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Het leitmotiv van de Gentse onderzoekers
was een verspreide elektriciteitsproduktie,
waarbij elke eigenaar van zonnepanelen op
zijn dak elektriciteit in het hoogspannings
net terug kan pompen.
Om dit researchwerk duidelijk te omschrijven, zullen we de overgang van de zon tot
het elektriciteitsnet trapsgewijs bespreken.
De zon dus. De basisvereiste om zonne-energie te produceren, is dat er licht moet
zijn, zij het diffuus [bewolkt) of zelfs
maanlicht. Van dat standpunt uit is België
met zijn lange zomerse belichtingstijd
goed gelegen: naarmate men van de evenaar
naar depolen gaat duurt 's zomers de dag
langer. Deze lichtenergie wordt gecapteerd
met behulp van zonnecellen. Daar er weinig
vrije oppervlakte beschikbaar is, en we
toch beschikken over een uitgebreid net,
opteerde men voor een verspreide productie,
door bv. de daken van huizen en garages
met zonnecellen te bekleden. Berekeningen
op die basis uitgevoerd leveren een oppervlakte op van 100 tot 200km •: volgelegd met
zonnecellen kan men hiermee tot 30% van
het Belgisch electriciteitsverbruik opvangen. Dit is wel een jaargemiddelde, dus
zeer veel in de zomer en 10% in de winter.
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Wat nu de zonnecellen betreft, bestaan
er verschillende technologieën. De klassieke monokristallijne Si-cellen werken
goed maar zijn te duur. Het duurt te lang
vooraleer de geïnvesteerde productieenergie
teruggewonnen is, zodat het energieprobleem
niet afdoende opgelost wordt. De cellen
die in dit Gentse labo gebruikt worden
zijn dan de polykristallijne Si (Silicium),
die weliswaar een kleiner rendement hebben
doch waarvoor men geen Si-éénkristallen,
moet laten groeien (Wie zich een idee wil
vormen over die éénkristallen moet maar
eens gaan kijken op het labo van Prof.
De Keyzer S1 Krijgslaan nvdr.).
Het laatste type waarmee in dit geëxperimer
teerd wordt is de zogenaamde "alternatieve”
cel: CdS/Gu2S. De techniek bestaat erin de
halfgeleiderslagen op glas te dampen, iets
wat een eenvoudige serieproductie toelaat
(Glaverbel). Het meest essentiële deel van
deze cel is de Gu^S-laag; de CdS-laag zou
eventueel vervangen kunnen worden door ZnO,
zodat men een cel krijgt waarvan de basiscomponenten vlot verkrijgbaar zijn. Voorts
weze vermeld dat er nog 3 labo’s zijn
waar met dergelijke zonnecellen geëxperimenteerd wordt: Delaware in de V.S.:
bereikt een rendabiliteit van 10%; New
Delhi: bereikt reeds een rendabiliteit van
meer dan 10%, maar dan.wel met minuscule
cellen, en Stuttgart 7%,met grote cellen
wat dus duidelijk realistischer is.
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De energieproductie schommelt tamelijk veel
op een dag gezien [bewolking, volle zon,
schemer, ...)waardoor het aangeraden is
batterijen tussen te schakelen, die dit
effect niveleren. Op gebied van de batterijen wordt er ook druk gezocht, alhoewel
niet in dit labo. Men gebruikt de klassieke
loodaccu’s, nieuwer zijn de Na/S batterijen
Zo zijn we beland bij het onderdeel waar
men hier de meeste aandacht op gericht
heeft: de omvormer. Men mag inderdaad niet
vergeten dat een zonnecel gelijkstroom produceert, daar waar de meeste huishoudapparaten evenals het net, met wisselstroom moe
ten gevoed worden. Indien men dit ongewijzigd wil laten, moet men een omvormer
gelijk-naar wisselstroom gebruiken. Op dit
labo heeft men een type ontworpen dat goede
rendementen geeft, alhoewel een zekere
netbevuiling optreedt. Een ander prototype
werd ontworpen zodat binnen afzienbare
tijd de technologie voorhanden zal zijn om
een mooie sinusoidale spanning af te leveren

Tijdens de voorbije vacantie viel de
RUG in de prijzen. Meer bepaald het
labo voor electronica, van de profs
Vanwormhoudt en Pauwels , werd bekroond voor een studie over zonneenergie, met de BP-energieprijs.
In twee gelijke delen werd een som van
1.000.000 frank verdeeld onder een
franstalig en een nederlandstalig onderzoeksteam. Voor een project over
alternatieve energie.

Het is langzamerhand duidelijk dat de uiteindelijke ecqnomische haalbaarheid van
deze energieproductie nauw verband houdt
met de prijs der zonnecellen. Samenvattend
kan men ëtellen dat die prijs nog met een
factor 10 moet dalen, hoewel terloops vermeld mag worden dat het moeilijk is prognoses te maken en de prijs van petroleum en
uranium ook stijgt.

Gent

Zo te zien is de baan vrij voor een maximale aanwending van de bestaande zonneenergietechniek en de fabricage op grote
schaal van zonnepanlen. Dit zal in de nabije toekomst echter niet gebeuren. Gevestigde belangengroepen geven immers hun
monopoliepositie niet zomaar vrij. Door
de kernenergieprogramma’s verder te zetten
bewijzen EBES en Societé Générale de geva-i
ren en de beperkingen van de atoomenergie i
niet in te (willen) zien.
"Die mensen zijn blind en vinden dat alles
perfect loopt. Men zegt waarschijnlijk
van: er is een in zekere mate berekend risico; maar die maatschappijen kiezen wat
het gemakkelijkst is en wat voor de hand
ligt én goedkoop is, en dat is voor het
ogenblik kernenergie."

d eze w eek m in d e r
fo u te n d a n in De M orgen

” Delaware krijgt 30 miljoen dollar van
Shell en heeft een hele fabriek die niets
anders doet dan zonnecellen produceren.
Ze verkopen er echter geen enkele ! Zo
trachtten ze het monopolie te verkrijgen
door als eerste met een op punt staand
product op de markt te komen. Ook onderhouden de petroleummaatsbhappijen een
goeie samenwerking met bepaalde uniefs’
.’
Electriciteitsproductiewijze waarvoor
in het onderzoek werd gekozen in de gedecentraliseerde ( in tegenstelling tot
kernenergie en zonneenergiecentrales ).
Dit betekent dat de elektriciteit over zowat heel het land verspreid opgevangen zou
worden. Zeer belangrijk is ook dat dit de
oprichting van een zeer arbeidsintensieve
industrie nodig zou maken.

