, .. g dat de universtteit dit hld en .tnder leningen uttg~:":~en verg.dering in geen jlren zo

I er op e e begrottngs- kunnen voorzien. Het gilt i.- ztjn, in vergelfjk-i .. t dezel- goed geweest. Zow.t iedereen
POS:" ~SIIOttd woNen. Het ,_rs c. etn evolutte, een trend fde periode v.n vor~ jaar liet ztch v.n zijn progressief-
gai ec ter steeds _ kletne be- Het is trouwens ook niet toe- Een en Indtr wordt in ve~nd ste· zijde zten, er IIOtsten t ..
:attn. Dt,belantrtJkste post, villig dit de unief totall geen gebrICht _t het toe'_nd Iin- I.. rs geen beslissingen genOltn
gel\j~ Jr'jk t. 1It voor der- greep ... r IIttft op de huhves- tal wrkloze ouders. Dit is op worden. De studenten zullen op

e pra en " et vatbalr. tfngSlllrkt in Leuven. zichzelf reeds z.. r verontrustend' hun hoede .oeten zijn.

Een werkterrein dit zo ui tge-
breid is .ls de soct.le sek-
tor kin ." .. n ... r efftctent
,*-rkt worden .ls je iedere
keer een concreet Iktteterrein
bespreekt en da.r .lle energte
in steekt. Dat was de conclu-
sie van de werkgroep. .
Op dit __ nt sta.t de Al'"
in de .ktualiteit. Een prijS-
verhoging kunnen we niet toe-
l.ten. Integendeel,.ls .. n
op het .tnisterie k.n eten
I.n 48 fr.nk, WI.~ k.n de
stl.t d.lr din bliJkb •• r wel
geld inpollpen en in de secta-
le sektoren nt et 11

Dit zijn ... r een pair vrlgen
wa.rop we _t de werkgroep een
serieus Intwoord willen zoeken.
Binnen dit en een .. Ind zou
er een klein dossiertje over
de AlM probletlltiek verschij-
nen.
De S.I. kunnen dln beschikken
over IkU_tertlll _ 1n hun
flkulteit... te werten.

Werkgroep socille
sektoren-studiefin-
.neiering

In de Duitse Bondsrepubliek
zijn tot nu toe vijftigduizend
studenten er niet in gesll.gd
een k.. r te vinden. Ze zijn
gedwongen tijdelijk hun intrek
te nelen bij vrienden of bij
hun ouders thuis te bli jven
wonen, en zijn v•• k d.gelijks
uren onderweg tussen hun huis
en de universiteit. De over-
koepelende Duitse studenten-
organis.tie VOSheeft 11 enige
.kties gevoerd Ol de publieke
opinie op deze .isstand Ittent
te _ken.

In de hoofds tad Bonn .11 een
1 jijn vijfduizend dakloze
stUdenten. De pliltselijke

grondr •• d ( i n de Bondsrepu-
bliek A4.t4 geheten) eist dit
de ge..ente veertig leegsta.n-
de panden voor jongerenhuis-
vesting bestelt. Provisori-
sche bijstand wordt verleend
door de kerktn die tal vin
sl.lppl.ltsen beschikbi.r
hebben ges te 1d•
Een deIonstrltieve Iktie vond
plilts in het stadje Bo-
chu. .. t vijduizend onbe-
huisde studenten, onder wie
drieduizend eerstej •• rs. Een
huurdersorglnfsltie en de lo-
kale Asta zetten in s.. nwer-
king _t de universitaire in-
stanties een tentenstand op,
die twee weken bleef sta.n.

•

richt de •• ndacht te trekken
op de drukkende woningnood.
Als geVOlg vin de .ktie heeft
de ge..ente de studenten nu
toesu.ing gegeven Ga groep-
gewijs hun intrek te naen in
goedkope huurwoningen .
Studenten uit Iochu. bezetten.
bovendien in s.. nwerting _t
een koat tee tegen de woning-
nood een l .. gs talnd pand, ats
protest tegen het letg llten
Staln Vin woonrui.u en tegen
het verbouwen vin betrekkel ij
voordtl1nge woningen tot lu-
kse Ippartelenten.
Oe lUie duurde .. n wek en
vond btj de bevolking een
5 ti g onthla 1. Meer dln vi
honderd Ioch ... rs verklilr-
den zich solidair. Tenslotte
werd bet pand echter toch
door de politie ontzet, hoe-
wel de krikers de burge..es-
ter tevoren hadden '.ten we-
ten dit ze uit zichzelf zou-
den vertrekken.
Soortgeltjke Ikttes vonden
ook elders plilts. De VOS
heeft .In de regering ver-
llngd dit binnen vijf j.lr
voor honderdduizend studen-
ten woonrut.te wordt gekre-
eerd. tegen betallbare huren
Een k._r bij partikul1eren
kost in dl BRD__ "tHl
.instens ISO Mlrk per ... nd,
terwijl een beurs op zijn
hoogst 620 Mlrk bedraagt.

: R•• d v.n studentenvoor-
zi eni ngen, RVS, koördi neert
de socille politiek v.n de
studenten. Deze soci.le polt-
tiek wordt weerspiegeld in de
sociale sektor.
De rl.d bestalt uit vijf verte-
genwoordigers vin het IClde-
.i sch persontt 1, het ptrsontt 1
vin de studentenvoorzieningen
en de studenten.
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NAY-IONALE VROUWEN
11 november,de dag dat de 3xll actie een record-
cijfer van zeventig miljoen binnenhaalde,de dag
dat ons land de Libiërs leerde schieten,de dag
dat dè oudstrijders hun platgeknepen tube koper-
poets uit de kast haalden,maar ook de dag waarop
de verschillende groeperingen binnen de vrouwen-
beweging voorde negende keer hun ideeën en stra-
tegieën uitwisselden.
Tema van dit gebeuren,dat doorging in het ons
welbekende Leuvense Maria Theresiacollege, was
dit jaar:"Vrouwen tegen geweld" ..Toen om tien uur
stiot deze feestelijke happening van stapel liep,
was er reeds een massa mensen aan de ingang samen-
gestroomd:vooral jonge vrouwen,enkele mannen en
een trosje kinderen. Naast het Leuvense vrouwen-
koor,de teatergroep "Het Trojaanse Paard" een
paneldiskussie, een vrouwenfilmfestival,en work-
shops, werd er doorlopend informatie verstrekt
in een ontzaglijke hoeveelheid standjes die di-
verse strekkingen binnen het feminisme vertegen-
woordigden. Met de resten op tafel,een stapel
foldertjes,kranten en pamfletten allerhande blik-
ken wij op haar terug:de nationale vrouwendag.

KLITORIA de Irgultnten die de ftlrtnis-
ti sch. hoofdpersonages un-
hillden Ils verdediging tern
hun Intapi s ten waren vr1
interessInt. aar dit neat
ni.t W9 dat aan het eigen-
lijk. dotl vin dit 1oI1-tea-
ter werd voorbijgegaln. Voor
de .. ste ... taurspeelsters
WISde verl.id1ng te groot c.
hun tegenspel.rs niet te over-
donderen .t fa1nistische
teorieln • .at zich ui.~te in

.. !\'m...........=-~_.........~.·
TROJAANSE PAARD
In de trlditie vin het bevrij-
dinpthtlter nalr de .thocIt
vin Augusto 8011. wurbij
het 1HIb11ekin de zlll .. -
speelt.brlcht de toneelgroep
Het Trojlanse '1Ird het ulf-
geschreven stuk IK IC)U VANJOU.
Zulke thtlterexperi.nten heb-
ben Ils vereiste dit _nsen
uit de zlll zich op het toneel
galn inleven in een bepallde
persoon of situatie. zodlt
er etn inzicht kin groeien.
zow 1 voor het betrokken i n-
dividu Ils voor de rest vin
het publ1ek. Dit besef zou dan
logischerwijze .,.ten vertilld
lIfOf'den in een herkenning vin
de voorgestelde. ffktfeve per-
SOMgft of toestanden fn je
,....,. c.gevfng. zodat een
houding t.O.V. de werkel1jk-
hefd ...-kktlfjk.r kl~ bepaald
1IfOf'den.
De thtItergr'OlP lpeelde een
eerste 1 ri.., verschtll ....
de Sceftll rin een jonge
vrouw achtetWllVOlgens door
broer ....... lt., en m_trY." OW'Irtufgcl .ordt • VIn
....r pl ... opnf_ te ...
ltuderen af te zi Hiertoe
WI"'dt ze _ter t of Gft-_ ....._-~
subtf.,. psychische ... ,cl-
pl .. fng .... rcIoor z. te
drongen _relt fn de klus
rolpatronen. Ifj de twtdt
opyoerf ng vin de sketch werd
vin het 'lIIWIZfge publ1ek ver-
wacht dat z. het hoofdpersona-
ge. Rosetje. gfngen vervingen.
Wf. nf.t .kkoord was _t het
Iktfev.rloop. riep eenvoudig
·stop·. kw.- na.r voren en
... dil 1111lts in vin dl oor-
spronk.lijk. of de reeds door
i_nd uit de z•• l verv.ngen
protagonfst.
Dit verliep vrij vlot -
zo vlot zelfs dat voor ten
enk.l tafereel ... r li.fst
zeven verschill.nde Ros.tj.s
elkalr opvolgden. Wit op pa-
pier nogal indrut.ekkend k.n
overk~n ••• r in werkelijk-
heid het toneel z.lf .kti.-
loos en dus eentonig ... kte.
Hi..... wt 11en we nt.t z~
dat het .xperi.nt totall de
II1st in gtng. integendeel.

••andere 11 dln niet scheefge-
trokken·leefsituatie. Kolt
durbij nog dat deze.~rgUien-
ten telkens opni ... herlll.'d
werden en .n begrijpt dat
het ge,," 1 ten erv voorspe1-
ba.r tintje kreeg. ondanks
het grote tal.nt v.n de be-
roepsakteurs die bl.ken te be-
schikken over een verbluff.nd
.anpassinpverwogen en wi.ns
replieken getuigden v.n een
diep inzicht en.voor.'.ervi-
ring.
Zoals reeds gesuggereerd bleef
echter de ontllskering vin
het swtiel. geweld Ichter-
wege•• nkele goede pogingen
niet te na geflten.
In de diskussie .chter.f
wierp een lid Vin h.t Trojl.ns.
PI.rd op dat de re.ktie uit-
bleef .ls gevolg van het niet
onderkennen v.n deu vo~n
v.n gewe1dp l.gt ng. Vo1gens
ha.r zijn .,..,. en financi.,.
ch.ntage ..... ipul.t1 •• het be-
tuttel.n en de ·z.chte· verne-
dering zoUer een inherent_1 v." .,kt verMuding dat
een adtlcWlte reIltti. erop
quasi ~lijk 11 gawrden,
tetwtlllte zoals de ka.rten op
dit _t li..... V.rande-
rt", 1" deze "tultle 11 op
, ..... terII1j ... tuurlijk wel
..-lijk.
lilt ... dufdelijk zfjn dat
Ut HOU VAl JOU. nfet in Mt
IItnst door dl ....... prtki "'.
een zeer ... rdevol • ....,t~t
is. dat wij echter ni.r in
opti.,. a.tandi~ kon-
den bijwnen. wegens het on-
vef'lltjdeltjke , .... i in een
overbevolkte Aul. en het con-
stante in- en uitlopen v.n
gefnteressttrden. De na.1d-
dlgvoorstel1tng. di •• chter
gesloten deUJeft zou plilts-
vi~, 1t~t he~ II!sw ~r-__ n.

FI LMINISME
Het publiek kreeg op deze dlg
ook de klns 011 een aantil
fil.s over feministische pro-
bl .. n... r bepalld over ge-
we1dp1egi ng op vrouwen. te
glln zien. Blijkbllr werd .
deze k.ns din ook gretig Iin-
gegrepen wint he~ d•• rtoe be-
stelde loklil WIS telkens .f-
gel.den vol. Dit bewijst wel
degelijk dat ook de vrouwen-

.......... - . - -
............. i Ij, ,. ••••.•

.-

fil. een z.. r rui .. bellng-
stelling.gen1et. V.len vroe-
gen zich dln ook .f wa.~
deze prenten z.lden of nooit
de alternati.ve. Jut staln
de .. ss.c1rcuits bereik.n.
0. geringe ca.llrci.,iteit
zal op deze vralg wel een .nt-
woord zijn. Ondanks. of wel-
licht. dank zij. deze ni.t-
c~rci"e 'Ird. w.s wat ge-
dr•• id werd vin hoge kwaliteit.
Inhoudtltjk .,th.lII. op het
c1~(1'" =ct Y. i.,._.~,
.. rtln. -
zullen ook hier wel een 'be-
llngrijke'rol gespeeld hebben.
De eerste f11.: ·Von wegen
schicks.l· (Door het noodlot
bepaal d) hebben we wegens
tijdsgebrek op deze .. r d.n
goed gevulde dlg niet kunnen
bijwonen. Het noYellbern_r
v.n L11ith levert ons .chter
voldoende info~tie die wij
hi.r dln ook grllg overne.n.
De regisseur. Helga Rei"'is-
ter. h.d Ils opzet de .chts-
verhoudingen binnen het gezin
en binnen rel.ties in het 11-
~n I.n de kalk te ste".n.
Hoofdpersonage is Irtne Rlko-
witz. 48 j.ar. __ r v.n 4
kinderen en gescheiden van
hur .. n. Z. vertelt vol zelf-
kritiek en .t grote openhlrt-
igheid over de probl_n die
ze heeft in hur gezin .n hoe
u probeert deze .,.11ijkhe-
den te overwinntn • Ze voert
twistgesprekken .t ha.r .. n
die zich verschutlt .chter
zijn hobbi.s en _t dat
zijn d.gelijkst onderdrukktng
bepu 1d wr4t door het noodlot.
IrtM _t getroffen unzi ...
hot .... r beide oudste dochters
zich sa. .t ..... ,., ....
tegen Mar ktrwI. HIIr j0ng-
ste dochter cIu .... t.egen be-
schrijft hür voorstelltng

v.n vrijheid: ook zij wil thuts
wegga.n c. een .igen '.ven op
te boWln ••• r zonder het
kont.kt .t ha.r _der te ver-
breken. lij wt 1 proberen ge-
zin en beroep te t_tneren
en .... leY'ttl te l.iden dat
.. r hoop en totka.t biedt
clan d.t v.n Irtne.

·ot. Macht der Minner ht di.
Geduld der Fr... n· (Het geduld
vu mMMft ti •• dtt dlr
.IA •• ~Jti,~. __ ~
bijgewOond.0 -1. -",,'d
hi.r wellicht de correcte tena.
w.nt in dit dokudr.. speel-
den YrOIMfI di. z.lf ooit ttn
vluchthuis .ls enige ui~
z.gen. de situati.s die zij
•• n den lijve hebben ondervon-
den. Door di t procHt 15 ein-
e.ste Cristina Ptrinciol1 er
in gesla.gd een bijzonder wa.r-
heidsgetrotM en zeer schrijn-
end bet 1d te gev.n v.n de on-
derdrukk i ng en vrouwenlIishln-
deling binnen rellties.
Het gegeven is tegelijk een-
voudig en cCIIIIPlex. .
Eenvoudig is de eigenlijke in-
houd: een vrouw ne .. t nl vijf
jlar II1shandeling het besluit
hlar .n te verlaten. wat uit-
eraard een eno~ dosis ~
vergt. Ma Ill.rl.i bes la.ll-
ringen _t .dYOlc.ten en gere-
chteltjkt instanties. tijde-
lijk. oplossingen Ils vlucht-
huizen en innerlijke spanning-
en betreff.nde kind .... tschap-
pelijk. no~n en vrijheid
zien we ha.r uiteindeltjk in
een leef ......... chap wa.r z.
voor het .. rst weer .... even-
wicht vindt in zichzelf en
ha.r .... ring.
CoIIplex echter zfjn de conclu-
li .. en canseq .... ti.. di. ut t
dtzt .... _ te puren zijn.
De voortdurende c:hantege op

vro.. en kind door de .n. de
patern.,istische en sa. rond-
uit .fWijzende houding vin so-
ci.le voorzieningen. de stil-
zwtjgeftdt berusting. ook na
~ing v.n de fatteft.
VIII de vrfendtnlcring v.n de
.n.z1jn slechts enkele v.n
de probl .. n die opgeworpen
wrdIft. V.rder rekent dez.
fil. If .t de ~ .ls zou
een .. n· die zijn vrouw II1s-
handelt .... op zichz.lf ltaand
nrschtjnsel ztjn ..... ,"toor-_, _......... lul ~l",-
d1ge .... 1..... dt. zCIWIlop
fysisch Ils op psychisdI vlak
te situeren zijn. wrdtn dui-
delijk ge",~ i" .... toe
taltteft Yin ntill1dati •• n
verlchting voor de vrouw.

Oe Nederllndse fil. ·V.rkrlch-
ting· stond Ils l'ltste op hetprogr_. Hi.rin vertelden
YrCMMII van verschillende leef-
tijd hun .igen .rvlr1ngen en
hoe ze door ftn of .. r .. nnen
op strllt of thuis. door beken-
den of onbek.nden verkr.cht
zijn en hoe hun c.gIving en
de off1ci'l. instanties d.lr-
op reigeerden. Oeze gesprek-
k.n werden Ifgewiss.'d door
interviews .. t ~sen die be-
roepsh.,ve _t verkr.chting '.
te .k.n hebben. Het gehet 1
werd voorzien VIII ka.llflta.r
wa.rbij .n di.per inging op
d••• tschappeltjke .n indi-
viduel. k.nten v.n de z•• k.
Het wordt in .,k gev.l duide-
liJk dat' verkr.chting IItnder
.t seks dan wel .t .... l5i.
en -.dit te .kIft _ft. De
ftl. biedt geen paskl.re op-
loslfngen voor het probl_
en besteedt geen .... cht UIl
.lternatieve hul,..rlenf",
.ar ... ft wel Ylltl unkno-
ptnppunteft tot disk.lf ••

• ••••••••• til ••••• ..



DAG T.E LEUVE·N
DE VROUW
IN DEKRISIS

politieke tegenstellingen heen
verenigen rond ttn aktiepunt.
Voorlopig bestaat deze aktie
uit een briefkaartenprojekt.
Hartens en de Wulf .,.ten zo'n
20 000 briefkaarten op hun
bureau krijgen .t de tekst:

·Gisteren droegen de werken-
de vrouwen bij tot de bloei
van de gouden jaren zestig.
Hun bijdrage aan belasting-
en en sociale zekerheid ver-
hoogde onze welvaart en ons
welzijn. Vandaag in de kri-
sis wil de regering bespa-
ren. Akkoord, maar niet op
de rug van de zwaksten, en
dat zijn de werkloze vrou-
wen. Wil men van de solida-
riteit een eenrichtingsver-
keer maken? Dat ne.n wij
niet. Vrijwaar ons recht op
arbeid en werklozensteun."

