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4maart: wina -onderwijsdag

Op woensdag 4 maart
ek. organiseert Wina,
de kring van de stu-
denten wis- en natuur-
kunde, de eerste WINA-
onderwijsdag~ Deze zal
plaatshebben in het
Recreatiecentrum van
de Arenbergcité, Ter-
vuursevest 103, He-
verlee, tegenover
Alma 3.
Tijdens deze onder-
wijsdag wenst de WINA-
onderwijswerkgroep
(OWG) haar werking
naar buiten te brengen.
Hierin zullen de resul-
taten van anderhalf
jaar onderwijswerking
aan de studenten voor-
gesteld worden. WINA
tracht hierbij de
informatie, die de
OWG verzameld heeft
uit haar projecten,
aan de iets meer dan
500 studenten over te
draqen. fiet iS ook d,

van feedback van dé
grote groep te krijgen.
Opmerkingen, suggesties
en kritische bijdragen
tot hetgeen gebeurt in
de OWG worden in dank
afgenomen. Tot slot
hoopt de OWG door deze
onderwijsdag meer men-
sen te betrekken bij
de werking. Het is de
betrachting de kern
uit te breiden met meer
mensen die uit alle
jaren komen.
Vanaf 14.00 u zullen
een achttal informa-
tiestands te bezich-
tigen zijn. Deze houden
in

1. studiedruk : resul-
taten en interpre-
tatie ervan, die uit
de DUO-studiebelas-
tingsenquê~e komen;

2. evolutie van de aan-
wending van de in-
schrijvingsgelden
van de KUL;

3. voorstelling van de
brochur met de re-
sultaten van de
werking van de OWG
rond thesisbegelei-
ding;

4. studiefinanciering
studiebeurzen vs.
studieleningen;

5. wetenschap en samen-
leving : voorstelling
van het toekomstige
·vak;

6. kursussen : verza-
melen van opmerkingen
over inhoud en vorm
van de kursussen van
wis- en natuurkunde;

7. de besluitvorming in
de Raden : konkrete
voorstelling van een
dubieuze programma-
verzwaring twee en
één jaar geleden;

8. aggregatie
Later op de namiddag -
vanaf 16.00 u - zal een
debat starten over de
aggregatieopleiding in
't algemeen en in 't
bijzonder deze in wis-
en natuurkunde. Aggre-
gatie is in WINA een
aktueel en akuut pro-
bleem. Omdat vooralsnog
een 70 A 80 % van de

studenten kiezen voor
het leraar-zijn in het
m~ddelbaar onderwijs,
konstateert de OWG een
gezonde belangstelling
.... ~ ftwlenun 'V'CKJr de
problemen die zich 'si-
tueren in de aggregatie.
Zowel het op til zijnde
wetsontwerp ter hervor-
ming van de aggregat~e
als de mankementen van
de opleiding in WINA,
spreken een grote groep
studenten aan. Deelne-
mers aan het debat zijn,
naast het publiek, Dhr.
Syndaems (plaatsver-
vanger van rector Ver-
haegen LUC en aggregatie
natuurkunde), prof Hol-
voet (lid examenjury
aggregatie en bestuurs-
lid Vereniging Vlaamse
Wiskunde Leraren), Jaak
en Marleen Pelmans-
Coenen (resp. 3,5 en
5,5 jaar beroepserva-
ring) en Henk Fockedey
(ex-studentenvertegen-
woordiger in POC Aggre-
gatie en 0,5 jaar erva-
ring). Moderator van het

debat is Pol van Mel~
laert (personeelslid
Kringraad-ASR) .
Rekening houdend met de
opmerkirgen die gedu-
rende het debat naar
boven zullen komen, zal
een werking rond aggre-
gatie in WINA van start
gaan.
De onderwijsdag zal
pindigen omstreeks
18.00 u.
Een lovenswaardig ini-
tiatief waarop iedereen,
zowel WINA-studenten
als andere en proffen,
assistenten en leraren,
van harte ~~lkom zijn.

N.B.: Door dit heugelij-
ke feit gelnspireerd,
is VETO erop uitgetrOK-
ken om in het kader onzer
kringbezoekenreeks voor
de onderwijspagina een
interview te voorzien met
de onderwijsvroeters van
WINA. Lees dus verder op
pagina zoveel.
(JS/JV - reporters ter
plaatse)
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in de ALMA
Naar het illustere voor-
beeld van de GB-restau-
rants (blijkbaar het al-
leenzaligmakend model
voor de Alma-direktie)
zou men willen overgaan
tot het installeren van
rookvrije zones. Men
vroeg ons terzake een
standpunt in te nemen.
Het is evident dat we
dit voorstel uit de
grond van ons hart kunnen
bijtreden. Wie snakt niet
naar eilanden van pure,
onversneden lucht in de
broeierige en rokerige
atmosfees van een res-
taura~t waar een nico-
tinenevel het gezicht
van ie disgenoten ver-

sluiert ? Kulinaire spe-
cialisten zullen je
trouwens met doorslag-
gevende argumenten over-
tuigen van het~eit dat
gastronomie en roken
niet samengaan. In ge-
paalde exquise Franse
restaurants geldt
overigens een radikaal
rookverbod. Kortom er
moet pa.l en perk gesteld
worden aan de blinde en
kankerverwekkende terreur
van de rokers onder ons.
Tot besluit een korte
vraag. Is medebeheer niet
meer dan het solliciteren
naar onze steun met
betrekking tot dergelijke
triviale aangelegenheden ?
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100jaar universitaire SPORT

EKSTRA-VETO:4 maart

"Sport", "Studentensport" :
woorden waarmee in het Leu-
vense nog al eens gelachen
wordt. Begrippen waar veel
stof tot praten toe bestaa~
Meestal in vocht~ge omge-
ving en achter glazen om-
trekken gaan woorden het
ene oor in het andere uit
en als men mekaar verlaat
is alles vergeten.
"Sport heeft een hoerig
karakter" schrijft Jan
Woute.7s, iedereen neemt
hiervan de betekenis ~o-
als het hemzelf behaagt.

Van 20 maart tot 6 april
kan je een antwoord krij-
gen op al deze ~agen. In
de trofeêenzaal van de
nieuwe sporthal in het
Universitair Centrum voor
Lichamelijke Opleiding en
Sport (U.C.L.O.S.) wordt
die data een tentoonstel-
ling gehouden over .de ont-
wikkeling van de sport aan
de universiteit. Het is
immers zowat 100 jaar ge-
leden dat de studenten hun
eerste sportvereniging op-
richtten.
Namelijk een Roeiclub aan

Maar heel heel zelden de Vaart Leuven-Mechelen :
wordt er over geschiede- de Boating Club des Etudi-
nis van de sPort gepraat. ants de Louvain (1879).
Wie weet hoe alles begon- In 1880 wordt van de op-
nen is aan deze universi- richting van een scnerm-
teit? Welke grote inter- vereniging gesproken: de
essen vertoonden de stu- • Cercle d' Escrime des
denten vroeger op .sportge- Etudiants. Maar de grote
bied? Werden vroeger al- doorbraak en de echte wa-
leen volkssporten beoefend penfeiten komen er in
of werd er toen reeds ge- 1897-98 wanneer de studen-
voetbald ? ten een voetbalvereniging

oprichten: de Football
club Universitaire des etu-
diants.

Met steun van professoren
(wat toen nog mogelijk
bleek) werd een terrein ge-
huurd langs de Tiensevest
'dichtbij de Tiense Poort.
We schrijven 1899 wanneer
de universitaire voetbal-
kampioenschappen gehouden
worden voordat er te Leuven
civiele voetbal gespeeld
wordt door de Trinity, de
Sporting Club Louvaniste
(1899) en de Stade Louva-
niste (1903). Op latere da-
tum (1905)'huurt de univer-
siteit, op initiatief van
Prof. Mgr. Deplaigue en
het Comité des Sports, van
de Hertog van Arenbergh
terreinen in Den Dreef. In
1926 ligt het sportterrein
van de universiteit aan de
Kantien (nu Electrotech-
nisch Instituut) en vanaf

1940 ligt het universitair
Sportcentrum aan de Volmo-
len. In 1969-70 werd de
nieuwe sporth~l gebouwd.

Heel de historiek van
sportaccomodaties, bloei en
uitbreiding van de studen-
tensport, zowel op inter-
universitair·niveau als de
intra-muras-sport, wordt
geillustreerd aan de hand
van een groot aantal foto'~
medailles, brieven, plannen,
grafieken, e.d.m •.
Een catalogus geeft eerst,
een historiek van die 100
jaar en daaropvolgend com-
mentaar op de tentoonge-
stelde documenten.

De tentoonstelling is gra-
tis toegankelijk, elke week-
dag van 20 maart tot 6
april, van 9.00 uur tot
19.00 uur, en op zondag van
9 tot 13.00 uur.

,Jan De Kunst.
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sta*ken die in deze rubriek
~ worden. verschijnen
onder de venntMlordel1jltheicf
Yan de schrijver. Anoni_
briewn wo..... clan ooit ni.t
gepubliceerd. .
Öe redKtie betaoudt ,ztch het
recht voor ingezonden bri even..
in te ko"r1:.ea..... 1 zonder
te rat., ... de beteteni s en
inhoUd.

VVN I L·L IC H
011 hun ledenbestand te kunnen op-
drijven ·ga.n s~ige verenigin-
gen in het L~vense blijkbaar
geen enkele .. nipulatie uit de
weg. Qe bestelling van lidkaarten
"ten huize" dOoi' KVH'f is een oud
zeer, in vorige Veto lalen we
een lezersbrief oftr gelijkaar- '
d1ge praktijken vanwege COS.
Nu wil een andere vereniging'nl.
VVN (Vereniging Verenigde Naties)
ook nog van de ·populariteit van
teMand als Ivan lllich .isbruik
.. ken a. geld uit de zakken van
de studenten te kloppen. Dit
met dezelfde methode als COS, nl.
50 fr, ·inkom vragen zonder
voorafgaande verwittiging, ofwel
een lidkaart aanbieden van 150 fr.
waardoor ~e toegang tot dit
debat en tot de daaropvolgende
gratis wordt.
Over de inhoud van het debat
geen kwaad woord, maar ik vind
wel dat zulke praktijken aan-
geklaagd moeten worden, en
dat, als zulke dingen zich
nogmaals voordoen, die akti-
viteiten door de studenten zou-
den geboycot worden.

Louis De Meuter.

RECHTZETTING
VAN EEN

RECHTZETTING
In Veto nr.8 stond ee~

rechtzetting van boekhan-
del Wouters i.v.m. de
prijs van de cursus Soci-
ale Psychologie van Nllttin
jr. Op de eerste bladzij-
de stond daarop een in-
leiding.

De schrijver van het
artikel was· zich bewust
van de foutieve gegevens
van Wouters ; hij vermeldt
er enkele van. Andere kan
hij niet weten, omdat hij
nooit de cursus vast heeft
gehad ! Zijn korte analy-
se onderschat daardoor
het prijsverschil tussen
Ac~b en Wouters. Dat is
nl. 240 fr. met kaart van
Acco.

Volgende zin in het
artikel is zeer laf : "De
redaktie beklemtoont dat
het geenszins in haar be-
doeling ligt voor of te-
gen bepaalde boekhandels
partij te kiezen." Het is
inderdaad niet de bedoe-
ling firma's te kraken.
Wat wel aan te klagen
valt is de prijzenpolitiek
van bepaalde firma's. Ik
dacht nl; dat de ASR o.a.
koos voor demokratisering
van het onderwijs. Goed-
kope cursussen zijn daar
een deel van ! Daarom
·moeten dure cursussen ze-
ker aangeklaagd worden
wanneer dat de prof ver-

Als De .Sornereen boom was
Indien P. De Somer een boom was, en
je zou hem doorzagen, dan zou je aan
zijn jaarringen het wel en wee van
de universiteit kunnen aflezen. Je
kijkt op zijn karrière terug en het
blijft je verbazen hoe iemand door
zoveel hervormingen heen aan het
hoofd van ons bedrijf is blijven
staan. En daar zit hem dan ook het
probleem van de komende verkiezin-
gen. Een eventuele derde ambtstermijn
van rektor De Somer is de voortzet-
ting van de huidige gang van zaken.
Zonder meer. Of zoals De Somer zelf
zegt : "mijn profiel is bekend·".

Maar welk een evoluties worden door
-het rektor schap van deze man niet
overspand ! .
In 1966 klom hij tot prorector op
doorheen de kwestie Leuven Vlaams.
Meteen was hij het eerste hoofd van
de autonome Nederlandstalige afdeling
·van de Katholieke universiteit.
En uiteraard ge_ngageerèl in de Vlaam-
.se kwestie en in de discussie over
de verhouding kerk-universiteit:
In die tijd e~ ook nu nog, hoewel
minder, ,lag Vlaanderen 50 , achter
op Walloni!, wat betreft de dee·lhame
aan het hoger onderwijs; het had
slechts ~én derde van de Waalse we-
tenschappelijke aktiviteit en meer
dan 2500 Vlamingen studeerden nog
aan Franstalige universiteiten.

Maar Leuven Vlaams was in 1966 ook
een kristallisatiepunt van een heel
aantal spanningen. Leuven Vlaams
kwam op het moment dat de traditio-
ne"!e patronen werden afgebroken door
een snel stijgend studentenaantal
(en dito personeel). De (lagere)
middenklasse, gestimuleerd door een
ekonomisch klimaat waarin welvaart
en een hoog aantal universitairen
equivalent waren, vond de weg naar
de universiteit als vorm van indivi-
duele sociale promotie. Meteen, zeg-
gen sommigen, was de basis voor een
konflikt gegeven. Deze studenten be-
hoorden niet langer uitsluitend, zo-
als vroeger, tot de maatschappelijke

• • •
elite. Zij deelden niet de waarden zijn. De Sömer is ongetwijfeld één
van de elitaire universiteit. Er was van de grote architekten van deze
niet -anger het gevoelen tussen pro- hervorming geweest ••
fessoren en studenten een gemeenschap-Een andere belangrijke gebeurtenis
pelijke achtergrond en basis te heb- in onze universitaire wereld is op
ben. Sommigen, zoals rector De Somer, 7 maart (Vlaamse Leergangen) aan eva-
suggereren dat het vroeger, met min- luatie toe: de decentralisèring van
der volk, ~ter was. D~t de studen- de universiteiten.
ten meer gemotiveerd waren, weten- .
schappelijk geïnteresseerd waren.
Maar het vermeende, huidige gebrek
aan wetenschappelijke interesse.onder
de studenten toeschrijven aan de ex-
terne motivering van die tegenwoor-
dige generati~ lijkt oppervlakkig.
Kwam me~ dan vroeger niet vanWege
het "papier" naar de ·unief. Was het
vroeger voor de'elite minder van-
zelfsprekend te studeren dan ·nu voor
dé middenklasser 1:. .

Met de toenemende subsidiêring van'
de uniefs en het stijgende belang
van de wetenschap voor de gemeenschap
kwam de vraag naar kontrole over de
unief. Hier moest de onafhankelijk-
heid van ,de universiteit gevrijwaard
worden en een politisering van de be-
heersraden (zoals aan de rijksuniver-
siteiten) vermeden·worden. Of dit een
verstandige en succesrijke politiek
'is geweest zal de beter geïnformeer-
de lezer beoordelen.

De struktuurveranderingen die onder
druk van de nieuwe generatie studen-
ten plaatsgrepen konden en kunnen ons We hebben het nog gpe~ zeggen de
niet bevredigen. De struktuurhervor- rektorkandidaten. Met als enige hoop
ming begin '71, die o.a. de opdeling het wegwerken van de Vlaamse ach-
van de unief in groepen, fakulteiten, terstand en hun vertrouwen in onze
departementen en afdelingen, en de vindingrijkheid. Rector De Somer van
splitsing tussen het beheer en de a- ~ijn kant is niet aan zijn proef-
kademische sektor vastlegde, bezorg- ;tuk toe.
de tevens aan de professoren een drie-
vijfden meerder~eid waarvan de gevol-
gen o ,i. op 1I0nunigevlakken n·efast

Voor spanningen in die bewogen jaren
zorgde ook de seksuele revolUtie. Ándere dilemma's zijn in de jaren van
Wanneer c;>ns~ven in 1970-1971 zijn •De 'Somers rekto;!;_schapblij,!e!)be-
seksnummer publiceèrt,'spreekt De So- staan: de verhouding onderwijs en
roerover"bepaalde studententijd- onderzoek, die nauw samenhangt met
schriften die ertoe 'bijgedragen heb- 'het AP-statuut ~n m~~ d~ financiering,
ben het imago van onze Alma Mater te werd noo.j,tb~vrèdigepd. gereg~ld;
bezoedelen" in de ogen van katholiek de sociale ~ector fs ~en mär~iriaal
Vlaanderen. In dezelfde toespraak verschijnsel gebleven in de univërsi-
van 1971 verwijst hij naar scherpe taire politiek en De Somer he~ft er
reakties tegen een brochure over een ons nooit van kunnen Qvèrtuigen dat
"eerlijke voorlichting" die op "accu- hij op dat stuk zijn invloed'bij de
rate wijze volledige informatie ver- regering en de politici heeft aange-
strekt over contraceptiva technieken". wend ten voordele v~n de studenten.
En even verder over heeft hij het Met de kQmende nulgroei ontstaan
over een conflict tussen Academische nieuwe problemen : de benoemings-
Raad en het Comité Studentenvoorzie- en recruteringspolitiek van perso-
ningen rond de "gemengde woonvorm neelsleden zal weinig ruimte krijgen,
.van jongens en meisjes". de verleiding vat( goedkOPI:!selec-

tieve maatregelen (numerus clausus)
zal alsmaar groter worden.

ten, behalve als de stu-
denten standvastig reage-
ren op elke inbreuk op
hun belangen. Ook in zul-
ke "minieme" zaken als
cursusprijzen.

We hebben Veto nodig
als een instrument in de
studentenstrijd, en niet
voor een deigelijke "rat-
ten"-mentaliteit.

moedelijk een niet .onaar-
d~q spaarpotje zwart geld
opbrengt. In vorige Veto
(in het interview met Ac-
co) wordt zulks toch ge-
suggereerd : dat proffen
die hogere auteursrechten
willen bij andere Uitge-
verijen beter aan hun
trekken komen. Dààrover
zou Wouters een brief mo-
gen schrijven, in plaats
van hun "rechtzetting".

~et is daarbij hemel-
tergend dat het blad van
de Algemene Studentenraad _
het niet aandurft om par-
tij te kiezen voor de be-
langen van de studenten.
Daardoor werd er belet
dat de student de zaken
juist ziet ~n een gepaste
aktie voert. Wat is dan
het nut van een studenten-
blad.

Waarom past de redak-
tie haar eigen analyse
(in het 'redaktioneel')
in dezelfde Veto ni€t
toe op zichzelf ?

Het is voor mij niet
nodig dat studenten hun
paritaire inbreng hebben
(bijv. in een Dienst Uni-
versitair Onderwijs) als
ze te bang zijn om aktie
te voeren. We hebben geen
laffe "officials" nodig
maar aktie. Er is geen
gelijkheid in een gesprek
tussen proffen en studen-

Sus van Laer.
Psychologie.

Nvdr.

Eens goed z~Jn gedacht
zeggen lucht op. Dat

we inderdaad de'stu-
dentenbelangen verdedigen.
Zonder twijfel. Maar daar-
toe is het niet nodig voor
firma's partij te kiezen.
Nodig is dat er een. klaar
beeld komt van prijsver-
schillen tussen fLrrna's.
Daar~ kunnen de lezer (i.
c. de kringen hun plan
mee trekken. Het artikel
:'Bereken zelf wat je cur-
sus bij Acco kost" (in
dit nummer) wil daarin
voorzien. Voor de recht-
zetting waarvan sprake
hebben we alle moeite
gedaan om correcte gege-
vens te bekomen. De Acco.
-pr.ijzen kregen we van
dhr. Van Slambrouck
(cursusdienst Acco) zelf:
die ze samen met de cur-
susverantwoordelijke van
psychologie had uitgere-
kend. Marinus Follon was
in die periode niet te
bereiken. Met Frank Uyt-
tendaele hebben we gron-
dig .nagegaan welke gege-
vens in Wouters' brief
fout waren. Ook deze cor-
recties werden gepubli-

I ceerd. In Veto 8 kon geen
uitgebreider kommentaar
omdat er eenvoudigweg
geen plaaats voor was. En
we blijven erbij dat al
onze medewerkers - vooral
Marinus Follon - in gewe-
ten hebben gehandeld, en, . . ~ .)' I' geven hen verder onze vc-

, , . 'I le steun .
• C i - t

.Redakirie : Wi 1fr+ed
Alaerts, Bruno
Leijnse, Marcel
Meeus,:Leo Paesen,
Jan Sempels, Pieter
It Jonck, Paul Ván
Damme, Hans Van den
Broeck; ',Da!lJlY'Vanden-
broucke, ·Jan Verbanck

M~dewerkers : Polleke,
Dirk Cos, Peter De'
Jonge, .Emny De Smet"
Dirk De Naegel, Tom

.Van Cleemput, Kristin
Van Hoolst, Dirk Van-
sint jan, Ingeborg
V.erp1ancke, Wannes
Van den Broeck..

aedaktieaearetaris : Bruno. Leijnse
Lay-out co~rdinatie.: '~iete~ It Jonck

·'·Cos. -,
& Dirk

recht OP' antwoord
De communicatiestoornis met Veto, de struisvogel-
politiek van prof.Dr.J.M.Nuttin junior en de andere
kant yan pe zaak.

Vb~~zeker is het een bedroevend feit dat aan de
basis' van de prijsberekening van de cursus sociale
psychologie van prof.Dr.J.M.Nuttin (junior) zoals
ze werd gepubliceerd in Veto 8 een kwade uitgever
liggen en een redactie die cijfers publiceert zon-
der de cursus ooit gezien te hebben. Des te erger
wordt het dan nog als door dit artikel bepaalde •
akties op inactieÎ worden gezet. Hierbij moet ech-
ter wel toegegeven worden dat dit misverstand ge-
deeltelijk ontstaan is doordat in die kritische
Wouters-telefoon periode enkele mensen van Psycho-
logie onbereikbaar waren.

Om verdere rechtzettingen over dit onderwerp
overbodig te maken bevestigen we hier met klem dat
de cursus sociale psychologie van het akademiejaar
1979-1980 bij Acco een flink pak geld goedkoper
zou zijn geweest. Die alternatieve Acco-prijs be-
draagt 640 fr., oftewel 240 fr. minder dan de Wou-
tersprijs 880 fr.): De exacte prijsberekening ligt
voor iedereen ter inzage op het Veto-secretariaat.

Wat het optreden van p~of.Dr.J.M.Nuttin zelf be-
treft, moet het ons van het hart dat hij aan een
hardnekkige struisvogelpoli tiek doet. Hi·jverdedigt
zijn prijs met het zrgument "dat hij van onze ge-
tallen niets moet weten". We vinden het spijtig dat
we bij hem zo weinig luisterbereidheid vinden.

Eerlijkheidshalve moeten we ook nog toegeven dat
er ook nog een andere kant van de zaak is, nl. een
pedagogisch aspect. In dat verband kunnen we stel-
len dat de cusrsus sociale psychologie een interes-
sante cursus is, die op een pedagogisch verantwoor-
de wijze gegeven wordt. Hetzelfde geldt voor het
p~acticum. Men kan de inzet en het enthousiasme
waarmee Dr.Beekers het practicum begeleidt alleen
maar bewonderen. Maar dit positieve aspect mag
geenszins als excuus aangehaald worden voor een on-
verantwoord dure cursus.

Tenslotte nog een b~denking. Het is nooit onze
bedoeling geweest om Wouters op zich aan te vallen.
Ook hebben wij nooit een standpunt willen innemen
m.b.t; de dikte van een cursus. Wij geloven in de
akademische vrijheid. Wanneer een prof een knappe
cursus wil schrijven, en de moeite wil doen om hem
dik te maKen zodat alle ambiguïteiten erin verdwij-·
nen, dan kunnen we dit alleen maar toejuichen. Maar
hij moet wel de moeite doen om zijn cursus bij di~
boekhandel uit te geven, die het goedkoopste is •
Wij vinden bovendien dat hij steeds bereid moet
zijn om te luisteren naar suggesties die hem er
attent op maken dat het elders goedkoper kan ..