"Zelfs al kost die zonneënergie zeer veel
dan betekent dit toch werkuren voor
Belgische arbeiders, het gaat niet naar
het buitenland. Bij een productie die
10 a 20 % van het electriciteitsverbruik
dekt zouden rond de 30.000 arbeidsplaatsen ontstaan. De technologie om de materialen te maken is geen probleem voor de
Belgische industrie.”

Enerzijds Wilden we onze kennis over
de stand van het zeer recente onderzoek naar zonneënergie even bijscherpen
anderzijds hoopten we iets te weten te
komen over de bindingen alternatieve
energie - industrie. Is zonneënergie
rendabel ? En zoja, zullen oliemaatschappijen hun patenten niet blokkeren?
En waarom geeft BP, een oliemaatschappij een prijs voor zonneënergie ?

Onze vragen werden ruimschoots beantwoord in een openhartig gesprek met
de heren Baert en De Mey, werkzaam
in het betreffende laboratorium voor
electronica.

Het zonnehuis in Zundert

De alzo geproduceerde electriciteit kan op
het net teruggestuurd worden, met tussenkomst van een controleapparaat, vanuit de
centrale gestuurd. Zo kan de centrale op
de individuele producenten beroep doen om
bv. pieklasten op te vangen (het is gepast
in dit kader een kleine uitwijding te geven: het electriciteitsverbruik kent, op
een dag gezien een zeer grillig patroon,
dat door de producent nu als volgt opgevangen wordt: - een klassieke thermische
of een kerncentrale levert
de basislast (minimum)
- dieselgeneratoren werken
deze basislast op tot een
hoger gemiddelde
- turbogeneratoren starten
om de hogere pieken op te
vangen.
Het is duidelijk dat een centrale er alle
voordeel bij heeft deze laatste systemen
weinig te gebruiken (duur) door bv. bij.
een hogere basislast te werken (nivellering met bv. nachttarief) of in de toekomst
die systemen te vervangen door zonne-energie zoals hierboven beschreven).
Dit idee van energie naar het net terug
sturen wordt in Denemarken gebruikt: windmolens drijven generatoren aan: het probleem van de omvormer stelt zich hier dus
niet. Per kWh (kilowattuur) die men
verbruikt betaalt men 4fr., per kWh die
men levert wordt 2fr. terugbetaald. Dit is
duidelijk omdat in de energieprijs een deel
productiekosten zit, naast uitbating van
het net en winst, uiteraard.

De twee onderzoekers wijzen in dit verband ook op de uitputting van de uraniumvoorraden waarvoor, volgens hen, de opwerking geen oplossing kan bieden.
"Het principe van opwerking kan vergeleken
worden met de recyclage van uitlaatgassen
van een auto. Dit procédé verbruikt meer
energie dan het kan opbrengen.
Ook de last die men achteraf heeft met
afval, het feit dat de kerncentrale na
2D jaar activiteit volledig moet geïsoleerd worden van de buitenwereld en dat
van de gebruikte materialen niet recycleerbaar is, zijn niet in rekening gebrachte
problemen.”

Verder stellen ze dat atoomenergie alleen
electriciteit maakt en dat dit slechts een
klein deel van ons energieverbruik inneemt
Dé oplossing voor energieproblemen is het
dus zeker niet.

De conservatieve ingesteldheid, die men
bij de Belgische electriciteitsproducenten
aantreft, ziet men echter niet bij de oliemaatschappijen. De BP-energieprijs voor
de Gentse onderzoekers is hier een voorbeeld van. Voortdurend trachten deze enkele bedrijven in de energiesector aan de
top te staan. Het feit dat vier van de
grootste oliemaatschappijen meerderheidsbelangen hebben in de fabricage van zonnecellen spreekt voor zich.

De afhankelijkheid van het buitenland,
door de aankoop van grondstoffen, zou
aanzienlijk kleiner worden en heel wat
deviezen zouden opgespaard worden.

Hoe staat de overheid hier nu tegen over ?
Laat zij de petroleummaatschappijen rustig
het terrein verkennen om het uiteindelijk,
te kunnen inpalmen, terwijl zij zelf dagelijks enkele (verloren) miljarden research
voor kernenergie pompt ?
Blijkbaar wel. Ter illustratie : het
budget dat het labo voor electronica jaarlijks ontvangt is net evenveel als de
prijs die hen in september door BP geschonken was. Een half miljoen.
Er onder verstaan dat de staat twee miljoen uittrekt voor het labo waarmee men
zélf nog twee personeelsleden moet betalen. Netto kapitaal voor eigenlijk onderzoek: 0,5 miljoen.
Wetenschapsbeleid gaf onlangs het 'impulsprogramma-energie’ uit, doch personeelstekort en de noodzaak om met tijdelijk
personeel te werken bemoeilijken de vooruitgang ten zeerste.
De energieproblematiek is een materie die
door technische factoren,vooral ook door
machtsverhoudingen en politieke beslissingen bepaald wordt.
Ook de onderzoekers geven het toe.

Egbert Lox
Erik Torrekens
Jan Van Nuffel

Eén van de taken van een regeringscommissaris omvat het opmaken van een jaarlijks
verslag. En het moet gezegd wordendat de
heer Van Acker zich op een bijzondere
raanier van deze taak kwijt. Meestal neemt
hij geen blad voor de mond, en dat dan
op een zo satirische manier dat er in
Brussel gevochten wordt als het er toekomt.
Het jongste verslag kreeg als bijtitel :
’Verveelde vervelende variaties op te
gekende thema’s .'
De regeringscommissaris moet controleren
of alles wat hier reilt en zeilt wel conform met de wet is. In realiteit vraagt
men bijna altijd zijn advies. Is het negatief dan komt het zelfs niet op de agenda

REGERINGS
CRONIQEUR
Over wetten :

Over de konstante slaagpercentages :

"Men moet maar leren inzien wat er zo moeilijk ingaat, dat wetten als bakstenen moeten behandeld worden, de goede bewaart men,
de geen voldoening schenkende slaat men kapot. "

"Worden de punten dan niet gegeven in funktie van de resultaten, doch van achterhoofd
gedachten ? Is het normaal dat jaar in jaar
uit de statistieken hetzelfde beeld geven
alsof er een numerus clausus bestaat van de
geslaagden ? Met welke stenen zou men smijten naar iemand die met gestreken gezicht
beweert dat jaarlijks 42,6% van de Vlaamse
meisjes geboren in het jaar 0 mooi zijn ?
Vreselijke gedachten, waarbij men liefst
niet te lang blijft stil staan.

Enkele citaten :
Over de financiële problemen :

Over leerstoelen :

"Om een optimistische noot te laten weerklinken : er zijn kansen, mits het aantal
studenten niet daalt, er veel personeel
doodgaat en de algemene financiële toestand
zo verbetert dat de kostprijs vpor een student hoger geplaatst wordt, dat bij de 250°
verjaardag van België een oplossing in het
verschiet liet.”