Het Komitee stelt wel dat het
hier niet bij ..g blijven. De
aktie moet breder en harder
worden, en de enorme MOeilijk-
heid: het gebrek aan infonla-
tie uit de hogere, onbereik-
bare (IIInnen-) regionen lIOet
allereers t overwonnen worden.

F~oc analyseert geweld tegen
vrouwen als onverbrekelijk
verbonden met, voortvloeiend
uit,de maatschappelijke struk-
turen. Zo is fysiek geweld een
ekstre .. uiting van het inge-
bakken .isprijzen tegenover
vrouwen. Struktureel geweld
vindt zijn bevestiging in de
eko~ische krisis. Er ~a.t
terug een offfensief op gang
rond de Kinder-KUche-Kirche
ideën; een verscherpi ng van
een reaktionaire mentaliteit.
FellSoc roept daarOlIlsamen met
all. 11n1tse vro...ngroeperfn-

rn op voor dl betoging van
lIIIart1981. De'eisen'kon-

centreren zich op gelijke be-
handeling van man en vrouw in
het arbeidsproces, abortus uit
het strafrecht en aan terugbe-
t~lingstarief, en een vrijwa-
ring en verbetering van de
werkgelegenheid voor vrouwen
en kollektieve sociale voor-
zieningen.

nokvol auditoriu. voor het
pannel gesprek "strategiHn te-
gen geweld binnen de fe~inis-
ische bewegi ng" .

ter ons een snel fluister-
gesprek: "Mamma, is hier nou
die fil~?" ·Nee, we gaan
hier praten over de pappa's
die de ma... 's pijn doen."
"En wat doen die mamma's dan?"
"Ah, die leren judo of karate
ofzo om zich te verdedigen."
Waarop zoonl'ef on~iddellijk
een woest indianengehuil aan-
heft.
Zeven vrouwen achter de mikro-
foons, een gemengd publiek in
de zaal. En daarop komt reak-
tie: een vrouw protesteert te-

de aanwezigheid van mannen
het th... een specifieke

vrouwenproblematiek zou zijn.
Onbehaaglijk geschuifel over
stoelen, geroezemoes. Voorzit-
ster Renêe.van Mechelen vraagt
wie het ermee eens is, er
komt weinig bijval. OIdat man-
nen toch op de vrouwendag aan-
wezig zijn, omdat het the.a zo
algemeen ts en omdat ook IIIIn-
nen alleen lIIIarbaat kunne,!
hebben bij de diskussie, I09In
ze blijven. Wat ons nogal evi-
dent leek.

STRU~TUREEL
GEWELD
Het fe~inisme is er gedurend-
de afgelopen jaren in geslaagd
het taboe rond verkrachti ng en

shandeling te doorbreken.De-
ze vormen van geweld zijn.nu al
instens bepraatbaar geworden,

wat alvast een voorwaarde is om
aan een oplossing te werken.
Geweld tegen vrouwen is echter
méér dan dat alleen. Als vrouw
sta je emotioneel voortdurend
onder druk van het subtiele ge-
weld van kleinerende opmerkin-
gen, de chantage van mannen
die met een zoen of een kado-
tje konflikten willen ·oplos-
sen". De rol van porno, rekla-
me, schoolboeken als rolbeves-
tigend of-versterkend staat
ook al buiten .kijf. Geweld zit
echter ook struktureel ~n onze
samenleving in~bouwd.

Precies deze VOni van geweld
liep als een rode draad door
het hele debat; het geweld
onder de vorm van de ekonOllli-
sch~ krisis die een houding.
die de vrouw in het hoekje van
de nuttige huisvrouw drukt.
legitimeert.
Een agressieve politiek tegen-
over werkloze vrouwen , een
beperking van subsidi~ring van
sociale voorzieningen (dus ook
van krêches, restaurants, cen-
tra voor gezinsplanning) en
aktiegroepen ..• Alle zes de or-
ganisaties die aan het woord
kwamen wapenen zich hiertegen;
Vrouwen tegen Verkrachting,
Vluchthuizen,en Vrouwenhuizen
leggen daarbij nog de nadruk op
de individuele opvang mêt daar-
aan verbonden studie, aktie en
preyentieve initiatieven.

STRATEGIE

Over abortus kan nu, vergele-
ken met zo'n tien jaar gele-
den véél makkelijker gepraat
worden zonder een heleboel
woedende reakties uit te lok-
ken.. De vier etsen van het
Abo~lwillitu. klinken nu
niet meer ekstreem in onze
weliswaar onze) oren: Abortus
uit het strafrecht, de vrouw
beslist, abortus aan terugbe-
talingstarieven, een degelijk
uitgewerkt kontraceptivabe-
leid.
Het abortuskOllliteeziet ils
konkreet werkte-rrein voor de
nabije' toekÖlst het wetsvoor-
stel leona Detiêgé dat snel
weer op tafel zal koaen. ARen-
deringen die het beslissings-
recht van de vrouw in het ge-
drang kunnen brengen'moeten
afgewezen worden.'
De wetgeving in Belgi~ en in
andere Europese landen blijkt
schro.lijk ten achter te
zijn op de werkelijke situa-
tie.In '79 lieten 75 000 Bel-
gische vrouwen zich in Neder-
land aborteren.
Omdat abortus strafbaar,is
wordt een serieuze aanpak van
het probleem ekstra moeilijk.
Komt daar nog bij dat de cen-
tra voor gezinsplanning, waar
vrouwen die een abortus will-
len hulp krijgen natuurlijk
ook onder het besnoeiings.s
vallen.
Het Abortuskomitee zoekt aan-
sluiting bij de linkse Vrou-
weneenheid; en zij zien hun
heil ook in straatakties en
bewus'tmaking via de media.

'Dedrie overige organisaties,
VJtOUWVl tegen V~,
de. Vluc.h.tIwi.z en en de. VJtOl.IWf.n-
huizen zijn in eerste instan-
tie op een praktische aanpak
toegespitst.
De individuele aanpak lIOet
leiden tot een kollektieve
bewu1twording, en gepaard
gaan liet initiatieven die

preventief werken. Diskussie-
groepen, kursussen, akties en
andere konkrete inUiatieven
IIOeten verhinderen dat de wer-
king door individualisatie
zichzelf rekupereert en zo
een pleister op een houten
been wordt. Voorstellen voor
de zo broodnodi ge krtches en
andere kollektieve sociale
voorzieningen worden uitge-
werkt. Het aksent in de wer-
king .t vrouwen die liet hun
lIOeilijkheden a. raad ka.en,
ligt op zelfhulp.
Vrouwenhui zen werken aan de
opvang van vrouwen in nood, of
gewoon .t vrouwen die .t
elkaar willen praten, kursus-
sen willen volgen enz.
Vrouwen tegen Verkrachting
ste1t zich a15 doelde IIIYthes
rond verkrachting te door-
prikken aan de hand van fei-
ten; ook naar de offici~le
instanties toe: advokatuur,
politie, rijkswacht. Een
tweede terrein is de zelfver-
dediging. Vrouwen IIOeten le-
ren terug te vechten. Dat is
gerechtvaardigd a.dat ver-
krachting zo'n ekstre .. vo~
van geweld is; een totale
ontkenning van de hele per-
soon ••
De Vluchthuizen blijken dui-
delijk aan een grote nood te
beantwoorden. Sinds hun op-
richting kOlllensteeds .eer
vrouwen, .t of zonder kin4t-

E'aankloppen OIdat ze
r hun ..n II1shandeld .or-.

Oot hier is solidariteit let
andere vroUwen en vrowtnor-
genisaties het .atto. Een
initiatief dat "99 op stapel
stut iS het tlMedefuehuh.
een sluis tussen vluchthuis en
de stap terug in de ... tschap-
pij. De vrouwen worden na de
opvang niet aan hun lot over-
gelaten; IIn de "nazorg"
wOrdt veellIndacht besteed.

I :VOORSTELLEN
Als' pannel gesprek was het ge-
heel nogal IIIIt.Er was te
weinig tijd a. een zinvolle
diskussie .t de .' op gang
te brengen.
Wel werden op het einde, van-
uit een ge.eenschappelijk ge-
voel van solidariteit tegen-
over het regeringszwaard van
Da.akles dat boven de (werk-
loze) vrouw hangt een aantal
konkrete eisen gefor.uleerd.
In een pers.otie worden de
..atregelen van de regering
in verband .t de het stelt-
pelgeld van niet-ezinshoof-
den veroordeeld.
FeI60c vertegenwoordi gster
Harijke Colle zei vol over-
tuiging dat de vrouwen orwid-
dellijk de RVA-direkties 1IOe-
ten bezetten als er ingrij-
pende ..atregelen op de koord
kOllen.
Een ander voorstel: nog voor
Oe groots opgezette ..nifes-
tatie van 7 ..art '81 een
kal.'·betoging organiseren.
De vraag a. van de vakbonden
te eisen een werking rond
doppende vrouwen uit te bou-
wen .t volwaardige delegees
kon niet aanvaard worden;
vakbonden hebben hun aangrijp-
ingspunt nu een.aal in de fa-
brieken. Toch kunnen de vak-
bonden dit niet langer links
laten 11ggen. ~et s.t van
het KoII1 tee Vrouwenverzet
stelde dat naar aanl.iding
van de ka.ende Sluiting van
GAf in Sint-Niklaas (550
werknellll!rs, voomue 11jk
vrouwen) zeker zinvolle stap-
pen gezet .,.ten worden.
Op 17 novetëer plant het YOK
(Vro...n Overlegka.itee) een
krhtsvervadlrhtg, waarin de
verdere strategi. uitgeclok-
terd wordt.
Die zal alvast sukses heb-
ben bij dl .... zi91 vrouwen.
De hel. groep gaf blijk van
een grote solidariteit, een
vastberadenheid a. niet bij de
pakken te blijven zitten; zo
nodig harde akties te begin-
nen.

Ht..t KoIIIite.e. VJtOUWVIVeAzet
groepeert vrouwen van verschil-
lende politieke strekkingen.
.Het werd opgezet naar aanlei-
ding van de krisismaatregelen
in het regeerakkoord van de

pas saMengestelde regering,en
wil zioh ..t het goed omlijnde
probleem van de werkloze vrouw
in de krisis ..atregelen bezig-
houden. De heterogene samen-
stelling lokt binnen de vrou-
wenbeweging wel gemengde reak-
ties uit., die in het debat
niet aan de oppervlakte kwamen.
FemSoc oa vindt het dubieus
dat in het komitee ook vrou-
wen uf't de PVV zitten, gezien
het 0 Zijn .inst konservatief
te no men standpunt dat deze
partij in het werkloosheids-
vraagstuk inneemt. Vakbonds-
vrouwen kompromitteren zich
door met de burQerlf.lke Dartf;1-
en saeen te werken; de strijd
tegen repressieve maatregelen
tegenover werkloze vrouwen ka-
dert in de strijd van de hele
arbeidersbeweging tegen de kri-
sis. Andere groeperingen be-
schouwen hét dan weer als po-
sitief dat vrouwen zich door

'.
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VROUW· KIND... ?
Ze beklageR zich erover dat
in echtscheidingszaken in kort-
geding de vrouw bijna altijd
de kinderen toegewezen krijgt.
De justitie vertrekt nog
steeds van het vooroordeel dat
de vrouw de opvoeder bij uit-
stek zou zijn. Voor de vader
wordt het volgens hen geduren-
de de wachttijd voor de defi-
nitieve uitspraak (soms meer-
dere jaren) onmogelijk Ol echt
kontakt te houden met zijn kin-
deren. Temeer omdat het bezoek-
recht nogal eens geschonden
wordt, en aanklachten daarte-
gen hebben pas na een dik
jaar aanhoudend beklag gevolg.
De definitieve uitspraak valt
dan ook vaak pas als vader en
kind allang van elkaar ver-
vreemd zijn.

Financi"e argu.enten blijken
wel ~rg zwaar door te wegen.
Volgens BGHK worden, schulden
van beide partners, alimenta-
tie- en onderhoudsgeld leestal
door de man betaald, die daar-
door financieel soms in een
lastig parket komt. De vrouw
wordt nogal bitter afgeschil-
derd als profiterend van het
geld van de man, die zij ver-
laten heeft.

Blikvanger op deze vrouwendag
was de groep Belangenverdedi-
ging Gescheiden Kannen met Min-
derjarige Kinderen. Hun agres-
sieve en eenzijdige slogansj
"Rechtbank, poenbank voor vrou-
wen" , "Echtscheiding; vrouw
naar de rechtbank, man naar de
pijnbank- rechtvaardigden(?) ze
door hun gebrek aan voorberei-
ding.
De groep bestaat uit mannen
die ervoor ijveren hun finan-
ci~le en gerechter1ijke pro-
blemen uit de wereld te hel-
pen.

De problemen van deze mannen
gaan, zo zeggen ze, terug op
dat waar de vrouwenbeweging
ook voortdurend mee te kampen
hee'ftj (weer es) 'tletrollen-
patroon. Ook daarom kunnen ze
zich aansluiten bij werkings-
punten van het feminisme: het
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doorprikken van de vooroorde-
len iYJ1de ~uw aJs opvoeder,
financiële onafhankelijkheid
van de vrouw, een niet door
vooroordelen bepaalde recht-
spraak (vg1 flagrante uit-
spraken in echtscheidingspro-
cessen)
Kruciale en onbeantwoorde
vraag blijft natuurlijk of
deze protesterende ..nnen ook
voor hun echtscheiding zich
zo goed bewust waren van ro1-
lenpatronenj of ze hun taak
in het huishouden en als op-
voeder wel op zich namen.
Of is de vr.a9 naar hoede-
recht over de kinderen een
twistappel naar aanleiding van
frustraties en voornamelijk
financile beslommeringen?

BESLUIT
Deze negende vrouwendag was
alles bij mekaar een groot
sukses voor de 3 000 aanwezi-
gen. In een feestelijke sfeer
kreeg je een goed overzicht
van wat er aan feminisme
leeft in eigen land. De orga-
nisatie die zondermeer schit-
terend was had voor een dege-
lijk en gevarieerd programma
gezorgd dat werkelijk de
lIIOeite loonde. Jarmner genoeg
kon je niet alle aktiviteiten
meemaken omdat ze vaak op het
zelfde ogenblik startten. Dat
is natuurlijk moeilijk op te
lossen, zeker als de lokalen
te klein zijn om iets te or-
ganiseren voor alle aanwezi-
gen tegelijk.
Opvallend was verder nog dat
het pannel gesprek niet zo
goed van de grond kwam. Het
eigenlijke thema, strategiën
tegen geweld binnen de vrou-
wenbeweging, bleef beperkt
tot korte uiteenzettingen van
de verschillende organisaties.
Een echte diskussie bra
niet los.
Het Trojunse -Purd en het
Vrouwenkoor sloegen goed aan.
Een sukses.
Zoveel lOOnsen die het roerend
eens zijn over een stel fun-
damentele eisen voor bevrij-
ding, saoonges troomd voor een
blij weerzien, toetsen van er-
varingen,..enuitwerken van
plannen.
Volgend jaar zijn we er weer
bij.

FASCISME
IN
ONZE
OMGEVING

Gevaarlijk,

Studentikoos,

Integer?

Ons vorig nummer van Veto
kwam zeker niet te vroeg.
Toch niet als je ziet wat
studenten zo al aan lees-
voer in de handen gestopt
krijgen bij het .ver1aten van
auditoria.
Zo pleegde NSV (Nationalis-
tisch Studentenverbond) on-
langs een grof,be1edigend en
ongenuanceerd pa~f1et.

,De kronkels van het brein
van deze heren zijn op zijn
minst eigenaardig te noemen.
Vertrekkend van de taalperi-
kelen in ons land en van de
gebrekkige staatshervonling,
alsook van de zgn. ekonomi-
sche achteruitstelling van

• de Vlaamse geaeenschap gedu-
rende 150 jaar Belgi', komen
deze mensen ertoe wiJd om
zich heen tè slaan naar'a1-
les wat ruikt naar progres-
siever dan zijzelf.
Met name halen ze uit tegen
de LINKSEN,die naar hun zeg-
gen overal geinfi1treerd
zijn:T.V.,jeugdk1ubs,kerk,
universHei t ,...

Waren het echter niet deze
heren,die op 4 oktober te
Antwerpen met hun vaandels
achter die van de V.H.O.
opstapten 1
De slogans die ze meedroe-
gen waren gericht tegen de
integratie van gastabeiders;
tegen o.a. stemrecht voor
hen,tegen fundamentele demo-
kratische vrijheden.
In gestrekte draf bewogen
de falanxen der bruinhemden
zich naar het Zuid,waar zich
het arendsnest van Erikson
bevindt.Dit alles begeleid
door de antwerpse stadpoli-
tie.

•

Individuen,wiens id~en
slechts,wortel kunnen schie-
ten in een sfeer van provo-
katie en verwarring,vrij
spel geven,betekent toegeven
aan de ermee gepaard gaande
totalitaire verzuchtingen,
betekent meteen ook je lenen
voor een zeer gevaarlijk
politiek spel.