(Marinus, lid van de psychologische kring)
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De Wilde Maar Boeiende AvonturenVanHet
- * ,SS Personeel .ofte moeder zijn wij dan zo anders

Op de vorige Raad van
Studentenvoorzieningen
(dd. 30.01.81)lichtte
het personeel van de so-
ciale sektor hun proble-
men ron de nieuwe K.A.O.
toe.Naar aaanieiding van
die interventie op de
Raad gingen wij enig
speurwerk plegen en kwa-
men tot onderstaand, plus
minus, chronologisch ver-
haal.
Het begin van de festi-
viteiten kondigt zich
aan in 1974 na de onder-
handelingen over de
K.A.O. Onder het centra-
le thema:voor de vrije
uniefs een statuut ge-
lijkwaardig aan dat van
de rijksuniefs tekenen
zich duidelijk twee
strekkingen af.
De eerste groep inter-
preteert het woord ge-
lijkwaardig als gelijk.
Dus eenzelfde statuut-
nas~reven voor vrije
uniefs én rijksuniefs.
(Belangrijke opmerking:
regeringskommissaris
Schiepers behoort tot
deze groep)
De andere groep zegt:
gelijkwaardig is niet
hetzelfde als gelijk,
maar betekent eerder:
aanleunen bij, maar
met behoud van zijn
eigenheid.Immers,zeg-
gen zij, volledig ge-
lijk kan toch niet
want daarvoor moet de
wet veranderen en de
vastheid van betrek-
king, zo eigen aan een
rijksstatuut, zullen wij'
toch nooit krijgen .
•• ia l_p v_ Y~xiq
jaar beginnen dan de de
onderhandelingen over
een nieuwe K.A.O. Het is
namelijk de bedoeling de
loonbarema's van '74 te
herzien en ze konform te
maken aan de hiërarchi- -
sche struktuur van de
rijksnivo's,en een gun-

stiger pensioenregeling
af te dwingen. Gevolg is
natuurlijk dat de hele
K.A.O. in vraag gesteld
wordt en een nieuwe dis-
kussie start.
Na maanden onderhandelen
komt er dan een nieuwe
K.A.O.uit de bus. We mo-
gen het rechtuit zeggen.
Het is een vrij goeie
K.A.O.

De belangrijksste plus-

4.de veel besproken pen-
sioenreqelinq ('t zou
een soort staatspen-
sioen worden.Dit hele-
maal uitleggen zou al
een artikel apart zijn).

Iedereen was tevreden met
de nieuwe K.A.O.,zelfs de
Raad van Beheer die hem
zonder boe of ba goedkeur-
de.Verwonderlijk,dat wel,

de sociale sektor naar
de unief overgaat zou
maar enkele jaren (het
precieze cijfer kon ik
niet vinden,vermoede-
lijk 6 jaar)graad-
anciênniteit kunnen be-
houden. Dit is natuur-
lijk het punt dat de
werking en het perso-
neel van de sociale
sektor ernstig treft.

*Sociale Sektor
nog zal werken) ,maar
nu zouden,bij overgang
van tijdelijk naar vast
statuut,hun oude kon-
trakten maar voor de
helft meetellen voor
hun anciênniteitsbere-
keningl '

4.00k van het statuut van
de part-time zou niets

in huis komen. Part
times worden in het
rijk niet getolereerd
(van cynisme gesproken!)
en dus kan het niet
volgens Schiepers.
Nochtans is dit een nu-
meriek erg grote groep.

5.00k een aantal sociale
verworvenheden (verlof-
regeling,klein verlet)
zouden afgeschaft wor-,
den.

6.De overgangsbepalingen
zijn in een echte sy-
billijnse tekst gegoten.
Op wie ze van toepassing
zull'~n zijn is helemaal
niet duidelijk.

K.A.O.:De Kollektieve ArbeidsQvereenkomst is een
---a!spraak tussen de werkgevers en de vakbonds-

delegaties die de loons- en arbeidsvoorwaarden
regelt voor een sektor (bv. tekstiel,pe~roleum
e.d.) of voor één enkel bedrijf. De K.A.O.
zorgt voor aanvullingen en verb~teringen van
de arbeidswetten.

Regeringskommissaris G.Schiepers:"is de loods die
- het schip veilig en we'l naar- zijn haven leidt".

Hij is de 'afgevaardigde van de regering aan de
K.U.L. die het wel en wee aan onze unief volgt
en ten gepaste t~jde de beslissingen in "de
goede richting" (althans volgens de regering)
moet sturen (hoewel hij zich ook kan vergissen
cfr.de 10 miljoen affaire).

Personeel van de sociale sektor:dit zijn de men-
sen die tewerkgesteld zijn in de sociale sek-
tor (sociale dienst, medische dienst e.d.uit-
gezonderd Alma personeel) en betaald worden
uit de gelden voorzien voor de sociale sektor.

Patrimoniumpersoneel: Administratief en Technisch
personeel,van de unief dat betaald wordt uit
werkingstoelagen.

Valorisatie van de anciênniteit:indien iemand van
het ene bedrijf overgaat naar het andere be-
gint hij zogezegd in dat nieuwe bedrijf met een
anciënniteit van 'nul jaar. In sommi~e ~evallen
kan hij zijn anciënniteit die hij in het eer-
ste bedrijf had geheel of voor een deel valo-
riseren, d.w.z. hij begint dus in het nieuwe
bedrijf met een anciënniteit van X jaar, en
dat is natuurlijk voor zijn loon en voor zijn
kansen op promotie belangrijk.

Wat zijn drie van de be-
langrijkste diskussie-
punten?, I

1.Schiepers verzet zich
vooral tegen de gelijk-
schakeling van sociale
sektor personeel en
patrimoniumpersoneel:
Vroeger (in '74) was
die scheiding enkel
principieel, nu zou het
een diskriminatie mét
_praktische gevolgen
'worden :l'ëinanddi~e van

Een klein voorbeeldje:
indien een personeels-
lid van de sociale sek-
tor een andere funktie
aan de universiteit
wil uitoefenen zou hij/
zij bijna volledig af-
stand moeten doen van
zijn/haar anciênniteit
in de sociale sektor,
me~ alle gevolgen van-
dien.En dat terwijl er
toch maar één werkge-
ver is!! Dergelijke
bepalingen kluisteren
iemand vast aan één
plaats.

2.Mensen uit de privé
zouden slechts 6 jaar
anciënniteit kunnen va-
loriseren (let op de
merkwaardige gelijke-
nis met het sociale
sektor personeelI).

DEFINITES

punten waren wel:
l.het onderscheid tussen

sociale sektor en de
unief valt weg. Het
personeel van de soci-
ale sektor wordt op
alle vlakken gelijk
aan dat van de unief.

2.part-tim~s krijgen een
duidelijke verbetering
van hun statuut.

3.de valorisatie van de
anciënniteit van
iemand die uit de Pri-

1 vé komt. "_, '"'".,~'

De besprekingen rond de
nieuwe' K.A'.O. komen in
een beslissende fase. Het
personeel verzet zich met
klem tegen de voorgestel-
de wijzingen aan de eerste
vorm van de'*;A.O. en.( 4· ..
zouden,denk ik, nog liever
geen K.A.O., zien dan zo'n
slechte 1 ·t Zou inderdaad
een ernstige verslechte-
ring *ijn t.O.V. de K.A.O.
van' '74.' '.

De banden tussen perso-
neel en studenten zijn in
het verleden soms,verwaar-
loosd geweest,dat geven
wij toe,maar dat- is geen
reden om het personeel
onze sceun niet toe te
zeggen. Wij vinden dan ook
dat het' personeel,indien
het tot akties kornt,mbet
kunnen rekenen op de
aktieve steun van de stu-
denten.

kris van den briel

Sociale Raad
'" ~enqueteert over

)

vesting
maar er bleek al gauw een
luchtje aan te zitten.Het
was natuurlijk niet moei-
lijk voor deJRaad van Be-
heer o~ ~{e K:A.O. goed
te keuren omdat zij op
voorhand wisten dat de
regeringskommissaris zich
zou verzetten.Leuk spel-
letje natuurlijk, nu ver-
schuilt de Raad van Be-
heer zich achter Schie-
pers: zij willen zo'n
K.A.O. wel maar de rege-
ringskommissaris die wil
niet!
En wat moest gebeuren ge-
beurde.Schiepers tekende
verzet aan en de onder-
handelingen konden op-
nieuw beginnen. Die ein-
digden dan in een tweede
vorm van de K.A.O.

't Zal dus moeilijk
worden om nog mensen
uit de privé aan te
trekken,met alle ver-
lammende gevolgen van-
dien (vroeger kon men
80% valoriseren).

3.De tijdelijke tewerk-
gestelden zouden ook
sterk benadeeld worden.
Om te beginnen zitten
die mensen al in een
zeer onstabiele situar-ti, (men "!7J;,~tpooit o~" ;~
men het volgen~e jaar ,r

Een goed kot kunnen vin-
den en betalen is een ha-
chelijke onderneming ge-
worden: ook jij hebt
hierover wel je verha~l.

En het lijkt niet een-
voudiger te zullen wor-
den, volgend jaar en de
komende jaren. Niemand
heeft er een preeiese
kijk op, maar voor het
eerst sedert jaren.zijn
er in Leuven kamers te-
kort. De unief bouwt al
jaren niets meer, en door
kloosterordes gerunde
peda's verkopen hun hui-
zen aan stad, boeren-
bond en aan de KUL, die
er een 'akademische be-
stemming' (o.a. voor par-
kings ...) aan ,geeft (hier
door zijn er in 10 jaar
tijds zo'n 1813 kamers

-weggevallen). Tal van
'gewone' kotbazen houden
er eveneens mee op, ont-
moedigd 'omdat er niets
meer aan te verdienen
valt' (o.w.v. verhoogde
brandstofkosten, snellere
slijtage, ...) De 'grote'
kotbazen met 10 huizen
en meer laten die huizen
liever leegstaan, in af-
wachting yan'een herople-
vende immobiliënmarkt.

Dit minderend kotaanbod
heeft vooral vanaf okto-
ber '78 de huurprijzen
met sprongen de hoogte
ingejaagd: van 2.021
(78/79) naar 2.311 in
79/80 en 2.617 voor het
lopend akademiejaar (ge-
middelde huurprijs voor
een jongenskamer in de
privé). Van studio' s, ..ap-
partementen en vooral van
gemeenschapshuizen zijn
de prijzen ons niet be-
kend.

De KUL wacht af: vanaf
'84 worden er ook hier
beduidend minder studenten
verwacht (enkel alom de-
mografische redenen.) ...
Voor jou, student, staan

~ harde tijden te wachten:

..
je zal dieper in de porte
monnee moeten tasten, en
vooral goed uit je doppen
moeten kijken: allerhande
bestaande misbruiken wor-
den nu reeds willekeuriger
opgelegd door overeind ge-
bleven, verbitterde eige-
naars ('aanpassing' van
de huur in oktober én ja-
nuari; inhouden van de
waarborg voor de onnozel-
ste kleinigheid; 'aanpas-
singen' van het typecon-
tract; het opleggen van
strakke binnenhuisregle-
menten; en nog meer van
dat fraaie.

De bedoeling van deze en-
quête is twee ledig: ener-
zijds de bestaande mis-
bruiken catalogeren in
een 'zwarte lijst' van
kotbazen di~ het àl te
bont maken en waartegen
kotzoekende studenten moe-
ten worden gewaarschuwd;
anderzijds willen we een
globaal beeld krijgen van
hoe die studentenhuisves-
tingsdienst in Leuven nu
in elkaar hangt, en wat
er precies allemaal scheef-
groeit.

De resultaten van deze
enquête en van ander speur-
werk zullen worden ge-
publiceerd en massal ver-
spreid eind april, na de
paasvakantie.

Het is dus vooral in je
eigen belang de enquête
aandachtig en zorgvuldig
in te vullen .., en ze
tijdig in te leveren.

Voor meer uitleg kan je
steeds terecht bij iemand
van je kringbestuur (de
sociaal-afgevaardig-den
of de praes~s), of op
Kringraad ('t Stuc, eèrste
verdieping) en ook op de
Sociale Raad, 's Meiers-
straat 5 (verbinding Hoge-
schoolplein - Muntstraat) •

•

Wij danken je bij voor-
baat'.
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WINA -ONDERWIJSWERKING :
met Veto op schoot (2)

Inleiding:

VETO is weer op thee-visi-
te geweest in pe kringen.
Net als vorige keer be-
treft het een onderwijs-
werking. Toen Psycnologie,
nu WINA (Wis- en Natuur-
kunde) .
Eerst:

HOE HET GROEIDE
Van de drie bereidwilligen
-Piet Van Duppen, Lambert
Swillens en Jos Van.Ro~y -
die VETO te woord stonden,
neemt laatstgenoemde eerst
h~t wóord om een korte his-
toriek te schetsen van de
onderwijswerking van zijn
kring.

Jos: Twee ja~r geleden is
--- WINA opnieuw begonnen
met een onderwijswerk-
groep (vroeger zou er ook
al zoiets geweest zijn),

voornamelijk met de be- .
doeling de vertegenwoor-
diging in de raden te
koördineren. We bespraken
dan alles wat in de raden
aan bod kwam. In het be-
gin is dat zo'n beetje de
feiten achternahollen ge-
weest. vexde'r is er een
enkeite gehouden met als
be13~grijkste onderdeel:
het doceergedrag. van de
proffen, waarbij we op
voorhand met hen hadden
afgesproken dat de resul-
taten niet openbaar ge-
maakt zouden worden.

VETO: De behoefte om met
---- een onderwijswerk-
groep te ptarten kwam
dus vooral voort uit de
behoefte de studenten-
vertegenwoordigers te
koörd Lne r'eri , zeg" je.~.

Lambert: Ja, het zijn
met name die

studentenvertegenwoordi-
gers geweest die ermee be-
gonnen zijn. Wil de ver-
tegenwoordiger een gefun-
deerd standpunt over iets
wat op poe (Permanente On-
derwijsCommissie) of op
Fakulteitsraad komt, dan
wordt dit op de onderwijs-
werkgroep besproken. Zo
wordt dan ook op poe, Fa~
kulteitsraad en Kringraad
hetzelfde standpunt voor-
bereid en naar voor ge-
bracht.

VETO: Waarom doceergedrag
---- om mee te beginnen
in de enkeite (het 2de
aspekt van de werking van
vorig jaar) ?

Piet: Ik denk dat daar ae
---- nood het hoogst was
en dit probleem was ook
interessanter voor de
studenten zelf. We hadden
kursus sen , eksàmens en
doceergedrag op het pro-
gramma, maar in het laat-
ste zaten volgens ons de
meeste hiaten en die
wilden we eerst oplossen.

Deze enkeite werd.met de
nodige diskretie gevoerd,
d.w.z. de individuele re-
sultaten bleven verborgen
voor de buitenwereld. Dat
om de proffen niet af te
schrikken om mee te hel-
pen en om het nodige kre-
diet te verwerven en te
behouden tegenover deze
unief-bevolkingslaag. W~l
werden de globale lijnen
getrokken, gepubliceerd
en tevens met de betrok-
ken profs bepraat. Veel
resultaat heeft deze
hele inspanning niet ge-
resorteerdi vanwege de
omzichtige aanpak mis-
schien, maar ook vanwege
de skepsis van de stu~
denten zelf. Ze werden
o?geroepen om mee te
werken en kregen er dàn
niets meer over te ho-
ren. In feite werkte
trouwens slechts een

kleine gToep mensen
echt aktief mee aan
het opzet. Zo bereik je
de mensen niet en is de
informatiedoorstroming
een probleem. Er werd
gewerkt met het open-
vragen-systeem om zo veel
mogelijk diversiteit en
nuance in de antwoorden
te krijgen. Dit jaar werd
- ondanks de vraag van

enkele proffen om het nog
es over te doen - de en-
keite niet weer gevoerd
om overlapping met de DUO
enkeite te vermijden.
Wat er dit jaar dan wel
gebeurt in de WINA-onder-
wijswerking ?

1980-81 :
HAVE A,

Lambert: De eerste onder-
wijswerkgroep wa-

ren er heel veel ideeên,
waaruit we dan een selek-
tie gemaakt hebben. 0&
twee belangrijkste pro-
jekten waren: ten eerste
het maken van een thesis-
brochure, waarin infor-
matie verzameld wordt,
zoals hoe is dè begelei-
ding van de promotor -
dit naar aanleiding van
de konkrete nood van vo-
rig jaar. Ten tweede: de
enkeite van de Dienst
Universitair Onderwijs
(DUO), die vorig jaar
door de studentenverte-
genwoordiging op de poe
'gevraagd is en waarmee
die ook akkoord ging.
Die is d7t jaar uitge-
voerd en we hadden ge-
dacht een soort paral-
lelle werk,ing op'~ .
zetten. Enerzijds de
metode onder ogen nemen,
wat we daar van vinden.
Anderzijds - als er re-
sultaten zijn - ook zelf
konklusies formuleren.
Het zullen dan deze kon-
klusies zijn die de stu-
denten in de poe zullen
verdedigen en die wij
naar buiten zullen bren-
gen.

Verdere werknigspunten
gaan onder de noemers:

- Wetenschap en Samenle-
ving: het vormen van een
studentenstandpurit over
dat vak en zo deelnemen
aan de diskussies errond.

- Doceergedrag: toch nog
2 kleine enkeites, ter
aanvulling van di.evan
vorig jaar I~et een
nieuw opzet of een voort-
zetting, alleen nog én-
kele profs onder de
loepe) .

- Koördinatie Studenten-
vertegenwoordiging:
blijft een werkingsas van_
de Onderwij~w,rking. Eén
mening vormen en en bloc
naar buiten toe verdedi-
gen mét een betere timing
dan vroeqer om nahollen
te vermijden en gepast
te anticiperen, naar de
raden toe.

'VETO: Hoe beoordelen jullie
---- de verhouding van de
werking nu na 11/2 jaar
t.o.v. die raden en de
'profs ?

Piet: De werking was vorig
---- niet bekend. De profs
die vorig jaar niet wilden
meewerken, doen dat nu ook
niet, dus daar is geen ver-
betering merkbaar. Maar er
zijn profs die de werking
nü wél kennen en die er
dan beroep gaan op doen.
Zo heeft de nieuwe voor-
zitter van de poe Wiskunde
op ons al beroep gedaan,
net als nog een andere
prof.

Lambert: Men moet dit "be-
roep-doen-op" niet

fiINA'-preses
Lambert St..,i'l'lens

zien als: men zegt in de
poe "wat vindt Uw werk-
groep aub ?", maar meer dat
men zegt "wij verwachten
van de studenten voorstel-
len en standpunten terzake!"

VETO: Hoe regelen jullie
---- dat dan, want hier
treedt toch weer het pro-
bleem van de info-door-
stroming op de voorgrond ?
Een studentenstandpunt is
immers terugbronnen naar

....de jaren ...

Jos: Wel, als nu een prof
--- in de poe aan de stu-
dentenvertegenwoordiging
vraagt naar voorstellen,
dan meldt die student dat
aan de werkgroep. We gaan
naar de jaren om standpun-
ten op te vangen, die we
dan weer naar de poe
brengen. Dat is veel beter
dan als die student op de
POe-vergadering zelf een
standpunt inneemt en pas
achteraf erover inlicht.
In zo'n geval is dan wel
het studentenvoorstel
slechts een tegenvoorstel.
op de daarop volgende poe.
Je blijft in feite toch
w~l achternahollen.

Piet: Een voorstel dat van
---- de studenten kwam bv
was een vetandering van
praktika. In plaats van
dat op de poe te brengen,
gingen we eerst naar de
betrokken prof om-te vra-
gen of hij met ons. idee
akkoord kon gaan. Daarna
brachten we het op de P04
de voorzitter ging dan
ook es praten met die
prof en de zaak werd zo
veel sneller ge regeld.
Dat is dan meer het ge-
past anticiperen en bet.er
timen.

Lambert: Zo wordt ook es
de mening ge-

vraagd van de studenten
over evaluatiernetoden van
oefeningen. We zijn toen
naar de jaren gegaan en
hebben de zaken uitgelegd
en het resultaàt van de
diskussie werd dus aan de
prof voorgelegd.

TOen vroeg VETO de onder-
wijswerkers naar enige
long-term visie· op en
achter de konkrete wer-
king, een denken over ja-
ren met een vooropgesteld
te realiseren doel voor
ogen. De werkgroep blijkt
daarvoor echter nog wat
te jong,om al zo vér ge-
vorderd te zijn, maar het
groeit. Nu is de formule-
ring nog erg algemeen,
maar er wordt gewerkt

aan een betere kontinu-
iteit tussen de opeenvol-
gende werkingsjaren,
door een soort "opleiding
van onderwijswerkers.

CONTINUITElT

GRAAG,

DANK U

VETO: Je zou mensen zo-
---- danig kunnen inwer-
ken in je onderwijswerk-
groep, zodat er het vol-
gende jaar nog slechts
mensen zijn die julliè
hebben opgeleid, die de
voldoende achtergrond
hebben om het werk ver-
der te zetten. Die kun-
nen dan weer op hun beurt
nieuwe mensen aantrekken.
Zo verbeter je gradueel
voortdurend je werking.

Jos: Het is wel zo dat er
--- een soort morele ver-
plichting bestaat voor de
radenvertegenwoordigers
om aktief mee te werken
aan de onderwijswerkgroep.
Dat zou al voor enige
kontinulteit moeten zor-
gen. Toch zal het ieder
jaar nodig zijn dat enke-
le stuwende krachten van
het vorige jaar overblij-
ven of het begint te
"slabakken" ...
Het aantrekken van mensen
is trouwens een probleem
van de hele presidiumwer-
king overal, want het komt
nog veel te weinig voor
dat mensen alléén aan
onderwijs werken bv.: ze
doen allemaal ook veel
daarnaast, 't is altijd
dezelfde kleine kern.
Voor een goede werking
moet je een breed publiek
bereiken, waaruit dan een
aantal mensen komen die
specifiek aktief werken
in de onderwijswerkgroep
zodat je daar méér werk
kan doen. Iedereen zit
nu met overvo lle agenda.
Veel daarvan is toe te
schrijven aan een gebrek
aan informatiedoorstro-
ming, naar de studenten
toe: de mensen ervan
bewust maken wat de pro-
blemen zijn.

Lambert: Je meet aan de
grote groep de

problemen duidelijk maken,
dan kan je ook veel ge-
makkelijker rekruteren
voor aktieve werkers, voor-
trekkers.

Piet: Vandaar dat we ook
---- die onderwijsdag van
4 maart opgezet hebben.
(cfr. Apart artikel op de
voorpagina hierover).

O.a ..omdat rekrutering, op-
leiding en info-uitwisse-
ling IN de kring zo'n
hoofddoel van deze dag is,
is hij niet opgezet in sa-
menwerking met andere
kringen, zoals het oor-
spronkelijke idee was.
Bui ten de'koördinerende
forumrol van Kringraad(KR)
zouden ook nog IQsse, in-
formele of ook.hechte kon-
takten tussen kringen on-
derling wel mogelijk kun-
nen en moeten zijn. Maar
dat is haast niet het ge-
val en ook nauwelijks
haalbaar', zoals we ook al
van Psychologie l,erden.
Als het niet veralgemeend
wordt-via KR immers, zijn
de werkingen vreemd, want
de problemen zijn vaak
te sterk kring-specifiek
en dus niet bruikbaar
voor een andere kring.
De veralgemeningsuitwis-
se~ing via KR is wel zeer
leerrijk (vooral kwa meto-
des), maar geen basis
voor verdere samenwerking
tussen kringen.

ZINVOL ?
,VETO: Hebben jullie voor-

deel bij de werking
van KR ?

Lambert: Ik denk dat KR
een enorme taak

heeft in de kadervorming.
En natuurlijk ook in het
vormen van meerderheids-
standpunten voor Akade-
mische·Raad.