"...niet alleen kwamen er zeer rare leerstoelen, doch het begrip dekte armzalige
driepikkeltjes (samengeraapte kursusjes opgericht god weet wanneer, god weet door wie
en god weet aan wie plezier te doen) naast
monstercanapé’s ( zeven op een rij ),men
kreëerde ko-titularissen al vóórziet de wet
dat niet, een geassocieerde werd een tussen
bevordering al was het bedoeld als eindprodukt .”
"In bepaalde sektoren bevindt men zich op
het niveau van een (goede ?) hogere normaal
school. Indien de instelling zelf de moed
niet opbrengt om uit dit moeras van valse
redeneringen en verkeerde voorstellingen te
ploeteren, zelf niet de deuren openstelt en
goede kandidaten binnenhaalt gaat men de
weg op van een inzelfgenoegzame isolatie
verzonken provinciale instelling van het
NUHO.

"Oplossingen ? Tijdelijke, verlopige, of
geblablaïseerde genoeg ! Reële in een land
waar "neen” het moeilijkst uit te spreken
en aanvaarde woord is ? Het enige mogelijke
antwoord is Buyse's susususususususususut."

- Het Algemeen en Technisch Personeel vereist een dergelijke grote uitgave dat
de ganse uniefin moeilijkheden komt.
Voor de eerste honderd jaar is er geen .
oplossing in het vooruitzicht.

Over kumul :

"Over het schanddal van de kumul in onze
met werklozen overhoopte samenleving lijkt
het don Quijotesk nog iets te zeggen."
"... De leden van het onderwijzend persoOver de wetgeving :
neel of velen onderhen vinden dat zij er
recht op hebben, dat het (mogen) uitoefenen
van kumul deel uitmaakt van hun funktie
"Waarom zou de wetgeving dan niet een beet
(...), de leden van het wetenschappelijk
je ingewikkeld mogen zijn, al wordt het
personeel - waar vroeger kumul onbestaande
angstwekkend dat wetgevingen toch niet bewas - of velen onder hen leggen er zich nu
doeld zijn om ingewikkeld, onverteerbaar,
met genoegen of met hun geweten in kronkels
en onverstaanbaar te zijn, blijkbaar een ei
op toe om hetzelfde viezige pad te beploegen leven beginnen te leiden eenmaal zij
teren.
door het parlement gestemd zijn en uitgroei
Wat is het nut aan dergelijke en andere mis
en tot blinde monsters waarvan het aanschouwen de Regeringskommisaris met verstom bruiken nog woorden te besteden in 1980,
door ondergetekende uitgeroepen tot het zoming, gelukkig niet met stomheid, slaat."
veelste jaar van de schijnheiligheid.

Een definitieve oplossing voor deze problemen bestaat er niet.

3®deel_:

’studentenevolutie in het licht
_yan §en_duistere_wetgeying^__

De studentenpopulatie stagneert al een
aantal jaar. En dit zal nog een aantal
jaren duren, met de huidige geboortedaling. Met alle gevolgen voor de RUG...
Na anderhalve bladzijde rekenwerk blijkt
dat een stijging met 1 student een meerinkomst oplevert met zo’n 20.000 frank
(althans in het begin, op termijn is het
meer). Een utopische aangroei van 1200
studenten levert echter dan weer 100.000
fr op per student...
Een daling met enkel honderden studenten
(niet zo onwaarschijnlijk tegen 1983-84)
zal echter onmiddellijk zorgen voor een
deficit van enkele tientallen miljoenen !
Ter inlichting : het mechanisme van de
financieringswet is zo ingewikkeld dat
momenteel binnen onze universiteit slechts
2 mensen al de finesses doorhebben : de
regeringscommissaris en de ambtenaar die
de begrotingen voorbereidt.

1°deel_^_^academisch,al_te academisch^
Een overzicht van de reeds lang gekende
grieven van de regeringscommissaris.
Met o.a. de ergerlijke tegenstelling bij
het Wetenschappelijk Personeel. Enerzijds
de enorme moeilijkheden om vast benoemd
te raken (16 benoemingen op 85 kandidaten)
anderzijds het veel te groot gemak van de
verdere loopbaan. De toestand is momenteel
zo dat het moeilijker is vastbenoemd te
raken aan de RUG, dan professor te worden.
2°deel_^ 'financiële, ook genoemd per_soneelsaangelegenheden.’
Samengevat : er is te weinig geld en te
veel volk. Omdat het geheel nogal technisch is gaan we er niet te diep op in.
Toch enkele markante toestanden :
- er is te weinig onderwijzend personeel
en te veel wetenschappelijk personeel
- het personeelsaandeel in dé totale
begroting ligt Je hoog.
- de RUG zou geen er geen enkel belang
bij hebben zuiniger te leven binnen
de bezetting academisch personeel

4°deel : 'interuniversitaire evolutie van
de studenten .
Voor wie het nog niet wist, de universiteiten zijn momenteel in een strijd zo
veel mogelijk studenten binnen te rijven.
Met als argumenten de slagingspercentages.
En deze durven nogal eens verschillen.
62,6
ST.Aloysius
57,4
LUC
VUB
52,6
51,2
KUL
48,7
RUG
Volgens de regeringscommissaris durft het
VLIR nog te weinig reageren tegen o.a.
deze aanlokkingsargumenten.

Vermelden we nog dat op de volgende RvB dit
verslag van de Regeringskommisaris besproken wordt.

Wouter Van den Berghe,
Student-lid RvB en SR.
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'Het eten is niet slecht, het smaakt
alleen maar zo'schreven we in Schamper 113. De hoofden van de resto's
krabten in het haar. Marketingers
bepaalden een strategie. Het 1°deel
wordt deze week opgediend, (nvdr)

In Resto Overpoort wordt de tussenverdieping ter beschikking gesteld voor allend die iets wensen te verkopen. Graag
zien wij dit uitgroeien tot een klein
permanent marktje.
Groepen die hun kunnen wensen te vertonen op het stuk van muziek, voordracht,
toneel, enz. kunnen terecht in de cafetaria. Wij wachten gretig op uw aanvragen.
De RUG beschikt over 5 studentenrestos
nl Restn Overpoort (Heuvelpoort)
Resto Brug (St.Pietersnieuwstraat)
Resto Astrid (Krijgslaan)
Resto F.L.W. (Coupure)
Resto Hutsepot (Zwijnaardecampus)
Per dag worden 8000 maaltijden geproduceerd waarvan 6000 in bovenvernoemde
resto's worden verdeeld en 2000 worden
uitgevoerd naar stadsscholen en stadsdiensten .
De menu1s worden opgesteld in een zogenaamde menucommissie bestaande uit drie
studenten en de hoofdkoks van de resto's
en vertegenwoordigers van de afdeling
diëtiek en voedingshygiëne van het AZ
o.l.v. Pref. Dr. G. Verdonck. Deze laatsten verzorgen de menutips.
De voedingswaren worden regelmatig onderzocht door het labo voor levenmiddelenchemie en het labo voor algemene en industriële microbiologie o.l.v. Dr. De
Bever.
De prij zen worden vastgesteld door de
Sociale Raad. Tevens bepaalt de Sociale
Raad hoeveel aan ingrediënten mag worden
besteed (op dit moment 43 fr.).