HET GELD
VAN DE KUL (2)
DE STAA TSTOELAGEN

In het eerste deel van deze
reeks over het geld van de
KUL, lazen we dat de unief
twee grote bronnen van in-
kOllSten heeft : de suats-
toelagen (of officieel gezegd
de werkingstoelagen vari de
staat) In de (eigen) pa-
tri.anilllinko.sten. De gewone
begroting .van de KUL geeft
een overzicht van de *dage-
lijkse* uitgaven van beheer,
onderwijs en onderzoek van de
unief.
In deze twede bijdrage leest
DIen hoe de suatstoelagen be-
rekend ~rden en waarvoor ze
aan de KUL gebruikt worden.

de wet van 5 januari 1976,
betreffende de budgetui re
voorstellen 1975-'76, her-'
leidde dit aanul tot vier.
Tabel 1 geeft hiervan een
overzicht.
Het aanul subsidieerbare stu-
denten kOlit overeen liet het
aantal regel .. tig. ingeschre-
ven studenten.op 1 februari
van het voorgaande jaar.
Voor de KUL bedroeg dit aan-
ul op 1 februari 1979, dus
voor de toelagen van 1980 :
17.888. Het totaal aantal in-
geschreven studenten aan de
KUL bedraagt iets leer dan
21.000. Het versebt 1 is de
groep niet-betoelaagbare stu-
denten zoals trissers, studen-
ten van het speciaal baccalau-
reaat, studenten van bepaalde
doctoraten, aggregaatsstuden-

ten, ...
Voor de berekening van de
jaarlijkse staatstoelagen
wordt nog rekening gehouden
met een .i nilllUlll-en maxillUll-
basiscijfer. Ligt in een be-
paalde studierichting het
werkelijk aantal ingeschreven
studenten onder het minillUft-
basiscijfer, dan krijgt de
unief voor deze richting de
forfaitaire kostprijs verme-
nigvuldigd .. t dit .1ni.u..
Ugt daarentegen het·werke-

J. DE STAATSTOELAGEN : HET
FINANC IER INGSHECHAN ISME

Oe financiering van de ge-
~ne uitgaven van de uniefs
is ge rege1d liet de wet van
27 juli 1971, de financier-
ingswet. Het financierings-
algoritme is zeer eenvoudig:
de werkingstoelage van de
staat· forfaitaire kostprijs
per student x aantal subsi-
dieerbare studenten. Hieruit
volgt dat, hoe meer studenten
de unief telt, hoe meer geld
hij krijgt van de suat. Dit""'ul't du1del1jk a11l, po-
gingen tot werving van stu-
denten. .
Niettegenstaande het eenvou-
dig algoritme, zijn er in bei-
de faktoren van de vermenig-
vuldiging bijzondere specif;-
katies. Hen bepaalt een aan-
tal forfaitaire kostprijzen,
rekening houdend liet de evolu-
tie van de gemiddelde kost-
prijs van een student, telkens
voor een studierichting.
Hiervoor voert lllenhet begrip
'studiebegeleidingsnonl* (S8N)
in. Dit is de verhouding,tus-
sen het totaal aantal leden
van het onderwijzend en van
het wetenschappelijk personeel
dat deelneemt aan het onder-
wijs, uitgedrukt in eenheden
overeenstemmend met volledige
funkties (FTE.· fulltime equi-
valent), enerzijds, en het
aantal studenten anderzijds.
OvereenkomStig de SBN onder-
scheidde'men in de wet van
1971 vijf studierichtingen;

lijk aantal ingeschreven stu-
denten in een studierichting
boven het aaxi.u.basiscijfer,
dan wordt voor het studenten-
aantalboven dit aaxi.u. een
venlinderde forfaiuire kost-
priJs aangerekend waarbij
slechts de helft van de kost-
prijs voor ATP en werking
(zie volgende alinea) in aan-
lllerking ~rdt genOfllen.Het
aanul studenten dat onder
het ,.ui .. ligt behoort tot
de eerste schijf, het aantal
boven dit maxi.um behoort tot
de tweede schijf.

Oe staats toelagen worden op-
gedeeld in drie posten. Het
zijn:
1. het academisch en weten-
schappelijk personeel (AWP)
2. het administratief en
technisch personeel (ATP)
J. de werking.
Voor iedere post én per stu-
dieriChting wordt jaarlijks
bij KB de forfaitaire kost-
prijs van een student be-
paald, in totaal zijn er tlus
twaalf kostprijzen die samen
het betoelagingsschema vor-
men. Tabel 2 geeft ter illu-
stratie het betoelagingssche-
ma voor 1980. Oe forfaitaire
kostprijzen Voor ANP worden

GROEP ISBN STUDIEJAREN

A I 1/14

B I 1/9

C I 1/6

o I 1/6

- kand, lic en doct van
h~ne wetenschappen

- kand, lic en doet van
wetellschappen, l.O.

- kand van
toeg.wet., bouwwet., geneesk.
tandh., diergeneesk., fal"llll.

- lic, graden en doet van
toeg.wet., geneesk., tandh.,
diergeneesk.,'farma.

- graden en doct van
landbouwwetenschappen

,
Tabel J

(in 1.000 Y)

BESTANonCJ.EN
TOTAAL

11 I 6.627

AANTAL
ISUItSl OJft.lCll.\II~;

STUOlHTlN
OP 1/2/7~

STUDU;-

RlCUrING

1. l!S~.348

CATH.OHll!
A.W.P. I A.T.P.

1.U3.l51
lei .197

WY.RIaNc.;STO~:I.ACEI 831.093 I 9b.<4U I 216.597
liUI'I·L.A'tl.3<4 8.979 . 7.:U8 -

~ .
TOTAAL A 840.072 l02.G79 1 21(1.597

~:RI(JN"STOLL.\"E 8011.9':0 :!C5.856 282.935
SUPPL. AHr .H '.7H! 18.590 ----- ---- --TOTAAl. IJ 815.650 20C.<4C6 282.935

WUlK' NCSTO~:LACI:: 043.818 26C.~OO 257.452
SUI'PI..Allf.3,1 1).953 19.~~5 -----
TOTMLC 650.771 28-1.495 25'1.452

Wf.nI(IH"STOt:l,AG~: 54.423 19.176 I 14.119
SUI·i-r.. JllI'f.34 688 1.<450 -
TOTAAL 11 55.011 20.621> I 14.119

9.015

C I 2.993

D I 253

1. 335.7:;1
27.306 studierichting A1IIP ATP WERKING

--
1.303.037 A 92.190 14,380 32.627

1.16~. 71.
B 143.405 55.379 63.731

20.~48 C .. 215.108 106.246 103.415I D 215.109 75.7" 55.BOB
1.192.718 -

87 •7 u ..IlI.!r.l..
2.038 studierichting A : ..xi~s1sc1jfer : 4262

8~.7561 aantal studenten : 9015

I'I~;RKWC

Tabel 2---

LIJST VAM DE fUST VGOItICOMEIU AflDRTI... • •
.. ~ '\.,. 1~

AaMtldle ....
au.... u AuMtldle RIad
Raad yeti ...... r
Rud voor:. Studentenvoorzieni..,.
Faculteitsrud '
o..,&rteaÎWltI .....
PenlllllftteOndinrijs eo.isste
Hoger Instituut voor de VijsbetMrte
Ec~sche en Toegepaste tc""'sct.e ...tlftlcMppen
Instituut Li~lijke ~leidi",
Instituut ....... Talen
Hoger Instituut Voor de Arileid
Un{~erstutr Stuclte8ur:eeu ,
Dienst Universitair onderwijs
Aca.ische Personeel
Wetensdlappel1jk PersoMeI
Adiinistrltief aft Technisch Personeel
ACIcte.1sdl aft tenschlppelijk Personeel
Vastbenoead tlftlc..... Ujk Personee 1
Tijdelijk tlftlchlppèiijk Personeel
Alg..... StudentenRaId
Kringrlld
Sociale RlIeI
Alg ...... Vergadering

7·--
. AR
BAR
RvB
RvS
FR
OR
POC
HIV
ETEV
ILO
ILT
HIVA
USB
DUO
AP
WP
ATP
AWP
VWP
TWP
ASR
KR
SR
AV

Tabel 5

rt FACUL TE ITEN EN INSTITUTEN ~

.
3.73~:370

schUf AWP ATP WERKING

TOTALEN I 17.8118 IWEllkJN(;!1','CJt:LM:!;12.336.274 ():!4.9~3 771.103
~UPPL.AIIT. 34 25.230 47.2!13 - 72.4119 1 t 9015 x·92.19O 4262 x 14.380 4262 x 32.627

----
AI.Gt:WHlNT01ML 12.301.510 ei'/2.246 771.103 3.1104.859

2 4753 x 7.190 4753 x 16.314

totaal 831.092.850 95.461.630 216.596.716_.

GROEP ~_~mHlJ4ANE ItERK.REOiT -

WETENSCHAPPEN H.I.W.
RECHT (LIK)

E.T.E.W.

POl I SOC
PSYCHO I ~G

'.

GROEP
POSITIEVE ~
WETENSCHAPPEN

WETENSOW'PEN (LIIO

TOEG ... WEr.
l.NCI8DUW

GENEES.. (LIK I
L-I INST. FARMC. IET.

I.L.O.
DIENSTEN SUlIRJEP EXACT •WET •
INT!RD!SC!PL. R!S.C!NT. It.

I.L.T.
H.I.V.A.

rl ALGEMENE DIENSTEN I
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN (LIK)

RECTORAAT

U.S.B.
VICE-RfCTORAAT

PLANBLREAU

STOOENTENSECRETMIMT

ARCHIEF
ALGEr'4EEN BfHEER

i-

I-

LOGISTIEKE DIENSTEN (LIK)
BIBLIOTHEEKCENTRAlE
REKENCENTRI.t'I

AUDIO-VISUELE DIENST

D.U.O.

H TECHNISCHE DIENSTEN (lilt)

H PAROCI:UE (UK)

Li DIVERSE ALGEMENf VOORZIENINGEN (LIK):
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WETE SCHAP
Wetenschap en Samenleving is vele mensen nog onbekend. Onterecht overigens, want het
gaat om een studiegroep die al jaren aktief is aan de K.U.l. en die zo langzamerhand
respektabele geloofsbrieven kan voorleggen. Vier-vijf jaar geleden begon de groep onder

- de naam "Wetenschapskritiek" met het organiseren van konferenties en köllowia. Vorig
jaar werd gepubliceerd rond thema's als "computer, privacy, tewerkstelling" en "gene-
tische manipulatie en zijn gevolgen". Thema's die duidelijk maken waar het om gaat: de
gevolgen van wetenschappelijk onderzoek voor individu en maatschappij, en omgekeerd, de
gevolgen van de maatschappelijke strukturen voor het wetenschappelijk onderzoek. Weten-
schapskritiek, wetenschapsfilosofie ••.•kon het vroeger nog ver klinken en erg onpraktisch,
nu nadert de praktijk ~et'rasse schreden. Want hoorden we daar niets over de invoering
van een "studieonderdeel Wetenschap en Samenleving" ? Een progranmaverzwar1ng temeer of
lIeindelijk iets zinnigs" ? Hennan Roelants vertelde ons over het jongste projekt van de
groep Wetenschap en Samenleving.

~

c »
»
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HERMAN ROELMTS : Ik WHt niet
of ge eigeltjk hierGp ·de beste
plaats zijt. Ik ..rk nog altijd
.. _t die groep in Heverlee,
..ar het initiatief ,alt efgen-
lfjk uft vin ..nsen die als as-
sfstent of als onderzoeker ..r-
ken fn de verschfllende fakul-
teften VIA de posftfeve ..ten-
schappen, vooril uit de weten-
schappen en de Toegepaste
Wetenschappen. Het fs erg be-
llngrfjk vfnd ik zelf, dat het
niet uitgalt v.n een filosofisch
instituut, ... r v.n de ..nsen
die uit de speci.lfteiten en de
onderzoeksrichtfngen ka-en.
Olll'a- k.n het OOk op hee1 w.t ~
• priori steun rekenen v.n die
..nsen ginder.

SPECIALISAT IE
1l1O •
zo'n projekt gebr.cht? Is et een
leemte in de opleidingen van de
positieve wetenschappen 1
HE~ ROELANTS : Er is inder-
da.d een l.. te. Ha.r weinfg
v.kken in het progr.... zljn
niet strikt ..tensch.ppelijk,
en die weinige v.kken beh.nde-
len ofwel r heel zijdeltngs
de probl tiek v.n -wetensch.p
en samenleving·, ofwel hel.... l
niet. V.kken .,s ..tensch.ps-
filosofie en ethiek hebben
hun eigen probl~n. De weten-
schapsfilosofie v.n deze eeuw
is vooral bezig ..t het soort
kennis d.t de wetensch.pvoort-
brengt, de rechtv••rdiging v.n
die kennis, een kritische .f-
standn... da.rtegenover ook.
O.t is nog niet typiSCh de pro-
bl tiek van wetensch.p en
s nleving. U.nt inderd••d.
·wetensch.p· is een'woord dat
..t veelbetekenissen gebruikt
wordt. Dat is een aanbrt ken-
nissen dië ..nberefkt. dat zfjn
speci.le soorten onderzoeken,
d.t zfjn dfe onderzoeken zelf,
d.t fs een bep••'d geTnstftu-
tfon.lfseerd socf••l kader,
d.t fs een ..chts.fddel. enffn
de wetensch.p k.n v.n .lles zfjn
en de banden tussen het weten-
sch.ppelfjk onderzoek en
onderwfjs enerzfjds en de ge-
... nsch.p Inderzijds zijn nu
ongetwijfeld veel nluwer d.n
ze vroeger ooit ge.eest zijn.
VIndaar dit ..n vond dat de
confront.Ue _t d.t soort pro-
bl.. n een onderdeel IIOeSt
vor.en van de basisopleiding.
Dat w.s de bedoeHng v.n d1t
projekt.

ERNSTIG
VETO: Zijn jullie vertrokken
vanuit een bepaalde ..atschap-
piJvfsie ?

HEIIWI ROELMTS : .Het is altijd
.,.11 ijk te zeggen Wit de ..at-
schappijvisie zou zijn dfe
daar achter zft. Een expH-
ciete visie vindt ge ook niet
in het geschreven voorstel.
V.t je da.r wel vindt is de
bedoeling, ftIIIf!ltjk·het be-
vorderen v.n inzicht, st.nd-
puntbepllt .ng en dudwerke-
lijke inzet·. En die dingen
dienen zelf Ol -het verlnt-
woorde h.ndelen v.n de stu-
derende en de .fgestudeerde in
zijn ..atschl~lijke functie
te bevo"",..n. De idee, dat

degenen eHe z1ch wetenschap-
pelijk gekw...n zouden .,.ten
verantwoordelijk staan in
w.t" ze doen tegenover de
...tschappij is een belang-
rijke visie, ..ar die kan ..t
ta-.ltjk uiteenlopende ide-
ologilln s...ngllln.

BEDRIJ F
VETO: Eigenlijk zit je
da.nIet dirkt in het debat
rond de,wa.rdenvrfjhefd v.n
de wetensc~ap •.•
HERMAN ROELANTS : We1, .. ar
dat is voor vele ..nsen een
hêtt dfccussfepunt. erg ide-
ologfsch gel.den ook. Ik
herinner .fj overl••tst nog
een .rtfkel gelezen te hebben
van Teller, die A.erikaanse
atoc.fn1cus die ve,..ntwor-
..H#:............. ..,_
bom is de V.S. Die na. een
standpunt in dat vele mensen
innemen. zo van. er is geen
wetenschappelijke of geen
technische uitvinding die
niet goed of kwaad k.n gebruikt
worden. Meteen zit ge in het
kl.ssfeke ding v.n "de weten-
schap fs .utOlltfsch goed en
alleen het gebruik d••rv.n
kan slecht of niet slecht
zijn· - het st.ndpunt v.n een
voUa.en waarderf rfje weten-
sch.p. Eventueel kan je d.t
fn abstr.cto volhouden. De
wetenschap wil kennis bereiken.
waarheid over de wereld,zfen
w.t de werkelijkheid fs. de ..-
chanis.en kennen v.n het functf-
onneren v.n de ...tsch.ppij. of
van de ..terie kennen. O.t is
.1, .... 1 juist - fn zekere zin.
Iedereen ga.t d••rover akkoord.
M.ar v.n de andere kant fs het
zo dat ge op dit ogenblfk, ..t
de wfjze wa.rop de wetensch.p
functioneert en fnstitutioneel
is uitgebouwd, niet ...r kunt
volhouden dat de wetensch.p
w••rde~ij is. Ze is het nfet.
Ze js te zeer gebonden a.n een
••ntal bel.ngen dfe niet .lleen
.a.r kennisbel.ngen zijn.
Ze IS gebonden ••n w.t ..n het
industrilel en het .ilftair
appar••t noe.t. In het r.pport
v.n SIPRI lees ik d.t 401 v.n
de wetensch.ps.ensen v.n de
wereld dfrekt of indirekt
betrokken zijn bfj.defensie-
doeleinden of bij eerder
.gressfeve doelefnden, OM het
tegenover defensie te zetten.
MI.r dan stelt ge u vr.gen.
O.n k.n je natuurlijk nfet
zeggen dat het wetensch.ps-
bedrijf .ls BEDRIJF w.arden-
vrij is, w.nt dat is het niet.
Als ak.~ikus kunt ge wel de
ideologie volhouden dat ge
eigenlijk kennis wilt bereiken,
en daardoor ..n abstr.ctie
..ken VIA de functie die ge
bekleedt, van allerlei dingen
die u inbeclclen-in de .. atschap-
pelijke kontekst en waar uw
onderzoek dus ook rechtstreeks
of onrechtstreeks in betrokken
is, zelfs .1 is het het ...st
fund...ntele onderzoek over de
kennfs v.n de stof, over de
kennis v.n het gedr.g v.n het
individu, over de strukturen
van grOepen of v.n ve-eenschap-
pen.
Ook .In de universiteit kOlt ge
voor de relele probl~n van
confrontatie tussen wetenschap
en struktuur v.n de s-.n-
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levfng te staan. En êên van de
centr.le filosofische elementen
die de mensen achter het
projekt stimuleerden was dat de
sterk akademfsche ideoloqfe,
de akademische ..nier w••rop
_n over wetenschap spreekt
.an deze universfteit een beet-
je .acht .fgebouwd worden.