VETO: Maar, enig nut voor
---- jullie ei~ werking
uit wat van KR komt, dat
niet ?

Lambert: Jawel, toch wel.
Zeer veel infor-

matie vooral.

Jos: En ook, wat reeds en-
--- kele malen gebeurd is
- maar nog meer moet ge-

beuren - _dat voorbeelden
van werking op KR komen en
dat wij daarvan op de
hoogte geraken hoe de an-
deren werken en waarrond
bv psychologie en Romania.

Piet: Dat geldt trouwens
----voor Soci~le Raad: de
informatie voor de stand
over studiebeurzen op de
onderwijsdag van 4 maart
Aomt van daar.

Jos :.Voor alge.aene proble-
_. men is KR hét forum.
Je kan vragen: is er nood
aan samenwerking met ande-
re kringen ? Dan vind ik
als er algemene problemen
zijn, dat die gezamenlijk
op KR kunnen worden be-
sproken.

VETO: Ieder nivo (KR -
---- kring) heeft dus
zijn eigen specifieke taak.

Lambert: UIteraard.

Piet: De werking van KR
---- mag volgens mij ech-
ter niet te ver voorlopen
op de onderwijswerkgroepen
in de kringen ,I

Lambert: Er wordt vanuit
KR veel te weinig

gewerkt om kringen op gang
te helpen met onderwijswer-
~ing. Tro~ens ook met an-
-de re p r ob Lemen ,

.VETO: Te weinig een stimu-
---- lerende rol' ?

Lambert: Ja. Men draait
voor een groot

stuk op de kringen waar
die of die tak van de wer-
king ontwikkeld is en dan
gaat men de standpunten
van die kringen koördine-
ren. Het zou echter logi-
scher zijn om de andere
kringen eerst te helpen
om van de grond te ko~en.
In die kringen waar het
praktisch en organisato-
risch niet zo goed gaat
- oo~ daar zijn er men-

sen gelnteresseerd voor
onderwijs - worden de
krachten dadelijk opge-
slorpt door de centrale-
administratieve werking.
Als de kring goed draait,
dan pas kunnen mensen
zich vrijmaken specifiek

'voor onderwijs.

TOEGIFT
Zo. Het uurtje was weer
stilaan om rond die tijd.
.De band was trouwens ook
ongeveer op. En wat de
heren Swillens, Van Dup-
pen en Van Rooy daarna
nog uitsloegen is boven-
dien niet zo direkt voor
publikat ie vatbaar.
Zoals al aangegeven wordt
elders in deze VETO (met
name op de voorpagina)
uitvoerig ingegaan op de
onde rwä j sdaq van WINA van
4 maart zelf, aanleiding
eigenlijk tot deze ver-
helderende ruimere babbel.
De 2 VETO-mensen rest nog
de 3 WINA-bereidwilligen
te danken en •.. moe doch
blijgezind trokken wij
huiswaarts vanuit het te
verre Heverlee, koude,
wind en sneeuw trotserend.
Dag met het handje.

Jan Sempels/J.H. Verbanck
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BEREKEN, ZELF ~WAT
JE KURSUS BIJ ACCO

Na de tekst rond de kur-
sus sociale psychologie
1979-'80 van Nuttin J.M."
jr. (Veto 7) en de recht-
zetting door de firma
Wouters (Veto 8) wordt
het tijd om een en ander
ruimer te situeren.
Hoe leg je de prijs van
een kursus vast ? Met
welke kosten moet je
rekening houden ? Hoe kan
je meer geld uit een kur-
sus slaan ?
Een handleiding voor de
gebruiker : hang 'er
boven je bed.

Prof. Nuttin voelt zich
door deze artikels
zwaar geviseerd. Maar het
is nooit onze bedoeling
geweest - zal het ook
nooit zijn - om personen
af te breken. De psycho-
logie-studenten weten
dat prof. Nuttin een
pedagogisch knappe kur-
sus heeft en dat hij
goed doceert. Daar gaat
niets van af.
Wat de psychologie-
studenten wensen is een
kursus die én goed is én
goedkoop. Of toch zo
goedkoop mogelijk. Dat
is normaal, net zoals
het normaal is dat de
professoren begrijpen dat
studeren véél geld kost,
en dat zij die kosten
kunnen helpen drukken.
Een beetje solidariteit
in de krisis als het ware.

dit kader hou~t het
roepen
j schieten,

zijn ook F'

juiste gegevens
De feiten zijn onderhand
bekend. De kursus 1979-
'80 van Nuttin J.M. jr.
kostte bij Wouters 880 fr.
In Veto 7 schrijft Marinus
Follon (sociaal afgevaar-
digde psychologie) daar-
over dat de kursus bij
ACCO 580 fr. zou hebben
gekost (ledenprijs) • Wou-
ters stuurt ons binnen de
week een brief met prijs-
vergelijkingen Acco -
Wouters. Na kontakt ~et
H. Van Slambrouck (Acco)
en met Frank Uyttendaele
(student-zaakvoerder Acco)
rekenen we uit dat de
Acco-prijs voor Nuttins
kursus 660 fr. zou ge-
weest zijn (ledenprijs) .
In Veto 8 verschijnt dus
een rechtzetting. Marinus
Follon is intussen een
tijd de stad uit en kan
niet worden bereikt. In
feite, hoort de redaktie
achteraf, zijn zijn bere-
keningen korrekt als je
ervan uitgaat dat de
tabellen die op de linker-
bladzijde van Nuttins kur-
sus waren geplaatst, in de
tekst zou worden verwerkt.
In zijn nieuwe kursus
schijnt Nuttin dat trou-
wens\gedaan te hebben.
Anderzijds waren onze ei-
gen prijsopgaven te hoog.
Verso-bladzijden kosten
bij Acco 1 fr. en niet
1,3 fr. De kursus bevatte
456 recto-bladzijden en
106 verso's. Met twee in-
bindingen à 15 fr. per
stuk en afronding naar
boven maakt dat een to-
taal van 740 fr. voor
niet-leden en 640 fr.
voor leden. Leden bij
Acco krijgen 15% korting
kontant. Je wordt zoals
bekend lid door het ko-
pen van een aandeel à
500 fr. In psychologie is
meer dan 80% van de stu-
denten Acco-lid.

Wouters vroeg met zijn
880 fr. dus 140 fr. meer
dan Acco zou hebben ge-
vraagd en voor Acco -
leden zelfs 240 fr. meer.
Dat zijn aanzienlijke
verschillen. Hierover
ondervraagd, zei prof.
Nuttin jr. dat hij zich
op dhr. L Verwimp
(firma Wouters) verlaten
had. Dhr. Verwimp had
hem verzekerd dat zijn
prijzen niet hoger la-
gen dan elders. (En
voor andere kursussen .
kan dat waar zijn, hoewel)

bereken zelf
je prij_s

Acco is de 'prijsmaker'
te Leuven. L. Verwimp
(Wouters) stemt zijn
prijzen erop af, zegt
hij zelf. In Gent,
Brussel, Has~elt of
Antwerpen liggen de
prijzen, bij gebrek
aan zo'n Koöperatief,
aanziènlijk hoger.
Daarom is het geen
slecht ding als je
zelf kan uitrekenen wat
de huidige "norm" (de
Acco-prijs)is. Weet je
meteen of je bij Acco.
zelf niet teveel be-
taalt voor je eigen
kursus (I), hoeveel je
kring eventueel goedko-
per we~kt, en wat een
kursus die elders wordt
uitgegeven bij Acco kost.

Acco heeft een vaste
prijs per blad, zo kon
je lezen in Veto 6 :
1,3 fr. voor quarto en
1,5 fr. voor Din A4
(hoewel ook daar vqak,
bv. in humane weten-
schappen, 1,3 fr. voor
wordt aangerekend).
Deze prijzen zijn al
sinds 1974 dezelfde.
Inbinden kost 15 fr. Voor
losbladige kursus sen
wordt bovenop 5 fr. ge-

Of : Prijs =
-aantal recto-blz. (incl.
titelblad) maal 1,3 fr.
(kwarto), maal 1,5 fr.
(voor Din A4)

-aantal verso-bladzijdeq
maal 1,00 fr.

+inbinden
of bandje

15,00 fr.
5,00 fr.

Afronden naar het boven-
(resp. onderliggende voor
A4) vijftal.
Voor leden : min 15% en
afronden naar boven
(resp. naar onder, supra).

ACCO's' werkwijze

KOST
STRUKTUUR VAN DE VERKOOPPRIJS

.produktiekosten bruto marge uitg. auteursverg. BTW +
leden-
korting

45%
(55 + 3 = 58 fr.)

marge van 5%

100% = 130 fr./expl. van 100 blz., gebundeld

een andere
werkwijze

De eenheidsprijs kan door
Acco worden gehandhaafd De firma Wouters werkt
door een spreiding van totaal anders. De prijs
de risico's, die bij de wordt er per kursus
ene kursus hoog zijn en (niet op het hele. pakket
bij een andere laag, over van de uitgeverij) bere-
het hele pakket van de kendo Kursussen op een
uitgeverij. Oplage, kos- kleine oplage of met.
ten van typ- en redaktie- hoge typ- en redaktie-
werk, de kans dat je met kosten worden voor een
een stock blijft zitten paar jaar tegelijk gedrukt
_ al deze dingen variêren en gestockeerd. Anders
van kursus tot kursus. worden deze kursussen te
Door winst te maken op duur. De typ- en redak-
grote oplagen met lage tiekosten, die zeker bij
typ- en redaktiekosten, positief-wetenschappè-
slaagt Acco erin ook lijke kursus sen hoog
kleine oplagen, met hoge kunnen oplopen, wegen
typ- en redaktiekosten, dan bij kleine oplage
uit te geven. Daardoor sterk in de prijs door.
moeten studenten in Rekening houdend met op-
richtingen met een lage lage, typ- en redaktie-
bezetting niet onoverko- kosten, drukken, grond-
melijk veel voor hun stoffen, BTW, versprei-
kursus betalen. ding, afschrijvingen

rsamen ca. 1 fr. gewoon-
lijk) en de eigen winst-
marge maakt Wouters zijn
prijs. In overleg met de
professor worden daar-
aan de auteursrechten
toegevoegd. Dat geeft dan
de verkoopsprijs. Volgens

J

Andere voordelen van Ac-
èo's struktuur en werkwij-
ze zijn de korting voor .
koöperateurs en het feit
dat de studenten via het
kollege van zaakvoerders
volledig inzicht hebben
in de prijsvorm~g. Dat
mag wel eens worden ver-
meld, Het is via die .weg
bv. dat we van Frank
Uyttendaele, zaakvoerder,
volgend schema doorge-
speeld kregen. Je kan er
produktiekosten. bruto

25% 10% 20%

)

vraagd. Er wordt afgerond
naar het bovenliggende
vijftal. Op dat bedrag
wordt 15% ledenkorting
berekend. Ook dan'wordt
naar boven afgèrond.
(Let op, voor Din A4wordt
naar het onderliggende
vijftal afgerond.)

marge uitgevürij, auteurs-
vergoeding, etc. uit
afleiden.

de firma Wouters verschil-
len de auteursrechten bij
hem "enkele procenten"
tegenover Acco. Ze hangen
af van de goodwill van de
prof. Sommigen vragen meer
dan anderen.
Een steekproef bij Wou-
ters wees uit dat zijn
hoofdzakelijk wetenschap-
pelijke kursussen variêren
van 1 fr. (handgeschreven,
ongebonden) tot 1,60 fr.
(biologie, 312 blz / 500
fr., 2 inbindingen). Of
de steekproef representa-
tief was weten we niet.
(Ze was wél toevallig.)
Nijvere rekenaars moeten
er tenslotte om denken,
zoals ze bij psychologie
doen, dat de winst kan '
woiden opgevoerd door
bv. minder lijnen per
bladzijde te zetten, door
minder aandacht te be-
steden aan kwaliteit
van uitgave, enzovoort.
Maar bereken toch maar
eens de prijs per blad.

Bruno Leynse, met dank
aan Marinus Follon en
Frank Uyttendaele.

A.S.R .. WERFT AAN
De betrekking geldt voor de periode tot en met 31 augus-
tus 1981. Dit betekent dat kandidaten zich volledig en-
gageren voor deze periodé waarvoor ze aangeworven wor-
den en de hen opgedragen taken volledig en verantwoord
vervullen. Ook wordt van hen de bereidheid verwacht om
taken op te nemen buiten de normale werkuren.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij enig inzicht
hebben in de werking van de Leuvense studentenbeweging
en van de werking van de Raad waarvoor ze solliciteren.
De kandidaten moeten kontaktvaardig zijn, vlot kunnen
samenwerken met andere mensen, over een groot organisa-
tietalent beschikken e~ zelfstandig kunnen werken. Daar-
enboven moeten ze zich kunnen inschakelen in een gekoör-
dineerde werking van. de A.S.R. '

De kandidaturen worden schriftelijk ingediend op het
secretariaat van de respektievelijke Raad of op het
A.S.R. -secretariaat. Zij bevatten een summier curricu-
lum vitae, een overzicht van engagement tijdens de afge-
lopen jaren op een of meerdere terreinen (kring, jeugd-
beweging, .•.) De kandidaten geven duidelijk op voor

welke betrekking ze solliciteren; deze sol-
licitatie moet omstandig gemotiveerd worden.

De kandidaturen worden ~u~~wacnt tot en met
De kandidaten zullen worden uitgenodigd op de verga-
dering waarin de verkiezingen zullen plaatsvinden.
Dit gebeurt in
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op de res-
pectievelijke raden tijdens de kantooruren;

VRIJGESTELDE SOCIALE RAAD
Halftijdse betrekking.
Kennis van de werking van de Sociale Raad : werking
van de sociale afgevaardigden, van de algemene verga-
dering, van het medebeheer in de Sociale Sektor. Zij
moeten de belangen van de studenten op financieel èn
materieel gebied, en op het vlak van de gezondheids-
zorg behartigen.

Verder moet hij/Zij beschikken over voldoende admini-
stratief-technische aanleg.

Inlichtingen: Sociale Raad,
tel. 016/ 2~.85.75.

's Meiersstraat 5, Leuven

,
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6 INTERVIEW

De Meester •• efficiëntie en overleg
Maandag, 16 januari, 15u30.' De t n t e rv t ewrreek s
kent zijn vervolg, voor VETO wordt het al een beet-
je een routine. Nog geen sleur,'neen dat niet. We
zullen het vermoedelijk nog wel. een tijdje moeten
volhouden; kandidaten schieten zowaar als padde-
stoelen uit-de grond, als je de geruchten kan ver-
trouwen tenminste. Voor dit interview een uitstap-
je naar Heverlee, naar het historische kader van het
Arenbergkasteel. Op deze zonnige, koude winterdag
ligt het Arenbergpark er fris en aangenaam bij,
een hemelsbreed verschil met Leuve~-stad. Positieve
Wetenschappen is wel degelijk te benijden.
H~t ~antoor van Prof. P.De Meester geeft al een even
frisse indruk als het park: ruim en smaakvol inge-
richt. Het is rluideljjk dat we hier op bezoek zijn
bij een ~ijke iakulteit. We hebben slechts een uur-
tje tijd, want Prof. De Meester moet naar de Acade-
mische Raad. Iemand dus die nu al volop aan de top
van onze universiteit zit, gee~ nieuweling dus, on-
danks zijn jeugdige leeftijd, nauwelijks 45. Een
geboren leider, misschien, zoals hij zelf suggereert.
Al vijf jaar dekaan van de Fakulteit Toegepaste We-
tenschappen, en bovendien heeft hij er al een man-
daat opzitten als voorzitter van de K.V.I.V.
(de Vlaamse In qen ieu rsve re n t q t nq ).. Wordt het rektor-
ambt van de K.U.Leuven de volgende stap in zijn reeds
goed gevulde carrière?

Motivatie
VETO : Vooreerst de tra-

ditionele vraag: wat
is uw motivatie om kandi-
daat rektor te zijn?

DE MEESTER : Er is een
h1storischeevolutie.

Sommige collega's dringen
er al een tijdje op aan
dat ik mij kandidaat zou
stellen voor het rektor-
ambt. Anderzijds hoorde
ik van collega's uit Hu-
mane Wetenschappen dat het
wenselijk zou zijn dat er
nu een rektor zou komen
uit die richting. Ik heb
dan een zo ruim mogelijk
aantal mensen gekonsul-
teerd, waaruit bleek dat
er toch maar een minderheid
was die vond dat de rektor
nu absoluut iemand uit Hu-
mane Wetenschappen moest
zijn. Noteer, ik wil hier
niet insinueren dat er nu
plotseling een massa men-
sen achter mij staan.
Trouwens, het is niet re-
levant uit welke hoek de
rektor komt. Als nu de
beste kandidaat uit Ge-
neeskunde komt, wel dan
komt ie uit Geneeskunde.
Eens dat iemand rektor is,
verliest hij zijn fakul-
teitsaffiliatie en moet
hij voor heel de univer-
siteit zorqen. Het is meer
de figuur van de rektor
dan de fakulteit waartoe
hij behoort die doorslag-
gevend kan zijn.
Als je me nu naar de wer-
kelijke motivering vraagt,
die is niet zo heel sterk.
Men doet zoiets ook maar
wanneer men het graag doet,
anders onttrekt men er zict
aan. Dat zit me wat in het
bloed misschien, leiding
geven, verantwoordelijkheic
dragen. Aan de andere kant
besef ik dat hier een
reek~ moeilijkheden aanko-
men, dat dit implikaties
neeft, voor het fami-
liaal leven, dat dit we-
tenschappelijk een handi-
cap betekent, dat dit op
gebied van andere aktivi-
teiten een handicap kan
betekenen. Al die elemen-
ten afwegend vind ik dat
het iets is dat ik wel
zou willen doen, vooral
dan om mee te werken aan
de ontwikkeling van de
univerSiteit zoals ik
ze graag zie. Nu, ver van
mij te beweren dat geen
andere mensen dat aankun-
nen, er zijn zeker een

reeks valabele kollega's
die dat ook aankunnen.
Ik wil me eerder beschik-
baar h~uden voor de uni-
versitaire ~emeenschap
om di~ ~aak te vervullen
wanneer men me dat vraagt.
Persoonlijk ben ik niet
van plan om kampanje te
voeren als dusdanig. Ik
hou me wel ter beschikking
van iedereen die dit wenst.
Ik vind dit zelfs fijn,
omdat men zich moet ~nfor-
meren over de keuze die
men moet maken.

Kwalitatief
VETO : U zegt dat u graag

zou meewerken aan de
ontwikkeling van de uni-
versiteit zoals u ze
graag zou zien. Wat houdt
dat eigenlijk in? Wat is
uw visie op de universi-
teit ?

DE MEESTER : Zoals ik de
unive'rsiteit wens te zien
evolueren is dat in de zin
van een meer kwalitatieve
inspanning, zowel op ge-
bied van vorming als op
gebied van onderwijs.
Denk niet dat dit een to-
taal omgooien is van de
bestaande universiteit.
Ik ben er mij ook van be-
wust dat rlit niet overal
met gejuich onthaald
wordt, maar ik denk dat
wij allemaal, alle leden
van de universitaire ge-
meenschap een meer effi-
ci~nte inspanning kunnen
doen om, én de vorming
beter te maken, een wer-
kelijke vorming, een brede
vorming, gericht op de
taak in de maatschappij
later, en ook het onder-
zoek, dat op vele plaat-
sen reeds hoog staat, nog
te stimuleren. Dat zijn de'
belangrijkste dingen. Dat
kan onder andere verwezen-
lijkt worden door meer
mensen te betrekken in de
verschillende aspekten
van een gegeven universi-
teit, zowel in de uitvoe-
ring als in de beleids -
vorming.

VETO: Bedoelt u daarmee
dat de huidige beleids-

strukturen niet optimaal
werken ?

DE MEESTER : Ik heb de in-
druk en dat is iets dat

ik op vele plaatsen hoor,
dat heel wat mensen aan

de universiteit de struk-
tuur niet goed begrijpen,
ofwel zich uitgesloten
voelen. En dat is niet ge-
zond.

VETO : Dat uitgesloten
voelen, hoe zou dat ko-

men ?

OE MEESTER: Wel, er kun-
nen allerlei redenen voor
zijn ... ( stilte)

VETO : Als men over be-
leidsstrukturen praat,

dan denk ik dat vele men-
sen zich vragen stellen
juist over de werking op
hogere nivo's, op het nivo
Academische Raad, R'aad van
Beheer, B.A.R ... Denkt u
dat dat op het moment goed
funktioneert of dent u dat
daar verbetering kan in
komen, en in welke zin?

OE MEESTER: Volgens mij
kan daar verbetering

in komen, door minder tijd
te besteden aan minder be-
langrijke zaken. Er zijn
zeker aspekten waar soms
nogal lang over'gepraat
wordt en die vlug kunnen
afgehandeld worden. Maar
door méér tijd te besteden
aan denken over de uni~er-
siteit van de toekomst,
- dat moet niet noodzake-
lijk op basis van een dos-
sier zijn waar onmiddellijk
een beslissing moet over
genomen worden - maar door
samen denken over welke
verbeteringen wij kunnen
aanbrengen in het vormings-
proces, over wat wij kun-
nen doen aan deze univer-
siteit, dat zou de zaak
wel verbeteren. Het zijn
allemaal dingen waar
slechts nu en dan spora-
disch een deeltje van naar
vóren komt, in de zin of
onder het etiket van een
welbepaald~ aanvraag van
een of ander, maar het glo-
baal denken over die din-
gen, dat gebeurt blijkbaar
niet zo heel veel.

Kreativiteit

VE70: Wat is volgens u de
positie van studenten in

wat dan eigenlijk het be-
le~d zou moeten zijn ?

OE MEESTER ~ Volgens mij
kennen de studenten zeer

belangrijke elementen aan-
brengen. Ik zie dat niet
altijd als de volledig for-

mele akademische raad, maar
ten behoeve van de A.R.
kunnen voorbereidende kom-
missies zich over problemen
buigen en een reeks alter-
natieven naast elkaar zet-
ten, elk met hun voor- en
nadelen, en dat dan als het
ware als element brengen
naar een lichaam dat een
oordeel moet treffen zoals
de akademische raad. In die
voorbereidende kommissies
kan men, door nadenken,
door allerlei modellen, ze-
ker nieuwe elementen aan-
brenqen, valabele dingen.
Men moet aan de universi-
teit, die toch een centrum
is van jeugd, kreatief kun-
nen werken. Men moet geen
schrik hebben van nieuwe
ideêen. Ik zeg niet dat men
nieuwe ideêen onmiddellijk
mc~t uitvoeren, dat is iets
anders, maar van de nieuwe
ide~en moet men geen schrik
hebben.

VETO: Het eigenaardige is
wel dat die struktuur

nu in feite bestaat. Oe
werkkommissies, zoals u
zegt, zijn in feite nu de
onderwijskommissies.

OE MEESTER: Maar die heb-
ben een te specifieke

opdracht. Er is geen enkele
kommissie die ik ken, die
eens nadenkt over de vorm
van het onderwijs over vijf
of over tien jaar, eens na-
denkt over de onderzoeks-
prioriteiten over tien jaaL
Dat als dusdanig bestaat
niet. Ik heb enige ervaring
daarmee. In deze fakulteit
bestaat een kommissie inge-
nieursvorming, een beetje
een gekonterseerde kommis-
sie omdat die en maroe
leeft. Wel, dat is precies
wat ik bedoel, daar kunnen
vrijelijk ideêen tot uiting
komen. Er zijn al een reeks
goeie ide~en uitgekomen, en
dat is in feite een zuurde-
sem, het goede wordt door
de fakulteit opgenomen, dat
wat te sterk is, laten we
zeggen, wordt voorlopig nog
niet opgenomen. Men moet
realistisch zijn in het le-
ven, men kan niet alles in-
eens bereiken. Maar ik denk
dat zulke dingen een wel-
doende invloed hebben.

VETO: Het is nochtans
niet toevallig dat ver-

nieuwingen, ideêen die dan
toch wel bekend zijn uit
het buitenland, dat die
hier niet worden ingevoerd
en zelfs niet worden ver-
spreid ?