•Resto Overpoort beschikt over tentoonstellingsruimte, 2 muren van 25 meter
lengte met aangepaste verlichting. Jonge
kunstenaars, schilders, fotografen, afficheontwerpers e.a. kreatieve personen
kunnen hier gratis gebruik van maken.
Even op voorhand telefoneren naar Mv.
M. Verfaillie. (tel 091/22.09.11)

Vanaf 1 november wordt in resto 4 van
de Overpoort gestart met snackmaaltijden : 4 warme éénschotelgerechten en 1
koüde schotel die om de dag zullen wisselen.
Eveneens in resto Overpoort worden
nieuwe koude schotels ingevoerd.

sp o rtie f jes
1. De organisatie van de Interfacultaire
■Kapioenschappen komt stilaan op dreef:
half november zullen de eerste ontmoetingen plaats grijpen. Indien je wil deelnemen, neem dan kontakt op met de sportpraeses van je faculteitskring.
2. Het is de bedoeling dat dit jaar initiatieven genomen worden om de damessport te
bevorderen. Binnenkort komt een kommissie
samen, samengesteld uit damesafgevaardigden
van de faculteitskringen, om te bepalen
wat er konkreet zal gedaan worden, wat uitgevoerd zal worden door de sportsenaat
tudenten. Dames, zorg dat er ook iemand
van jullie faculteit daar naar toe gaat,
want het is zeker niet zo dat jullie sport
minder nodig zouden hebben als de heren.
3. Ter gelegenheid van de viering van de
50-jarige vernederlandsingvan de RUG organiseert de GUSB-sportsenaat studenten

4. De GUSB steekt een handje toe op de FKhappening. Volgende sportmanifestaties
zijn voorzien:
(o.a. VUB,KUL,UFSIA,RUCA...) elkaar zullen
ontmoeten. Dit zal gebeuren woensdagnamiddag 19 november. Volgende ploegen zullen
de Gentse kleuren verdedigen.
HILOK: basketbal dames, handbal
VGK: basketbal heren
VTK: volleybal heren
FARMACIE: voetbal en volleybal dames
Supporters zijn uiteraard welkom!

Aanvangsuur 14u stipt.
Indien je geïnteresseerd bent neem dan kontakt op met je sportpraeses.

Studentenresto’s leveren kwalitatief
degelijk goede maaltijden aan een
geodkope prijs.

Toch een bedenking : collectief voedsel kan nooit vergeleken worden met
het eten thuis, op kot of in een restaurant met een beperkt aantal couverts.
Daarom is het aan te raden niet elke
dag in de studentenresto's te eten
maar ook bvb. af en toe in een privé
restaurant of op kot.
Wellicht biedt ook Resto 4 Overpoort
vanaf 1 november mogelijkheden.
Wissel de dagschotel eens af en koop
uw maaltijd in de uitgebreide snack.

Ja, abonneer mij nog vlug op Schamper
voor het fusioneert met het Reclaamblad.
Hierbij 50 fr voor alle verzendingskosten.
naam ................................ .
adres.................................
en dit op rekening 001-0481260-22
ötF opgestuurd St.Pietersnieuwstraat 45
of afgegeven op datzelfde adres.

Bij het ter perse gaan vernamen wij, dat ’Het Civielke’ voorafgaandelijk
plagiaat met deze tekening heeft gepleegd. Waarmee onze onschuld bewezen is.(nvdr)

in m em oriam J. P ia g e t

film forum
Dit jaar is er dus weer een filmforum.
De bedoeling is je aan aantal betere
films te laten zien en je daarover de
nodige informatie te geven, hetzij met
documentatie op papier, hetzij door inleiding door een spreker, hetzij door beide. Achteraf kunnen belangstellenden deel
nemen aan een debat (het staat je natuurlijk volledig vrij dit laatste te brossen
en zelf in een cafeetje na te kaarten}.
Ook dit jaar draaien we verschillende
gnnres, zodat wel iedereen een film naar
zijn smaak zal vinden, oordeel zelf maar.

1. di 4 november

:
! Apocalyps now

2. di 25 november : Iphigenia
3. di 16 december ;
: Nacht van een clown
4. di 17 februari : Easy Rider
5. wo 18 maart

: Een vrouw tussen
hond en wolf

6. di 21 april

: Young Frankenstein

APOCALYPS NOW
apocalyps now : ongewone oorlogsfilm met
prachtige beelden en uiterst mysterieuze
sfeer, die nu eens niet de Amerikanen
tracht goed te praten. Of je ermee akkoord
gaat of niet, deze film vergeet je nooit
meer en daaraan zal de prestatie van
Marlon Brando wel niet vreemd zijn.
We hebben geprobeerd de prijs zo laag
mogelijk te houden. Als je de eerste
maal komt betaal je de sypbolische 5 fr
voor een lidkaart. 40 fr voor VTK leden,
50 voor niet leden.
Dit jaar in Blandijn zaal C, om 20 u.