AKADEMISCHE
VRIJHEID
VETO: De SOIer sprak in een
intervieuw over de universi-
teit als 'neutrale instantie',
als kritisch, objectief denk-
cent~ binnen de ..atschap-
pij, dat in feite verheven is
boven het lagere polftieke
gedoe.
HERMAN ROELMTS : Misschi.,. is
dat een beetje idealistisch
gesteld. De -.nsen die onder-.
zoek doen .an ..n universiteit
hebben in principe de IIOgIltjk-
heid - ik zeg wel ·in princi-
pe", want in vele gev.llen is

CONCRET
COLLOQUIUM
WETENSCHAP
EN SAMENLEVING
Op S nov.ber Jl. 110g in Aud.
De Molen een-tweede b1JetntalSt
door waaroP c-r:1iseerde We-
tenschap en leving (WIS)
studieonderdelen werde belfcht.
Prof. Arie Rip, fu"-ti ..r
C~ie en Salenleving te Lei-
den, gaf een overzicht v.n de
doelstellingen van bestaande
ViS-progr_'s in binnen- en
buitenland. Hij •• kte een on-
derschefd tussen drie doelstel-
lingen, die elk hun eigen ka-
r.kter hebben, en waar.n de
ver-.ngfng het uiteindelijke
uitzicht v.n een WIS-opleiding
bep.alt.
- De hu..nistische doelstelling,
het oude ideaal v.n de ·gebtl-
dete Mensch·, wordt door de
schoolse specialisatie op-
nieuw .ktueel. WiS contra.
v.kidiotie, zou je het kunnen
s_nv.tten.
- Een tweede doelstelling, de
·technocratische·, stelt vast
d.t de kritieke rel.tie tussen
wetenschap en slllenleving
nieuwe ...tsch.ppelijke func-
ties in het leven roept, die
een speciale scholfng vereisen
(telllfOrk, ·technology ISstSS-
_nt·, vertalen v.n wetensch.p-
pelijke kennis na.r een rui.
publiek). W'S levert die spe-
ci.le scholing.
- Een derde doelstelling Wlar-
v.n je bij het opzetten van een
WIS-onderdeel kan uitgaan is
de ·kritische·, die een akti-
vistische ondertoon heeft. Zij
wtl de studenten wijzen op de
grenzen en irr.tiOl'lllfteiten
van de wetenschap en van ha.r
...tschappelfjke gebruik. Zij
wil deze studenten ..t een kri-
tische zin doordringen.
Deze doelstellingen zijn niet
even belangrijk. Ze Zijn oot
niet altijd even sterk aa....
zig. Aan de studenten en het
oncIerw1jzend personeel Ol 111er
positfe t: kfezen.
Prof. Bfll Mill1.... ·Director
of CoIIbfnecl Studfes· te Leeds,
eindigde Zijn uiteenzetting
_t sc1ence-fict101'11chttgt
toestanden in een didactische
WAS videotape. Even SF-achttg
(alsnog) _t voor de u....
zigt K.U.L.-..nsen Zijn schets
over de 0... te Leeds gtNlU-
see.-deonderwtjstechnische hulp-
.iddelen hebben geklonten.
Kant-en-klaar l_""kketten
voor prof en student (..,.,_
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SAMENLEVING
het in de praktijk niet gere-
aliseerd - hebben 1n principe
de .agelijkheid al g~kke-
lijker kritfsch afstand te
ne.en, al hun steil uit te bren-
gen als ze dit zouden will.n.
Ze kunnen dit doen zonder uit
hun.-ht ontzet te vorden
of dit soort dingen. Van dit
standpunt uit vind ik het heel
belangrijk dit .r instellin-
gen zOils universiteiten zijn,
al .aet .. n in de praktijk
zeggen dit di. lIOge1fjkhefd
niet altfjd wordt benut, al
een .ufa1_ te gebruiken.
Mensen in de industrf., wllr
66It zeer belangrijk _ten-
schappelijk onderzoek gebeurt,
hebben die .ogelijlthedtn niet.
OIt is trowens Hn van de
redenen wu... ik zel' dit
oude begrip vin akadllrlsche
vrijhefd blij, verdedigen -
tot op zek.re hoogte uiter-
aard. Als akadal1sche vrij-
heid wl1lekeur betekent, dan
ben ik volk.. n in des-
akkoord. Trowens ""nlllte
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VRAGEN .••

les-), dia.ontage en videota-
pe tonen wegen waardoor was

- - 't1ef van

Henk V.rhooa
L~dIn) en
kunde en S., Universiteft van
_terdu) weidden tenslotte
uit over de respectievelijk.
didactische aanbreng van hun
cursussen.

DILEMMA 'S IN
DISCUSSIE
Op.erkelijk is dat in de dis-
cussies een paar constanten
te vinden zijn.
- Wanneer .aet zo'n vak wor-
den ingevoerd? In eerste of
.tweede kan? Hebben de studen-
ten dan .igen1fjk wel al genoeg
vakkennis al zich over die
.aeilijke dingen een verant-
woord oordeel te wo.... n ? M-
derzijds, wordt zo'n vak later
gegeven, vorwt het dan nog wel
een tegengewi ch· voor de ver-
worven 'technische' denktrant?
-Eerst k.nnen, dln praten- is
wellicht een uitst.l ad oaz-rt-
dIu~? .
- Als de ..atschappelijke as-
. pekten van een specialisat1e
_ten verdu1delijkt worden,
Wla... ze dan n1et integreren
in de bestaande cursussen ?
In de d1scuss1e ka.en op die
vraag twee antwoorden.
(a) Integratie kin, .. ar is
v.. l .ae11ijk.r. Integrati.
hee,t het voordeel du1de1fjk
te .. ken dat was en "wten-
schap puur· gIIn onderschei-
den zaken z1jn.
(b) WlS-spec1i11sten hebben
hun eigen, nuttfge optfû,
d1e waard 1s In s1ch bestu-
"rd te wordtn. Wltenschap-
pers bek1jUt! de _reld 1_rs
vanuit. tMorfevorwtng b1n-
nen hun wtenschap -. was-.en-
sen """r .....it de .. tschap-
pe1tjb konset.lttes van d1.
_tenschap.
ZOils de wrkgroep bekl..toont
is de d1scussie rond het invoe-
ren vin .. n WlS-stud1tonderdeel
e1genl tjk 11.. n inwijding in
de essent1e daI"an : nadtnQn
ov.r wat. waar. Wla.... hoe en
voor wie .. hier studerend
handt 1en.

Bruno LetjnH

i ••• II WAAR HET OVER GAAT I I
NOG ENKEL VOOR ~lfjk aansluiting lOet

worden gezocht bij -de eigen

~
POSITIEVE ervaring .n belevingswereld

~

van de student· (zoals dit .

WETENSCHAPPEN
heet). c.tat de .. l_rs
uit dherse richt1nfr ko- .:::» .. n .aet .. n z1ch b j vrij ..,al gMI" onderwrpen houden,
bv. -derdewreld probl_n·

Het projekt -studieonderdeel (wereldYotds.lprobl ....
Wetenschap en S..enleving- aangepaste technologie •• te.)
is vooralsnog beperkt tot de ~tenschap en bewapen1ng-,
positieve wetenschappen. "IIens .n .. ch1,.· ...

IIn de 2de kan heeft elk. Inleidende l1teratuur, hoor-
pos1t1.f-wetenschappelijke colleges (evt •• t gastspre-
richting te..tnste Hn niet ..- kers) en groepsbespreking wol-
pos1ti.f-wetenschappel ijk mn elltaar op. , , Ivak (.t uitzondtr1"9 vin de de SYSTEMTISCHE'ase wordt
Toegepaste Wetenschippen) • geprobeerd .. n pur belang-
s.s is dat vak verplicht, rijke di .. nsies vin de Weten- i •SalS is het een keuzevak. schap-en s..tnlev1ng probl ... -
Voorgesteld wordt overal een ti.k te a.lijnen.
systee. van 'keuzevakken in te Enkele historische cas. -
voeren dan wel te veral~- studi.s .n een overzicht van
nen. In Toeg. Wet. zou het aktuele inzichten en theor1fn
vak IDraalfilosofie vaan 2de 'worden vooral in hoorcolleges
kan verplaatst wordtn. De (12u) aangebracht. All.s .. t

C • I.._,kios' dus , .... ka• de nodige beperk1ngen ei ge.
ui t Hn aanbod buzevakken aan het curricuh .. Groepsbe- I C •eventuee 1 het van .... ten- spreking (4u· ••
schap en Salenl.ving·.
a.vang : 2 s.. steruren (30u/ De zgn. verwerkings'ase (6u)
jaar). Het vak zou voor alle laat je de vrijheid 0. .. t ee
fakulteiten uit de positieve groepje een thelll verder te
wtenschappen .... n ,inter,a- verkennen en een verslag (je)

__ -...... tr....-~..t, t..... , .. .....,..:
9Igeven •

Zoals het hier is sa.. nge- .-vat straalt het project van
ideal1s ... Iedereen die watIPEDAGOGISCHE liet groepswerk vertrouwd is

I
kent daarvan de probl ... n.
Voor- en nadel.n zullen door I IWERKVORMEN de studenten uit de onderwijs
c~issies .oeten worden af-
gewogen. Ze kunnen voor i n-

Het vak valt, technische ge-
for.atie terecht op kring-
raad (Van Evenstraat 2d, Ie

sproken, in 3 fasen uiteen. verd. tel 224438). Of bij
Een MOTIVERENDEfase(2x2u Hert Verlinden, Celes-
college en 2x2u groepswerk tijnenlaan 200 A, Heverlee. IafWisselend), waarin zoveel tel 23.58.21, toestel 1570. •

Academiejaar Akties
--

80/81 l°sem. - uitwerki~g .en indiening van
het voorstel tot programma-
wijziging bij de resp. POK's
uitwerking en indiening van
het voorstel tot financiering
(voor 81/82,82/33, ev. 83/84)

2°sem. - indien voorgaande voorstellen

Zpositief be~ntwoord worden,
verdere precisering van de ta-
ken en aanzoeken van medewer-
kers

81/82 (l°werk- eigenlijke ontwikkeling en op-
jaar) stelling van het W&S-vak

(voorbereiding modules e.d •..)

82/83 (2°werk- eerste testjaar (evaluatie
jaar) doorgaan of niet ?)

AKTUEEL
I I

TIMING VAN DE WERKGROEP

I I II
•



KWIS TAKS- - RAC·E •••

HANDICAP - RACE

ZeLfs (.:e vertr~8ine:8bocht kon ~/3.t:(.:n-
pech niet vcr~inderen. Razendsnel
scr-ouen vrij'::illir;cf.'s toe om een heL
pende hand toe to :::t<J}:cn(foto' s).

WOensdag 29 oktober. Hogeschool-,
plein: daar brandt,de 1.-p •
....st.l ..n oord van verpozing.
Tijdelijk ~chapen tot auto-
circuit. V.T.K. (Vlaa.se Tech-
nfsdle Kring). de faculteits-
kring van de ingeniéursstuden-
ten. organiseerden er ..n go-
kart- ofte kwis:taks-race.

LE MANS
Zeven wlgens Iin de start. be-
..nd .et negen faculteitskrin-
gen. Landbow en Gel'lllanse.
godsdienst en psychologie heb-
ben de handen in elkaar gesla-
gen. Of walr kleine kringen
groot kunnen zijn : geen kring-
ind1vidual1s_.
14.00 h. : Niet-ingenieursstu-
denten en V.T.K.-ers zelf MI-
ken zich op Ol de slopende,
negen uur durende race in te
zetten. En op die ..nier uit
te Mlken welke faculteit .et
de beste dij- en kuitspieren
door de wereld gaat. Het
startschot valt. De deelnemers
schieten weg.
17.00 h. : 3 h. ver. Nog een
hele weg af te leggen. Enkele
'incidenten' .et 'bijna-dode-
lijke' afloop voor argeloze
wandelaars in de 's Meiers-
straat hebben er de organisato-
ren toe genoopt intussen een
extra-vertragingsbocht in te
leggen. SOIIIige deelne.ers
...... zich i_rs in de 24 h.
YIn le Mans.

HANDICAP-
RACE
20.00 h. : Medica is reeds
la~ uitgevallen; 'Perd To-
tal , zoals dat in autobar-
goens heet. Geen nood. zij
zochten vertroosting bij de
de deelneem(st)ers van Ver-
pleegkunde. Ook V.T.K. bleef
niet yan pech gespaard. Zij
wisten hun wagentje te her-
stellen : met 143 ronden ach-
terstand terug in de branding.
23.00 h. : Het einde van een
lijdensweg, een ware handicap-
race. Uiteindelijke balans :
7 wagens. 7 wagens beschadigd
waarvan 2 aan de verwondingen
bezweken. Een zwik geSChaafde
lede.aten. Geen doden. Dankzij
etteliike balen stro.
Alles bij _kaar een n..iddag
pretentieloze ontspanning,
veel 'aMbiance' .et Mensen
van verschillende faculteiten
en een organisatie DI prlt
op te gaan. Afspraak volgend
jaar?

sfeer in ue 'pits' wan opperbest. Koortsachtige be~rij~
igheid in de standplaats van het team dat uiteindelijk het

~aken naar zich toe zou halen : landbou\'I/germaanse. I I

LANDBOUW
VERKOOP

EEN KURSUS
OF NOG EEN MANIER
OM SNEt RIJK. TE.

WORDEN
ZOlls gewoonlijk WIS het

reeds te lilt toen we verna-
.n wat er gebeurd was. In de
eerste kandId.tuur landbollif
scheikunde en geologie wordt
het vak wi skunde ge.eenschap-
pelijk gegeven door professor
verstrlelen. verbonden aan
het departNent wiskunde.
Dit betekendt dlt een 300-
tal studenten de kursus van
deze jonge professor .,.ten
kopen. En hier wringt nu net
het SChoentje: het' 1ste deel
van deze vierdelige kursus
is 318 blz. dik, handgeschre-
ven en venlenigvuldigd door
fotokopie. De desbetreffen-
de drukkerij is in studenten
kringen bekend en geprezen
om haar lage prijzen. Maar,
wathoorden we van de 1ste
kanners na de verkoop van
dit lste deel: prof. Ver-
straelen 'iet zich 550 fr.
per kursus betalen.

Onmogelijk. zegden we, dat
de drukkerij plots veel ..er
dan 1 fr per blad zou vra-
gen (1,75 fr om precies te
zijn). Ja, de kursus zag er
wel netjes uit, mooi inge-
bonden lieteen lichtblauwe
glazende kaft en het risiko
van niet-verkoop zou ook wel
verrekend zijn in de kost-
prijs, maar zeffs dan nog
leek ons deze kursus te duur

Een dag later kwa. ik per
toeval de betrokken profes-
sor tegen aan de ingang van
het boerekot. Op aijn vraag
hoe het kwam da~ zijn kursus
zo duur was, antwoordde hij
enigszins verwarrend, dat de
drukkerij wegens ekstra werk
voor zijn kursus een hogere
kostprijS had aangerekend.
Deze uitleg bevredigde ons,
het presidium van de landbouw
kring, geenszins en alzo be-
sloten we de\OnS welbekende
drukkerij de telefoneren.

Een vertrouw~ Mlar ge-
schrokken stellIIn de andere
kant van de lijn vertelde me
dat de verkoopsprijs van het
1ste deel van de kursus van
prof. Verstraelen 275 fr be-
droeg. Ons rekensa..etje was
snel gedaan: prof. Verstrae-
len steekt de helft van zijn
550 fr dure kursus in zijn
eigen portefeuillel Wil je
nog even verder rekenen .t
ons: een winst van 275 fr
per kursus, 300 studenten ko-
pende kursus, d.w.z. 82.500
fr zuivere winst voor een
prof. die zelfs geen tikker
ItIOetbeulen (handgeschreven
tekst 11)

We stonden perplex: een pro-
fessorvult zijn reeds dikke
beurs aan op de rug van on-
wetende eerstejllrs studenten
want hij geeft ons een ekskuus
dat door de drukkerij werd
tegengesproken. Ik bracht dit
ter sprake bij de dekaan van
de landbouwfakulteit, welke
_. doorzond naar de vice~
rektor Servotte. In de hal-
len beloofde de vice-rektor
Ie uitleg te vragen aan prof
Verstraelen, waarop ik ook
nog de eis uftte om dit

zeer ~kkelijk verdiende
• geld terug te geven IIn de
gedupeerde studenten. Dit
zou heel ..kkelijk kunnen ge-
beuren door het 2de dee 1 van
de kursus te verkopen IIn de
kostprijS lrin275 fr.

Drie dagen later kw.. de
gewaarschlJlfdejaarverlnt-
woordelijke van 1ste kin ons
verkondigen. dat prof. Ver-

straelen een intekenlijst
voor het 2de dee 1 deed rond
gun (het tweede deel zou
ook 1ets .eer dan 300 b1z
te11en en rond de 400 fr kos-
ten). OP.de Algetllne Raad van
de Landbollifkringhldden we
i... rs besloten dat .indien
aan de eis tot terugbetaling
niet werd voldaan we zelf
een ·piratenkursus· zouden
uitgeven.
Aanstonds werd de vice-rek-

tor opgebeld en deze had vol-
gend verhaal tje van de dure
prof gehoord. Oe prijs van
zijn kursus lag zo hoog 0.-
dat het 1ste deel op een veel
te groot aantal ekse.pla-

ren werd venaenigvuldigd,
nl. 500, terwijl er a~r
een 3OO-tal verkocht konden
worden. Die 550 fr diende dus
ook de kosten van niet ver-
kochte kursussen te dekken.

Het valt de'aandachtige
lezer direkt op dat deze
versie duidelijk afwijkt van
de vorige, die prof. Verstra-
lenons vertelde. Dit zorgde
ervoor dat het luchtje rond
deze zaak nog wat viezer
werd. Twee verschillende eks-
kuses in êên week is er êên
tevee 1.

Eens te meer klonk zijn
stem nogal onrustig. Die
brave .an van de drukkerij

ultte niet ten onrechte zijn
vrees dat deze zaak hun goe-
de naam in diskrediet zou
kunnen brengen, alhoewel ze
er helemaal geen schuld aan
hebben. Nogmaals diende hij

•echter de beweri ng van de
door ons nu welbekende prof •
te ontkrachten; het 1ste deel
van deze wiskundekursus werd
op 350 ekse.plaren gefotoko-
pi~erd en bovendienwordt het
risiko van de niet-verkoop
steeds verrekend in de ver-
kfOPsprijs. Zodus werd de bal
tëruggekaatst in het kamp van
prof Verstraelen .•• en ons.

wat k-nnen we nu doen? Best
gaan we nog eens let professor
Verstraelen zelf praten en wij-
zen we he. op de vele tegen-
spraken. Hopelijk krijgen we
van de drukkerij een kopij

van de rekenlng van het lste
deel. Dan is deze zaak .is-
schien in der minne te rege-
len/ Anders zullen we, zoals
wel vaker gebeurt, harder
moeten optreden .•. een pira-
tenkursus !? Maar dan hebben
de eerstejaars hun 275 fr
verloren.

Vervolg van dit spannende
..ar jaltltll!rgenoeg ware ver-
haal in een volgende VETO.

• VETO

OP

SCORPIO

woensdag van
20H30
tot

21HJ(t



PSYCHOLOGIE,'
OMBUDSERU
OF GEWENST

GE'DULD,
•

Eksamens staan nog ye~ af,
maar beslissingen i.v .•. het
examenverloop moeten nu reeds
genomen worden. Dat het anders
wel eens zou kunnen lIIislopen
voor de studenten b1ijk t ui t
de ervaring opgedaan aan de
fakulteit van pedagogie en
pSYChologie, Bijna naar jaar-
lijkse gewoonte wordt aldaar
de vraag inzake bevoegdheid

van de ombudsman op de tafel
geworpen.