OE MEESTER Wie kent ze ?

VETO: Ik denk dat daar
toch een aantal mensen

van op de hoogte zijn, de
rector'bijvoorbeeld.

OE MEESTER: (over het
aantal mensen) Te weinig,

veel te weinig. Nu, pas op,
men mag ook niet alles op
de schouders van de rector
willen leggen. Het zou maar
erg zijn moest de enige be-
langrijke figuur aan de u-
niversiteit de rector zijn.
Ik vind dat er al meer dan
voldoende aandactlt aan be-
steed wordt dit jaar. -Maar
het zijn álle kollega's die
op de hoogte moeten zijn
van die vernieuwingen of
van die mogelijkheden, die
gelegenheid moeten hebben
om dat eens samen uit te
praten, die tot een experi-
ment moeten kunnen overgaan,
maar een experiment dat dan
ook gewaardeerd wordt en
dat de mogelijkheden krijgt.

Sociale Sector
VETO: Als we even van on-

derwerp mogen verande-
ren, U zit in het beleid op
Academisch niveau, de A.R.,
maar daarnaast ook al een
tijdje in de Raad voor Stu-
dentenVoorzieningen. En dan
komen we op het gebied van
de Sociale Sector, die voor
de studenten toch belangrijk
is. Hoe staat U tegenover
de laatste evoluties binnen
de RvS? De financiêle si-
tuatie ervan wordt nogal
penibel, vindt U niet?

OE MEESTER: Dat is zeker
een moeilijkheid. Die

financi~le situatie is voor
een deel te wijten aan de
eigen struktuur van Leuven.
Ik meen dat de universitei-
ten niet op eenzelfde,wijze
door de Staat worden gehol-
pen. In die zin dat een
kleine universiteit die'
plaatselijk rekruteert met
een minimum aan inspanning
haar subsidies kan besteden
om zéér goedkope maaltijden
te geven. Leuven daarente-
gen heeft een tamelijke
komplexe sociale sector,
met een geneeskundige
dienst, met de psycholo-
gische dienst, studie-advies
en zo. Er is een belangrij-
ke subsidie voor'de woon-
gelegenheden. De RvS voert
de volgende politiek: als
de prijzen van de eigen u-
niversitaire woongelegen-
heden voldoende laag in
prijs zijn, gaat dat een
effeKt hebben op de markt



in het Leuvense, een markt
die het meest kritisch is
van heel het land, omdat
hier een massa studenten op
een kleine populatie zit.
Nu komt daar het ambigue
element, beroep doen op het
patrimonium of niet? U
kent de kontroverse daar-
omtrent. Wel het ware best
dat die zaak in het reine
getrokken werd •.• Persoon-
lijk, meen ik dat men er
beter aan zou doen te zeg-
gen, kijk wat nu vastligt,
dat valt nu toch niet meer
te veranderen. Ik denk niet
dat je ooit nog de tiendui-
zend naar vijfduizend kan
terugschroeven. Maar je kan
wel zeggen, uitgaande van
deze toestand, wat voorzien
we voor de toekomst? Wat
gaan onze voorstellen zijn,
wat zal onze politiek zijn
? En ik meen dat er mis-'
schien een tikkeltje meer
nog, vanuit de studenten-
voorzieningen, ook in ande-
re universiteiten, voor-

.stellen zouden kunnen komen
over de hele sociale sector.
Eén van de laatste vergade-
ringen heb ik aan de stu-
denten gevraagd, maak eens
alterna~ieven. Men spreekt
van stuAieleningen en stu-
diebeurzen. Op dit ogenblik
hebben iets meer dan een
derde van de studenten een
studiebeurs. wel, men zou
kunnen zeggen, in plaats
van d~rtig procent, dat is
konkreet 6 à 7000 studen-
ten, laten we een systeem
hebben dat we 2000 studen-
ten subsidi~ren, die an-
ders onmogelijk naar de
universiteit zouden kunnen
komen, en zo zijn er nog.

Beurzen
VETO: Dat is de politiek

van een gemakkelijke
oplossing eigenlijk.

liiiIi_iiiIili..' ";.. · .'.
.-- MEESTER: Nee, dat zou

in het geheel geen ge-
makkelijke oplossing zijn,
want dan ga je zien, hoe
haal je die 2000 d'eruit.
Ha, je bedoelt dat de hui-
dige toestand de politiek
van een gemakkelijke op-
lossing is.

VETO: Indien U dit voor-
stelt, dan be ekent

dat dat men het huidige
bedrag voor studiebeurzen
zal blokkeren en over de
wèrkelijke minvermogenden,
ove~ de meest behoeftigen
zou gaan verdelen. De
vraag is natuurlijk waar
je de grens trekt:

Eigenlijk ga.t men geen
grens stellen, Men gaat
zich niet afvragen wanneer
heeft men nu behoefte aan
een ~tudlebeurs. Men gaat
gewoon zeggen, dit bedrag,
en diegene die het minst
geld hebben, die geven we
geld.

DE MEESTER: Nu, da's
juist, ik voel voor uw

benaderingswijze, die zou
betekenen, laten we nu
eens een inventaris op-
stellen van wat iedereen
nodig heeft, Maar in po-
litiek, en zeker in be-
grotingspolitiek, doet men
dat nergens. Da's niet
haalbaar. Het zou best
zijn, hoor.

VETO: Het is een pragma--
tische oplossing van te

zeggen, we houden het bij
het mindere bedrag. Ik denk
toch dat bv. vanuit de so-
ciale sectoren de lijn ver-
dedigd wordt dat er meer
geld zou moeten komen voor
studiefinancie~ing.

DE MEESTER: Dat is juist,
maar onder de huidige

omstandigheden zie ik dat
niet haalbaar. Pas op, dat
betekent niet dat men er
niet voor moet aandringen
en voor moet vechten, maar
dit is niet een domein
waarop men vlug een resul-
taat zal hebben,

INTËRJlIEW

dat men voorZichtig moet
zijn met het woord kumul,
in die zin dat ik het lo-
gisch vind dat kollega's
uit de geneeskunde, dat
die een praktijk hebben.
Hoe dat georganiseerd is,
is sekundair, maar gewoon
omdat zij nieuwe ervaring
moeten bliiven oodoen met
pati@nten. Verschillende
fakulteiten, ik 'denk aan
rechten, ekonomie, ik denk
ook aan toegepaste weten-
schappen, aan landbouwwe-
tenschappen, ook aan peda-
gogie en psychologie, die
moeten duidelijk inwerken
op de maatschappij, en die
moeten daar ook een deel
van hun studiemateriaal
uithalen. En totaal bijkom-
stig, maar dat is voor mij
hé, is of dat nu hoog geho-
noreerd of laag gehonoreerd
moet zijn. Een prof die al-
leen maar zijn kursus af-
leest en voor de rest geen
onderzoek meer doet,' maar
in zijn tuin zijn rozen
zit te kweken, dat vind ik
een ontoelaatbare kumul.
Normaal nemen jullie dat
nooit als voorbeeld, of
daar denken jullie niet •
aan. Wat wél moet, en dat
is voor mij het belangrij-
ke kriterium, dat is dat
het bijkomstige, of laten
we zeggen het aanbrengen-·
de, de hoofdtaak niet in
de weg staat en dat de op-
dracht van vorming en van
onderzoek, dat die naar .
behoren, en aan een uni-
versiteit betekent dat, op
een zéér hoog peil, dat
die vervuld wordt. Dat is
essentieel. Iemand die
naast zijn opdracht van
onderwijs, en laat ik aan-

DE MEESTER: Door een be- nemen dat hij die goed
tere, een ruimere in- vervult, en van zijn on-

formatie. Maar het is niet derzoek, en laat ik aanne-
gemakkelijk in deze tijden men dat hij dat ook goed
om als universiteit ruime vervult, die in de maat-
informatie te geven op een schappij nog een nuttige
objektieve wijze langs de funktie vervult, als dat
verschillende media. Dat is geen overdreven gedeelte
niet gemakkelijk, omdat e~ ,van zijn tijd in beslag
nog altijd een zeker gevoe- neemt, dat zie ik daar
lerig anti-fenomeen tegen- geen graten in.
over de universiteit be-
staat.

DE MEESTER: "i'lanneerstu-
denten bezorgd zijn

om een goede vorming en
om een hoge kwaliteit van
onderzoek, dan kan men dat
alleen maar toejuichen,

VETO: Ja, dat weet ik, dat is quidelijk, ~n dan
maar in de praktijk moet de gehele uTi~versi-

daalt het aan-tal studen- taire gemeenschap aaar-
ten aan de universiteit, en achter staan. De enige
stijgt het aantal studenten vraag is, wat is aanvaard-
aan het NUHO. Er is een baar en wat niet. Ik meen. .. .

VETO: Het is zelfs zo dat
de beurzen lager worden.

verschuiving in die zin aan
de gang. Is het dan niet de
taak van een rector om daar
fanatiek standpunt in te
nemen en inderdaad te gaan
vechten voor hogere beurzen.
In de praktijk merken we
daar weinig van.

DE MEESTER: Ja, men zal
moeten beginnen met te

zeggen, dAt gaat niet op,
het moet zeker met de index
mee •..

VETO: Zelfs met een sys-
teem waarbij de laagste

inkomens zogezegd grotere
beurzen gaan krijgen, zelfs'
daar voeren ze een limiet
in van 60 000 fr, maximum-
beurs. Dat is toch niet zo
konsekwent.

DE MEESTER: Niét om ten
alle koste meer studen-

ten te hebben ••.

VETO: Studenten zijn nog
áltijd geld.

DE MEESTER: Jammer ge-
noeg, het is spijtig

dat dAt een kriterium is.
Men kan zeggen, da's het
enige meetbare kriterium,
maar er zijn nog andere
Rriteria. Men zou kunnen
zeggen, het aan~al afge-
studeerden, maar daar

DE MEESTER: Da's best mo- schuilt natuurlijk ook een
gelijk, ja. groot gevaar in.

Maar, volgens mij is de tijd Maar ten opzichte van de
voorbij dat men door naar de jongeren is het een beet-
universiteit te gaan de je zand in de ogen strooi-
waarbor~ krijgt van later en, want diegenen die uni-
een preferentiêle funktie versiteit zoudeft gaan aan-
in de maatschappij te krij- kunnen en die naar een re-
gen.Voor een deel is ons gentaat gaan, die gaan van
systeem daar nog op ge- een richting met een rela-
richt. Ook in het achter- tief lage werkloosheid
hoofd van de politiekers naar een richting met een
die zeggen, ja, maar kijk, hoge werkloosheid, da's
als het dan niet gaat, dan algemeen bekend, hoe lager
moeten ze maar een lening het vormingsniveau, hoe
nemen, want achteraf heb- hoger het werkloosheids-
ben ze toch zo een goede percentage. Dat is een
job dat die onmiddellijk verkeerde reaktie die de
kan terugbetaald worden ... mensen hebben ••.

DE MEESTER : Néé .,.

VETO : - Ook binnen uw voor-
stellen is er een tekort

en moet er een groter bud-
get gevraagd word~n.

Leningen VETO: Maar het is een
reaktie die door de u-

niversiteit zou moeten te-
gengegaan worden, ook op
sociale gronden.

VETO: Dus we moeten te-
gen leningen zijn ...

DE MEESTER: Ja. Als
dusdanig hé. Pas op,

doe me nie~ zeggen dat ik
tegen leningen ben als er
niets anders is. Ik heB
trouwens vroeger ook nog
met ee~ lening gestudeerd,
dus dat bestond toen ook
al. Men moet een beetje
voorzichtig zijn in die
zin dat op lange termijn,
ware het ide~al, maar dat
is een tweesdijdend
zwaard, om te komen tot Ak d ' h V"h'd
een studieloon. Vroeger a emlSC e riJ el
is daar veel over geschre-
ven, maar de laatste tijd
hoor ik daar niks meer
van. Maar als men zegt,
een loon, dat betekent dat
men in de maatschappij een
loontrekkende is van de
maatschappij. Daar komen
bepaalde andere kriteria'
aan te pas, dus dan moet
er een kontrole zijn op
het verrichten van de taak
waarvoor de maatschappij
betaalt, hoe zie je dat,
ik zou de vraag kunnen
teruggooien. Iemand die
bvb. inschrijft en een
heel jaar iets totaal an-
ders doet dan zijn stu-
dies, dat zou niet op-
gaan

Er is krisis, de
mensen gaan inderdaad

niet naar de universiteit
omdat ze zien dat ze toch
aan de dop geraken ...

DE MEESTER: Dat is een
verkeerde konklusie,

dat weet je

VETO: Bij studenten is
er nogal eens wat wre-

vel over bepaalde vormen
van akademische vrijheid
onder het professoren-
korps. De studenten menen
dat te konstateren op ver-
schillende vlakken, bij-
voorbeeld rond het doceer-
en evaluatiegedrag, rond
het feit dat proffen hun
taken verwaarlozen, niet
alleen op onderwijsvlak,
maar ook op onderzoeks-
vlak, het feit dat er, jn
bepaalde fakulteiten dan
toch, aardig wat kumuls
zijn. Vindt U de bezorgd-
heid van de studenten over-
dreven, of vindt U dat de
akademische overheid daar
meer aandacht zou moeten
aan besteden ?

VETO

VETO: Financi~el dus
zeker niet ?

DE MEESTER --: Wel, het
financi~le is volgens

mij niet het hoofdkrite-
rlum. rk zie niet in hoe
je dat als kriterium naar
voor zou kunnen roepen als
je zegt, wij zijn bezorgd
om de kwaliteit van het on-
derwijs of het onderzoek.
Ik ken heel wat kolleges
waar de studenten toch in-
teressant zitten luisteren
als de professor kan ver-
tellen ik heb laatst dit of
dat geval meegemaakt, of
ik heb die pati~nt gehad,
met iets recents, iets
nieuws, dat is toch nuttig
meen ik, én voor vorming
én voor onderzoek. Het is
alleen een kwestie van
maat. Ik zou niet zover
durven gaan om te zeggen,
wel, alléén nog onderwijs
en onderzoek, dat zou je
terug de ivoren toren heb-
ben.

Studenten inbreng
VETO: Studenten klagen

er over dat hun per-
soonlijke inbreng in het
onderwijsproces kwasi-ni-
hil is.

Zonder' externe
• • labo 'sZIJn onze

DE MEESTER: Dat hangt
af van plaats tot

plaats, op sommige plaat-
sen is die niet zo klein

VETO: In procenten uit-
gedrukt ? .

DE MEESTER: 0, laag, en
als u zegt, het is

minder dan 10 t, dan ga
ik niet met u twisten.
Maar, mag ik u een weder-
vraag stellen, als men
aan de studenten de vraag
stelt om zelf samen iets
op te bouwen, en te zeq-
gen wat men liefst zou
behandeld zien, dan is het
ook niet meer dan tien
procent die wat aanbrenqt.
Is u het daarmee eens ?

VETO: Ja, dat is waar,
maar hoe komt dat?

Wat zijn daar de oorzaken
van? In de meeste stu-
diejaren hier aan de
universiteit heeft men een
bepaald pakket. Als de stu-
denten zelf met nieuwe ini-
tiatieven afkomen, kost hen
dat tijd, studiewerk. Het
zou redelijk zijn dat dan
een deel van het andere
studiepakket zou kunnen
wegvallen. Maar, blijkbaar,
als de studenten zelf ini-
tiatieven nemen, brengt dat
altijd een meerbelasting
met zich mee. Meer belas-
ting is op zichzelf niet
slecht, maar een overbelas-
ting

DE MEESTER: Maar daarom
mijn voorstel dat ik

daarstraks deed, waarom
niet.werken aan een totaal
nieuwe vorm. Want dat i~
het gevaar, men heeft een
tataal pakket, dat opge- •
bouwd is en dat een his-
torische verantwoording
heeft. Als men daar één
deeltje gaat uithalen en
daar alleen aan gaat sleu-
telen, dan introduceert men
het gevaar dat het geheel
w~nkel begint te worden.
Waarom zegt men niet eens,
we gaan er een schijf af-
halen, zoals ik zei die
tweede licentie, en we'
gaan die eens op een to-
taal andere wijze struktu-
reren.

Vervolg

De Meester interview
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8 BRANDPUNT
Eindelijk. Middenin de conviviaal samengedrumde

massa stond een magere man rechtop, ontdeed zich van
jàs en das ~n richtte zich met op~erolde hemdsmouwen
tot onS als volgt. Eerst dankte hij voor het hem bij
acclamatie toegekende 'officieuse eredoctoraat' door
te bedanken voor een eventuele officiële toekenning
van 'zo'n show-doctoraat door de KUL die niet de onze
is. Want vanavond was hij van ons. Dat maakte hij
ook duidelijk aan prof De Clercq telkens deze in
stuntelend ngels tussenkwam om door Illich weer op
zijn stoeltje te worden neergedrukt.

Op die memorabele maandag negen februari had Ivan
Illich het over zijn Twijfels zonder hierop een ant-
woord te kunnen geven. Hij had het over de onmacht
van een overgeinstitutionaliseerde samenleving waar-
in degenen die haar bestuderen niet beseffen wat ze
bij Ons hebben aangericht. En nog zoveel meer.

De vragen die VETO op voorhand aan hem had ge-
richt bleken achteraf enkel door onszelf te kunnen
worden beantwoord. (zie kader)

1 ding heeft hij ons wel geleerd: je kan je niet
geno~g afvragen waarmee je bezig bent.

, --
Illich heeft het maat-
schappelijke denken van
onze tijd verrijkt met
een aantal nieuwe denkin-
strumenten, sleutelbegrip-
pen voor een vernieuwd
kritisch inzicht in het
industriêel samenlevings-
patroon dat het onze is.
In iedere samenleving,
zegt Illich, vindt men
een bepaalde verhouding
tussen autonome produk-
tie en heteronome produk-
tie.
Autonome produktie zijn
al de handelingen waar-
door mensen voor zichzeif,
op eigen houtje, op eigen
vermogen allerhande goede-
ren vervaardigen.
bv. Ik les mijn dorst door
te gaan drinken aan een
bron, ik verplaats me door
te lopen, ik word slimmer
door zelfstudie, enz ••
Heteronpme produktie ver-
vaarditt goederen die in
....... cSe _rkt komen.
bv. Ik koop muziek op een
bandje ipv. er zelf te
maken. Ik bestel een ge-
prefabriceerd huis ipv.
er zelf, eventueel met de
buren erbij, één te bou-
~en. Ik laat me in slaap
dwingen door slaappillen
Lpv. zelf in slaap te val-
len, enz ••.

óntraproduktiviteit

Nu gaat het erom dat de
autonome en heteronome
produktie met elkaar wor-
den gekombineerd in wat
Illich noemt : een posi-
tieve synergie; dat ze dus
glkaar bevorderen, in de-
~elfde richting werken,
~aar een grotere, rijkere
uenselijke zelfontplooi-
Lng toe.
Je industri~le samenlevin-
len worden gekenmerkt door
ie overheersing van de he-
teronome produktie. Daar-
3an hebben wij in grote
nate onze welvaart, onze
~uidige wijze van leven
te danken. Onderontwikkel-
ie samenlevingen hebben
te weinig heteronome pro-
iuktie, maar onze maat-
3chappij heeft er veel te
leel, en dat is haar grote
~iekte. Dat noemt Illich
tontra-produktiviteit.
{ontra-produktiviteit be-
3taat hieruit dat steeds
neer instituties het tegen-
)vergestelde effekt heb-
>en van wat ze eigenlijk
)edoelen. Het moderne
Jchoolwezen maakt de kin-
leren tot domme mensen die
let echte leren verleren.
let gemotoriseerde snel-
'erkeer verstikt in ver-
:eerschaos en verslindt
lensenlevens. Het gelndus-
:rialiseerde meàisch be-
lrijf ~roduceert ziekte
.pv. gezondheid. Het ar-
•eidsbestel produceert
;teeds meer werkloosheid.
llic~ gebruikt hiervoor
.e term" industrial neme-
is". Nemesis betekent ei-

aktiviteit. In zo'n maat-
schappij heb je steeds,
hoe je h~t ook bekijkt,
typisch MANNENwerk en ty-
pisch VROUWENwerk. Dat
vind ik belangrijk.
Soms werken man en vrouw
er samen aan iets. Bv. de
vrouw melkt de koe en de
man zorgt voor het hooi.
Elders is de koestal enkel
het domein van de vrouw.
Er bestaat in die samenle-
vingen geen enkele neutra-
le aktiviteit, die zonder
schande door vrouwen èn
mannen kan worden gedaan.
Ze schamen zich om elkaars
werk te doen.
Er zijn echter ~een 2 ge-
meenschappen waar de taak-
verdeling tussen mannen
en vrouwen dezelfde is.
Dat bewijst voor mij dat
die taakverdeîing even ka-
rakteristiek is voor een
gemeenschap als genen in
de cel voor het nakome-
lingschap.
Vervolgens : gedurende die
korte periode die we proto-

ze labeuren maar. Ze dra-
geen een schort, ze zitten
in een keuken. Ze kunnen
niets nuttigs voortbren-
gen voo~ de zelfvoorzie-
ning. Het is hun taak de
konsumptie te organiseren
en arbeidskrachten te re-
produceren. Ze dwingen de
produktieve arbeider te
werken. Ee worden niet be-
taald, enkel gedwongen te
werken, door sociale druk.
Ik noem hen schaduwarbei-
ders.
Aangaande autonomie kunnen
we nu een gans andere
vraag stellen. Is konvivi-
aal werk (ik noem konvivi-
aal : post-industri~le ak-
tiviteit, gebaseerd op
moderne technologie, voor
zelfvoorziening en n'iet
voor produktie) mogelijk
zonder een opnieuw opdui-
ken van geslachtstypische
taakverdeling ? Ik vraag

.het me af.

de unief

De illusies van ILLICH
genlijk .wraak, de straf
van de mateloosheid, de
ongebreidelde expansie van
een irrationeel geworden
konsumptiedrift, waardoor
de mens zichzelf de das
omdoet.

Conviviaal
De meest uitvoerige en sys-
tematisch analyse van 11-
lich, waarin zijn maat-
schappijkritiek haar rijp-
ste stadium bereikt, is
'de beschrijving van de
iatroCfenese,"ziekte-ver-
wekt oor de (vertechni-
seerde).geneeskunde".
Maar zijn faam heeft hij
vroeger al gekregen, door
Zijn felle kritiek op het
onderwijs. Vooral prach-
tig is daarbuiten nog zijn
aanval op het onrechtvaar-
dige snelverkeer en'zijn
pleidooi voor de fiets.
Zijn alternatief, dat hij
de "konviviale samenleving"
noemt, heeft hij echter
eigenlijk alleen maar in
utopische verf geschilderd.

Laten we Illich zelf aan
het woord zoals hij zich
op de discussieavond van
9 februar~ uitdrukte
"Ik geloof dat gedurende
de laatste paar jaren
veel mensen een beeld op-
gehangen hebben van de in-
dustri~le maatschappij
dat slechts zeer weinig
mensen konden gehad hebben
in de zestiger .jaren. Een
hoop zaken worden nu erg
duidelijk. De industri~le
maatschappij waarin we nu
leven is werkelijk uniek
in de geschiedenis. Het
soort mens dat ons geleerd
werd voor normaal te aan-
vaarden, heeft voordien
nooit bestaan. Dat soort
mens zou ik .,homo economi-
cus" noemen.