voor de filmploeg
Ludo Van den Kerckhove

Met J. Piaget verloren we één van de laatste theoretici die hun vakgebied gedurende decennia domineerden.
Indrukwekkend aan het oeuvre van J. Piaget
is vooral dat het diepgaande invloed uitoefent op onderzoekers verspreid over de
ganse wereld - het oostblok inbegrepen.
Tal van geleerden verrichtten trouwens
een deel van hun onderzoek rechtstreeks
bij J. Piaget in Genève. We denken hier
bijvoorbeeld aan J. Bruner en 0. Berlyne,
en voor de eigen universiteit aan L.
Apostel.
Dit laatste brengt ons op een tweede indrukwekkend aspect van Piaget's werk.
Waar wij in de eerste plaats vertrouwd
zijn met zijn psychologisch werk, mogen
we niet vergeten dat Piaget heel waardevolle bijdragen leverde tot een vernieuwing van het wetenschappelijk denken in
diverse disciplines zoals de biologie, de
logica, de fysica, de geschiedenis van de
wetenschappen, de wetenschapskritiek, en
vooral de epistemologie
Zeer terecht werden aan J . Piaget dan ook
over de ganse wereld eredoctoraten uitgereikt - aan onze universiteit op voordracht van de F.P.P.W.
Een derde punt dat bijzonder indruk maakt
op ieder die J. Piaget ooit persoonlijk
mocht ontmoeten, is de grote eenvoud
van deze eminente geleerde. Eenvoud zowel
in zijn uiteenzettingen als in zijn omgang met collega's en studenten.
Zijn ideeën zijn permanent in ontwikkeling
gebleven. J. Piaget is steeds weer zijn
theorie blijven aanpassen, nuanceren en
herformuleren.
Methodologische fouten, en eenzijdigheden
in zijn ontwikkelingstheorie, die J. Piaget
vanuit psychologische hoek wel eens werden
verweten, dienen gerelativeerd en wel om
volgende reden. Deze man, die een zo grote constructieve bijdrage heeft geleverd
tot de ontwikkelingspsychologie, beschouwt
deze wetenschap slechts als een hulpmiddel
bij de beantwoording van centrale epistemologische vragen.
Factoren in het milieu
en in de persoon die differentiatie kunnen
brengen in de tempo van de cognitieve ontwikkeling interesseerden hem dan ook minder. Wat hij wou te weten komen was de
ALGEMENE lijn die wordt gevolgd die wordt
gevolgd bij de opbouw van een kensysteem.

Zijn structuralistische aanpak wordt thans
quasi-algemeen aanvaard: de cognitieve ontwikkeling komt neer op de geleidelijke uitbouw en aanpassing van een aantal onderling
samenhangende structuren, die elk het optre
den van een aantal soms sterk uiteenlopende
gedragingen kunnen verklaren.
Waar op het einde van de twintiger jaren
behavoiristen en gestaltpsychologen een
harde strijd uitvochten rond de relatieve
invloed van milieu en erfelijkheid, poneerde Piaget dadelijk en consequent een interactionistisch standpunt: adaptatie tussen
de mens en zijn omgeving bestaat uit een
dynamisch evenwicht tussen assimilatie en
accomodatie. Meteen werd scherp gesteld
dat de mens noch een slaaf is van zijn omgeving, noch de heerser over deze omgeving.
Een andere in brede kring aanvaarde stelling is dat zelfs de meest geavanceerde
vormen van cognitief gedrag uiteindelijk
teruggaan op een sensori-motorische basis,
dat zij ontwikkelen vanuit waarnemen en
handelen.
Piaget's theorie gaf anderzijds aanleiding
tot een ganse reeks onderzoekingen die
stapsgewijze bepaalde punten van de theorie
nuanceerden of zelfs weerlegden. De kern
ervan zien we echter nog lang behouden
blijven. Deze nuanceringen hebben vooral
te maken met volgende punten.
1) Flet tempo van de cognitieve ontwikkeling
is wijzigbaar door middel van wijzigingen in het milieu. Gerichte cognitieve
stimulering is mogelijk. Meer algemeen
gesteld: de menselijke omgeving kan
druk uitoefenen op de ontwikkeling, en
helpen bij deze ontwikkeling.
Interactie met MENSEN is voor de ontwikkeling
even^belangrijk als interactie met objecten.
2) Taal speelt een meer centrale rol in
de cognitieve processen dan in de th~^rie wordt waargenomen.
3} De verschillende ontwikklingsstadia die
in de theorie worden onderscheiden, geven een te sprongsgewijze beeld van de
ontwikkeling.
Gebruik van meer gevarieerde proefsituaties toont dat door
Piaget tegelijk de cognitieve capaciteit van de volwassene wordt overschat,
en die van de kleuter wordt onderschat.

Al deze onderzoekingen werden echter slecht
slechts mogelijk door Piaget’s uitdagende theorie, en door de vloed aan soms echt
originele onderzoekingen die hij zelf concipieerde, en uitvoerde of begeleidde.
Terecht wordt dan ook in haast alle cursussen aan de RUG die te maken hebben met hedendaagse filosofie kennisleer, denkpsychogie, ontwikklingspsychologie,'pedagogiek
en orthopedagogiek ruim aandacht besteed
aan Piaget’s werk.
Tal van publicaties van leden van de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen besteedden uitgebreid aandacht
aan zijn werk.
Dit geldt ook voor minstens
3 doctoraatsverhandelingen die de theorie
nuanceerden, met name R. Verbist, M. De Mey
en R. Parmentier.
Dok in andere doctoraats
verhandelingen is de invloed van J. Piaget
duidelijk aanwijsbaar.
Uit de massa licentiaatsverhandelingen die
in het kader van zijn theorie werden gemaakt vermelden we deze van J. Christiaen,
H. De Vink, S. Maes en D. Van Der Stricht.
Een volledig overzicht zou leiden tot een
lange lijst. Tal van verhandelingen, niet
alleen rond cognitieve ontwikkeling, maar
ook rond morele en sociale ontwikkeling,
taalontwikkeling en filosofie -steunden
rechtstreeks of onrechtstreeks op het werk
van J. Piaget.
J. Piaget verdient ons aller diep respect.
Voor zijn genialiteit en voor zijn eenvoud,
voor zijn creativiteit en voor zijn werkkracht, voor het mede vorm geven aan de
huidige filosofie en psychologie.
De faculteit voor psychologische en pedagogische wetenschappen mag fier zijn dat
zij haar allereerste ere-doctoraat toekende aan deze eminente geleerde, (nvdr.
dit ere-doctoraat werd uitgereikt op 28
februari 1970)

Roger Parmentier
Laboratorium voor Experimentele, Differentiële en Genetische psychologie.
(nvdr. met dank aan Prof. L. VerhofstadtDenève voor haar bereidwillige medewer.-...
king)
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KURSUSGEKNOEI

Dat proffen hun kursussen niet steeds te*en een democratisch prijsje te beschikking stellen is U allen wellicht bekend.
Dat ook studenten vlug rijk willen worden,
door gelegenheidsuitgever te spelen van
serstekankursussen wist U misschien niet,
naar ook dat ontbreekt aan onze unief niet

Een ontluisterende scène uit Sergio Citti's

'Casotto’.

méchant-tegenstelling" verziekt het overige. Nooit heb je echter zo'n opwindende
meteorenregen meegemaakt....