EXAMENREGLE-
MENT
De odludsmensen regelen de
geschillen tussen studenten
en proffen tijdens de examen-
periode. In de praktijk kOalt
dit er vooral op neer dat de
studenten bij de ombudsman
uitstel voor examens trachten
te verkrijgen. Art. 12 van
het examenreglement zegt
hierover het volgende:
-Oe examinatoren en de stu-
denten houden zich strikt aan
de vastgestelde examenrege-
ling. Verschuivingen kunnen
alleen bij overmacht plaats-
vinden. In dat ~val treft de
ombudsman een nleuwe regeling."

De Akademische Raad van 5 mei
1980 werkte hiernaast nog aan
een aantal toepassingsmoda-
Hteiten uit 0 .a,
"De ombudsman kan autonoo
uitmaken of er in hoofde van
de betrokken examinandus al
din niet ove ... ~t "lIIMliSi

11 ""· .. _~ .
initiatief kan beslissen
tot het verschuiven van het
eXl_n."

HOE JE REGLE-
MENTEN KAN
OVERTREDEN
Het Is zeker niet de taak
van Veto, noch van de kringen
of van de studentenvertegen-
woordigers bovenstaande ti-
tel in praktijk om te zetten.
Evenmin vinden wij het onze
taak studenten na te trap-
pen die zich in noodsitu-
aties wel eens vergrijpen.
Wel is het onze taak om
voor iedere student zoveel
mogelijk rechten, gelijke
rechten zelfs, af te dwin-
gen. Dat dit nog veraf
staat laat hrt volgende
geval duidelijk uitschijnen.
Studente X meldde zich aan
op een examen, tien dagen
later dan haar examenrege-
liog aangaf. Oe prof in
kwestie handelt volgens ons
konsekwent met artikel 12
(de ombudsman beslist auto-
noom over overmacht en ui t-
stel) en weigert examen af
te nemen zonder toelating van
de ombudsman. Daar de stu-
dente niet kon aantonen dat
zij zich in een overmachts-
positie bevond en zij boven-
dien reeds herhaaldelijk te
laat examens had afgelegd
(welke dan telkens achteraf
door de ombudsman werden
geregulariseerd) besluit de
onDudsman ditmaal geen toe- •
lating meer te geven.
Geen éxAlIlêll dus •• .' töt ênkl! 1ê
professoren, beladen eet zeer
menselijke gevoelens de hoof-
den bij elkaar steken. In
een collegiale reflex beslis-
sen zij in de examenkommissie
dat om menselijke redenen d
deltberatie van studente X
uitgesteld wordt zodat zij
de kans heeft dat examen af
te leggen. Ook de vice-rektor
noemt de houding van de stu-
dente wel 1isbaar laakbaar en
haar handeling onwijs.maar
verpliCht toch aan. de prof
van te examl r

Goed, kan je zeggen. voor de
studente in kwestie. Inderdaad.
uiteindelijk is ze dan toch
geslaagd. ~
Goed, kan je eveneens zeggen,
onze proffen zijn dan blijk-
baar toch ook mensen.
Verkeerd, moet je zeggen, want
reglementen gelden blijkbaar
alleen voor studenten en niet
voor proffen in de examen-
kOllllissie.

GEVOLGEN

Het zou voordelig zijn voor de
studenten moesten ook alle
prOffen zich aan de reglementen
houden. Volgens ons en volgens
onze interpretatie van het
reglement is de ombudsman het
best geplaatst om te oordelen
over al dan niet uitstel geven.
Hij beschikt over de mogelijk-
heid om met het totale examen-
schema van de student rekening
te houden. Hij kan uitstel
verlenen zodanig dat het
examenverloop van andere stu-
denten niet in het gedrang
komt. Welnu, als proffen na ne-
getief advies van de OIMluds-
man toch uitstel verlenen,
dan zouden ze di t beter op
voorhand laten weten, zodat
alle studenten hiervan ge-
bruik kunnen uk.n. 06k degenen
die niet het lef hebben om
op eigen houtje naar de prof

, te gaan. In deze, situatie zou
cIe' funktie van di' OIIbûdSMn
.... ,.id ......... 'tot een nutte-
loos en overbodig tussenstadium.
Een tweede mogelijk gevolg van
de onduidelijke bevoegdheid van
de ombudsman is dat de tijd
waar de prof weigert op uitstel
in te gaan na toelating van de
ombudsman misschien niet leer
z6 veraf is.

ONZE HOUDING
De volksvergadering van psycho-
logie besliste dat het nu maar
eens moet dedaan zijn met dis-
kussies over interpretaties
van het reglement. Omdat er
geen ambivalentie moet inge-
bouwd worden eisen wij dat er
duidelijk gesteld wordt dat
alleen de ombudsman autonoo
6ëslist over uitstel.
(merk op dat er in het huidige
reglement niet staat dat de
prof niet autonoom kan beslis-
sen).
Daarbij moet er e~n duidelijke
gedragscode komen voor de
ombudsman ,en moet er de moge-
lijkheid zijn binnen de 24 uur
beroep aan te tekenen tegen de
oIItudsman bij een beroeps-
instantie waar ook een studen-
tenafvaardiging zeker nfet zou
bi j mi ss taan.
Alleen wanneer reglementen dui-
delijk zijn zullen studenten
en proffen weten waaraan ze
zich te houden hebben, en wor-
den diskOssies rond inter-
pretaties, die in dit geval
toevallig (1) in het voordeel
uitdraaiden van een studente
wiens vader ook een prof is en
bovendien nog goede vriendjes

t enkele leden van de
examenkommissie, vermeden.

voor de psychologiSChe kring,

'ol!1 Hertel eer •

•
BEELDVERSLAG INFODAG

INFO DAG AS'R
In het kader van de onthaalak-
tiviteiten voor eerstejaarsstu-
denten en naar aanleiding van
het begin van het acadeMiejaar,
organiseerde de Algemene Stu-
denten Raad een infodag op 22
oktober 11.
Het geheel had als bedoeling
het zeer brede spectrum van i-
dee!!n en stromingen dat in de
marge van de studentenbeweging
leeft te belichten.

In dat licht moet het 'initia-
tief dan ook gezien worden :
op de infomar,kt, die gedurende
de hele namiddag toegankelijk
was, waren stands te bezoeken
van ongeveer 60 organisaties -
studentenorganisaties en vrije
verenigingen - uit het Leuven-
se. Een dergelijk opzet is ze-
ker voor herhaling vatbaar.
Dat utijkt uit de immense ~on
van informatie waaruit door de
bezoekers kon geput worden, en
uit de merkwaardige confronta-
tie van idee!!n die op zo'n dag
plaatsvindt.

De ruime belangstelling van de
studenten voor wat er die mid-
dag aan wetenswaardigheden mee
te pikken viel in Al.. 11,
staat wel enigszins in schril
contrast met de belangstelling
van de diverse kringbesturen
voor deze manifestatie. Slechts
2 faculteitskringen, nl. poli-
tika en Catechetica, waren
waren er vertegenwoordigd. En
zij kunnen zeker niet de eni-
ge kringen zijn die iets te
bieden hebben aan het geheel
van de studentenbevolking, ook
d1e,van-andere-faculteiten.
'erder werden op een .. ting
de belangrijkste probleMen
waarmee de studenten op het
ogenblik geconfronteerd worden
bediscussieerd. Daarvan
brachten we reeds verslag
uit in ons vorig nummer, zoals
de fervente lezer wel zal ge-
merkt hebben.
De dag werd bes loten met een
geslaagd optreden van Scoo-
ter. De sfeer was denderend.
De opkomst was dan wel vrij
gering, maar daar is aan te
verhelpen, zo is ons verzekerd.
De A.S.R. heeft reeds kontakt
opgenomen met de Europese
voetbal federatie om in de toe-
komst geen voetbalmatchen llleer
te laten samenvallen met haar
manifestaties.

H.V.d.B. •

I , T
J •

'J'''' ,.

! .',..,. -



12
-

ONDERWI-JS
-

,.

ONDERWIJS
A·LLES
OPNIEUW
OF ALLEEN EEN STUK?
Het Auditorium Vesalius is een bakstenen ge-
bouw van vier verdiepingen. Het maakt deel
uit van de K.U.L.-campus Van Evenstraat -
Parkstraat. Hoog, hoekig, nauwelijks ramen
aan de zijkanten. De auditoria zijn met neon
verlic~t. Een universiteitsgebouw zoals er
.zovele zijn aan een gewone universiteit. Of
is die universiteit alleen maar gewoon door
ons gebrek aan over-de-grenzen-kijken ?
Illich zegt dat het anders kan. Maar kan het
anders? Worden er valabele alternatieven .
geboden ?
In een vorig artikel beschre-
ven we het "kreditpuntensys-
tee.". Het is een adnr1nistra-
tieve uatregel waarwe je
de lastigheidsgraad van cur-
sussen uitdrukt in het aan-
tal uren dat 'een' student
nodig heeft 011 erdoor te ko-
llen. En die uren worden ver-
volgens gelijkgesteld _t
'punten', kreditpunten (ook
wel kredituren of studiepun-
ten). Voorbeeld. Piessens
in l°kan T.W. (differentiaa1-
en integrulrekenen) vergt
vele uren studie, .. r dan
bv. M1js (Al ...... Scheikun-
de). Hadden _ "'... een kre-
dftpuntensystee.. dan kreeg
je voor een voldoende bfj
Piessens meer "kreditpunten"
dan voor een voldoende bij
Nijs. Zo eenvoudig is dat.
Edoch. die kreditpunten krij-
gen ..ar zin _t het oog op
het dip1a.a. Binnen een kre-
ditpuntensystee. (afk. KPS)
krijg je geen diplOM 'per
jaar' (of per 2,3 ••jaar) zo-
als bij ons ... ar per beno-
digde hoeveelheid kredi!S.
Zijn er 120 kredits nodig
voor een dip1a.a, dan zul
je het equivalent daarvan
in studie-uren en vakken lOe-
ten gewerkt hebben 011 aan
de bak te ka.n.
Zoals je ziet is de optiek
van een KPS verschillend
van die van ons jaarsystee..
Bij ons telt II1nder de tijd
dat je gewerkt hebt (for-

el criteriu.), dan dat je
een bepaal d cursussenpakket
Ils pakket hele..a1 'gezien'
hebt (inhoudelijk criteriUI).
"Kredits" bestaan in prin-
cipe op zich, ..ar een "vak"
bij ons .eakt deel uit van
een pakket. en een voldoen-
de is ..ar een voldoende
wanneer ook de rest van het
pakket _t succes doorlopen
werd. Misschien kOlithet
door 111tstgenoMde eigen-
aardigheid'dat er tegenwoor-
dig sporadisch over het KPS
wordt gerept. Vorig jaar was
er i_rs par1.. ntaire ak-
tiviteit in L & W rond de
vrijstelling op 10, 12 of
14. Zonder resultaat.
Maar het feit dat je een be-
paald 'vak niet ~er opnieuw
zou hoeven af te leggen wan-
neer je daar een voldoende
op haalde (..ar hoeveel is
dat 7), zou onlrtskenbaar af-
breuk doen 'aan ons jaar- en

.pakketsys tee••

NEDERLANDS
MODEL
Een ".soepele vrijstellingen-
regeling" is echter geen kre-
ditpuntensystee. (KPS). Es-
sentih 1 voor een KPS is
de tijdschatting.
In Nederland werkt _nt 011
redenen die straks worden uit-
eengezet, in sa.ige univer-
siteiten al gerui_ tijd _t
een soort KPS. Dat is het
geval voor L.iden, Nij_gen,
Univ.rsiteit van _terd .. ,

e.a. Een paar e1a.enten van
hun KPS zijn etn verduidelij-
king Wlard.
Meten hoeveel tijd studenten
besteden aan hun studies is
een kwestie van tijd, geld
en onderzoek. Ui~ken hoe-
veel tijd studenten aan hun
studies zouden moeten beste-
den is een beleidsbeslissing
waarbij enkele begrippen
lOeten worden verhelderd.
(1) NORMSTUDENT. Als je zegt
dat 'een' student x aantal
uren nodig heeft 011 Piessens
te blokken verwijs'" nlar
etn fiktief student UIl wie
je bepaalde wiskundige be-
gaafdheden toekent. Van die
student kan je aanne.n dat
hij "goed-geIOtiveerd, doel-
matig werkend. getalenteerd
is". of je kan h.. uit de
"getlidde1de" studenten kie-
zen. of ook nog ie..nd netEn
die "niet-gemotiveerd en wei-
nig bekwaa." is. De niet-ge-
IIIOtiveerdestudent doet lan-
ger over Piessens dan zijn
leergrage evenknie. Vanzelf-
sprekend. Het type student
dat je kiest. je normstudent
dus. heeft zijn konsekwen-
ties voor je omsChrijving
van de begrippen studielast
en normatieve studielast.
(2) STUDIELAST. Studielast
1S het aantal uren dat je
normstudent (die dus "goed",
"ge.idde1d: of "zwak" kan
zijn) werkt om een onderdeel
af te uken en zijn kredits
te halen.
(3) NORMATIEVE STUDIELAST.
Dit betreft het aantal uren
per jaar dat de normstudent
geacht wordt te werken. Als
je daarvoor de "goede" nonn-
student kiest. en deze 4Du
per week laat werken. kan
je je voorstellen dat heel
wat ".il1der goede" studenten.
6f liter uren per week lIIOeten
kloppen 6f achterop raken.
De keuze van de nOnlStudent
en de keuze van de nor.atieve
studielast lOeten dus in ver-
houding tot elkaar worden be-
schouwd. Anders vo1gen er
onge1~kken (slaagpercentages
van 251 en zo).
In Nederland heeft _n een
"goede· nOnlstudent gekozen.
Hij wordt verwacht 1700u per
jaar te werken. Dat is onge-
veer 40u per week over 42 we-
ken. Deze nonastudent kan sta-
tistisch omschreven worden.
Wanneer de tijden die studen-
ten nodig hadden 011 voor hun
ex~ns te slagen genoteerd
en gerangschikt worden. kan
-.n in deze verdeling statis-
tisch bepaalde posities aan-
wijzen. Hits vera1geDening
kan je zeggen dat de Neder-
landse be1eids~nsen voor hun
nonlStudent de (fictieve) stu-
dent gekozen hebben die snel-
ler studeert dan 751 van zijn
geslaagde ..destudenten. Daar-

e wou III!naansluiten bij
een rea11teit : toen reeds
liep de stud1eduur.;.inNeder-
land uit de hand~ -Slechts

I we'nigen .akten hun stu-
dies in de voorziene tijd
rond.
De rapporten die de invoering
van een KPS en van de 1700
uren nol"llbepleitten werden
in 1974 en 1975 gepubliceerd
door de COHO (Ca..issie Wie-
gel"Slla).De redenen die ze
voor hun standpunt aangaven
laten ons de filosofie van
een KPS kennen.

SYSTEEMBEHEERSING
Volgens S. Wieger~ 1fgt de
"prf.ire betekenis van een
studiepuntenstelsel· (- KPS,
red.) in ·de waarde die het
heeft als instrument voor sys-
tel!llbeheersing·. (p•70)
Tegenover ·systeelbeheersing·
stelt hij de huidige chaos.
de "s~tomen van falende
systeemcontrole· die duide-
lijk worden in de hoge uit-
valscijfers. de lange getid-
de1de studieduur. de grote
divergentie tussen cursus-
duur en studieduur. de on-
overzic~telijke toestanden
zowel voor studenten als voor
docenten. (p.68)

I' De oorzaken van deze chaos
liggen voor de hand: de na-
oor1ogse univers itaire expan-
sie maakte van de universi-
teit een ..ssa-universiteit
en de stijgende studiedruk.
zelf een gevolg van de expan-
sie van de wetenschap en van
een gebrek aan evaluatie van
de opleidingen. deed de rest.
Een KPS zou deze evolutie
terugschroeven. Het omschrij-
ven van de nor.student en het
vergelijken van de subjec-
tieve studielast (het aantal
uren dat de nor.student over
het curricu1u. doet) met de
normatieve studielast (het
aantal uren dat hij er zou
IIOeten over doen) zou duide-
lijk maken 6f er iets mis
was met de studiedruk. zo ja.
in welke richting. Studenten
zouden beter _ten hoe z.

I~ opschoten ~t hun studies.
de studieduur zou klaarder
kunnen .worden omschreven.
Een recent gepubliceerde
evaluatieve studie rond het
KPS in Nederland (M.Jacobs.
1979) leert ons dat de Com-
missie WiegerslDl een denkfout
maakte door te onderstellen
dat je liet nOnll!ring ook ef-
fektief kontrole verkrijgt.
Zelf had ze trouwens al be-
klemtoond dat een KPS niet
mêêr doet dan bestaande nor-
men expliciteren. Ook bij ons
(zonder KPS) schat len (met
de natte vinger weliswaar)
dat Piessens. x uren werk kost
en dat het curricu1u. onder-
hand wel zwaar genoeg is.
M.Jacobs vergelijkt enkele
Nederlandse universiteiten
mêt een KPS met dito z6nder
een KPS. Hun sne11er-dan-
751 studenten blijken inder-
daad een studieduur te heb-
ben die met de officif1e
samenvalt. Op dat vlak is de
nOnl dus goed gekozen. Haar
dezelfde vaststelling geldt
ook voor universiteiten zon-
der KPS. .
Eveneens zijn er geen aan-
wijzfngen voor het "syste__
beheersend effekt- van een
KPS. Studievertraging en -on-
derbreking blijven net zo
goed optreden. "Waarschijnlijk
heeft studieonderbreking
andere oorzaken. zoa1s gebrek
aan motivatie of persoon-
lijke OMStandigheden." (M.Ja-
cobs. p.326) Meteen kan
echter ook een argllllenttêgen
het KPS worden weerlegt :
blijkbaar verlengt het KPS
de studieduur NIET.
Samenvattend: Een KPS is
nuttig bij het bepalen van
een rechtvaardige studielast.
maar niet noodzakelijk. Wel
getuigen studenten van ~-
sterdam en Ntjmegen dat het
KPS onenigheden over de stu-
dielast "in een bespreekbaar
kader" plaatst.