Volgens de visie van Louis
Dumont zijn menselijke we-
zens possessieve individu-
en, die konstant bezig zijn
met een nulresultaat (zero
sum game) : wat de ene·
verliest, wint een ander.
Nu, in onze'maatschappij,
moeten mensen tegen beta-
ling deelnemen aan een
produktieproces, waarin
ze de dingen fabriceren
die_!e zelf nodig hebben
om te kunnen overleven.
Ze moeten produceren voor
konsumptie. Mensen zijn
produktieve indidviduen.
De maatschappelijke orga-
nisatie houdt zich bezig
met de organisatie van
menselijke produktiviteit.
VRAAG'!: Hoe verklaart u
de recente opbloei van au-
tonome groeperingen in de
grote westerse steden (Am-
sterdam, ZUrich, Berlijn).
Volgens mij helpen ze in
de opbouw van een echte
autonome levenswijze,
waarin je pas echt kunt
leven.
ILLICH : Ik houd me enkel

bezig met wat we
NIET KUNNEN. Ik probeer
vooral weg te blijven van
2 vormen van utopie. De
ene zegt wat zou moeten
zijn, dat kun je volgens
mij niet weten. De andere
beschouwt het verleden in
noties van het heden.
Neem nu de grote Karl
Marx. Hij geloofde werke-
lijk dat in vroegere tij-
den mensen in'~n zelfvoor-
zieningsekonomie produ-
ceerden voor konsumptie,
inzoverre ze een surplus
betekenden die kon uitge-
trokken worden voor de'
konsumptie van een elite.
Dat is even onwaarschijn-
lijk als dat ik van hier
tot ginder wandel en zou
zeggen dat ik voor zelf-
konsumptie een passagier-
kilometer produceer. Dat
gaat niet op.

Moderne technologie moet
kunnen aangewend worden.
om ons te onttrekken aan
de behoefte om te konsu-
meren,·en dus aan de be-
hoefte om te produceren.
Het was echt een opwek-
kend zicht toen ik hier
aankwam, al die fietsen
daarbuiten, terwijl een
professor mij binnenreed.

arbeid, man, vrouw
De laatste jaren tijdens
mijn studie in Duitsland
trok een eerder zorgwekken-
de vanzelfsprekendheid
mijn aandacht. Ik o'ntdek-
te dat doorheen heel de
geschiedenis in zelfvoor-
zieningsmaatschappi)en
geen MENSELIJKE arbeid
bestond, geen menselijke

industriêle periOde noemen,
toen mensen al tegen beta-
ling moesten werken omdat
de gemeenschappelijke leef-
plaats omwald werd, waren
er nog geen fabrieken en
alles steunde op huisarbeid.
In alle Europese maatschap-
pijen werd heel de ge-
slachtsspecifieke taakver-
deling afgebroken. We noe-
men dit de "schaamteloze
situatie". De betekenis
van "schaamte" verandert
hier. Daarvóór betekent
het : weten wat een man
en een vrouw doen in een
bepaalde gemeenschap. Nu
werd het totaal geredu-
ceerd tot een bepaald deel
van het lichaam. Op korte
tijd zelfs.

Verder : in de pre-indus-
tri~le tijd. De toekenning
van taken berustte erop
dat er ekonomisch gezien
geen verschil was tussen
de geslachten. Beiden
droegen de last van de be-
staanszekerheid. Ik weet
dat ik hier de zaken ver-
eenvoudig en generaliseer,
maar ik probeer u in enke-
le woorden duidelijk te
maken waardoor ik zo ver-
rast werd. In de pre-in-
dustri~le maatschappij
was er nog wel een machts~
verschil tussen man en
vrouw . Maar in heel Cen-
traal-Europa, in de 17°
en 18° eeuw, brachten
vrouwen meer geld in huis
dan mannen, door marginaal
werk.

Tijdens de industrialise-
ring veranderde dat radi-
caal. Dat vertel ik u al-
lemaal om te zeggen waarom
ik autonome post-industri-
ele produktie zo'n moei··
lijk probleem vind. Ik ben
mij tot nu toe nooit be-
wust geweest, zo dom ben
ik, van het feit dat werk
in zelfvoorzieningsgemeen-
schappen altijd en overal
gebaseerd was up kultureel
bepaalde, geslachtsspeci-
fieke taakverdeling. Ze
is dus ook niet vrij.
De industri~le maatschap-
pij is gebaseerd op 2
nieuwe soorten van arbeids-
verdeling. Arbeid op zich-
zelf wordt beschouwd als
geslachtsloos, produktief
·werk.
Produktief werk kan onder-
verdeeld worden in ver-
schillende stappen, wat
we industri~le arbeidsver-
deling noemen. 'Maar daar-
mee krijgen we iets to-
taal verschillend : sommi-
gen in het produktiepro-
ces zijn de loontrekkers.
Zij zijn de echte werkers:
Anderen zijn van hen af-
hankelijk, ze werken niet,

VRAAG : U stelt wederzijds
spontaan leren tegen-

over gelnstitutionaliseer-
de scholen. In ons systeem
zien we dat hoe meer het
onderwijs gelndividuali-
seerd wordt, des te minder
moge~ijkheden zijn er om
mensen te verenigen O~
naar een gemeenschappelijk
doel te streven • Is uw
voorstel dan ook geen be-
lemmering ? Bovendien,
wat is uw opvatting over
de universiteiten en hoe
ziet u hun toekomst ?

ILLICH : De laatste 2
jaar leefde ik van

een semester kolleges aan
een universiteit. Als
gastprofessor had ik de
gelegenheid geen eksamens
af te moeten nemen, geen
credits te moeten geven,
was ik er dus zeker van
dat de mensen'die kwamen
ook kwamen om naar mij te
luisteren. Dus kon ik hen
hen vertellen hoe ik dacht
dat ze feitelijk zouden
moeten leren. Ik liet mijn
studenten teksten uit de

_11° eeuw uit het hoofd le-
ren (tot grote ergernis
van de professoren) in
plaats van ze te kopi~ren~
Ik heb dat gedaan om mijn
studenten te laten aanvoe-
len hoe moeilijk het is
teksten te interpreteren
uit de 11° eeuw. Niet om-
dat ik dacht dat ik hen
iets kon leren over de
11° eeuw, maar omdat ik
hun hederigheid wou laten
ontwikkelen, "deemoed".
Om ze te tonen hoe ver-
stard we zijn in onze denk-
vormen, als het erop aan-
komt mensen te begrijpen
die in een maatschappij
leefden die niet op tech-
nologie en markt was ge-
richt.
U vroeg me wat ik denk van
universiteiten? Wel, uni-
versiteiten brengen prach-
tige lege ruimten voort .
Soms vragen ze entreegeld
(nvdr. inschrijvingsgeld)
voor mensen die in biblio-
theken willen kruipen, en
ze leren je soms op een
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voor vele vrouwen een vre-
selijke zaak is, omdat je
dan een gelijke bent me t'
handicaps. Of dit anders
zou kunnen zijn ?
Ik ben een onderzoeker en
heb daar geen pasklare
antwoorden op, anders zou
ik geen onderzoeker z i j rr,
Ik zou jullie willen aan-
moedigen om moedig te zijn
en de zaken te zien zoals
ze zijn, zelfs al leer je
eruit dat het ingewikkelder
is dan je denkt.

spreken van een grens wan-
neer een groep mensen be-
sluit dat een voertuig niet
vlugger mag rijden dan 20
km/u, met uitzondering van
geneesheren, brandweer, po-
litie, managers en profes-
soren. In dit geval kan men
van een autoritair-opgeleg-
de grens gewagen, terwijl
wanneer een gemeenschap be-
slist dat binnen'een ,diame-
ter van 2 km in de stad
geen veertuigen mogen rij-
den die meer dan 20 km/u
gaan, men kan spreken van
een demokratisch opgelegde
grens. Deze grens zou klei-
ner zijn dan ,de drempel die
theoretisch een grotere
graad van verplaatsing zou
meebrengen.

VRAAG : Wat denkt u over
werkloosheid ?

werkloosheid

ILLICH : Als je werkt met
ruwe ideaal types kun

je stellen dat in overleve-
ringsekonomieën er weinig
mensen tewerkgesteld zijn
(uitgezonderd priesters
bijv.). De mensen hebben
geen werk en dat is goed
voor hen en ze wensen het
ook niet anders. Want als
ze toch moeten werken voor
een baas, dan worden ze
dikwijls gewoon uitgebuit.
In een. samenleving waarin
de homo economiéus ver-
schijnt, d.w.z., waar men
geld verdient, geld bezit,
en koopt om te leven, daar
wordt werkgelegenheid een
noodzaak. Voor het ogen-
blik stel ik dat de omvang
van de loonarbeid daalt,
de beschikvare arbeid zal
in de volgende 20 jaar se-
rieus afnemen. Minder en
minder mensen zullen werk
hebben. Wat zal er dan ge-

VRAAG : Is onderwijs geen
mogelijkheid om tot

meer gelijkheid te komen ?

ILLICH : Eerst zal ik als
historicus antwoor-

den, daarna zal ik als fi-
losoof discussiëren. Sym-
bolisch is dat zo
(vrouwen bv. gaan naar de
unief), maar in feite ge-
beurt net het tegenover-
gestelde. Als de taken dui-
delijk gescheiden zijn zoals
in alle broegere bescha-
vingen, dan betekent die
scheiding een grens van de
wederzijdse uitbuiting, er
zijn dan grenzen aan de
degradatie van de vrouw.
Door het wegvallen van die
scheiding is die grens ook
opgeheven. En ik denk dat
het verdringen van het
vrouwelijk~ Geslacht~wezen

"We leven niet meer in '6-8"zei Illich
in zijn voordracht, en zo denken velen
er wel over. Vele dingen zijn veran-
derd, andere dingen zijn hetzelfde ge-
bleven. Zo is het demokratiseren, het
opentrekken van het onderwijs nog
steeds een 'idee' waarmee verschillen-
de studentenorganisaties bezig zijn.
Maar hoe staat het ermee? Het opvoe-
dingssysteem maakt de mensen nog
steeds afhankelijk. Het maakt van hen
niet de originéle denkers die ze zou-
den moeten zijn. Integendeel, het on-
derwijssysteem staat meer en meer in
dienst van de ekonomie, het wordt
steeds meer en meer funktioneel ge-
maakt en het laat niet de verhoopte
vrijheid. Illich waarschuwde er in de
jaren '60 r'eeds voor dat deze evolutie
zich zou voortzetten in de 80'-er ja-
ren. VETO vroeg aan Illich of er dan
geen nieuwe elementen bijgekomen, of
geen dingen veranderd zijn.
ILLICH : Er is eigenlijk niet zoveel

verschil tussen wat er vroe-
ger in de klaslokalen gebeurde en wat
er nu gebeurt : het onderwijs blijft
een burokratisch toneelspel. Soms kan
je wel een vrij plekje, een vrij hoek-
je verwerven in een unief of in een
school, maar dat blijft zeer beperkt.

VETO : Geeft U enige kansen aan een be-
weging die zichzelf organiseert,

die haar ideologie ontwikkelt en e~n
poging doet tegen dit onderwijssysteem
te reageren ?

ILLICH : Het is voor mij enorm moeilijk
om u te vertellen met welke

punten ik instem en met welke dingen
ik niet insr.em wanneer het gaat over
een konkrete aktie van studenten die
wat vrije ruimte trachten te krijgen
in een universiteitsstad die Leuven
heet.

VETO : Maar U kent toch het probleem
van de groepen die weggehouden

worden van de unief, die niet de káns
krijgen om er te studeren ?

ILLICH : Ik kan me geen unief voorstel-
len die op zulkdanige wijze

georganiseerd is dat het geen voordelen
zou bieden aan diegénen die afkomstig
zijn van bevoorrechte families. Ik heb
geprobeerd te bewijzen dat een univer-
siteit de privilegies van de mensen, .
die van reeds uit bevoorrechte families
komen nog uitbreidt of minstens in_
stand houdt. Als beste 'voorbeeld hier-
van kan ik een russische wetenschappe-
lijke studie aanhalen die plaats had
in de late jaren '60. Deze s~udie be-
studeerde - en dat is nu juist het in-
terssante ervan - die mensen die aan
de laatste jaren aan de uniéf bezig
waren. En wat bleek? Het bleek dat de
overrepresenLdtie van zonen van Appara-
tchiks drie maal groter was dan de.
overrepresentatie van de rijkeluiszonen
aan de uniefs in de U.S.A.,Het waren
deie studenten die de grootste kans
hadden om heelhuids hun universitaire
studies te doorlopen

beuren met de werklozen ?
De werklozen (ook mannen)
zullen steeds meer in de
positie van de vrouw in de
19° eeuw komen. Zij zullen
huiswerk moeten doen dat
,onbetaald is. Dat is wat
ik de kolonisatie van de
informele sektor noem. Als
je goed leest wat, de laat-
ste 5 jaar in avant-garde
bladen verschijnt, dan zie
je dat er voorstellen geop~
perd worden om mensen te
doen bijdragen tot een ver-
hoging van het B.N.P. zon-
der hiervoor betaald te
worden.~ulks noemt men dan
gewoonlijk "zelf-hulp"
(self-help). Dit systeem
splitst de persoon in 2 :
één deel produceert en één
deel consumeert. 'Dit soort

'self-help' is zeer produk-
'tief en meer en meer,jobs
zollen in die sektor gesi-
tueerd moeten worden.
'Self-help' is in z'n es-
sentie geslachtsloos thuis-
werk, dat niet alleen thuis,
maar ook in de omgeving kan
plaatsvinden. Men zal de
mensen vertellen dat'het
een kwalitatieve verbete-
ring van het leven bete-
kent, terwijl men in feite
alleen het B.N.P. verhoogt.
Dit zou zonder verzet kun-
nen gebeuren. Dit tenzij
een groep zich bewust zou
worden van het verschil tus-
sen werk dat georiënteerd
is op hét verschaffen van
een inkomen en onbe±aald
werk dat enkel een bijdra-
ge is tot de ekonomier

interview

ILLICH
onderwijs is een burokratisch toneelspel

VETO: De studenten beweren wel 'eens
dat het examensysteem niet

VETO : Bent U .dan nooit bang geweest
dat de dingen die U naar voren

schuift niet leiden tot een ,aantal kon-
krete akties of daar ook geen toespe"
ling op maken ?

ILLICH : Kijk; enerzijds moet ik je er
op wijzen dat de studenten

hier aan de unief nog altijd vrij zijn
om te protesteren en dat zij anderzijds
enkele kleine veranderingen künnen aan-
brengen dje zijn zoals een gelaatsver-
jonging van een oude dame, die de huid
rond haar'navel wegneemt en optrekt tot
aan haar neus.
Dit wil echter niet zeggen dat de stu-
denten niet moeten voortgaan met wat
ze nu bezig zijn. Deze jongeman hier
(wijzend naar een - op een prof lijkend

heerscriap) zou uiteen arbeidersgezin
kunnen komen en onder-normale omstandig-
heden geen enkele kans hebben om aan
de unief te studeren. Het is dan best
mogelijk d~t dankzij de aktiviteiten en
de akties van de studenten enkele re-
gels veranderen zodat hij toch binnen-
geraakt. En dan, wanneer hij binnen is,
wordt hij bijgestaan om er zeker van te
zijn dat hij niet uit het systeem zou
vallen. Ik denk dat deze werkwijze zeer
positief is. Alleen, ... maak je zelf
niet teveel wijs : je hebt nog geen an-
dere unief, je hebt alleen een kleine
opening gemaakt, ,een opening in de uni-
versiteit die je in vraag stelt.
Maar ik geloof er dus wel stellig in
dat studenten elkaar kunnen helpen om
het huidige onderwijssysteem neer te
halen.

deugt.

ILLICH : Ik ben azvan overtuigd dat de
onderwijspolitiek die nu gevolgd

word~, de examens zal doen toenemen,
zowel in aantal als in omvang. Examens

,hebben echter zeer weinig met kennis
te maken, Examens meten de kennis van
een 'persoon niet. Zij meten wêl het

'uiberlijk tijdens het afleggén van
het examen.
Ik ben er vast van overtuigd dat het
een teken van morele laagheid en on-
bekwaamheid is om niet vals te spelen
bij de examens.

VETO : ?!?!?!

ILLICH : Ik ben er echter niet zeker
van of er voldoende mensen rond-

lopen die moedig genoeg zijn om dit te
doen. Ik ben er nog steeds trots op dat
ik ooit enkele eindexamens van een paar
vrienden heb afgelegd, die er niet veel
voor voelden om naar' die examens te
gaan. Het arleggen van een examen is
immers een bedrevenheid zoals een an-
dere. Het is ~evens een dienst die men
kan bewijzen aan een naaste.
Indien er op de examens toezicht zou
worden uitgeoefend en indien er een eer-
lijk systeem zou bestaan, dan zou ik
dit nooit doen. Nu plaatst men echter
een politieman aan de ingang om de vin-
gerafdrukken van de studenten te contro-
leren. Dat kan geen gezonde situatie
zijn.

VETO: Bedankt voor de tips.

9
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AKADEMISCHE RAAD

Kandidalurew?
diergeneeskunde
ten vroegste binnen twee jaar

Maandag 16 februari jl, een dun dossier, met voor
de studenten rechtstreeks minder belangrijke agenda-
punten. In het vernieuwd interieur van de vergader-
zaal van de Faculty Club, temidden van kunst van het
type David Harnilton voor gevorderden : de vijfde
Akademische Raad ~an dit jaar. Een verslagje.

Met deze konfrontatie-debatavond tTacht de ASR jou en·je
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ikollega's studenten in het algemeen en de studenten-kie-

zers in het bijzonder te informeren over de kandidaten
eh hun programma. Het is tevens een gelegenheid waarbij
studentenverlangens en -eisen rond onderwijs, studenten-
voorzieningen, kultuur en sport globaal kenbaar kunnen
gemaakt worden.

Uit een verklaring van de Heer
Thibaut, administrateur-gene-
raal van de Dienst voor Studie-
toelagen, blijkt dat de Minis-
ters van Nationale Opvoeding
nog steeds geen beslissing heb-
ben genomen over de grootte
van de beursbedragen.
De administratie kan de uitbe-
taling dan ook niet opstarten.
Zelfs als die beslissing van-
daag wel zou vallen, dan nog
zouden er vijf weken verlopen
vooraleer de eerste beurs zou
uitbetaald worden. Tot zover
deze hoge ambtenaar.
Deze situatie is onduldbaar.
Vele beursstudenten wachten
reeds maanden op hun beurs.
Deze financ1~le aanvulling~
meer dan broodnodig voor stu-
denten, die ten laste zijn van
een minvermogend gezin. Stu-
dietoelagen zijn overigens
levensnoodzakelijk VOor de on-
geveer 55 % van de beursstu-
denten waarvan de ouders niet
over het socio-vitale minimum, 1\.1J ~-,,,pn " - " . ',_' b sch 'kk- ~. -Ós » ,. ~ , ,ti. dti4;b...., . - , f'ITIIZ .'»"'* ;tw. ..~ .. ........_. ... e YI~ ~t" -. .... '"""• &. -.» ~ . i).: .....-....:._.~ J

In het dossier zat een
voorstel van de Decaan
en de Faculteitsraad vàn
de Landbouwfaculteit :
oprichting van drie
kandidatuursjaren dier-
geneeskunde. Voor het
ogenblik bestaat in
Leuven alleen de eerste
kandidatuur, het pro-
gramma is dat van de
eerste kandidatuur ge-
neeskunde. Slechts drie
studenten waren ingeschre-
ven vorig akademiejaar.
De motivatie van het or-
geniseren van een eerste
cuelus diergeneeskunde is
de bezorgdheid voor de
studentenaantallen en
omkaderingsnormen van de
Landbouwfaculteit (sic).
In verstaanbaar Neder-
lands wil dit zeggen dat
de Landbouwfaculteit meer
studenten wil om iO meer
geld te kunnen krijgen -
hoe meer studenten, hoe
meer geld, volgens de
wet van 1971.
Volgens berekeningen van
de Decaan zou Leuvenw
steunend op zijn aan-
trekkingskracht (sic)~
na drie jaa~ 110 studen-
ten pluS een aantal bis-
studenten hebben. Hij
gaat ervan uit dat er
een slaagpercentage van
50% in eerste kan en van
75% in tweede kan zal
zijn.
In Vlaanderen beschikt
de VUB en het RUCA over
een eerste cyclus. De

RUG heeft een volledig
programma van eerste en
tweede cyclus met meer
dan 800 studenten. De De-
caan meende aan te tonen
met uivoerige tabellen
dat Leuven wel een aan-
tal van de studenten die
nu naar Gent gaan, wel
zou kunnen opvangen door
aan de KUL de drie kan-
didaturen te organiseren.
Daarna zouden die stu-
denten wel naar Gent
kunnen gaan. Dus : Leuven
zou de konkurrentiehand-
schoen tegen Gent opne-
men ...
De Akademische Raad meen-
de dat het niet oppor-
tuun zou zijn, als eerste
"het schot te lossen" in
de konkurrentiestrijd,
Gent moet dus eerst aan-
vallen. Niettegenstaande
men het een goed uitge-
werkt voorstel vond, zal
men pas ten vroegste vol-
gend jaar b~slissen over
een eventuele invoering
van dit programma. Dit
wil zeggen dat pas ten
vroegste binnen twee
jaar het geheel kan
georganiseerd worden ...

Bij dit voor8te~ toch een
bemerking. Uit het voorge8te~-
de programma b~ijkt dat er
8~echts één nieuw vak moet
wOl'den ingericht. A He andere
vakken worden ont~eend aan
bestaande programma's van
Geneeskunde en Landbouw. Dat
.wiZ zeggen dat de eventue~e

open brief
aan

de limburgse gilde
De karnaval stunt van de Limburgse Gilde is voor
een aantal mensen een stuntelige, akelige en cy-
nische grap geworden. Deze heren waren namelijk op
het fenomenaal creatieve idee gekomen om eens har~
telijk te lachen met de Leuvense doppers.
In een aan het doplokaal uitgedeeld pamflet beweer-
den zij dat werkzoekenden steeds klusjes konden
doen in verschillende sektoren van' het Leuvense
bedrijfsleven met behoud van loon, behoud van stem-
pelgeld en vrijstelling van stempelcontrole, dit
alles onder het goedkeurend oog van het gemeen-
schappelijk vakbondsfront en nog een hoop van die
onzin.
Nu zijn daar een twintigtal mensen ingetrapt. Men
kon zich immers laten inschrijven in "'t Poske".
Lachen, gieren, brullen. Twintig doppers in hun
hemd. Ha, ha, ha. .
Dat fraaie gezelschap van de Limburgse Gilde dreef
hun cynisme wel op de spits door op te treden in
naam van de jObdienst van de K.U.Leuven en een ook
met naam genoemde ambtenaar van het A.C.V •.
Deze laatste heef~ nog net zijn job kunnen redden
omdat zijn superieuren op de valreep toch wel door-
hadden dat het om een sinistere grap ging. De re-
latie jobdienst-R.V.A. werd door deze rel ook even
aan het wankelen gebracht.
We kunnen dit soort onnozeliteiten en moppen van
de gestampte pet best missen en deze dames en heren
nauwlettend in de gaten houden als ze zich ooit
eens op een van deze diensten zouden aanmelden.
Kunnen wij eens lachen, maar dan hard, zeer hard
: HOMERISCH !

Jobdienst

diergeneeskunde-studenten
komen bijzitten in het audi-
torium. Nog vo~~ere za~en
dus, nog sterker massa-onder-
wijs dus ! Met het organiseren
van een eerste cyclus dierge-
neeskunde zou de KUL meer
ge Ld aan de staat vrogen, zon

der ook maar één didaktische
of p~dagogische vernieuwing.
Integendee l: !

Agg regat Ie -stages
De Akademische Raad be-
sliste dat de Facultei-
ten met een aggregatie-
opleiding moeten nagaan
of ze gedurende het eer-
ste semester, ofwel op
maandag ofwel op vrijdag
de lesrooster ~o kunnen
opstellen dat de tweede-
lic-studenten geen les-
sen, practica of semina-
ries moeten volgen. Het
zou deze studenten de
gelegenheid geven hun
stages beter te organi-
seren.
Een zinnig voorstel dus

EI Salvador -projek
Tot slot verleende de
Akademische Raad zijn
instemming met de orga-
nisatie van de "Dag van
de Neen aan de 100 000
Doden" op 25 maart ek.
Meer hierover leest u
elders in dit blad.
(JS)

motie
sociale
raad

DEBAT
Als jij wenst te weten wie de kandidaat-rectoren zijn?
Als jij meer wenst te weten over hun programma?
Als jij wenst te weten wat je voorgangers hebben opge-
bouwd ?
Als jij je stem wil laten horen bij de rektorverkiezin-
gen ?