Ik ben met Kuifje en Donald D. opgevoed.
Beider bedenkelijke avonturen zijn me zorgvuldig ingelepeld. En nagebleven. Zelden
ontglipt mij het laatste nieuw adept uit de
aangroeiende series. Het was dan ook hollen naar "The black Hole", een gedurfd projekt uit de geliefde Disney-studio's .
Een dolby-stereo imitatie van een zwart gat
bracht de verrassing dat je zonder verhaaltje (het is te onbenullig) een kleine twee
uur geamuseerd in het bioskoopzeteltje kan
vertoeven (met nootjes en ijsjes kompleet).
Het technisch vernuft dat op het scherm getoverd wordt, is zonder meer groots en fascinerend. Daartegenover staat de absolute
mediokriteit kwa akteer- (uitgezonderd een
visionaire Maximiliaan Schell) en aktieprogrammatie, de bekende en gemakkelijke "bon-

De foto van de week is een momentopname uit
Sergio Citti's "Casotto", deze week om 23u
in de Skoop. Om 23u want de herneming van
Kurosawa's "De Zeven Samoerai's" (20u)
neemt - zoals bekend - wat tijd in beslag.
"Casotto" betekent strandhuis, maar verwijst ook naar gek gedoe, idioterie, gaga,
zotternij. De film, die zich vooral in en
rond zo'n gebouwtje afspeelt is dan ook
niets anders dan een werkelijke g e k k e m i j .
Wie vroeger een prent van Sergio Citti gezien heeft in de Skoop, of de "trailer"
van "Casotto" onder ogen heeft gekregen,
weet van waar de wind waait. Het is een
door en door Italiaanse komedie zoals je
je die voorstelt : platvloers, karikaturaal
op het randje van het primitieve af ...
Er zit echter doorheen al die grappigheid
veel leed verweven.
(On)bewust doende personages mekaar de duivel aan door hun nonchalance, subtiele manipulatie en zo voort,
zodat het op eerste zicht goedkoop opgezet
verhaaltje zich weet te overleven (voor
volledig programma, zie agenda).

Rik S.

Dit jaar werd nl. in de eerste kan PPW
(=psychologische en pedagogische wetenschappen) een poging gedaan om eerstejaars een studentenkursus biologie voor
een prijs van 280 fr. aan te smeren. Dit
ware niet zo erg indien niet enkel de
eerste 19 bladzijden werden gegeven voor
hetzelfde bedrag, met de belofte dat de
rest zou volgen. Jammer voor de 33 or.gelukkigen die deze kursus gekocht hebben hebben de verkopers voor een schoonheidsfoutje gezorgd: zij hebben nl. vergeten hun naam en adres na te laten,zodat een massale zoekactie nodig is om het
tweede deel van de kursus te bekomen.
Daarbij komt nog dat de 'auteurs' van deze kursus de studentenkursus bio van 2
jaar geleden (en uitgegeven door het VPPK)
zo goed vonden.dat zij die dan bijna integraal hebben overgenomen (althans wat de
eerste 19 bladzijden betreft).

De reactie van het VPPK (Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring en tevens
oorspronkelijk maker van de kursus) kon
dan ook niet uitblijven. Zij herinnerden
zich de dedectiveknepen van 'Kapitein Zeppos’ en met vereende krachten begonnen zij
het speurwerk. En ja hoor, na enkele weken was er al enig resultaat: enkele vermoedens en zelfs enkele namen. Het zou
gaan om iemand uit de geneeskunden, twee
mensen uit de 2de kan PPW, iemand uit Brussel en iemand uit Leuven. Interuniversitaire knoeiboel dus.
Ook goeie hoop voor de kopers die nu een
grotere kans maken zich vergoed te zien,
hetzij met een tweede deel van de kursus,
hetzij door de terugbetaling van een deel
of het geheel van het bedrag.
In elk geval is er nog een voorstel om het
VPPK de kursussen te laten opkopen om zo
gemakkelijker de eisen tav van de makers
van de kursus beter te coördineren,

'ik weet niet waarom!’ verzuchte minister
A. Spinoy reeds in 1966.
-M.A.G. van Meerhaeghe-

Ze stond heel vreedzaam een ijsje te likken
in het station om kwart voor zes. Haar ogen
liepen over het uurrooster en bleven ergens
tussen Gent en Brussel hangen. Om tien na
zes daeht ze en helemaal in haar hoofd
stelde ze zich het verdere verloop van de
avond voor. Onopgemerkt verzamelde de
smeltende vanille zioh op de koekrand, en
maakte aanstalten om af te lopen. Terug
in het station gekomen deed haar tongneusje
de rand af. Onder verhoogd lawaai kwamen
nu een trein forenzen de inkomhal binnen
geklapt. Koffers werden omgelopen,er werd
gekust, reispapiertjes werden rondom op
de tegels geworpen. Een gastarbeider, met
een forse snor kwam op haar afgestapt. Zij
sloeg zenuwachtig haar blik naar haar koffe;
en keek pas op toen de man op veilige afstand bleef staan. Zou ze ? Wou ze ? Nee
toch beter niet... of toch ? Toch. Ze stapte op hem af. Zegde hallo en bood hem de
rest van haar koekje aan. Net toen hij wilde aannemen greep ze zijn pols en kuste hem
omder de snor. Iedereen had het gezien.
Niet bewust van wat er gebeurde gaf de
gastarbeider haar een klap op de roze wangen. Vertwijfeld traande ze 'Ibn, waarom
sla je me ?'. In zwaar Egyptisch antwoordde
hij 'omdat ik Ibn niet ben'.
'Wie dan wel ?' was haar tweede vraag.
'Abou Hamid !' 'Elsje' zei ze 'aangenaam'
en ze stak haar hand uit. Hij greep haar
pols, kuste haar onder haar neusje en gaf
haar het beschuitje terug. Ze beet er een
stukje van en wandelde terug naar haar
koffer. Nam hem op en wandelde naar de
kaartjesknipper. Knip, deed die, en gaf
haar het kaartje terug. Ze oogde knip,
bedankte de man met de pet, en ging naar
het perron. Ze nam plaats op de trein
rechtover een vrouw en begon de titels te
overlopen. Ja dacht ze Maertens is maar
een kwal. Bij die gedachte vouwde de vrouw
de krant dicht, trok haar schouders op en
zei 'die mannen toch, h é ’.
Elsje keek op en replqueerde geruststellend
'ze worden zo geboren ’...

CRAAR

ook deze week

't Vervolg van Leuven uit vorig nummer.Wat
voorafging: de speech van student Meganck
op de academische opening van 't gaar veroorzaakte het overhaaste vertrek van minister en andere 'fraai versierde personen' met
toga's en komieke hoedjes. Achtereenvolgens
kregen de dappere achtergeblevenen te slikken : de verdiensten van die 'versierden ’
gewriemel voor pensioenen, verspilling aan
de KUL en wij eindigden met...
Zo stelden bijvoorbeeld de studenten een
tijdje geleden voor ...