MAAT
Als 2° gebruiksmogelijkheid
van een KPS schoof de C~is-
sie Wiegersma indertijd de
mogelijkheid naar voren om
aan de hand van een KPS de op-
leidingen aan verschillende
instellingen tegenover elkaar
af te wegen. om op die manier
~un gelijkwaardigheid te ver-
zekeren. In Belgi! een pre-

~ai r punt voorwaar, Wint een
stok in het hoenderhok van
onze gepacificeerde universf-
taire concurrentie.
Wanneer dit punt betrokken
wordt op de lIOgel1jkheid a.
vrijgesteld te worden van be-
paalde vakken bij de overgang
van richting tot richting of
van fnste11ing tot instelling.
kan len gerust stellen dat
de bestaande fnfo...1e rege-
lingen voor uitbreiding en
formalisering vatbaar zijn
(cfr. Wetsontwerp Akad. Grad ••
art. 10). Dok in de V.S. wordt
de transfer van gepresteerde
uren (credits) tussen instel-
lingen pas na onderhandelingen
"gelegaliseerd" (of juist
niet). Ons komt het voor dat
een exp1icitering van gangba-
re normen nauwelijks .er kan
doen dan het verscherpen van
bestaande tegenstellingen.
Hoewel uiteraard de overgang
van universiteit naar NUHO
een ernstig - en op te lossen -
probleem blijft.

CONCLUSIES
Een KPS, meer speCifiek een
systeem van studielastbepa-
ling. heeft de voordelen die
hierboven zijn geschetst.
Nuchterweg moet je toch zeg-
gen dat het KPS aan geen van
de fundamentele problemen van
ons huidige onderwijs raakt.
Het werkt niet in op de kri-
tieke relatie tussen de in-
dividuele motivatie en een
gegeven traditie van weten-
schap. Het houdt geen verband
met de paradox van het onder-
wijzen - iemand zich een eigen
llening laten vo,..n door hem
te vertellen wat jij denkt
juist te zijn. Het draagt
nauwelijks (en dan nog zeer
indirekt) b1j tot de indivi-
dualisering van het onderricht.
Het KPS een rationalisering
van het onderwijs 7 Kosten
en MOeite· besparen door .er

vrijstellingen te werlenen,
door dl sbldt ..... te beper-
ken 7 Mogelijk. DI tIIut f
van het (intunen ,".l1en)
·Ontwerp van _te ... cact.1scM
graden •••• van 20.08.79 (Me-
IIOrie y.n Toelichting) sdlijnt
het te s...........:
"Het wordt .ogelijk "" sys-
te.. van credt ts in te v0e-
ren. De _t blijft voor elke
graad een .ini~r vast-
stellen die aan de studi'n
voorbereidend tot die graad,
dient gewijd te worden. Ge-
zien eve.. l de verdeling in
proeven .vervangen wordt door
de vereiste van een z.ker
aantal getuigschriften di,
op onderdelen v.n progr .... 's
betrekking hebbt, .ordt niet
lleerper studiejaar, _1 per
onderdeel van progr het
aantal toeytlaten ex ns be-
paa1d ••••.
Haar eigen11jk ko-t etn kre-
ditpuntensysteel pas tot zijn
recht daar Wlar het zijn
historische oorsprong heeft
gehad : in zijn ca.binat1e
lieteen keuzesysteel. Ter-
wijl ook precies daar zijn
slechtste kanten duidelijk
worden : een tendens naar
overspecialisatie en stof-
accumulatie en een tendens
(niet .indtr dan nu) na.r
kredits-a.-de-kredits. Uit-
eindelijk is .r _1 wat .. r
nodig a. onz. onderwijskwa-
liteit te verbeteren.

Bruno Leijnse
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têlll·m
NAAR EEN (H)ORDE
VAN JOURNALISTEN?
Momenteel is er een op zijn zachtst gezegd
merkwaardige aktie aan de gang op het cen-
trum voor communicatiewetenschappen (CECOWE).
Studenten protesteren er met name tegen de
modaliteiten'van het programma in de licen-
tiejaren van. het depar.tement Communicatiewe-
tenschappen. Onder de hoofding "CeCoWe res-
pekteer jezelf en schaf het BD af !" ver-
spreidde een aktiekommitte, gepatroneerd
door de fakulteitskring POLITICA een pamflet.
Waar is het hem om te doen? •
In de fakulteit der Sociale Weten- aanvang van volgend aka~ie-'
schappen (Pol & Sec). OP het depar- jaar.
tement communicatiewetenschapoen Dit alles, de aktie en de ge-
kan je als afgestudeerde van een stelde ,isen, zou kaderen in
andere fakulteit een bijkomend di- een penlanente bezinning a.-
ploma behalen door de twee licentie trent k.. 1itatief beter ~

'.jaren te volgen. OM toegelaten te derwijs.(sic)
worden tot deze studies moet je CORPOR ATISME
evenwel qeen bijkomende kandidaats- r\1
proef afleggen. Het volqen van de Hierbij rijst natuurlijk de
licenties op zich geeft recht op het vraag in hoever een dergelijk
Bijzonder DiplOMa, de twistappel' standpunt in _zen bijdraagt
in de hele discussie. I tot een uitzuiveren v.n een
Volgens de aktievoerende student~ situatie voor zover daar kri-
is deze regeling oorzaak van de ver- tiek op bestaat. De et."..,-
laging van 'de kwaliteitvan het on- sche krisis en de daan.te
derwijs in de licenties COllll.wet. gepaard g.... hoge _rItloos-
Als redenen halen zij hiervoor het heid.orden in het ~let
feit aan dat de BO'ers over het al- aa"!J89reper1_ te stellendat
gemeen geen sociaa1-wetenschappe11jk e .ktie niet louter corpar.·
voorbereidende opleidinQ gehad heb- tistisch yan ••rd is.
ben. Bovendien de toenemende geta1- Vraag is ,~l in hoever
sterkte van de,BD'ers die een aantal de redenering die hier ,...akt
praktische onaangenallllheden!liet wordt, verschilt van ... lte
zich brengt: het hervallen in die ~akt .ordt door de
lIassaonderwijs en hoorcolleges. voorstanders van de invoering
bemoeilijkte en oninteressante van een ~ atau.w. in
SeMinaries. het onto§anke1ijk wor- de doktoraatsjaren v.n de fa-
den van stages. ku1teit geneeskunde. Een ver"-
De gevolgen zijn volgens de be- hoging van het stuclentena.n-
trokkenen even duidelijk als' tal tout court zou i_rs net
onver.ijdel1jk : een deva1uat1e dezelfde gevolgen op pedago-
van het diploma, met daaraan ge- gisch vlak hebben. Vanuit
koppe1d een ongunstige plaats die hoek btk,ken is een ~is
op de arbeidsurkt. aan solidariteit. zoals ten
De eisen: op lange tenDijn de toon gespreid door de aktie-
afschaffing van het BD. Twee voerenden. een geva.rlijke
overgangsrua.rege1en zijn tendens en bovendien ....ktionair
voor het aktiekoanittee onont- tal).ard. DI oorzaken y.n de
beerlijk : 1. een scheiding van u1d1ge ek."..,sche krisis
de lessen tussen BD en l1cen- zullen ... rsdlijnl1jk niet .1-
ties, zodat het onderwijs niet doend best........... door
meer aangepast zou worden aan een ~_ dat
het niveau van de BD studenten enkel tegen s,.,ta.tn yan een
2. een verstrenging van de toe- fe....... i.. ·•
latingsvoorwaarden van bij de
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Als je het studentenpubliek
in o~nschouw nee.t blijkt
dat nog.l gediff.rentieerd te
zijn. Het _rtwa.rdive is ech-
ter dat '1' binnen de f.cul-
teiten heel Wit "I' ow.......-
ste.ing blijkt te bestaan
tussen de types studenten. De
ingeni.urs bijvoorbeeld sChij-
nen een .rg "-Dg_ groep te
vo..... en zijn bovendien een
wat v,.._. eend in de uni-
versitaire bijt. netj.s .f-
gezonderd in h.t Hev.rlees.
ghetto.
Z. hebben de na_ .fslovers
te zijn en bovendien (oer?)-
.. v~ ...... ~
~an •.• [ndan
spreekt .. n nog niet v.n hun
-naar het schijnt- vrij beden-
kelijke politiek. en soci.l.

fs, hoe kalt dat?
Al eens eerder is in deze ko-
l~ .. s~. 1IP1........
het wezen v.n de ingenfeurs-
stOdent -dat dan op b.sis v.n
een vesprek .. t de .-on i toren
van het k.ndidatuurcentn.. Be-
doeld stukje deed -in bep •• lde
kringen- nog.l w.t stof opw•• i-
·en. ".1' voor.leer verder te
• g•• n geven we hier nog even in
het kort WHr wat de h.ren 110-
niloren ventileerden.

-ingenieurstudenten halen hun
IIOtiv.ti. uit de studi.s -.n
sich· d.ar ze geen WHt zou-
den hebben v.n hun l.tere be-
roepssitu.ti •. Bov.ndien zor-
gen de reputatie va. ·zware
studi.s· en het ingangsex ... n
.rvoor dat een (inderd .. d)
vrij ....... groep wiskundig
begalfden'overblijft.

het gevolg: winig probl..,.
_t de studies en 0. di. re-
den ook winig vragen dllr-
o.trent. OoIt winig vragen
over zin ... onzin vin de stu-
dies .... t i .... ieurs zich
.in di. _te _t haft studi ..
zouden . ...-...z.1vigeft dit
di. voor ... overa.. Ils
"WIt ze altijd hadden will ...
doen·.

-Ze wNn nogal hard: _n
IGtt '1' hen z.lfs op wijz.n
dit ze ook een beetje -.n
l.ven.

-De ingenieur is .... z_r ob-
jecti.f i_nd. De .. teri.
.... ft .n.. 11 voor "- be-
sHst en 11 .t hij te doen
heeft is de w_tigheclen .r-
vin opsporen en deze opti-
.. 11 toepassen. Een z.. r kll-
re kijk op de zlken dus. en
bovendien een IIOdel dat han-
dig toe te pissen Vilt op .n-
dere dan fys i sche feno.nen.

-Het g.volg is wel een zek.re
kritiekloosheid. _n geeft
zelfs grif toe dat kritische
zin niet z.. r Ilnge.oedigd
wrdt (en kw.de tongen bew-
ren d.t zelfs d.t een eufe-
lIi SIIe is) •

-De ingenieurs hebben dus _t
studies en dergelijke weinig
probl_n ••• rdoor z. zich
geen VI'.,. stellen. en -0.
.... 1 zij dank- wat is dit
fijn (gezond WS de tuitte
tenlinologi.) •

Mln kan toch wel .nkel. ,ra-
gen stell ... bij dit soort ge-
pr .. t. Over de IDttvlti. ,an
ingenieurs bv. Als j. j. even
de lGti te getroost de .rltlln-
biedingen voor ingenieurs tn
de krlnten na te tellen dan
glln j. wnltbra ....... 1 .ven
de hoogte i...
Als je wet dit de lieg i nnende
ingenieurs een z_r roy .. l
loon opstrijkt. walr hij ech-
te zeer hlrd voor _t werlten
binnen

-.g zijn (_ ook
een 110tor lts hij wat ouder
ts) -Ils j. het ... tschlppe-
lijk Ilnzten van eel'! ingenieur
beschouwt - .1s je I.n de weet
kOlt dat. vooral in Alerik •• n-
se bedrijven .. ar eigenlijk e-
vengoed aan onze uni.f. _n
_t lIin of "I' subtiel. lIid-
delen bekOit dat de ingenieur
zich identificeert _t ·ZijR·
bedrijf en _t de industri ••.• ,

Wel. op dat .,..nt nog gaan be-
weren dat de ingenieursitudent
studeert enkel OIIWille v.n de
studies zelf lijkt ons toch wel
een lIi n of "I' scheefgetrokken
bewering. Het g.at er hier niet
Ol alle ir-studenten .15 een
bende opportunisten .f te schi 1
deren ... ar het is .v.n onno-
zel ze voor te stellen als
h..... rltende. plichtsgetrou-
we ide.listen. ijverencl voor de
bevordert ng vin wtenschap en
techniek.
Het lintal _ns.n dat de inge-
nieursstudi.s lanvat. ondanks
de zware bel_ringen In een
11. wijst tl"OUWMin di.
ichting. Hetz.lfde f_
Vilt bv. i .. de geftHlkunde
Wir te -. (ook .... lucra-
ti.f en status-vol beroep) ....
ook .11' wet MI'! het.1 uit
te leggen.

Als w nu stoute jongens bl1j-
ven en .ven v.rder denken in
d.z. richt'tng dan is het ni.t
zo 1Iot11 ijk Ol ook voor Indere
f.ftOIIenen Ils de kriti.kloos-
heid .n de ·objectiviteit· v.n
de ingeni.ur te vinden. lIi.ns
brood _n eet .•.

Er kOlt hi.rbij echter wel .
wat .. r _ het hoekj. kijken
.n uiteindelijk kan je op die
.. nier iedereen gaan doodver-
ven. Een belingrijk gegeven is
~ positie v.n wetenschip en
techniek in onze s... nleving.
Hoewel we stilaan beter zouden
moeten weten. is het oude ge-
loof in de wetensch.p als in-
strument voor de konstruktie
(bijna letterlijk op te vatten)
van een ideale maatsch.ppij
nog steeds levendig. Menblijft

geloven dat de wetenschap w.ar-
denvrij is. de instantie die
al-le probl_n zal oplossen.
literatuur. filosofi •.•• het is
alles uiterst subjecti.f. j.
kan er .lle kanten .. op. De
el.ktrische stl'OOl dalrentegen
loopt. zoal s de lIOfIitoren z.i-
den. vin lIin nalr plus. Zo'n
ut tspruk verraadt hen dan ook
1.1fjk.

die een lIinder gezond reukje.
SOlS kan je de gedachte ge-
woon niet van je afzetten
dat .. n hier vrij kl.kk.loos
-SDIS lijkt het zelfs .lsof
het zonder opz.t gebeurt. ze
Schijnen er zelf heilig in te
geloven- •• n het indoktrine-
ren ts.

Het begint er dan naar uit te
zien alsof het hoger verMel-
de, kunst.atig opgefokte i-
dentificatieproces v.n de in-
genieur .. t zijn werk (er ligt
een grote afstand tussen en-
thousiaslle opbrengen voor je
werk, ~at goed is. en het kri-
tiekloos toejuichen van het
beleid van ·jouw· f.briek)
zijn voorloper vindt in de on-
dertoon van zijn opleiding.

Over zo'n feitjes valt nog
wel heen te stappen natuurlijk,
Nar het wordt wel anders als
je met zo'n hoeveelheid werk
opgescheept bent, dat er geen
tijd .... 1'blijft 011 terzake
aan enige verdieping te werken
of Ol je geestelijke horizon
te verleggen. Het wrdt schrij-
nend als er je~ter Ort k_t
dat dat v.l. wrk O.I. de be-
doeltng .... ft de studenten
voor te bereiden op de hoeveel-
heid werk di. z. in hun be-
roepsl.v.n te v.rwerken zul-
l.n krijgen.
Menvindt het wel gezond (cfr.
v.to 0) dat ingenieurs niet
tot een bepilld soort vrllg- •
stell1ng ko.en. Eeen gelukkige
s_loop vin o.stindtgheden
ni.U -of is het 111... 1 niet
zo toevillig? Is het gezond
dat MI'! dit gezond vindt. hoe-
wl Mn tr , studenten so.s
IIott zeggen dat z. ook recht
hebben op "i:beetje) leven?
.1IL lOOI't - "-wrdt hiêr-...._. "dit?
En dan blijft .r nog etn vra.g:
is de ir.-student nu _. weet
hij tferk.l1jk vin ni.ts?

dom?
Het is niet onw.arschijnlijk
dat. als .. n zou peilen naar
het geliddeld IQ van het stu-
dentenvolkje. de ingenieurs-
student er niet zo slecht
zou uitkOMen. Daar wordt van
hogerhand in elk geval riogal
~at Ree geschenld. Blijft 'de
vraag naar de relevantie van
dat gegeven. Oe socratische
vraag of i ... nd die veel weet
wel ~ijs is, of alleen maar
meent -in dit geval geneend
wordt, bij gebrek aan menings-
vOnling- ~ijs te zijn.
Ingenieurs zijn .. nsen. Het
is niet zo dat ze' specilllll an-
ders zouden zijn OIdat ze het
beroep ingenieur uitoefenen.

Er is wel een vervreemdings-
proces gaande. Door allerlei
invloeden. en die kunnen thuis
al beginnen, worden veel ... n-
sen de studeis ingedreven, en
door het voortdurend van bui-
tenuit bijsturen wordt hun
denken steeds eendi .. nsionaler
zij het grondiger. Het 110-
.. nt van onderhuidse frustr.-
tie en alien.tie breekt niet
zelden p.s vrij l •• t door.
.at op zeer volledige ~ijze
surrog.ten wrden geboden:
l1efde en erotiek wrden in
het werk geprojecteerd. w.t
c~rcieel goed uitk_.
kritische zin wordt o.g.zet
in "Deutsche grOndHchheit·
bij het berekenen v.n pijp-
leidingen. het gebrek .In wij-
de ontploof1ng wrdt geko.-
pens.. rd door de illusi. vin
de .lwetendheid der positie-
ve wtenschappen. Het surro-
g.at voor leven: .Inzien en
prestatie.

Of is dat spijkers op laag
~.ter zoeken? Of g•• t dat
ook voor anderen dan i ngeni-
eul'S op?-

'.

Vandaar een zekere verwaand-
heid van all. Mnsen di. op
dit terrein .rtzl. zijn :
·lI.t ·ze· "Ir doen, wij pro-
duceren terllinste i.u·. In
het l1cht van inderdaad so.s
v.rbluff.nde prestaties ver-
bleekt ".1' .1 te snel de vrllg
naar de wenselijkh.id van der-...
brnc:.ntral. '1' stilt • dit het
gehei. vin de ato.en ontsloten
is. d.t de kriti.k .ls nauw-
l1jks "I' ervaren wrdt dan
het gezoe. v.n een lastige
1IU9.

Bov.ndien zijn dergel1jkè
vraagstellingen ekono.isch-
industrieel ni.t relev.nt Ol-
dat zij het hele syste. wel
eens zouden kunnen ondergra-
ven. En SDIS krijg je het on-
behaaglijke idee dat ook ons
universitair onderwijs da.r
.. ar al te duidelijk onder
v.lt.

Nee. het is niet zo uit de
lucht gegrepen 115 het .is-
schien wel lijkt. Alleen
hangt het nergens gelffi- •
c.... rd .n wrdt er door onze
geliefde instelling in Ille
tal.n over gezwegen.