Kom dan naar:

konfrontatie'
rektorverkiezingen

maa~dag23 maart
20h grote aula

kandidaten:
r. blanpain (rechten)

w. van gerven (rechten)
e. roosens (antropologie)

p. de meester (toeg. wet.)
en e"en;uee' andere kandidaten...

moderator:
guy polspoel (brt)

Het is de bedoeling dat een studentenpanel bestaande uit
studentenafgevaardigden van de Algemene Studentenraad
(studentenvertegenwoordigers op Academische Raad, Raad
voor Studentenvoorzieningen, ...) de rektorkandidaten on-
dervragen over hun standpunten, opties en programmapun-
ten rond aangelegenheden die jou rechtstreeks aangaan.
Zonder dat daarbij de mogelijke link naar 'andere terrei-
nen verwaarloosd wordt. Deelname van het publiek aan de
diskussie wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Een grote opkomst wordt dan ook ten zeerste op prijs ge-
steld. Je bent dus van harte uitgenodigd.

Een groot deel van deze studen-
ten moeten nu een lening aan-
gaan bij de sociale diensten.
Daar niemand zich graag in de
schulden steekt, zijn velen
op zoek naar een job. Psychi-
sche en fysische overlast zijn
dan ook legio.

Zal de overheid de situatie
voor dit,jaar nog rechttrek-
ken en de zure rekening dit
jaar reeds aan de minvermo-
gende gezinnen presenteren?
Een dringend gebrek aan in-
formatie en de ondoorzichtig-
heid van de ministeri~le be-
sluitvorming laten ons volle-
dig in het ongewisse.

Waar we inmiddels wêl zeker-
heid over hebben is dat 1
april vooralsnog de vroegst
mogelijke uitbetalingsdatum
is.
Tegen dit soort wanbeleid op
de rug van de minvermogenden
protesteert Sociale Raad met
klem.

De wet voorziet nochtans jn
de verplichte uitbetaling van
de eerste schijf der toelagen
vöér 1 januari.

Gaat het hier om verregaande
ministeri~le laksheid of stel-
len er zich ernstige budget-
taire problemen 1
Oe twee zijn vermoedelijk moei-
lijk te scheiden. al zal de
laksheid veeleer politieke on-
wil heten.
Uit dokumenten blijkt immers
dat er zowat 400 miljoen te-
kort zijn op de lopende be-
groting. Aan de begroting '81
werd immers reeds overdadig
geknaagd voor de behoeften
van het akademiejaar 79-80.
Inmiddels zijn de reserves
uitgeput en ziet de situatie

l.er eerde!" bi!_labberdjJjt.

Een krachtdadig antwoord van
de georganiseerde studenten-
beweging is alleszins geboden.

(van de

persagentschappen)
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De stilte aan de campus
Het kàn niet dat in deze
krisistijd, alle politie-
ke en sociale interesse
aan de universitaire cam-
pus, zou uitgebannen zijn.
Daarvoor was o.a. de tal-
rijke opkomst voor onze
activiteiten (debat met
de vier jongerenvoorzit-
ters, voordracht Mark Eys-
kens, werkgroep christen-
democratie) een té duide-
lijk tegenvoorbeeld. Vol-
gens de Christen-Democra-
tische Studenten (hierna
COS genoemd) is het pro-
bleem van de apathie en
de stilte aan de universi-
teit, vandaag, NIET toe te
schrijven aan de grote
studentenmassa zelf. Niet
de studenten moeten veran-
deren maar diegenen die
zich tot hen richten en
hen willen vertegenwoordi-
gen. In die zin vindt de
COS de bestaande studen-
tenorganisaties duidelijk
niet representatief voor
wat leeft in de KUL-facul-
teiten. Meer nog, het gau-
chistische monopolie bin-
nen structuren als ASR
(Algemene Studentenraad),
VETO (blad vaQ de ASR) ,
Sociale Raad, enz ....,
ligt aan de basis van de
onverschilligheid in Leu-
ven. Dit omdat een grote
studentenmeerderheid zich-
zelf niet terugvindt in
het bureaucratische beleid
van haar "vertegenwoordi-
gers". Dertien jaar na '68
wordt het hoogtijd dat de
studenten gaan beseffen
wat dit establishment an-
no 1981 in werkelijkheid
betekent: een kleine min-
derheLd die parasiteert
op (z~ér ruime) overheids-
gelden en de onwetendheid
van de niet-gelnformeerde
massa. Een groepje dat
vanuit deze machtspositie
graag de onverdraagzaam-
heid van anderen aanklaagt,
bij voorkeur die van de
"CVP-staat" en de KUL.
Voor COS is de Algemene
Studentenraad een school-
voorbeeld van wereldvreem-
de centralisering die geen
voeling meer heeft met
haar basis. Wat overbleef
is een verlieslatende or-
ganisatie die zonder over-

heidssteun niet leefbaar voegdheden toe die hij
zoy zijn. Dat blijkt dui- niet heeft, maar die wor-
delijk uit de ASR-begro- den bestendigd door de
ting, waarin de overheid verscheidenheid van de
8.800.000 bijpast. 4,123 studentenwereld. En dat
miljoen daarvan wordt op- is precies wat de ASR doet:
geb~uikt aan personeels- divide et impera. Achter
kosten voor 12 half-time een rookgordijn van demo-
vrijgestelden. Het overi- cratie waarmee men facul-
ge geld wordt gespendeerd teitskringen en vrije ver-
aan peperdure gebouwkosten lenigingen een illusie van
en verwarming (800.000 fr.),/inspraak geeft, neemt de
't Stuc (1.800.000 fr.) en ASR-top de relevante be-
Sociale Raad (800.000 fr.l. slissingen. Een tekenend
De basis daarentegen waar- voorbeeld van deze poli-
op de ASR "steunt", moet t"ieilis VETO, het tweewe-
zich tevreden stellen met kelijks ASR-blad, dat het
de kruimels, dwz. ongeveer hoofd boven water houdt
600.000 fr. te verdelen met staatstoelagen. De
onder 27 faculteitskringen .
en 400.000 fr. te verdelen
onder een 20-tal erkende
vrije verenigingen waaron-
der COS.
Deze cijfers spreken voor
zichzelf! Als er ergens
orde op zaken mag worden
gesteld, is het wel hier.
COS vindt dat het studen-
tenbelang zeker niet ged-
diend wordt door deze geld-
verslindende raden, gebou-
wen en vrijgestelden, die

geen impact hebben op de
KUL-bevolking. Waarom aan-
vaarden wij trouwens nog
langer d~t de ASR zich op-
werpt als officiële woord-
voerder van de Leuvense
studenten ? Het is een
mythe dat er een eenheid
onder de studenten zou be-
staan en dat er ook een
ditO-besluitvorming moet
zijn, terwijl iedereen

VETO-redaktie bestaat uit
een stam van een 10-tal
"vrijwilligers", waarvan
het opperhoofd of de hoofd-
redacteur geen student is.
Nochtans eigent dit groep-
je zich verder wel het

recht toe te beslissen wie
in de redactie komt en wel-
ke artikels worden gepubli-
ceerd. Hoeft het nog gezegd
dat VETO zichzelf graag uit-en Sociale Raad voor gevolg
geeft als een "kritisch" _hebben. Deze organisaties
blad' dat opkomt voor "pro- kunnen dus autonoom voort-
gressieve frontvorming" on- bestaan als vrije veren i-
der studenten. Gevolg van ging of als te financieren
dit alles: veel te grote studentenproject, maar wor-
oplage van een duur blad den -h_ierdoorwel onderwor-
dat bijna niet gelezen pen aanlde 5enoefte van de
wordt. studenten aan dergelijke
Daar noch de faculteits- organen. COS denkt dat Isol

VRIJE· TRIBUNE

weet dat de universiteits-
bevolking juist een bonte
mengeling is van de meest
gediversifieerde opinies.
Wie zich in dergelijk mi-
lieu opwerpt als univer-
seel woordvoerder van de
studenten (cfr. "stude~-
t~n"-speech bij opening
van het academiejaar)
liegt en eigent zich be-

Oyf
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en de Sportraad zeker zou-
den geholpen worden met een
grotere toelage. Omgekeerd
menen wij dat het algemeen
studentenbelang minstens
evenveel wordt gediend met
ue financiële afbouw van
bet elitaire kultuurbastil-
Ion dat het Stuc is. Dat
het Stuc ondanks de uitba-
ting van een café en de op-
brengst van huur- en in-
gangsgelden, toch nog een
beroep moet doen op een
subsidie van 1.800.000fr.
is volgens ons eigenaardig.
Of wijst er dat misschien
op dat 't Stuc de grote
studentenmassa niet weet
te bereiken? Deze laatste
opmerking geldt ook voor
de Sociale Raad, waarvan
de voorzitter een actief
MLB-lid is. Ook dit orgaan
vinden wij overbodig en ze-
ker geen 800.000 fr. waard.
Het SOCiaal-politieke enga-
gement wordt immers in vol-
doende mate opgevangen door
de politieke vrije vereni-
gingen. Bovendien kan dit
engagement, indien nodig,
gemakkelijk worden omgezet

in konkrete actie via het
'hierboven vermelde nieuwe
werkingsmodel "Ç)
Tot· slot wJ)den we opmerken
dat dez~voorstellen, na
eerste lezing en kennisma-
king, misschien radikaal
overkomen, maar daarom niet
minder doeltreffend zijn.
De eenvoud van een remedie
is geen bewijs van haar in-
efficiëntie. Er MOET iets
veranderen aan het studen-
tenimmobilisme dat het symp-
toom is van een dieper lig-
gende kwaal, die we hierbo-
ven hebben trachten te om-
schrijven. Welke zin heeft
het dure structuren te on-
derhouden aId de beschikba-
re gelden veel meer de zin
voor creativiteit en ini-
tiatief kunnen aanwakkeren
door de feitelijke studen-
tenwerking rechtstreeks te
subsidiëren. Deze financi-
ele aanmoediging zou zeer
zeker een stap in de goede
richting betekenen om de
stilte aan de campus te
doorbreken. Daarnaast heeft
een jarenlange praktijk vol-
doende aangetoond dat bin-
nen de bestaande studenten-
organisatie grof wordt ge-·
manipuleerd en gemonopoli-
seerd. De geloofwaardig-
heid van dergelijke struc-
tuur herstellen door meer
inspraak en kontrole van
de studenten, is tseeds een
vrome wens g'eweest en is
dat tot vandaag gebleven.
Een nieuwe, pragmatisch ge-
ordende werking dringt zich
op, wil de studentenbewQ-
ging, zoveel jaar na '68,
opnieuw tot leven komen in
d~ jaren '80. Daar wil dit
schrijven toe bijdragen ...

CDS-Leuven.

nvdr:
Een vrije tribune is uiter-
aard controversieel. Toch
moeten we enkele feitelijke
onjuistheden rechtzetten:
de toelage aan Veto be-
draagt 594.000 fr. en geen
800.000 fr.; de andere cij-
fers zijn net zo min kor-
rekt en daarbij bijzonder
ongenuanceerd. Cijfers
spreken niet voor zichzelf.
De hoofdredakteur, wel stu-
dent maar geen opperhoofd,
nam eind december ontslag
om aan het "Veto-op-Scor-
pio"-programma te gaan wer-
ken. Veto heeft nu enkel
nog een redaktiesecretaris,

kringen, noch de academi-
sche overheid wil of kan
reageren tegen ~ovenstaan-
de wantoestanden, heeft CDS
zelf het initiatief geno-
men. Wij pleiten ondubbel-
zinnig voor de afschaffing
van de Algemene Studenten-
raad!! Iedereen weet dat
de studentenbeweging hoogst-
dringend nieuwe zuurstof
nodig heeft, wil zij ooit
haar vroegere vitaliteit
herwinnen. Wij menen dat
de staatsgelden, die nu
bijna volledig worden opge-
soupeerd door de ASR-bureau-
cratie, veel beter kunnen
worden besteed. Waarom deze
subsidies niet rechtstreeks
investeren in de faculteits-
kringen en de vrije vereni-
gingen? De opheffing van de
ASR zou een som van onge-
veer 7.000.000 fr. per jaar
vrij maken die volgens
strenge, objectieve crite-
ria kan worden verdeeld
tussen genoemde kringen en
verenigingen. Praktisch ge-
zien kan dit gemakkelijk
worden gerealiseerd door de
fusie van Kringraad en het
FKK (Financiële Kontrole-
kommissie die instaat voor
de verdeling van de subsi-
dies toegekend aan de vrije
verenigingen). In dit nieuw
orgaan kunnen dan de subsi-
dies worden uitgekeerd aan
kringen en verenigingen
naargelang de representati-
viteit en activiteit van
diegene die een toelage
vraagt. Dit maandelijks sa-

menkomend studentenkonvent
kan eventueel bij bijzonde-
re meerderheid beslissen
over de financiering en
uitvoering' van gemeenschap-
pelijke studentenacties.
Op deze manier wordt ook •
het standpunt bepaald van'
de studentenafvaardiging
die zetelt in de Academi-
sche Raad. De afschaffing
van de ASR zou verder de
"privatisering" van de Kul-tuurraad , Sportraad ..,:r.SQl'~_"PI ••
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en zijn taak is in hoge ma-
te administratief.
De redaktie ~s statutair
(en feitelijk) verantwoor-
ding verschuldigd aan de
ASR-stuurgroep en aan elk
·van de raden. Dat ze zich
het recht zou toèëigenen
te beslissen wie in de re-
daktie komt,' is pure las-
'ter. De redaktie staat open
voor iedereen die wil wer-
ken. De voorzitter van de
COS-studenten zelf krijgt
overigens alle verslagen
en Uitnodigingen toege-
stuurd.
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DE MORGEN BLIJFT' DURVEN • • •

ALS JE ER ZELF IETS VOOR DURFT, \

De laatstè weken en maan-
den is het progressieve
dagblad voor Vlaanderen,
De Morgen, niet uit de
aktualiteit geweest. Niet
zozeer omdat de één of
andere aan de schandpaal
gespijkerde hoogwaardig-
heidsbekleder de krant lik
op stuk trachtte te geven,
niet zozeer omdat een pas
gelänceerde primeur enige
opschudding verwekte in
behoudende kringen, niet
zo~er wegens de gevreesde
rubriek 'Onder Vrienden',
niet zozeer wegens het
ondubbelzinnige engagement
van de krant;.dergelijke
zaken waren reeds lahg de
regel en vormen zowat het
geduchte handelsmerk van
De Morgen.
Neen, De Morgen was in zee~
ernstige financiele moei-
lijkheden verzeild geraakt
en is daar op het ogenblik
nog altijd niet van gene-
zen. De verliescijfers,
die zowat ongeveer een pu-
bliek geheim geworden zijn,
hebben wekenlang het voort-
bestaan van het dagblad in
het gedrang gebracht. Een
aantal mensen hebben gedu-
rende een tweetal maanden
omzeggens dag en nacht ge-
werkt aan een duurzame op-
lossing. Nu lijkt deze in
het zicht. Een ernstige
kapitaalsinjektie zal De
Morgen uit zijn financiele
ademnood halen. Maar dit
is nog altijd onvoldoende.
Om te kunnen blijven las-
tig doen in dit verstarde
Vlaamse land, om te blij-
ven durv.en, om een pro-

gressieve pers op de markt
te houden is er mèèr nodig.
De Morgen heeft nog altijd
onvoldoende geldmiddelen om
dezelfde kwaliteitskrant
te blijven.
De reddingsoperatie van de
krant is in zijn tweede
fase getreden. Het is de
fase waarin aan progres-
sief Vlaanderen gevraagd
wordt wat het over heeft
om dit dagblad te behou-
den; het enige linkse en
onafhankelijke dagblad
op de andere zo grauwe
en matte Vlaamse markt.
Het is de fase waarin
De morgen beroep doet op
zijn lezers. De Morgen
beseft dat ze tot zoiets
in staat zijn, en dit
wellicht als enige krant!
Het komt er nu voor de
linkerzijde op aan te
bewijzen dat ze iets ver-
mag, dat ze het waard is
dat een beperk~e ploeg
redakteurs en arbeiders
zich dagelijKs het bloed
van onder de nagels
werkt' om het spectrum
van 'de dagbladpers ook
ter linkerzijde op een
ernstige manier op te
vullen.
De Morgen kan-nog beter
worden indien hem snel wat
meer financiele armslag
geboden wordt. Daarvoor
zullen ook de lezers zor-
gen. Het wordt meteen een
groot waagstuk. Is de lin-
'kse bewegong in staat om
haar dagblad te redden?
En dit in een verrechtsend
klimaat, in een tijd waar-
het einde van de krisis

nog niet in zicht is ?
Het welslagen van dit
tweede luik van de red~
dingsoperatie zal één en
ander duidelijk maken
over de slagkracht van de
linkerzijde. Op die lin-
kerzijde rust bijgevolg
e-n zware verantwoorde-
lijkheid.
Het is aan ons om te be-
wijzen dat links zich
geen mokerslagen laat
toebrengen, dat het
krachtig genoeg is om een
dagblad waard te zijn. Op
6 maart gaat in de Brus-
selse Magdalenazaal om
20 u. een eerste grote
sensibilizeringsavond
door ter ondersteuning
van de campagne. Wie
zichzelf als progressief
ernstig neemt moet niet /
veel twijfels overwinnen
om er naartoe te gaan.
Deze eerste avond moet en
zal een succes zijn indien
jij er iets aan doet.
Daarom roepen we je,op om
aktief deel te nemen aan
de campasne, om geld in
te zamelen, om nieuwe abon-
'nees te werven. Abonnement
zijn immers het oorkussen
van elke dagbladuitgeverij.
We roepen je ook op om in
elk geval en tot elke
prijs aanwezig te zijn op
het grote De Morgen feest
te Leuven in Alma 11 op
11 maart. Er valt die
avond wat te belven !!!

J.A.

S~OLIDAIR MET
AFGHANISTAN

'_
even terugblikken
December 1979: 40 000 Rus-
sische troepen vallen met tan
tanks en zwaar geschut Afgha-
nistan binnen. De president
wordt vermoord, de vierde pro
Russische staatsgreep in zes
jaar. De Sovjet-Unie gebruikt
nu openlijk haar militaire
macht om een onafhanlelifk en
niet gebonden land te over-
heersen. Deze oorlog brengt
de Amerikaanse oorlog in Viet-
nam terug in het geheugen:
Wanneer de twee grootmachten
hun gang kunnen verder gaan
fn hun wedijver voor invloed
en macht ziet het er slecht
uit voor de wereldvrede.

en nu?
Februari 1981: Om de weerstand
van het volk te breken heeft de
Sovj~-Unie haar troepensterkte
verdubbeld. Dorpen en steden
werden van de kaart geveegd
.oor de voortdurende bombarde-
tenten, zolfs met napalm en

!OSfor. De Afghaanse vluchte-
ingenkampen zijn de groo~te
er wereld: 1.2 miljoen in
akistan en 200 000 in Iran.

I~eds 300 000 Afghanen werden
gedood door de bombardementen
of door de uithongeringspoli-
tiek van de bezetter. Maar de
verzetsgroepen houden vol.

solidariteit is
broodnodig

iemand kan onverschillig blij-
en voor de volkerenmoord die
n Afghanistan plaatsvindt. We
oeten alles doen 'opdat de
gressie niet zal lonen en het
fghaanse volk over zijn eigen
ot kan beschikken:
eze zomer- trokken Jean-Cl aude
impach en Wallii Mustamandi
aar de vluchtelingenkampen in
akistan en naar Afghanistan
elf. Met 700 000 fr. solid~
iteitsbijdragen van het' f\fgha-
istankomitee, kochten ze ge-
neesmiddelen, 10 000 mt stof,
800 kg suiker en balen'thee,
en brachten het ter plaatse.

solidariteitsdag
Dit solidariteitswerk moet ver-
der gaan. Op initiatief van
A.I.8. (anti imperialistische
bond) wordt, samen met het an-
ti-oorlogs-komitee, de wereld-
winkel, pax christi-leuven,
arbeid, m.l .b., rode jeugd,
ikove, wetswinkel, derde we-
reldgroep, werkgroep derde we-
reld-studenten en de aktiege-
richte werkgroep pedagogie,
op 4 maart een solidariteits-
dag ingericht in Leuven.

I
platform

1. Wij eisen: "De onmidde-
lijke, onvoorwaardelijke en
totale terugtrekking van de
vreemde troepen in Afghani stan '
om zodoende het Afghaanse volk
de gelegenheid te geven zelf
over de volrm van zijn regering
te beslissen en zijn ekono-
misch, politiek en sociaal sys-
teem te kiezen zonder inmenging
druk of dwang onder gelijk wel-
ke vorm van bui tenui t." Deze
eis werd gesteld door de reso-
lutie van de Algemene Raad van
de Verenigde Nat;es op 14 ja-
nuari 1980. •
2. Wij vragen aan iedereen:
een materH!le, morele of poli-
tieke steun aan het Afghaanse
volk in zijn strijd tegen de
Sovjetbezetting.

.4 maart:
sponsorvoettocht
14 u: start (Oude Markt)

- de deelnemers zoeken vooraf
peters op die een bedrag per
gewandelde kilometer. geven.
Het i~gezamelde geld wordt
overgemaakt aan het Afgha-
nistankomitee vOor humani-
taire hulp aan het Afghaanse
volk.

PERSBERICHT:

El-Salvador -projekt Leuven
Naar aanleiding van de ge-
beurtenissen in El Salva-
dor, waar een volk strijdt
tegen onderdrukking en voor
haar vrijhéid, zijn talrij-
ke groepen in het Leuvense
in beweging gekomen, uit
solidariteit met het Salva-
doriaanse volk. We meenden
dat het zinvol was met al
deze groepen van diverse
strekkingen bij elkaar te
komen om de aktiviteitert
waardoor de verschillende
groeperingen hun solidari-
teit konkreet vorm geven,
te bundelen en te koördi-
neren.
Deze samenwerking laat toe
een brede solidariteitsbe-
weging op gang te brengen
in het Leuvense.' .
Op dit moment werken de
verschillende groepen naar
hun basis toe via diverse
aktiv-iteiten, met het oog
uiteindelijk eep mas~ volk
bijeen te krijgen op twee
grootse solidariteitsmani-
festaties:
op zaterdag 21 maart is
een stille voettocht~e-
piand door de Leuvense
scholen. Iedereen kan
,hierbij aans~uiten.

- op woensdag 25 maart:
"dag van de neen aan ,de
100.000 doden".

- in de voormiddag: alter-
natieve lessen over ver-
schillende aspekten van
de problematiek (in ver-
schillende auditoria)
in de namiddag: 'happe-
ning' in ALMA 2 met o.a.
films, dia's, video,
groot debat, info-stands,

bisschop Romero, die vorig
jaar een eredoktoraat kreeg
aan de KUL).

Voor verdere inlichtinqen
omtrent aktiviteiten, in-
formatie en edukatief mate-
riaal, kan je terecht op
ons kontaktadres : 'Jan Stas-
straat 2, ~euven.

Aan dit El Salvador-pro-
j.ectwerken v6lgende vere-
nigingen mee: Arnnesty In-
ternational, pax'Christi
Leuven, Vereniging voor de
Verenigde ~ties, Liga voor
de Rechten van de Mens, El-
cker-Ik Leuven, El Salva-
dorkonû. tee Leuven, ATD-
Vierde Wereld, Onkruit,
verschillende fqkulteiten,
enkele gemeenschapshuizen,
Kristenen voor het Socia-
lisme, Wetenschappelijk
Personeel KUL, Derdewereld-
groep Leuven, werkgroep
ontwikkelingssamenwerking
'Leuven, Werkgroep o.s. Oud-
Heverlee, Interfakultaire
werkgroep derde wereld
KUL, Universitaire Parochie,
Witte Paters, Werkgroep
Vrouwen Christendom, We-
~eldwinkel Leuven, Wetswin-
kel Leuven, Copibo, Seul,
Broederlij~ Delen, de scho-
'len van het Leuvense en de
verschillende~paróchies van
Leuven en omli~gende.

NADERE BERICHTGEVING VOLGT!