We zijn overigens de mening toegedaan
dat de negatieve gevolgen van de studiedruk zich niet alleen op medisch-psychoïbgisch vlak situeren.De pedagogische
gevolgen zijn zo mogelijk nog rampzaliger. We kunnen gerust stellen dat een verdere toename van de studiestof automatisch resulteert in een minder grondige
en minder kritische verwerking en kennis
ervan.We kunnen ons vragen stellen over
de pedagogische opvattingen van de heren
en dames professoren,die meer belang
hechten aan het aantal bladzijden dan
aan de inzichtelijke verwerking.We gebruikten het woord "pedagogische opvattingen". Moet en we echter niet veeleer
spreken van pedagogische misvattingen?
We kunnen nog een stap verder gaan en
ons bezinnen over de gevolgen van de studielast op het sociaal en menselijk engagement. Wat zal er geworden van de vitaliteit of zoals sommige professoren het zo
graag uitdrukken het jeugdig enthousiasme
de jeugdige edelmoedigheid,waarvan de
studentenbeweging meermals blijk gaf?
Zal de toekomstige student nog de mogelijkheid hebben om zich aan de zijde van
de sociaal en economisch zwakkere te scha
ren als zijn leven beheerst wordt door
studie,examens en diplom's?
Tenslotte kunnen we ons afvragen in welke
m t e een groeiende studielast ook niet
een toenemende sociale selectie betekent.
Er zal niemand van dit hooggeleerd gezelscap een tekeningetje behoeven om te snap
pen dat een bisjaar zwaarder door weegt
op de beurs van de minder begoede gezinnen.

Hier werd de speech to t (ieders ?) s p ijt
onderbroken met de mededeling van de rector dat het academiejaar o ffic ie e l geopend
werd, met Vlaamse Leeuw en alles erop en
eraan.
Iedereen zong natuurlijk luidkeels mee
(krijg nu n ie t de verkeerde idee dat d it
bedoeld Was om vrotest te overstemnen).
Maar... Tot ieders vreugde (misschien
i8laat deze 'ieders' n ie t op dezelfde per—
. sonen als die eerste 'ied e rs' ) wisten
w ij het vervolg van deze speech op de
kop te tikken.

...om een "cafetaria" in te richten
in Heverlee.Geraamde kostprijs: 8 0 0 .0 0 0
fr.Het idee werd door de universiteit
overgenomen engroeide in haar meer ontwikkelde hoofd uit tot een "KampuScentrum".Geraamde kostprijs: 50 miljoen.
Als men deze zaken overschouwt,geacht
heterogeen publiek,en men bedenkt dat
nog maar een klein gedeelte van wat kan
aangehaald werden aangehaald is,moet
men toch tot de vaststelling komen dat
solidariteit in deze tijd van krisis
moet mogelijk zijn.Solidariteit dan wel
van hen,die het nog zeer breed hebben,
met hen die het zwaarst getroffen zijn.
In dit licht staat de eis van gratis onderwijs,nl. naar het wegvallen van financiële drempels die deelname aan het
hoger onderwijs belenmeren,als een
rechtvaardige eis naast vele andere,zoals die naar een volwaardig minimum
levensniveau voor iedereen.
We zijn er ons van bewust dat dit enkel
mogelijk zal zijn,als heel wat onrechtvaardige toestanden uit de weg worden
geruimd.
We hebben,geacnx Heterogeen publiek,het
tot nu toe gehad over gratis onderwijs.
We zouden nu graag een ander onderwerp
aansnijden nl. dat van de organisatie
van het onderwijs aan de universiteit.
Er is in het voorbije jaar nogal wat te
doen geweest rond het probleem van studiedruk .Ernstige en genuanceerde studies
hebben geleid tot de ongenuanceerde konklusie dat zich overal een tendens tot
studieverzwaring aftekent.
Andere studies,die al even ernstig en
genuanceerd zijn,wijzen op de nefaste
gevolgen van deze toegenomen studielast.
We wisten al lang dat de lichamelijke gezondheid van de student tijdens de examens ondermijnd wordt.Maar ook de geestelijke gezondheid van de student blijkt
allesbehalve rooskleurig te zijn.
Aan de hand van de zgn. Delftse vragenlijst kwam studentendokter Manu Bracke
tot de bevinding dat 27,3% van de eerste
licenriestudenten aan de K.U.L. tot de
psychisch bedreigde groep behoorden.Als
men vaststelt dat 27% van de derdejaarsstudenten psychisch minder gezond is,
denken we dat de arbeidssituatie van de
student dringend in vraag moet gesteld
werden.

Tot zover enkele negatieve
gevolgen van
een groeiende studiematerie op medischpsychologisch,pedagogisch en sociaal gebied.
We kennen echter ook de argumentatie van
de pleitbezorgers van deze wildgroei.
In de meest schrikwekkende kleuren schil
dert men ons het spookbeeld van de nivellering van de kennis.Hierop willen we
in alle duidelijkheid stellen dat ook wij
geen partijgangers zijn van de nivellering.We willen het wetenschappelijk niveau van onze opleiding niet omlaag halen.

LEUVEN CENTRAAL

jaar geleden op het vlak van de pedagogie
dachten, dan aan de problemen van de scholieren waar bvb. een leraar Frans mee gekonfronteerd wordt als hij/zij les geeft
in het technisch onderwijs. We zouden nog
twee andere faktoren willen aanstippen.
Ten eerste: de pedagogische inefficiëntie,
zegmaar onbekwaamheid van bepaalde professoren die er op uit zijn hun vak, hun
terrein uit te breiden zonder rekening te
houden met de globale opleiding.Hoeveel
professoren zijn er niet die, om rektor
De Somer te parafraseren, het onderwijs
als bijprodukt beschouwen?Begrijpelijk
trouwens als alleen de onderzoeksprestaties
en niet de onderwijsprestaties in rekening
gebracht worden bij een mogelijke promotie.
Ten tweede: het evaluatiesysteem waar het
slikken en spuwen-eksamen nog steeds hoogtij viert, is van die aard dat de arbeidsbelasting in de eksamenperiode haast ondraaglijk wordt.Evaluatiesystemen waar de
nadruk minder eenzijdig op het memoriseren
komt te liggen zouden hier een aanzienlijke
verbetering kunnen betekenen.

We hebben, geacht heterogeen publiek,
uitvoerig gepraat over de problematiek
van studiedruk, omdat we binnen de Algemene Studentenraad aanvoelen dat het
hier een algemeen probleem betreft, dat
de individuele verschillen tussen studenten en fakulteiten overstijgt.Tegenover dit fenomeen voelt de individuele
student zich onmchtig.Het onderwijsproces gebeurt grotendeels buiten hen om.
Hij heeft geen inspraak bij het bepalen
van de hoeveelheid van de stof, zoals hij
trouwens ook geen inspraak heeft bij het
bepalen van de irihoud van de kursus.