IK BEN INGENIEURSSTUDENT
(EN WAT WEET IK DAAR NU MEE 1)
Als je het studentenpubliek in ogenschouw neemt blijkt dat nogal gedif-
ferentieerd te zijn. Het merkwaardige is echter dat er binnen de facul-
teiten heel wat meer overeenstemming blijkt te bestaan tussen de types
studenten. De ingenieurs bijvoorbeeld schijnen een erg homogene groep
te vormen en zijn bovendien een wat vreemde eend in de universitaire
bijt. netjes afgezonderd in het Heverleese ghetto.
Ze hebben de naam afslovers te zijn en bovendien (oer?)- dom van zodra
ze buiten hun vakgebied gaan ...· En dan spreekt men nog niet van hun
-naar het schijnt- vrij bedenkelijke politieke en sociale opvattingen ..
Is daar iets van aan. en als dat dan al zo is. hoe komt dat?
Al eens eerder is in deze kolommen een stukje gepleegd over het wezen
van de ingenieursstudent -dat dan op basis van een gesprek met de mo-
nitoren van het kandidatuurcefttrum. Bedoeld ,stukje deed -in bepaalde
kringen- nogal wat stof opwaaien. maar vooraleer verder te gaanJgeven
we hier nog even in het kort weer wat de heren monitoren ventileerden.

feiten
Op rn wrdt een gezonde kri-
tischt zin. behalve t.O.,.
vr.lgstukken. winig gesti-
.,leerd.En dat is ni.t ""'
.. n NnIIOeden. dat ztIIII'I
z.lfs lIOfIitoren di. verder-
op inderdaad wintg blijk ge-
ven VI" een .rUnte lucidi-
teit. De studi .. Zijn. behal-
VI voor Irchitectuur uitslui-
tend op het wtenschlpptl1jk-
technische gericht. op wat
fl1osoft. in .. rste kin til
Wit godsdi.nst in het lutste
ja.r (en dI.r wrdt nogll een
loopje .. geno.en I).
Het schijnt weinig bev.... ing
te wekken dat .. ns.n di.
voortdurend _tWtenschap bezig
zijn nooit gehoord hebben v.n
wetenschapsfilosofi •• laat
staan er enige notie v.n hebben

Het is ook zo dat niet weinig
professoren zeer g8lOedelijk
blijven beweren dat wetensch.p
~a.rdenvrij is (er wordt ge-
wezen op het goede en mooie
~rvan) ~at kan ga.n tot een
vrij goedkope verheerlij-
king van bepa.lde technische
~.penfeiten •• 1 verspreiden
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WETENSCHAP EN
SAMENLEVING

vervolg van bi z. 8
de gemeenschap meer betaalt
~g er ook meer controle
zijn op het soort dingen die
onderzocht worden. Maar als
die cpntrole zo ver gaat dat
alles planmatig wordt en dat
alles opgelegd wordt, dan
vind ik dat dat positief as-
pekt van neutraliteit vol-
komen verloren gaat.

En gelijk Chomsky zei in een
studie ln de tijd van de Vi~tn
oorlog,over de verantwoorde-
lijkheid van de intellektuelen,
er mag van de intellektuelen
verwacht worden dat ze de waar-
heid zeggeR en de leugen aan
de kaak stellen. Wel, het is
bijna een trivialiteit, maar
dat is niet gemakkelijk.
Een aantal mensen hebben over
een probleel kennis van zaken
en zij zouden tussen kunnen
komen in politieke debatten.
Ik betreur het ten zeerste dat
dat niet meer bebeurt. Als ik
zie bv. wat een laboratorium
gelijk dat van toxicologie in
Gent kan doen in bepaalde pu-
blieke debatten, dat is hêêl
belangrijk. Wel, zoiets is
zonder akademische vrijheid
en zonder dat positief aspekt
van neutraliteit volgens mij
ornogelijk.

ENGAGEMENT
VETO: Veel van wat u zegt
klinkt in de richting van een
nieuw soort universiteit.
HERMAN ROELAHTS : Dat ideaal
kan aanwezig zijn, maar dat is
niet concreet onder woorden ge-
bracht. De situatie is niet t·e
vergelijken PletNederland; -~
waar het praktische overal aan-
vaard is in de opleiding, waar
men collegeuren en medewerkers
heeft, heel wat meer dan in dit
minimaalprogramma voorzien is.
Wel blijkt in Nederland dat er
een heel deel dingen uit voort-
komt die ge niet in den beginne
voorziet. Oe organisaties ~an
de verschillende universiteiten
hebben onderlinge kontakten.
Wetenschapsmensen en studenten
van verschillende universitei-
ten komen samen rond bepaalde
thema's. Dat heeft wel effekt.
Er is een blad in Nederland,
van de wetenschappelijke wer-
kers om het zo te zeggen.
Behandelt thema's gelijk -de
vrouwenemancipatie in het on-
derwijs en het onderzoek" of
"de DNA-combinant discussie en
de gevolgen daarvan voor de
maatschappij", zeer algemene

thema's dus, die vele mensen
zouden moeten en kunnen inter-
esseren. Het is een manier om
de problematiek levendig te
houden, en ook de verantvoor-
delijkheidszin die ermee samen
hangt.
Ik heb de indruk dat er heel
wat vernieuwing komt in Neder-
land. Zo'n blad als Wetenschap
en Samenleving heeft een
enorme revolutionaire kracht
op de duur. Mensen worden
daarmee geconfronteerd, komen
voort uit de opleidingen, nemen
posten in, in het wetenschaps-
beleid of in de universiteiten.
Als die mensen een andere geest
hebben, kan dat veel veranderen.
Het is in de wetenschap ook zo
dat een aantal dingen maar
kunnen opkomen als er een
.nieuwe generatie is.

VETO !De nadruk b1nn@n het
projekt ligt sterk op de maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid van universitairen.
Uiteindelijk zou dat toch moe-
ten uitgroeien tot een poli-
tiek engagement.
HERMAN ROELAHTS : Misschien
wel, misschien wel •••• aar ik
zie niet noodzakelijk een be-
paalde politieke organisatie.
Ik kan Mij inbeelden dat een
aantal ~nsen die met die soor-
t~n probla.en zouden gecon-

fronteerd zijn, aktief zouden
worden in bv. de ekologische
beweging. Ekologische bewegin-
gen kunnen een politieke rol
vervullen of niet. Als ze het
niet doen vind ik dat spijtig,
en ze doen het te'weinig voor
het ogenblik. Een aantal men-
.sen zullen proberen om er in
politieke opganisaties werk
van te maken. Ik zie nfet in

, waarom dat êên bepaalde poli-
tieke organisatie zou moeten
zijn.
Haar ik zie wel de politieke
draagkracht van dat soort
init!tieven. In Nederland
word vanuit de ministeries
aan n aantal W&S - groepen
onderzoeksopdrachten geven.'

Ook dat is uiteindelijk een
manier van invloed hebben, een
politieke faktor.

PRECAIR
VETO: Oe ontwikkeling is toch
wel zo, geZien de toestand van
de openbare financifn, dat men
in de universiteiten meer en
~er de noodzaak ziet om bij de
industrie te gaan aankloppen.
Ik denk dat dat niet persê
slecht is, maar heel die rich-
ting waarin dat gaat, ik stel
me daar toch wel een beetje
vragen rond ...
HERMAN ROELANTS : Ja, ik stel
me daar ook grote vragen rond.
In hoeverre kunnen die banden
versterkt worden, zal dat uit-
eindelijk niet leiden tot juist
dat wegvallen van die neutrali-
teit waarover ook rector Oe
Somer~het"had 1~Ik kan daar zo-
maar geen antwoord op geven.
Ik vraag me trouwens af of be-
kend is wat al dat kontrakton-
derzoek is, ik bedoel, of daar
gegevens over zijn, waarvoor
dat uiteindelijk dient, wie
dat financiert enzomeer, en of
die informatie gemakkelijk te
krijgen is. Ik heb ze nooit
gezien, maar dat betekent niet
dat ze niet bestaat.
NUi ik heb ook in principe niets
tegen kontraktonderzoek.
Kontraktonderzoek kan heel be-
langrijk zijn. Als 401 van de
wetenschapslui daaraan werken,
veronderstel ik dat er wel uit-
lopers daarvan tot hier te vin-
den zijn. Daar stel ik me grote
problemen rond, vooral aan een
katholieke universiteit.

STEUN?
VETO : Om terug te komen naar
de direkt voelbare realiteit,
de invoering van een studie -
onderdeel loopt vast wel niet
van een leien dakje.
HERMAN ROELAHTS : Ge zult ook
wel weten dat niet iedereen te
vindenhiervoor. Men heeft schrik
Een aantal mensen hebben ge-
woon schrik •••
Een aantal mensen in de weten-
schappen - en dat is niet pejo-
ratief - een aantal mensen in
de wetenschappen weten hoege-
naamd niets van menswetenschap-

pen. Als die de naam socio-
logie horen, denken ze aan
linkse invloeden, aan marxis-
me - ongerechtvaardigd, onge-
rechtvaardigd maar dat is een
mentaliteit die bij sommige
mensen aanwezig is, niet bij
het merendeel, gelukkig.
Goed, intussen zijn dat toch
allemaal mensen d~@ ook in
fakulteitsraden of POK's
zitten. Ge moet die mensen er-
op wijzen dat dit een ernsti-
ge zaak is en geen intrusie
van bezarre dingen die aan de
studenten hun oren gebraCht
worden, alleen maar zo •••
Ze mogen niet alleen de me-
ning hebben dat het een sub-
versief zaakje is hê, wat dat
dan ook zou kunnen zijn,
sub-versief.

I:etcolloquium van deze week
(5 nov, red.) is bedoeld om
de professoren te laten iien
hoe enkele voorbeelden in
Engeland en Nederland werken
in de praktijk, dat geeft
misschien meer moed om er
positief tegenover te staan.
Voor het hele opzet is men
zijn instruktie gaan opdoen
bij zulke voorbeelden. De
blauwdruk is goed overdacht,
er zijn al heel wat mogelijke
kritieken opgevangen. Maar
veel zal toch afhangen van de
konkrete uitwerking, en die
ligt nog niet vast.

MOTIVATIE

11st1sch zal blijven. Een
aantal studenten, een heel
groot aantal, zal dat zien als
een pSYChologiecursus tussen
andere. Dat is spijtig, maar
zelfs dan is die cursus nog
iets positiefs. Zij zullen nog
altijd eens gehoord hebben -
en in enig detail gehoord
hebben - over problemen waar
ze anders misschien nooit de
inspanning zullen opbrengen om
zich ermee te konfronteren.
Een aantal kunnen wellicht die
~aken belangrijker beginnen
vinden en er interesse voor
opbrengen, en een aantal zal
vanaf de aanvang interesse
hebben, daar ben ik zeker van.
In het projekt zelf is anders
moeite gedaan om minimalisme
te vermijden. Het poogt om
een zekere motivatie erin te
krijgen bij de studenten en
tegelijkertijd laat men het
toch niet z6 maar aan hen
over. Want aan iemand zeggen,
begin nu eens een keer wat
literatuur op te zoeken over
bv. -milieuvervuiling" of
"energieproblematiek-, dat
is iemand in een moeras
storten. Er moet een hoeveel-
heid algemene informatie
aangebracht kunnen worden. in
hoorcolleges, er moeten leid-
draden zijn, en voor de rest
moet er dan in groep rond

thema's gewerkt kunnen worden.
Dat is de algemene inspiratie.
En Ol het wat serieus te for-
muleren is dat in een pedago-
gische kleedje gestoken, Met
een -motiverende fase", een
-systematische fase" en een
·verwerkingsfase-. Maar die
terminologie moet je erbij ne-
men.

VETO : Er wordt niet overwo-
gen om de rektorkandidaten te
polsen rond het voorstel, in
een dehpt bv. 1 I

HERMAN koELAHTS : Oat zou ei-
genlijk een interessante sug-
gestie zijn. Een debat rond
verschillende dingen met de
verschillende kandidaten te-
samen, juist gelijk voor de
Amerikaanse verkiezingen
(algemeen gelach).
Niet om die komedie voor de
rektor over te doen, maar
omdat het mits een paar
goedgekozen vragen zeer in-
struktief zou zijn.

VETO: Waarvan akte.

VETO: In het L.U.C. (Lim-'
burg) is iets dergelijks al
geprobeerd, en daar is vast-
gesteld dat het initiatief
zeer snel in geTnstitutionali-
seerd en zeer snel is ervaren
als een cursus tussen de an-
dere. De studenden zijn vlug
naar een minimalistische
houding gegaan. Mist het vak
op die manier niet zijn doel ?

HERMAN ROELAHTS : Oat is heel
juist. En ik denk zelfs dat
dat onvermijdelijk is. Ik kan
me niet inbeelden dat een zaak
die met een zeker idealisme
~rd~ gelanceerd puur idea-~

"W1:I~·]I~I·)!Iail{1!1
'MEDIA-MOL
Op 27 oktober vond er in Mol een internationale anti-atoomrnanifestatie
plaats. Hoofdthema's van deze betoging waren gericht tegen het heropenen
van de opwerkingsfabriek Eurochimic te Dessel en tegen het opstapelen van
kernafval in de Kempische kleilagen. Luc Allemeersch maakte voor ons een
analyse van de kranten die op 28 oktober verschenen. Aansluitend hierbij
nog een aantal bedenkingen van de redaktie.

Bij het nalezen van zes ver-
schillende dagbladen was ik
zelf ook niet weinig verbaasd
te lezen op hoeveel verschil-
lende manieren men iets kan
belichten en zo de feiten vol-
ledig anders kan voorstellen
zonder daarom echt onwaarhe-
den te plegen. Je hoeft enkel
klemtonen te verleggen, gege-
vens te verzwijgen en op te
schroeven. Van groot belang
zijn natuurlijk ook de koppen,
de foto's en de lay-out Be-
sluiten trekken zal ik maar
niet doen. Een vergelijking
van de berichtgeving spreekt
boekdelen.

Misschien nog ter verduidelij-
king dit. De Standaard en Het
Nieuwsblad hebben in feite
dezelfde eindredactie Deze
heren en dames gaan er blijk-
baar wel van uit dat ons
Vlaamse mensdom bestaat uit
'intellectuelen' en 'gewoon
volk'. Zo kunnen we beter be-
grijpen waarom we in beide
kranten wel dezelfde tekst
(op een andere plaats welis-
waar) maar andere koppen en'
foto's terugvinden.

Vooreerst een ~eetje gegoochel met cijfertjes.

% besteed op De Morg. De Stand. Gaz.V.Ant. H.Nieuwsb. H. Volk Het L.
voorpagina 29% 35% 0% 7% 10% 3%
tot. krant(l) 9% 5% 1% 1% 2% 1%

Welke koppen gebruikte men?

Het Laatste Nieuw
Het Volk

Het Nieuwsblad

Gazet van Antwerpen

De Standaard
De Morgen

MOL KEEK GELATEN NAAR STROOM BETOGERS
BETOGERS ZEGGEN "NEEN" TEGEN KERN INDUSTRIE
10.000 BETOGERS TEGEN KERNENERGIE
RELLEN TEGEN ATOOMCENTRUM
BETOGERS WILDEN GARDE RE AKTIE
TIENDUIZEND MANIFESTEERDEN TEGEN KERNENERGIE
SLECHTS EEN INCIDENT TE MOL
WATERKANON EN TRAANGAS TEGEN ANTI-ATOOMBETOGERS
TIENDUIZEND BETOGEN TEGEN KERNENERGIE
"SPERGEBIED"; WAAR ZELFS DE T.V. MOEST WIJKEN

(1) Bij het berekenen van het relatief aantal bladzijden veronder-
stelde ik dat de voorpagina drieMaal zo belangrijk is als de bin-
nenpagina's. Daaro. werd de hoeveelheid tekst, plus foto die op
de voorpagina staat -at een factor drie ven.enigvuld1gd.

Vervolg p.15
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'Inhoudelijk zouden we enke-
le bedenkingen willen .. k.n
bij bMe in de pers gesigna-
lee'" fenc.enen: 1 het 91-
weldadiger worden v.n de In-
ti-kernenergi •• ctie en 2
de v.ststelling dit sa.ige
verdichte individuen deze
gewldidige uitsPIttingen in
de hand wertten.

1. W.nneer we de betoging
v.n Mol vergelijken _t de
gel1jkl.rdige ct.onstlUe
v.n Doel v.n vorig j •• r v.l-
len bMe dingen op: er waren
.i nder ..,..sen en de _nsen
die er .. 1 Wlren ...... een
.gressieve sfeer.

De .nti-kernenergi~ing,
de grootste ... tschappe1tjke
~ing v.n de zestiger
j.ren typeerde zich best
door h•• r pacifistisch k.-
r.kter. ~t Inti-k.rlkter
v.n de beweging werd steeds
op .. n 'f1ower-power'-lch-
tige .. nier ingekleed en
ventil ..... zich steeds op
een ludieke .. nier. In Mol
werd da.ren~ voorel .....
sproken over rellClIoppers'
of 'I~', .1 na.rve-
l.ng de strekking v.n de
krent di. je erop nasl •• t.

Waf is hier in feite veran-
derd? De .nti-kernenergie-
~ing op zich of de be-
richtgeving hierc.trand?

L.ten .. het eerste iltema-r a. I ,. ••• .4••
t opzet y.n een ct.oc:rlti-

sche bewegfng fs c. 'druk'
(y.... r_ .... kingsgroep) uit
te oefenen op diegenen die

i
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lleurd. Eerder dea .. middq 11
hadden enkele ..bu,.ers- de un-
dIc:h& op zich ~. Zo wordt
de rijksMc:hlaklie aekoOrdineeld
door een in ~n'jean&_1ede
;o.man. bovendien de ,eluk-
ki,e beziuer van een c:amouf1aae.
v-l WUnMC de jonpte manden
llieen not de Ulreem-recl'l&le
Vla .... MiIi.nlllen Orde eVMOt
publiellelijk de .... op durfl.

Enkele van zijn koUep'L ui ....
l'UIl in aetijkaardiJe wniell.en. be-
schikken "renboven over hel-
INI'I. Ondankl dea lOt eni,e
Yerwllrrina unleidinl aevendf'
IOCS6andcn.un een Yerdcr tref'
vermeden worden.