- 's avonds: theater en
optredens van latijnsa-
merikaanse muziekgroe-
pen.

Voor deze datum wordt een
vrije dag gevraagd aan de
KUL, uit solidariteit met
het Salvadoriaanse volk.
(Deze dag is 1 jaar en 1
dag na de moord op aarts---_

Peterslijsten zijn te ver-
krijgen in de WereldWinkel
en in boekhandel Aktief.
Hier kan je ook steeds de
volle lijsten en ·het ingeza-
melde geld binnenbrengen. Je
kan ook steeds terecht bij
de iorichten~e organisaties,
bij Gert (blijde inkomststr.
154), bij rudi ('s meiers-
stro 5) en bij bruno (jozef
IIstr. 56).

aanmelding en latere afreke-
ningen tussen 13 u en 14 u
aan de radiowagen op de Oude
Markt.

- de voettocht trekt eerst door
de stad en daarna de natuur
in (10 km).

17'u: INFOBEURS in ISOL (bij
't Stuc).

- dia's.

film.
- toneel door mensen van het

komitee (18 u).
'20 u: FUIF in Zaal der Hallen.

Verder zijn er i.v.m. Afghanis-
tan nog de volgende aktivitei-
ten :

- dinsdag 24, en donderdag
26/2 om 20 u in ISOL :
voorbereiding toneel.

- woensdag 25/2 om 20 u in
A.V. : een film gemaakt
door het verzet.

- vrijdag 27/2 om 20 u in
het Don Boscocentrum (Kes-
sel-Lo, op de hoek van de
Platte Lostraat en de Zwa-
luwenlaan) :
een diareeks met een oogge-
tuigenverslag van een Af-
ghaan.· '

..
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Wat is een Neutronenbom ?
Dingen die naar kernener-
gie ruiken schieten de
laatste jaren weleens in
het verkeerde neusgat van
de publieke opinie, aktie-
groepen, e~ noem maar op.
Het verzet tegen toege-
paste kernsplits~g en
ontwikkeling van kernwa-
pens wordt gekenmerkt door
een vrij slechte kennis
van zaken, vooral bij het
grote publiek. Het' is
trouwens niet te verwon-
deren g~zien de moeilijke
materie.
Onlangs kwam een dezer Voor een klare kijk op
scherp gekante syndroomwa- kernwapens mogelijk is
pens nog even in het nieuws heeft men een minimale
en belooft dat nog te doen. kennis van atomen en hun
Het scheelde geen haar of I kernen nodig.

ze instabieler zijn dan
atomen die evenveel van
elk hebben. Dit kan zo
ver gaan dat ze niet kun-
nen blijve~ bestaan in
die toestand. Ze gaan
dan massa verliezen onder
de vorm van'radioaktieve
straling'. Bij deze stra-
ling onderscheidt men
die types : alfa straling
: geladen deeltjes met
een klein doordringend
vermogen, ze kunnen tegen-
gehouden worden door een
blad papier. Beta straling
zijn elektronen (zie hoger
) 'met een hoge snelheid,'
die een paar centimeters
diep in ons lichaam kun-
nen doordringen en zo hun
energie verspreid kunnen
afgeven, waardoor qe be-
schadiging ernstiger is~
Gamma straling bestaat
niet uit deeltjes, maar
is een extrapolatie van
wat we licht noemen : het
is licht met zeer hoge e-
nergie en het gaat door>
ons lichaam heen. Omdat
hun energie gedeeltelijk
geabsorbeerd wordt rich-
ten ze in ~erhouding w~i-
nig schade aan.
noor deze straling ver-
liest ~et atoom massa,
bv. na bepaalde tijd de
massa van een neutron en
wordt op die manier sta-
bieler. De straling. gaat,
door tot het atoom vol-
ledig stabiel is. '

Minister Nothomb had er
zijn broek aan gescheurd ,

maar laten we ons aller
minister even in de kou
staan en de neutronenbom
van dichterbij bekijken,
dan weten we tenminste
wat Pentagon en Co ons
in navolging van Damocles
boven het hoofd hangen,
voor het erop valt.

Atomen

Stuurgroep Kura

Het atoom bestaat grof
gezien uit twee delen :
een kern en elektronen.
De kern is ten opzichte
van het hele atoom erg
klein (1/4000) en be-
staat uit een verzameling
van deeltjes waaronder
protonen en neutronen.
De protonen zijn elek
trisch geladen, volgens
conventie hebben ze een
positieve lading. De
neutronen zijn niet e-
lektrisch geladen. De

I hele kern met protonen
en neutronen samen
heeft dus een positieve
lading, namelijk die
van de protonen.
Rond die kern bewegen

••

STUC NIET
LANGER EEN

, . .

ORGANISATIE

artng
De stuurgroep Kultuur -
raad van 17-18 januari jl.
was zeer goed voorbereid:
3500 speciale krantjes
verspreid, konkrete voor-
stellen, aankondigingen
via Veto en via de kring-
vertegenwoordigers in de
Raden, etcetera ...

En toch waren er weinig
studenten: ca. 17 stu-
denten op een 40 tal
deelnemers.

Sinds twee jaar bepalen
dergelijke Stuurgroepen
het beleid van Kultuur-
raad. Het zijn open ver-
gader Lnqe n die vooral
door vrijgestelden en
door mensen uit de kul-
tuursektor worden bijge-
woond. Het beleid dat
deze mensen voorstelle~
moet wel nog door de
Algemene Vergadering van'
Kultuurraad worden goed-
gekeurd, maar in de prak-
tijk volgt deze verga-
dering het advies van de
Stuurgroep.

DEMOKRATIE
De voorstellen van de re-
centste Kura-Stuurgroep
zijn opmerkelijk. De
Stuurgroep wil een kul-
tuurcentrum 't Stuc op-
richten, dat onafhankelijk
staat van de Algemene
Studentenraad. Hij vindt
dat de Algemene Vergade-
ring van Kultuurraad (dit
is een deel van de A.S.R.)
tekort schiet voor een
"kontrole op het beleid
en beheer van een organi-
satie als 't Stuc" van-
wege de complexiteit van
dat beleid en dat beheer.
Daarom moet 't Stuc een
V.Z.W. worden met een
algemene vergadering van
beleidsmensen (werkgroep-
begeleiders, vrijgestel-
den, •••) en kultureel ge-

I .J..CUl\ ..:t::t::L :::Sy::61C.~t:!JU "1.Jance·.
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TUDENTEN?-
op 6 maart

engageerde studenten. Er
zou in elk geval een
strukturele band met de
Algemene Vergadering van
Kultuurraad blijven. De
statuten zouden uiteinde-
lijk door de Kultuurraad
worden goedgekeurd.

GEEN KRINGEN
IN HET BESTUUR
Het revolutionaire van
dit voorstel ligt hem hier-
in dat de hele Stucwerking-
niet langer door de krin-
gen zal worden rrepaald.
Het Stué, zou onafhankelijk
zijn en eigen doelstellin-
gen hebben, nl. een cen-
trum zijn waar "akttiele
tendenzen in het kUnst-
gebeuren gepropageerd
worden en,waar een scho-
ling in bepaalde kunst-
takken mogelijk wordt."
De Kultuurraad-Algemene
Vergadering,.aan de an-
dere kant, zal zich zoals
nu bElzig,houden,met de
-cóö rdLrrati Le van'óuI turele
kring~ktiviteiten en met
projekten als· "Modale
Studentenkunst" en "Po-
eziegebeuren".

OPHOUDEN
• De financiering van het

nieuwe 't Stuc zou niet
langer door A.S.R. ge-
beuren. Andere fondsen
worden gezocht. Bij voor-
k~ur wordt dat de K.U.
Leuven, eventueel de stad,
het ministerie ván Cul-
tuur of zelfs privé-
sponsors (firma's, par- •
tikulieren •••) Of een
combinatie van al deze
mogelijkheden.

De stuurgroep is intus-
sen van mening dat er te-

. ...................-v - r c: --v -

20.00 u.
gen 31.08.81 een oplos-
sing moet worden gevonden,
of de centrale Stuc-wer-
king wordt stopgezet.

CRUCIALE
FASE
Omdat dit een struktuur-
wijziging van de hele A.
S.R. is werd door de kul-
tuurraad, de Sociale Raad
en de Kringraad besloten
om'voor alle praesidium-
en buroleden een hoorzit-
ting te organiseren om
het probleem uiteen te
zetten. Het WOrd~een in-
formati~ronde voor en door
studenten, omdat men van
mening is dat juist de
vrijgestelden de belang-
rijkste impuls geven aan
overbodige geschillen die
momenteel ,binnen de A.S.R.
bestaan.
Deze vergadering, het
hoeft niet gezegd, is be-
langrijk. Ze is de eerste
stap in een besluitvor-
mingsproces dat de hele
werking van de A.S.R.-kul-
tuurraad betreft: 9 perso-
neelsleden, 3 miljoen
kredieten, alle kontakten
die de A.S.R. -kultuurraad
heeft in de kulturele,
wereld staan op het spel.

Na deze informatieve
hoorzitting (waar uiter-
aard mogelijkheid is voor
diskussie) onder studen-
ten ligt de beslissing
bij de praesidia en buro's:
er moet onderzocht worden
welke de positieve en
minder positieve kanten
zijn.yan de Stuurgroepvoor-
D~~éruciale vergadering
heeft plaats op vrijdag
6 maart, 20.00 uur.
Praesidia- en buro-leden
worden langs deze weg uit-
genodigd.

Bruno Leynse

zich elektronen. Ze
hebben een negatieve la-
ding (ze is tegengesteld
aan die van de protonen)
De elektronen bevinden
zich op grote afstand van
de kern, in verhouding
tot diens grootte.

radioaktief
Sommige atomen, zoals be-
voorbeeld Uranium, hebben
meer neutronen dan proto-
nen in hun kern, waardoor
ze stabieler zijn dan ato-
men die

Een verschijnsel dat er-
mee samenhangt is de kern-
fusie. Kernfusie treedt
op wanneer twee atoom-
kernen fusioneren, met
vorming van één atoomkern,
die lichter is dan de twee
oorspronkelijke atoomker-
nen. De massa die verlo-
ren gaat wordt uitge-
straald als radioaktieve
straling en neutronen.

de bom
Wanneer men het volume
van een splijtbare radio-
aktieve stof zoals Urani-
um verhoogt tot een kri-,
tisch volume gaan de ato-
men zich splijten in twee
stabièlere atomen (bv.
Cesiumatomen) . Hierdoor
komen neutronen vrij die
botsen op hun beurt op
andere atoomkernen waar-
door eveneens neutronen
vrij komen en splitsing
optreedt. Zo ontstaat
een kettinreaktie, die
kan resulteren in een'
kernontploffing met uit-
zending van enorme hoe-
veelheden radioaktieve
straling en neutronen :
een atoombom.
Maar dit is niet alles.
Vooral bij een s'pLf, tsings-
bom krijgt men neveneffek-
ten ; 1) een enorme druk-
golf. 2) een thermische
golf (bestaande uit warm-
testraling, erg heet).
3) een fallout straling,
afkomstig van het radio-
aktieve materiaal dat.ge-
produceerd werd voor de
kernontploffing.

neutronenbom
De neutronenbom is een
W 70 Mod 3 kernkop die
gëlanceerd wordt met het
lanceersys~eem 'Lance'.
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De eigenschappen van
Lance zijn : reikwijdte
130 km. Nauwkeurigheid :
50% van deraketten komen
terecht in een cirkel met
als middelpunt het eigen-
lijke doel, en als straal
400-450 m, 50% vallen
daarbuiten. Het wapen
werd in "Lance warhead arms
control impact analysis" be-
schreven als een anti-tank
wapen.
In feite is het slechts een
variant op de splitsingsbom.
Het werkingsprincipe berust _
zowel op kernsplitsing als
op kernfusie met als 'brand-
stof' 239 Pu (Plutonium).
Met de neutronenbom wordt
een systeem verkregen waar-
in het neutronenaandeel voor
de splitsing klein gehouden
wordt en ook de absorptie
van neutronen in de bom zelf
beperkt is, zodat de neutro-
nenstraling hoger is dan
die ,van een 'gewone' split-
singsbom.
Men noemt de groep waartoe
de neutronenbom behoort
'wapens met verhoogde ini~
tiaalstraling', dat wil zeg-
gen dat het wapen erop ge-
richt is zoveel mogelijk
primaire radioaktieve ~tr~-
ling te produceren en men
effekten zoals geïnduceerde
radioaktieve straling en
druk- en thermische golf als
neveneffekten beschouwt.

konkreet
Wat gebeurt er nu konkreet
als een neutronenbom ,
vap 1 kTon tot ontploffing
komt ?
Het belangrijkste effekt is
de primaire straling. Deze
bestaat uit neu t ronen ein
g.ëµlllliá strá.l.fn'g1,,:.T~qt'p.!? ,2000
meter. is de neutrQnepstra~
ling overwegend: Buiten de
cirkel met als straal 2000 m

.~is de gamma ~traling overwè-
gend. Deze is immers energie-
rijker en draagt dus verder.

"Een hoeveelheid radioaktie-
ve straling wordt uitgedrukt
in rad, waardoor de ver-
schillende soorten stralin-
gen vergeleken kunnen worden

wat betreft hun biologisch'
effekt. Zo is een dosis van
450 rad dodelijk voor de
~ens, 100 rad in één keer
is al gevaarlijk voor de
gezondheid.
Bij een ontploffing vindt
men op 1020 m van de kern
een,direkte dosis van 8oo~
rad, een hoeveelheid die
voldoende is om een mens o-
genblikkelijk uit te scha-
kelen. De neutronenstraling
vernie,tigt alleen levend
materi'aal door het feit dat
de bewegingsenergie van het
deeltje omgezet wordt in an-
dere energieên. Hierdoor
wordt de'celstruktuur be-
schadigd en gaat het organis-
me ten gronde. Naast een
aantal mensen die ogenblik-
kelijk gedood worden rekent
men bij de ontploffing ook
op een % dat ogenblikkelijk
buiten gevecht gesteld
wordt, zonder direkt over-
lijden weliswaar. Bij ge-
deeltelijke ve,rwonding zal
het slachtoffer eveneens
sterven, doch veel lan~za-
mer. Een ,doodstrijd van een
paar weken behoort tot de
mogelijkheden. I

Op afstand van de ontplof-
fing speelt de,gevoeligheid
een belangrijke rol. Zoog-,
dieren zijn het gevoeligst;
voI'wassen insekten kunnen
een dosis van 3000-4000 rad
verdragen, terwijl bacte-
rieên en andere micro-orga- --
nismen een dosis van 10.000
rad nog overleven. Voor een
menselijk embryo is ee~
kleine 100 rad al dodelijk.
Insekte-embryo's zijn ge-
voelig vanaf 200-300 rad.
Zaadplanten en dieren zoals
vissen en kikkers gaan dood
vanaf 1000-2000 rad.

Vervo~g Op pag. 14
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derlijk moeilijk hebben
zonder die vrijheid.

Aktie llraa~:r-ond
Met behulp van de buurt-
werkers van 't Lampeke
organiseerden de plaat-
selijke bewoners het ver-
zet tegen dir plan. Zij
willen in plaats van die
appartementen :
- huizen die voldoen aan
de eisen van de (veel
bejaarde) plaatselijke
bewoners; .
- woningen die gelntegreerd
zijn in het omgevende
milieu.
Daarom stellen ze voor :
1. de bouw van eensge-
zinswoningen op de braak-
grond ;
2. het bewoonbaar maken
van de bestaande woningen
3. de leefbaarheid -van de
buurt verbeteren door
buurtgerichte nieuwe
winkels en een goed
uitgewerkt verkeersplan.

De eisen van de 'bewoners
zijn duidelijk. De be-
reidheid van het stads-
bestuur geenszins. Hoe
groter de sympatisanten
groep hoe meer ze in die
richting zullen moeten
evolueren, daarom :
Steun de actie van de
plaatselijke bewoners.
Neem contact op met :
buurthuis 't Lampeke
Ridderstraat 210
Leuven
tel. 016/23 80 19

INTERVIEW

DE MEEST'ER
Vervo 19 van p . 7

VETO: We zijn hier in de
fakulteit toegepaste

wetenschappen, en hier
wordt wel bij uitstek ge-
spróken over bindingen
van de universiteit met de
industrie, met de over-
heid. Hoe staat u daar ei-
genlijk tegenover? Vindt
u dat men dat aan het vrij
spel van de markt moet o-
verlaten ?

DE MEESTER: Nee, totaal
vrij niet, wij hebben

trouwens enkele interne
kriteria. ,Dit betekent,
het onderzoek dat bij ons
gesteund wordt door de in-
dustrie, waarvoor dan re-
sultaten aan de industrie
beschikbaar gesteld worden,
moet helemaal kaderen bin-

'700 paginas niets en dan nen de onderzoeksprojekten
een 'zelf)moord', hoor en binnen de onderzoekslij-
/je dan. En daar hebben we nen van de laboratoria.
de invloed van 'het hoort Er zijn een paar ethische
zo', Dostojevski moet je kriteria, bvb. er zijn al
nu eenmaal gelezen hebben, ettelijke keren projekten
gecanoniseerd, in het Rijk voor onderzoek dat recht-
van de Grote Literatuur streeks op zelfs onrecht-
opgenomen. Als je zo streeks te maken had met de
Dostojevski leest, ja, wapenindustrie afgewezen.
dan moet er wel iets mis- Voor het overige streven
gaan. Als de dwang of wij een zeker evenwicht na
konformering de stuwende in de zin dat men nooit de
kracht is, dan dood' je gevangene wordt van de in-
hem. Als je die misdaad dustrie. Men moet altijd
begaat, dan ontloop je zich vrij kunnen blijven
de straf_iet. 'Misdaad en opstellen •.•.
straf' weet je wel. Heb Ik denk dat dat de voor-
je hem gezien, kom dan naams te aspekten zijn, en
es kijken hoe anderen hem in die zin moet ik jammer
zien en heb je 't niet genoeg zeggen dat wij dat
gezien, dan leer je 't er met genoegen aanvaarden om
misschien.' onze onderzoeksinfrastruk-
In de week van 2 tot 6 tuur op peil te kunnen hou-
maart, is Dostojevski onde den. Met wat er aan staats-
ons in film, lezingen en subsidie is gaat dat onmo-
toneel. Je vindt de akti- gelijk. Onze goede labora-
viteiten in VETO-agenda toria, dat mag gerust ge-
of op de affiches van weten zijn, draaien met
het Instituut voor Sla- driekwart externe ~redieten
vistiek. en met·êên kwart unlversi-

teitskredieten. Dus ge kunt
u inbeelden, als die drie-
kwart wegvalt, dan is-dat
een schoollaborator;um.
l

J DOSTOJEWSKI

-.

Zaterdag 14 februari werd
er in Leuven een optocht
gehouden georganiseerd
door het buurthuis 't Lam~
peke. Op die manier wil-
den ze de mensen beter in-
formeren rond het probleem
van de braakgrond. Dit
is een terrein gelegen
tussen de nieUwe invals-
weg naar Mechelen, de
Fo,teinstraat en de Rid-
derstraat. Het ontstond
toen zowat 160 huizen wer-
den a~gebroken.

Appartementen,
Dit maakte deel uit van
een saneringsplan waar
Louis Tobback (in 1973
schepen van Openbare
Werken)'een groot aan-
deel ~n gehad heeft. Het
stadbes-tuur van Leuven' pla
de de verdere onteigening
van woonhuizen en de
bouw van ee~ groot appar-
tementsblok. De nadelen
hiervan zijn duideli:;k-:.
- hoogbouw vexande'rt; hele-
maal het karakter van de
buurt ;
- appartementen zijn
duurder, hierdoor zullen
veel mensen uit de buurt
gedwonden zijn te ver-
huizen ;
- mensen die gans hun le-
ven over een tuintje be-
schikt hebben en zon-
der problemen huis-
dieren gehouden hebben
zouden het als apparte-
mentsbewoners wel uitzon-

'.I
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Een dosis van 150 rad vindto . men op 1820 111. Effekten van
• • ,een kleine dosis gaan van_eensqezmswonmqa verbranding van de huid,

~~. kanker in gevoelige delen
van het lichaam (beender-
merg, geslachtsorganen ..•)
tot genetische afwijkingen
in de volgende generaties. 2) Thermische en mechanische
De gevoeligheid van de cel- drukgolf. In een straal van
len neemt af met hun ouder- 200 m wordt alles volledig
dom. De werking van de verwoest; in een straal van
neutronenbom is, net zoals 200 m wordt alles volledig
die van d~ andere kernwa- verwoest; in een straal van
pens, er eentje met een wer- 600 m storten huizen in,
king in de tijd : er zullen waarvan er 30% in brand
mensen sterven tot jaren na staan en lopen de mensen
de explosie. In de volgende verbrandingen tot in de 20

generaties zal men geneti- graad op. Binnen een straal
sche afwijkingen vinden bij van 1 km is er schade en
de kinderen die dan geboren instortingsgevaar.
worden, met als rechtstreek- In een stad met 7000 inwo-
se oorzaak de ontploffing. ners per vierkante km zou
De vorige cijfers gelden de neutronenbom 43 000 do-
voor een persoon die niet den en 16 000 ernstig gewon-
afgeschermd is. den maken.
Belangrijk bij deze afstan-
den is de tr~zekerheid
50% van de projektielen ko-

immers meer dan 450 m
naast het doel terecht, wat
inhoudt dat de kans dat de
burgerbevolking getroffen

rdt in een dichtbevolkt
zoals Europa erg
ijnlijk Ls,

JNeveneffekten : 1) gelndu-
ceerde radioaktiviteit en
fall-out. In geval van een
Iqrondexplosie krijgt een

van 4-5 vierkante ki-
r na enkele dagen
sis van 500 rad, die
dodelijk kan zijn.

geval van een explosie
100 m hoogte is de dosis

4 rad in de nabijheid van
explosie, en krijgt men

HERDENKING
Precies honderd jaar gele-
den, op 28 januari 1881,
overleed Fjodor Michaj-
lovitsj Dostojevski, samen
met Ljev Tolstoj, de 2 au-
teurs die ieder die met
de Russische literatuur
niet vertrouwd is, toch
kan vermelden. Honderd
jaar na zijn dood weet
Dostojevski nog steeds
duizenden te boeien, is
hij meer dan ooit levend
door z'n krachtige proza
dat een goudmijn is aan
filosofische, etische im-
plikaties. Door een scher-
pe psychologische teke-
ning van de vaak extreme
personages, die zich in
een soms J;ranerig-'senti-
men teel konflikt konfron-
teren, weet Dostojevski
mensen van nu te treffen.
Alleen mo~t je je wel
door zijn turven heen
worstelen, ze lezen en
herlezen. Misschien ~at
laatste vooral, want hij
biedt weerstand. Alleen
dat trage dat Russische
romans (al te ) vaak ver-
weten wordt, is een mak~
kelijk excuus om hem toch
maar niet te gaan lezen. Jan J. DIERICK.

DeMeester over onderwijs
VETO: We hadden graag nog even ingegaan op het volgende. U

bent op wetenschappelijk gebied zelf nogal werkzaam in
wat men noemt een kontroversi~el domein, Hoe vindt U dat ei-
genlijk de houding van een universiteit moet zijn, op de ver-
schillende gebieden waar de maatschappij eigenlijk zelf in
kontroverse is ?

DE MEESTER: Dus laat ik·eerst zegg'en, het domein waar ik op
dit ogenblik wetenschappe11jk het meest aktief i,nben,

dat is de risicoanalyse van kerncentrales en van de splijtstof-
cyclus, uiteraard met de' bedoeling van te zien waar zitten de
hoogste risico's, waar kan verbeterd worden aan de veiligheid.
Dus kan men zeggen: veiligheidsstudie. '
Sommige mensen, en ik kom in hun gedachtengang, nemen mij kwa-
lijk dat ik werk aan veiligheid van kernenergie. Dat is niet
zo absurd dat sommige mensen dat slecht vinden. Als je nu o-
vertuigd gelovige' bent van de religie van het anti-nukleaire,
dan is iedereen di dat in een wat beter daglicht stelt, of die
er ook wat essenti~el positiefs aan doet, een vijand, dat is
duidelijk, dat is chauvinistisch. I

Maar, twee aSRekten om op uw vraag in te spelen. Ten eerste •
meen ik dat de universiteit voor haar onderzoek geen enkel do-
mein hoeft uit de weg te gaan, als zuiver onderzoek, in die zin
geloof ik in het vrij onderzoek. Een tweede zaak waarmee ge
moet opletten ls, hoe komt men met de resultaten van dat on-
derzoek naar buiten. Dat is iets anders. Net zoals het volgens
mij deontologisch niet erg goed zou overkomen dat iemand die
aan kankeronderzoek doet, en die, zij het een belangrijke stap,
maar nog lang niet de eindstap gezet heeft, dat die zou gaan
verklaren via alle media, we zijn er bijna, we hebben het kan-

4kerfenomeen overwonnen.
Derde aspekt dan, in bepaalde omstandigheden vraagt men een
stelling naar buiten, dat is dan een groep die een stelling in-
neemt. Je hebt bvb. een standpunt van het Centrum voor Ekono-
mische Studies. In het algemeen zijn dat ding~n die nogal goed
onderzocht Zijn, die ook behoren tot de uitstraling van Leuven.
Er Zijn andere domeinen, en dat ztjn dan de kontroversi~le do-
meinen, waar men van zegt: "Kan je daar een standpunt inne-
men, of niet ?". We hebben nu de ervaring opgedaan dat, zelfs
wanneer men de nodige voorwaarden en beperkingen vooraf
schrijft, dat men het soms nog raar interpreteert.

NEUTRONENBOM

Werkelijk onder peil. Maar
dat belet niet dat men om
dát in evenwicht te houden
da·tmen zou toegeven aan
bepaalde van die kriteria,
dus daap staat men tamelijk
streng op. Als hier kompe--
tentie is, waarom mag die
niet in samenwerking, al-
thans, zeker voor een fa-
kulteit a~s de onze, de as-
sistenten werken zeer graag
mee aan zo'n projekt omdat
dat een re~le inbreng is,
ook de studenten voor hun
eindwerk, die hebben er ook
wat aan hê, langs die weg
worden ze soms aangeworven,
Waar men voorz~chtig moet
mee omspr~ngen, dat geef ~k
toe, dät men z~ch n~et ver~

op 1 km van het doel 10 rad
in 10 dagen, een hoeveel-
heid die de gezondheid reeds
kan schaden. Aan hulp voor
niet gedode slachtoffers en
zwaar gewonden valt dus niet
te denken.

KONKLUSIE

De materiële schade is, in
tegenstelling tot wat wel
eens beweerd wordt, erg
groot.
De kans op veel doden en ge-
wonden bij de burgerbevol-
king is erg groot in dicht-
bevólkte gebieden. Het aan-
tal 'onnodige' doden en
zwaargewonden ligt erg hoog.
Er is maar een klein ver-
schil met de andere kern-
wapens, de verhouáing van
de effekten is anders. Bo-
vendien kan men een bom
maken met een kracht die.
vergelijkbaar is met die van
de Hiroshima-bom (5-12 kTor

Jan Meysman

koopt aan het grootkapitaal
hê, dat zou het gevaar kun-
nen zijn. Maar voorlopig
hebben we ons nog niet ver-
kocht •••

VETO: Is het inderdaad
zo dat alle rectorkan-

didaten konservatief zijn,
zoals een bepaalde Vlaamse
krant blokletterde ?

DE MEESTER: Ja, ik weet
niet welk kriterium die

krant gebruikt. (gelach)
Maar dat weet je toch al
wel van jaren dat ik oer-
konservatief ben ?

VETO: Bedankt voor het
gesp:ek «» •
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WINATONEEL
dubbelloops

kent
dubbel succes

Donderdagavond 12 februari ,Wim ScheAre, auteur en re-
j1., twee voostellingen met gisseur van'Dubbel r.ocps ,
telkens een uitverkochte Wim gaat verder: "Het komt
zaal: de Twie O's stelden allemaal op hetzelfde neer:
voor Dubbel Loops. Zeventien het bevestigen van zichzelf
WINA-studenten zijn verant- op een eigen peesoonlijke
woordelijk voor wat ze zelf manier. Ze willen niet zijn
eerder een totaalspektakel, zoals iedereen, maar toch
daarna pas een toneelstuk zoals zij vinden zoals de
noemen. Vanaf oktober: voor-goeden :tijn....
bereiding, repetitiès en Dit komt sterk tot uiting
promotie~ vorige week: het ,in het gedrag_van de vier
produkt. Een volledig eigen feestvierders. De gastheer,
kreatie, volledig naar hun ·zeer sterk gespeeld door'
eigen inzichten gemaakt, Marc Meuris, tracht zijn
zowel inhoudelijk als vor- waardigheid, overeenkomstig
mel!Jk. Voor de groep was zijn- status, te behouden
dit nieuw en met het ~esul- in zijn reakties tegen de
taat houden ze eën pleidooi feestverstoorders. De kunst
voor het amateurisme: hoe- kenner vindt in hun optre-
wel beperkt in zijn virtu- den het artistieke weer.
ositeit toch met een onge- De vriendin van de gastheer
evenaarde speelruimte. tracht, niettegenstaande

het feestje niet is zoals
ze verwacht had, er toch
een-gezellige avond van te
maken.
Wim Scheêre verder aan ,het
woord: "Zo behoort iedereen
tot een groëp -een loop-,
maar de grondtoon is: zich-
zelf goed voelen."

hef verhaal
Het verhaal is gevormd rond
een feestje waar een aantal
uitgenodigden niet komen
opdagen en een tweetal on-
genodigden wel binnenval-
len. De gastheer, een
strakke bankfiguur, de
vlotte vrouw, waarop deze
een oogje heeft laten val-
le~-hun vriend uit het
~stieke milieu met zijn
verloofde, worden tijdens
het etentje en hun vakan-
tieherinneringen uit Portu-
gal en Egypte, gestoord
door de twee ongenodigden.
De vier feestvierders rea-
geren verschillend op de
opmerkingen en gedragingen
van de twee verstoorders.
De gastheer is duidelijk
verontwaardigd over hun

aanwezigheid, de kunstken-
ner vindt hen amusant.

fi Im en muziek
en kapstokken
Het stuk zelf is vormelijk
zeer gevarieerd. De inlei-
ding van het verhaal wordt
in repetitie-vorm gebracht,
acts worden aaneengelast
met film en muziek, wanneer
aan een dialoog een perso-
nage niet deelneemt, wordt
deze tijdelijk aan de zij-
kant van het toneel aan een
kapstok opgehangen. Na de
voorstelling: een diskussie

met het publiek. Over gans
de lijn heeft het stuk een

I . sterke visuele performance.
gevo gen van Slechts de vier feestvier-

ders zijn uitgebouwde kara
menselijk gedrag. ters, de verstoorders spe-

• len op die karakters in en

I .. k d lokken reakties uit doormense IJ ge rag hun handelingen en uitspra
ken. Het geheel haakt goed
op elkaar in en speelt zic
af in een eenvoudig dekor.
Na de voorstelling werden
samensteller, spelers en
medewerkers gefel~citeerd
door een zeer tevreden pu-
bliek. De groep zel·f toon-
de zich opgetogen do~ de-
ze reakties: een pleidooi
voor het amateurisme ....

"Centraal in het stuk staat
het gedrag van mensen, waar-
door ze in konflikt komen
met andere mensen omdat ze
niet begrepen worden. Men-
sen die door hun gedrag
zich verbergen ofwel achter
woorden, ofwel achter een
façade. Nochtans zijn ze
gebonden aan dezelfde wet-
matigheden, aan dezelfde
psychologie, nl.: hun ei-
gen figuur redden", aldus;rzer,,,,a. ! ! _ti

JS

zwakke weggebruikers
Op donderdag 5 maart zal eL
in auditorium Vesalius een
debat doorgaanrond de
plaats van de fietser en de
voetganger in het Leuvense
verkeer.

Het is algemeen gegeven dat
de zwakke weggebruiker,
waaronder de fietser en de
voetganger, nog steeds een
ondergeschikte plaats moet
jinnemen in het verkeer. Men
'Vindt nauwelijks fietspaden
terug in de binnenstad en
als er dan al eens zijn,
dan zijn ze niet op een be-
hoorlijke wijze aangelegd.
Voetgangers komen er al
niet veel beter vanaf. In
de binnenstad kunnen zij
hier en daar wat rondkui-
eren in 'winkel-wandelstra-
ten', maar voor het overige

zijn er enkel windeieren
weggelegd voor deze groep
weggebruikers'. De voetpaden
zijn in de meeste gevallen
te smal en op vele plaatsen
ontbreken veilige overstee~
plaatsen.

Men zegt wel eens dat de
auto de zwakke weggebruiker
terroriseert. Maar wil dit
dan zeggen dat er geen au-
to's meer in de binnenstad
mogen en is dit sowieso mo-
gelijk? De auto is ÜDmers
niet meer weg te denken uit
onze huidige maatschappij.

Er worden regelmatig plan-
nèn uitgewerkt om tot een
,verbetering van de huidige
tóestand te kamen. Zo ligt
het fietspadenplan nu ter
tafel, een plan dat meer

ruimte en meer veiligheid
aan de tweewielers zou moe-
ten bieden. Het bussensys-
teem dat de binnenstad
enigszins zou moeten ont-
lasten van de auto's is een
ander voorbeeld. In hoever-
re deze plannen zullen te-
gemoetkomen aan de zwakke
weggebrui~ers is natuurlijk
een andere vraag.

Stof genoeg om een avond
te vullen, een debatavond
nog wel, di,e zal doorgaan
op

~~rdag 5 maart
aud. vesalius 20h

Kwetsuren Ophet sportkot
ten of andere 'afwijkingen'
hebben. of de konditie kan
gewoon slap zijn.

;Overbelast ing
Bij eerstekanners speelt
vooral de overbelasting.
Eerstekanners passen zich
moeilijk aan aan de "veel-
vuldige sportpraktijk". Dat
is het klassieke dilemma :
is de opleiding Spartaans
of wordt ons Bifi-vretend
volk t~ zwak? Om over na
te kauwen.

De onderzoeksdienst van het
medisch labo van het ILO is
een en ander aan het uitzoe-
ken. Feit is dat ernstige
kwetsuren tot buizen en
zelfs tot stopzetting van de
studies leiden. En een aan-
tal sportkotters blijft hun
hele 'carrière' lang met
kwetsuren sukkelen.

Heverlee.- Sportkotten is .
geen lachertje. Als we dok-
ter Lysens (Apolloontje 4)
mogen g~loven zijn de stu-
denten van het Instituut
voor Lichamelijk Opvoeding
niet alleen in de natuur
gelegerd, maar zelfs vlak
in de strugrle for life.
Achtenveert g procent van
het to~aal aantal eerste
kanners ('79-'80) wordt ge-
kwetst, samen met 48.5 % in
20 kan. Het aantal letsels
per honderd studenten in
eerste kan bedraagt 78, bij
de meisjes zelfs 90. Of,
m.a.w., - aangezien het
percentage gekwetsten bij
de meisjes ongeveer iden-
tiek is t.O.V. dat bij de
jongens - er worden meer
meisjes verschillende keren
gekwetst.

Kwetsuren in

Op dinsdag 10 februa-

ri stonden er ver-

schillende studenten-

muzikanten op het po-

dium van het Stuc in

een programma georga-

niseerd door Bios.

Enkelverstuikingen komen
vaak voor (28 % van de
kwetsuren, waarvan 23 %
'recid'ivisten'), samen met
beenvliesontstekingen (50 %
van de vrouwelijke eerste
kanners).
De oorzaken daarvan liggen
o.m. in de toestand van de
terreinen (erbarmelijk) en
van de vloer in sommige za-
len. De vloer van de 'nieu-
we' omni-sportzaal is ei-
genlijk gelegd voor indoor-
atletiek. Hij is niet ide-
aal voor balsporten (draai-
bewegingen zijn moeilijk) •
Bovendien zakt de onderlaag
- die eigenlijk van beton
had moeten zijn - op som-
mige plaatsen weg. Wel el-
lendig als je daarom' de si-
gaar bent. Maar ,er zijn ook
andere oorzaken, zegt dokte
Lysens. Je uitrusting kan
slecht zijn, je kan ~latvoe

Het programma was be-
I

doelt voor een groep

mensen die allen aan
dezelfde ziekte lij-

den, ,MUZIEKTE' .

Een tof initiatief.

AJ.QUS

'.

"""



16 AGENDA
WOENSDAG 25 FEBRUARI

OPEN PODIUM: org. Medika
'T Stuc 20 u

FILM : hSTERIX VEROVERT ROME
projectiezaal VI.Leerg.; 21 u
50/60 F ; org. Historia

FILM : GEJAAGD DOOR DE WINST
. (Henderickx / De Hert)

THE SERPENTS EGG (Bergrnan)
Audit. K Heverlee
1 film: 60 F ; 2 films : 100 F
(orq. : Eoos)·

DEBAT : EL SALVADOR _
met Ludo VANDEVELDE (VI.pries-

ter, gevlucht)
Johan DE POORTERE (journa-
list, pas terug) .
Jef Sleeckx (volksverteg.)
Willy Kuypers (idem dito)
Dirk VANDERSYPEN (journa-
list)

org. Pax christi, Liga voor de
Rechten van de Mens, Ver-
eniging voor de Verenigde

• • Naties ..
Maria Theresia, lok.14 ; 20 u

DONDERDAG 26 FEBRUARI.
FILM : HET LOT VAN EEN MAN

(Bongaertstsjik)
A.V., 20 u ; org. Eoos

LEZING : WOMEN IN JAVA : AN
LOGICAL APPROACH
(Pamati Soepergat)
org. Inforiënt
L&W 8e verd. 18u30 ;

ANTHROPO-

50 F

MUZIEK : ENSEMBLE HORADIE
't Stuc, 20u30; 150/100 F

TONEEL : DE KLEINE PRINS (St.Exupéry)
door Julien Schoenaers
Stadsschouwburg 14 u, 20 u
90 tot 250 F

VRIJDAG 27 FEBRUARI

FUIF : CARNAVAL BRASILEIRO
Braziliaanse muziek en drankjes
ISOL (Ves.str.34), 22 u

ZATERDAG 1 MAART

EERSTE VLAAMS PROGRESSIEF ZANGFEEST
Arenahal Deurne

MAANDAG 2 ~RT

LEZING : EL SALVADOR
(met Ludo VAN de VELDE)
org. El Salvadorkomitee
Elcker-ik, 20 u

FILM : DE GEBROEDERS KAF~ZOW
(pirejew) ; org. Eoos
VI.Leerg.20 u ; 50/60 F

FILM: SURU ('De Kudde')
van Zeki Okten
Audit.Ves.20u30 ; 50/40 F

DINSDAG 3 MAART

ROCK : EX-HOLE
org. i.s.m.Delper Booking
't Stuc 20u30; 80/50 F

FILM: IWAN'S JEUGD (A.Tarkowski)
A.V., 20 u ; org. Eoos

WOENSDAG 4 MAART

LEZING : DOSTOJEWSKI ALS CULTUUR-
CRITICUS (T.Lathouwers)
org. Eoos
Kleine Aula, 19 u ; gratis

TONEEL : LEGENDE VAN DE GROOT-
INQUIOITEUR (Milbov)
Huis v.Chiêvres (Beg.hof) ;
gratis

TONEEL : IK WIST NIET DAT ENGELAND ZO
MOOI WAS (Radeis)
org. Landbouw, Politika,

Pedagogische Kring
't Stuc, 20u30; 80/120 F

THEATER : RADEIS WEGENS ZIEKTE
(Radeis)
't Stuc, 10 u
(schoolvoorstelling)

: MARX : een grote identiteits-
kaart ; Elcker-ik, 20 u

SYMPOSIUM

ZATERDAG 7 MAART

WOENSDAG 11 MAART

FILM : Film over GEHOORGESTOORDEN
20 u.

FILM : LA VALLEE (Schroeder)
2001 SPACE ODYSSEY (Kubrick)
Campus Heverlee, aud. K, 20.30 u
org. WINA '-

DONDERDAG 12 MAART

FILM : SOLO IER BLUE (R. Nelson)
Vlaamse Leergangen, 21 u,
50/60 F, org. HISTORIA

LEZING : DE VROUW IN INDIA door
W.M. Callewaert
Fac.gebouw W&L, 8ste verd.
19.30 u, 50 F, org. INFORIENT

THEATER : DE ONDERG~~G VAN DE TIT~NIC
(BKTtheater)
't Stuc, 20.30 u, 120/80 F

VRIJDAG 13 MAA~T

~HEATER : DE ONDERGANG VAN DE TITANIC
(BKTtheater)
't Stuc, 20.30 u, 120/80 F

MAANDAG 16 MAART

LEZING : IRAN
Elcker-ik, 20 u

MUZIEK: WORKING CLASS BAND (Blues,
rock)
't Stuc, 21 u, 60 F

POEZIE : MIDDAG VAN DE POEZIE
(Luuk Gruwez)
Fac.gebouw 8ste verd. 12 u
Eur. poëziebib., 20 u

FILM : ERASERHEAO ( David Lynch)
·A.V. , 50/40 F, 20.30 u
org. Cura ism: De Andere Film
(tot en met donderdag 19 maart)

DINSDAG 17 MAART

CONCERT : AQSAK MABOUL
't Stuc, 20.30 u, 120/80 F

WOENSDAG 18 MAART

FILM: LUDWIG, SCHADUW VAN DE GODEN
(Visconti)
Vl. Leerg., 21 u, 50/60 F
org. : HISTORIA

LEZING: DE VROUW IN'CHINA (U. Librechts)
Fac'gebouw W&L 8ste verd.,

-19.30 u, argo INFORIENT

DONDERDAG 19 MAART

JAZZ : MARTlAL SOLAL (piano) en
LEE KONITZ (sax)
't Stuc, 20.30 u, 150/100 F

MAA~DAG 23 MAART

DEBAT : CONFRONTATIE MET DE RECTOR-
KANDIDATEN EN EEN STUDENTEN-
PANEL
Grote Aula, 20 u, gratis,
org. Kringraad- ASR

FILM : SANJURO (Akira Kurosawa)
A.V., 20.30 u, 50/40 F

ELSALVADOR
Vanavond, woensdag 25 fe-
bruari, heeft in lokaal 14
van het Maria-Theresiacolle-
ge te Leuven (tegen het
Hogeschoolplein) een debat
plaats rond El Salvador.
aet lijkt best een interes-
sante bedoening te zullen
worden met --sprekersals
Ludo Van de Velde (Vlaams
priester, gevlucht uit El
Salvador) , Johan De Poor-
tere (Journalist, pas terug
vandaar), Jef Sleeckx
(Volksvertegenwoordiger) ,
Willy Kuypers (Volksverte-
genwoordiger) en Dirk Van.
der Sypen (Journalist).
Aanvang 20.00 u.
Hebbeh de prganisatie:
Amnesty International, Pax
Christi Vlaanderen, Liga
voor de Rechten van de
Mens, Vereniging voor de
Verenigde Naties.

~URSUS

DONDERDAG 5 MAART

DEABT : DE PLAATS VAN DE FIETSER en
DE VOETGANGER IN HET LEUVENS
VERKEER (org.~1erkator)
Audit. Vesalius, 20 u

LEZING : DOSTOJEWSKI EN DE SOWJET-
KRITIEK (E. Waegemans)
kleine aula, 15 u
(org. Eoos)

FILM : ALS DE OOIEVAARS VOORBIJ-
TREKKEN (Kalatazow)
A.V. 20 u ; org. Eoos

FILM : DE TUIN VAN DE FINZI CONTINI
(V.De Sica) org. : Historia
VI.Leerg. 21u ; 60/70 F

THEATER : IK W.IST NIET DAT ENGELAND
ZO MOOI WAS (Radeis)
org. : Landbouw, Politika

en PeeKaa
't Stuc, 20u30; 80/120 F

THEATER : RADEIS WEGENS ZIEKTE
(Radeis)
'tStuc, 10u
(schoolvoastelling)

AVOND : VROUWEN BRENGEN GOD TER SPRAKE
olv. C.J. Halkes
M. Ther.college, 20 u ;
org. : Vrouwen Kristendom

VRIJDAG 6 MAART

THEATER : RADEIS WEGENS ZIEKTE
(Radeis)
't Stuc, 10 u en 14 u ;
(schoolvoastelling)

: SPREIDING VAN KANDIDA-
TUREN, UNIVERSITAIRE
EXPANSIE IN VLAANDEREN
campus Kortrijk, 9 u.

MAANDAG 9 MAART

LEZING : NIEUWE INTERNATIONALE ECO-
NOMISCHE ORDE door M. Vervliet
(studiedienst ACV)
A.V. , 21 u.

LEZING : POLEN
Elcker-ik, 20"u.

FILM : GISHIKI (The Ceremony)
van Nagisa Oshima
A.V.,20.30 u, 40/50 F

DINSDAG 10 MAART

FILM : VLAMMENDE PAARDEN (Paradjanov)
A.V. , 20 u, org. : EooS

LEZING : HET LIED VAN DE PAREL.
Stedelijke voordrachtzaal,
20 u, org. : Rozekruizers

LEZING

De werkgroep Grafiek van
volkshogeschool Elcker-ik
Leuven zoekt een burger~
dienst voor uitbouw van
lay-out en zeefdruk ate-
lier.
Taak: -Uitvoeren en ont-
werpen lay-out en zeef -
druk opdrachten.
-Begeleiding bij lay-out
en zeefdruk.
-Uitbouw zeefdruk atelier.
-Meewerken in de werk -
groep Grafiek.

Kontaktadres: Werkgroep
Grafiek, Elcker-ik Blijde
Inkomststraat 115 3000
Leuven. Tel.:016/23.96.92.

: REGIONALE ONTWAPENING door
F. Swaelen (minister landsver-
dediging)
M. Ther.college, 20 u, ·org.VVN

Ook Amesty International
Vlaanderen zoekt DRINGEND
een gewetensbezwaar-
de voor administratief
secretariaatswerk.
Annie Andriessen, Blijde
Inkomststraat 96, Leuven,
telefoon: 22 76 32.

PERMANENTIE 'T STUC
Er is empirisch gebleken
dat de avondpermanentie
grotendeels een dode pe-
riode is. Gezien de mensen
die hiervoor verantwoor-
delijk zijn, 's avonds
ook graag rustig eten,
wordt vanaf maandag 23 fe-
brUari de avondpermanenti,e
gesloten tussen 18.30 u en
19.45 u; ze is wel open
tussen 19.45 u en 20.45 u
Dus vanaf 23 februari '81:
permanentie (op de werkda-
gen uiteraard) :

• 9u- 18.30 u
19.45 u - 20 u ~5.

VETO nr.

AANKONDIGINGEN VOOR DE AGENDA

aankondigingen moeten
binnen zijn voor

verschijnt

10

11

12

13

14

11 maart

25 maart

23 april

7 mei

20 mei

2 maart

16 maart

13 april

27 april

11 mei

Voor de kringen en organisaties die regelmatig
iets wensen aan te kondigen zijn er speciale
bladen verkrijgbaar met een overzichtelijke
indeling van alle gegevens. Ook voor de anderen
is het belangrijk om alle gegevens te vermelden
zoals uur, plaats, inkomprijs, kortingen, enz.

Aan de gewone hoogleraren
van de Katholieke Univer-
siteit van Leuven.

Indien u, als eventueel
rectorkandidaat, uw kandi-
datuur bekend maakt v66r
23 maart ek., mogen wij u
dan vragen Kringraad-ASR
hiervan op de hoogte te

brengen, zodat u dan deel
kunt nemen aan de con-
frontatiedebatavond
op 23 maart in de Grote
Aula.

Hartelijk Dank.

Kringraad-ASR

_n,c-,,,,,..., nc n. ....

GEWETENSBEZWAARDE

Vereist: -Ervaring en/of
opleiding rond lay-out
en zeefdruk.
-Zosnel mogelijk kunnen
·beginnen.

•