Wanneer _n IIn dft liltste
gut twijfelen wordt de nei- Drangnekkens
ging c. het heft in efgen H.t kostte de betopn weIn'"
hinden te ne.n n.tuurlijk ..
groter. Menzll i n dat gewll moeite om voorbil de d~-
zijn Iktie niet voeren c. de k.n te komen. die de .verbOd.n
belefdsyoerder y.n zijn ge- zon •• van Acbterbol aCsrend•1•
lijk te overtuigen ... r c. den. Op dat lu1tieke punt IIon-
het recht in .igen h.nden den Immera pen ordediensten
te '_n en eigenh.ndig, in oppIIdeld. V.neb.ld.n. hon-
het gey.' Yin de .nti-kerne- derden betalera stormd.n nc...·
nergiebeweging, de centr.le Ung kerncentrale en Euroche-
te sluiten of stil te leggen.
(cf. Dodewa.rd). Dit een der- mk:, maar werd.n daar uiteen·
gelijke redenering bij een pdrev8n met traanpap'aI.-
deel vin de Molse"1Ietogers ten en .... rkanonn.n.
heeft -.gespet 1dis oyerdui- T.rugedreven op d. Achter-
delijk. bouteenweg. wierpen de beto-

Daarna.st is er echter ook pra zelf een barrtkllde op met
de berichtgeYing over het boomstamm.n. dwars over de
gebeuren. Op de 'hete plek' weg. Een and.r deel van de beto-
in het traject, de pl •• ts pra trok zich In een zijweg te-
waar je de centra ,. z.g li g- rug. Dur gtDf h.t even hard te-
gen, hld zich een leger v.n pn onzacht Opnl.uw char-
fotogrlfen en perwensen op- perd. d. rIjkawacht met
gesteld. Je IIOest goed op- sproelwqens en t ..... ~.............._
Pissen c. je benen niet te --r"'_'_
breken over .. teriul yan na&en. De betalen ka&apulteer-IRT-TV. . den metet.enen. Tweemaal raak· 1 _

fen leden van d. pollUe.n rljks- Laakbare .kthiteiten dat
Nu wist prof. looM (111.) wech~npaloten door betogen. 111.szin$. Of de leden y.n
,enkele weken geleden in een Ze konët.n evenw.1 worden ont- onze 'politieke politte'
IRT-konfrontlti. niet _t (BOB) htlrvoor in de ' .. r
zekerheid te vertellen of gingen bij hun Nederl.ndse
publiciteit geven •• n geweld O.S. 28/10/80 kollegl'S, is .. end.
(in -.ze TVuitzending gtng N•• r .anleiding v.n de ope-
het over VMO-geweld).... 2 Blijkens bepa.,de kran- ning Yin een nieuw stuk .-
escal.tie y.n dit geweld tot tenberichten en ook uit kG- . tro , belichtte de nederland-
gevolg had. Een 400 bh dik _ntl.r v.n Guido v.n Steen- se pers een .antll '.,...,.n.
rapport-dat YOI1ge.et in kiste, y.n • organ1sa- die de rachtstaat .11 dusda-
lleclerland un de pers werd toren, z 1. 'y...... nig i. elie _te .. ntutft
_.-wlel is lIterover eelt- dachte' indiyt _. .t je je .ls burger (zelfs
Wr zeer dui.lijk. In hun zijn _t de ,.nen, en zou- als je niet paranoted bent)
persconferentie werden de den de .. rsten geweest zijn niet l.nger reHg woelt. Als
journalisten 'Ingeraden zo c. diegenen die het 'goede' deze epf_ie na.r Belgil
.tn ~lijk IIndacht lan voorbeeld vlvolgden te Ir- oversll.t, Wllrv.n we in Mol

lliiiiii...- ...... j!IIi'J..,.-r~~f:~·_-·""'... -.....-_ .. __;.._. . > ••~"ft 1it .1 .1lRgrtjk
- "-'!"'". u.c:.... ter.,. bij stU te stlan.

een ma aenen ..,.. ..... ' Welke zijn de feiten?
Ie .rraere", Als iemand van ~ Na.r aanleieling y.n de ope-
V A KS-ordediellluich ma dl· .. 1 ning van een nieuw IIItro-tr.-
bemoeit.. wordt bij ." weg,- jkt t. -~ .. relen tal-. riju ....... _t biv .... ts

O.M. 28/10/80

tripport nog niet gelezen
hebben. In het vervolg zou-
den za er welrekeni ng ..
.,.ten houden.

~t Itl r- t\t''''~t'l: &.:/ •
"'...v..:>f\" ( p. -f)·\Ltf.\
'....e W I ( '11 ,c-

H; 0 r,~'t\., ' ..'
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l.gebeurtenis in PlUS-
col '. op 11 noV'8lllber2.deel y.n grungewas-
twede f.se in Freud's
tM6rie owr Ubido-
ontwi ku 1ing.
3.lIIta.'-stijgJl1dcle,
4.zone-tM
5.reptielsoort-...r
.... l .. rd
'.deel yan schip-tJtn-
derdan ..
7. vol-pers. YIIf.
·S.YHhuldige spell1ngs-
fout-griekse dans
9.dl.r-studentenholen
10.na. y.n vorige lijn-
radio Mtiona.l
U.zit onder de Noren-
zijn Ichterna. is Trotsky

VETO

OP

SCORPIO

DIt was echter nog niet .1-
les. DI Irrestanten "n
y.stgehouden tot de avond
yan de yolgende dag. Er
werd hiervoor fMt{I reden CIP-
gegeven. Y~IWOHe1tJte-reclltn:
tn de na.idd.g y.n de volgen-
de dag zou er een niewe .. -
ntfestatie pll.tsyinden. 0-
te verhinderen dat dezelfde
_nsen opnieuw .In deze .k-
tie zouden deelne.en, .is-
scMen?
Hier werd dus een grote groep
..,..sen opgepakt, l11een c.-
dit ze zich, _ welke reden
dln ooit, binnen het c.singe-
I1ngsgebied beyonden. In een
nolgend "_r ,••nwe die-
per in op de po itiekl en ,
juridische .chtergronden
v.n dtt probl .... Dit is .. n
vert.pte YOni y.n yoorhec:h-
tenis. In Fr.nkrijk zijn
dergelijke pr.ktijken, over-
eenta.ti, 'le loi Anti-tas-
seurs' .. -veltjk.
Een dergelijk wet ... kt het
IIOgelfjk groepen op hun wr- _
... Idiil"if"öPte Pikken. -. ----
Afltappen dus yan de tndhi-
duele schuld en d.derschap.
Het Nederlands. en Belgische
rechtssyste. kent echter
all .. n indhiduele schuld en
preUtjken zoals deze in la-
ste .... zijn dan ook absoluut
nNt..l.thaar

~t die het er duide-
1 jk a. te doen was herrfe
te schoppen.
Op een bepaald ogenblik werd
er door deze lIIftSeII _t bi-
yakrluts in de richting y.n
het hoofdburuu Vin de Mobie-
l. Eenheid gewndeld, waar
gans de bende op een ...... 1el
ogenb 11k netjes a. inge l d
bleek en Hn voor 11ft 0pge-
pikt ... l.ns: in totaal wer-
den 163.-nsen gearresteerd.
DI .kUewoerders bet,..,.n
telaat dat ze erin geluisd
Wlren.

VERTlICML

l.niet los-g1ssend
2.grote .. is -Stur.
Abtellung -stuk v.n
trip
3.lItt fise in F'reucI's ••
-antiek jij
4.gr1111ge lijnen
5..... rY... s~gen
balen-stidtter yan
Joodse a..,t",
6·YOtllftlord hlndelt
7.niet cIroog-.. r~-
ren op ... rie. Illnier
S.ingewnclen-in het
jur ...
9. gel"Hdsdaap-pers •
YIIf.
IO.lIIt de hoevMlheid
erY.n pochen .utoIJIniait-
ken-dure sport.



'16 AGENDA
Dinsd.~ 18 nov:

Kl.sstek koncert. &rote Aul.
v.n het Mart. Therest.colle-
ge. org. KYHY. 20.30 u.
.lg. tnk_: 120 F. studenten
CJP. Plus 3 kurt: 90 F.
KYHY leden:' 60 F.

Woensda, 19 nov:

Kursus ·Spelen en bewgen op
basts v.n Iri.·. 19.30 tot
22.30 u. Sedes. org. Brab.nt-
se Volkshogeschool.

Kursus .... r sta tk en ... r
wi1 tk na.rtoe·. De Bron.
koetsweg 122 Kessel-lo. 19
tot 22 u. org. Br.bantse
vo1kshogeschoo1•

·Rel.tte tussen de ~-
ners. De rol v.n de dllris-
.. ttsche ftguur. Ve~ntgvul-
dtgbaarhetd·. ~. AubergI.
't lilt en Pass.ge 144i tn de
V.lk. l1ensestr •• t.'Leuven,
20.00 u, gratts. (org. DI
Pi.l)

Info-.vond I.C.Y.E. (jongt-
,,",,1 wtsse 11nt); 20.00 ui
't Stuc: eerste verdtep,
gratis.

Boekenbeurs LOen Itine. .1e..,
geba.., Sportltot. de ganse dag
gratts.

Donderda, 20 nov:

Optreden van Free Piekin' ,
Pi.l. r1jschoolstra.t 45,
20.00 u, (org. Pt.l vzw)

PoIzte.vond .. t .atk.le ca-
11jsttgi 20.30 u, 't Stuc,0"'. Mtd1ca, int_ 60 F.

Dtnsda, 25 nov:

TOMel: "Het Et· .. t ·Ieder
voor zich·, 't Stuc, 20.30 u,
100 - 120 F.

24 uren VU, Sportlto\, begtn
19.00 Ui gratts

·Verhoudtng tussen proffes-
sionele en niet professione-
le opvaftt· •••. '1. 't Sas.
AubergI. Inter """ Center.
lilt. Vluchthuis van IrishM-
delde vrcMIMft, V.lk. Tiense-
straat, 20.00 u, gr.tis.
(Org. Pi.l vzw)

OpefIbare Lezing: "het ont-
stun van de bijbel·i Voor-
dr.chtza.l stedelijk, .kidi
L. V.nderteltftstra.t. Leuven,
Gr.tts. (0f'9. Rozenkruisers-
genootschap )

WoeMda, 26 nov:

Fl1.: Heste5 Street (ltiek11n
Sl1ver), VIIIPUIHeverleei
.ud-K,.20.3O Ui 50 F.

Ma.nda, 1 dec:

.Toneel: The.ter C.rrousel
_t Boulev.rd (Mste~),
Ani.. ttez •• l 't Stuc, 20.30 u
100/80 Fi org. Gel'lllni•.

Dinsda, 2 dec:

Sjokkenteer (Folk), Bar R.C.
20.00 u, 0 - 50 F.

Ftl.: ·Jour de Ftte·(J.c;ques
T.ti). De V.lk. lok•• l 91.06
20.00 u, 50/40 F.

Woensda, 3 dec: _

·Polttieke opstelling v.n de
tnstelling· N.•.v. oasis.
Auberge. Vluchthuis lIt shan-
de1de vro... n, V.l k. Ttense-
str •• ti 20.00 u, Gr.tis.
(org. Pi... l vzw)

Fil.: ·Foul Pll1· (Colin
Higgins), Cupus Heverlee
Aud It, 50 F.

Donderda, 4 dec:

Ma.nd., 8 dec:

VU-revuei Stadssc:hculbul'9i
20.15 u, prijS .fhankelijk
v.n de pl •• ts

VAGfloor-show (free podiu.
door rechtsstudenten),
't Stuc, 20.00 u, 50/40 fr

ot nsd., 9 dec::

VU-revue. 2de vertoning
20.15 u

Woensdag 10 dec::

·Financiering BTK'ers· •.•• v.
de Vip. oasis. Vluchthuts
lItsh.nde 1de vrowen, i n de
V.lk. Tiensestra.t, 20.00 u,
int_ gratis, 01'9: VZWPilt-
pel
Opt,...,. v.n .... en Wlnnes
V.ndevelde in de grote Aul.,
20.00 u, voorvertoop 150 fr.
k.ss. 170 fr, 01'9: ,VZW Pilt-
pel

Donderdag 11 dec::

J.zz-.vond: -rhe F~ River-
side lunet Band· .. t .aiek
en uitleg over IIIW Orl .. ns
J.zz, Corso. Diestsestrllt,
20.30 u,l00 fr

ICURSUSSEJI 6EOR&AIIlSEERO DOOR
DE _,st Vtx:kSidilsom:

·Iee1dende kunst benaderen
in groep·, 6 zaterdagen
(9.30 u - 12.30 u) v.naf
à nov.
...... r ik sta .... r wl1 ik
naartoe·. bekijken v.n de
bel.ngr1jste .. tn.n van
ons leven en er pl.nnen
voor .. ken, 6 wensda""
(19 ~ 22 u) + 1 z.terdag
(9.30 - 17.30 u) v.naf 12
nov.
.Spe len en beIIIIegeft op bas is
v.n .t... , 7 woens ....
(19.30 - 22.30 11) venaf 5".1 SMIs..... ~ "IF ..... ·....
over de grote huishouding·f
een dagkursus voor vrouwen
over de ekona.tsche kring-
)oop. over hoe verbruikers

kunnen optreden en zich 01'91-
niseren. over sparen en in-
verteren, 4 dinsdagen v.... f
18 nov., (9.30 - 15.30 u

Ane kursus .... gaan door in
·DI Bron·. ICaetswg 122.
Kessel-lo. tenzij .nders
ve~ld. inschrijvingen en
gretis folder: Brabantse
Volkshogeschool. Ltedtstut
27-29. 103D Brussel
-.. 1 02/ 25 46 85
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GELD VAN DE
IC.U.L.

(vervolgv. blZ~~)
...,..ld door'de gelltddelde - onze unief .dlinistr.tief een
_.........,~... "............ - ...... ",tt.1fj.. inde11i1g is.
zend en wetenschappelijk per- In de gewone·begrot1ng·WDrdt
soneel, op basis van twee AP- de indeling dan ook ga.aakt
ers voor drie IlPers. DI niet- volgens de structuur v.n de
rijksuni vers i tef ten krijgen 1CUl..
-kr.chtens .rtikel 34 v.n de Men ond~schefdt : .

•. .--~. wet van 1971- een suppl .. nt - de f.culteiten en instituten.
. I bij hun sta.tstoel.gen dat .- de .l,...ne diensten •

• ~ ,.~ \.OpPAN'TE dient _ de wettelijke werk- Tabel 5 geeft een overzicht
• ~._ . }' geversb1jdr.gen (soci.le 1.5- v.n de.indeling die geII.kt

ten bet •• ld door de werkgever) .,rdt in de gewone begroting
\ '- J' c ,'t - ''X ti" te betalen. van de KUL.
,; \. l' L .... • J Bij wijze van overzicht h.len De lezer heeft nu wel een

---_.-.--- we de suenstellende el .. nten inch"k w.arvoor de unief de
van de sta.tstoelagen nog eens staatstoelagen getruikt. Wij
a.n: sa..en op :
- er zijn tw.alf forfaitaire - lonen en andere kosten van
kostprijzen. dte opgedeeld de proffen (AP),
worden in : - lonen en andere kosten,v.n
- vier studierichtingen (A, de .ssistenten (WP),
B, een 0), - lonen en .ndere kosten v.n
- drie posten (AWP,ATPen het adlinistratief en tech-
werking). nisch personeel (ATP),
- de betoel •• gbare studenten - ge.one onkoSten v.n de wer-
zijn deze die regel .. tig tnge- king v.n de f.culteiten (ga.n-
schreven zi Jn , de van ca.puterpunten, fotoc:o-
- bij de posten ATPen werking pies. onderzoeks.pPar.tuur tot
.. akt .n een onderscheid tus- potloodslijpers).
sen een eerste en een tweede - gewone onkosten v.n de wer-
schijf studenten, king van de .l,..ne diensten
- er zijn bijkredieten voor (ga.nde v.n energiekosten. on-
de wergeversbijdr.gen voor derhouds_rten, bijdra'_ VLIR
personeel sut tgaven. tot de •• nkoóp v.n kunstvoor-
T.bel 3' geeft een overzicht werpen),
v.n de sta.tstoel.gen v.n 1980. - ee ... ltge uitgaven en reser-
T.be1 4 geeft .er det.ils voor ves (•• n te vr.gen bij het
studierichting A. BAR). . •

Ter infolWltie gevel' .-Ij u
gr •• g de benaderde onder 1i ligt
verhouding tussen de bestedin-
gen v.n de drie posten •. zoals
blijkt uit de begroting van
1980) :
- kosten AWP : 51 S (AP : 25 S,
WP : 26 S)•.
- kosten ATP : 29 S,
- kosten werking: 20 S (facul-
teiten : 8 S. algemene dien-
sten: 11 S, reserves: 1 S),
U .rkt duidelijk w•• rvoor het
... ste geld gebrutkt .,rdt.
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4. DE STAATSTOELAGEN: DE
al!&~t>'NG
De besteding van de st •• ts-

toel.gen is de ge.one uitg.ven
v.n beheer, ondenfijs en onder·
zoek v.n de uni ef. De betoe-
laging gebeurt voor drie pos-
ten: AWP. ATPen werking. De-
ze indeling van de overeenko-
.nde gelden .,.t in de begro-
ting en in de uitgaven geres-
pecteerd blijven. Er .. g d.n I
~k geen overheveling tussen
deze drie posten ge leuren die
groter is d.n 10 S. zelfs niet
binnen eenzelfde studierich-
ting. tenztj hiervoor speci.le
toest ... ing v.n de .inister is
verkregen. Zoals l.ter z.l
blijken heeft de KULreeds
dtkwijls •• n de .inister toe-
l.ting .alten vr.gen 0. over-
dr.chten tussen de posten te
lIOgIfI ui tvoeren.

Zoals _n in de vorige pa-
r.gr •• f l.s, .,rdt voor de be-
rekening v.n de su.tstoel.gen
onderscheid ge.a.kt tussen
vier studi.ric:hU ...........

t dadelijk op dat dit voor

'.

In deze bijdrage lazen ~
hoe de staatstoelagen berekend
worden en ... rvoor ze ge trui kt
.,rden, We onthouden de dri e
grote posten v.n de :begrottng :
AWP, ATPen werking. en w.t ze
zoal inhouden. De volgende
keer gooien _ er getallen te-
gena.n. w.nt dan geven we een
vergelijkend overzicht v.n de
gewone begrotingen v.n 197B.
1979 en 1980. Ook de volgende
k.r .,rdt uitgelegd hoe de 0-
verdr.,hten tus .... de. posten
gebeuren.
JS (..v LS)