Niet de moeilijkheidsgraad, niet de verbetering van de kwaliteit, maar de toename van de kwantiteit is één van de belangrijkste faktoren van de studiedruk.
De wereldvreemde balast die mijlenver afstaat van de sociale realiteit en soms
zelfs van de wetenschappelijke aktualiteit
Denken we m a r even aan de aggregatieopleiding, waar blijkbaar meer belang wordt
gehecht aan wat de Grieken meer dan 2000

Deze o n m c h t wordt door de student het
scherpst aangevoeld tijdens het eksamen.
Het afgelopen jaar heeft weer eens aangetoond welke hoogten de professorale
willekeur kan bereiken.We richten nu
speciaal het woord tot één van U, met
name professor Vrancken.
Mevr. Vrancken -wij hopen dat U hier aanwezig is. U heeft het nl. nodig geoordeeld bij het afnemen van eksamens een
grondig perfektionisme aan de dag te leggen dat in schril kontrast staat met de
slordigheid waarmee U uw pedagogische
.taak, lesgeven m.a.w., waarnam.Daarbij
stoorthet U blijkbaar niet dat een ongemeen groot aantal meisjesstudenten 1°
licentie kinesietherapie slachtoffer werden van uw zeer persoonlijke stijl en
vooral persoonlijke opvattingen!Ons
stoort het wel!De Algemene Studentenraad
steunt dan ook ten volle de sportkot- en
kinestudenten die deze zaak aanklagen en
duidelijk alternatieven stellen.

SOCIALE

1 4 u30

»0000000000000000000000080«
SECTOR'

O n d e r h e t m o t t o 'Hoe s o c i a a l is de
S o c i a l e Sector' o r g a n i s e e r t de s o c i a l e r a a d een a a n t a l b e z i n n i n g s d a gen.

Maandag

3 november

1 4 u30

STUDIO SK0OPtot en met vrijdag 6 november
Zaal 1 20.00U
23-OOu

Zaal 2 19.30U

22.00U

De zeven Samoerais
(Akira Kurosawa)
Casotto (Sergio Citti)
film in verlenging
De tuin der lusten.
(Carlos Saura)

CENTRAAL AMERIKA WERKGROEP werkgroep voor studenten vergadert
op woensdag 5 november Brug 20 u.

- Verwelkoming door Dirk Vereeken
V o o r z i t t e r v a n de S o c i a l e R a a d
- O p z e t v an de w e t v a n 1960: S o c i a le v o o r z i e n i n g e n a a n de u n i v e r s i teiten,
W. Van E s p e n , S e c r e t a r i s S o c i a l e
Raad.
- O f f i c i e e l s t a n d p u n t , n a m e n s het
k a b i n e t van: H et m i n i s t e r i e van
Nationale Opvoeding.
- O p t i e s g e n o m e n d o o r de RUG
W. V an Es p e n , S.S.R.
20u
- V e r w e z e n l i j k i n g e n s e d e r t 20 j a a r
Een paneel van oud-voorzitters
en l e d e n v an de S o c i a l e Raad.
H. C o v e l i e r s ; A. De Me y e r ;
H. De R i d d e r ; L. Van D en B o s s c h e
met als m o d e r a t o r D. V e r e e k e n . '

NTG-------------------------Jan zonder Vrees (Hugo Claus)
vrijdag, zaterdag en zondag
inlichtingen : tel 23 15 96

Woensdag

Geacht heterogeen publiek,zoals gebruikelijk werden ons studenten bij deze plech-,
tige akademische opening een vijf a zestal minuten toegestaan om naast de professoren en het wetenschappelijk personeel, een toespraak tot U te richten.Zoals
gebruikelijk hebben we deze vijf a zes
minuten dankbaar benut.
We moeten het echter betreuren dat een
vierde geleding aan de universiteit nl.
die van het administratief en technisch
personeel,nog steeds de toegang-tot dit
spreekkanaal niet heeft verkregen.Het
moet wel voor iedereen duidelijk zijn
dat deze mensen hun specifieke problemen hebben die best wat ruchtbaarheid
mochten krijgen.Ziet het heden er voor
hen niet rooskleurig uit,de toekomst
ziet er zo mogelijk nog somberder uit..,
In naam van de A.S.R. kan ik het administratief en technisch personeel dan ook
verzekeren dat wij hen graag hier op het
spreekgestoelte zagen verschijnen,en meer
nog:dat zij kunnen rekenen op onze steun
wanneer ze aan deze universiteit de
solidariteit opeisen van de dikstbetaalden met de heel wat minder-betaalden.
Ik dank U,
In naam van de A.S.R.
Leuven,6 oktober 1980.

le z e r s b r ie f
In Schamper 114 verscheen een
artikel over de wijzigingen van het eksamenreglement en van de gedragskode.
Buiten het overzicht, dat Schamper gaf
over de verschillende toepassingen van één
zelfde regel, ontbrak, volgens mij, nog een
overzicht van de belangrijkste knelpunten
in de huidige regeling.
Eén van deze knelpunten is de
moeite waard om hier nog even te vermelden,
in bepaalde fakulteiten is men verplicht de
vrijstellingen op te nemen, wanneer men aan
de voorwaarden (aan alle eksamens deelgenomen, 'voldoende ’ gepresteerd, geen uitsluitingscijfers) voldoet.
In andere fakulteiten kan men in de tweede
zittijd geen graad meer behalen, nadat men
zijn recht op vrijstellingen in de eerste
zittijd heeft gebruikt.
De kombinatie van beide voorgaande knelpunten leidt tot een derde knelpunt : men is verplicht de vrijstellingen
te aanvaarden, maar men kan geen graad meer
halen in de tweede zittijd.
De logika is in dit systeem erg ver te zoeken.
H.

BLOK

5 november

20u
- S o c i a l e v o o r z i e n i g e n in h e t b u i tenland
B. B a r f e t y , d i r e c t e u r d u c e n t r e
r é g i o n a l des o e u v r e s u n i v e r s i t a i res et s c o l a i r e s , L i l l e (France)
P. H a v e r m a n s , S t u d e n t e n d e c a a n
de G e m e e n t e l i j k e u n i v e r s i t e i t
A m s t e r d a m (Nede r l a n d )

in

MULTATULITHEATER-----------------------'Dodo, merel, pit en flo' van Pat Gems.
zat 1/11 ma 3/11 do 6/11 vr 14/11
telkens om 20u. Zaal Jamclub, Meulestedesteenweg, 25, Gent.
Vier vrouwen die eenzelfde flat delen.
Vier vrouwen die, hoe onderling verschillend ook, één ding gemeen hebben : problemen. Een miniatuur vrouwenwereld.

HET VRETEN-----------------------------vermits de lijsten nog niet gepubliceerd
zijn kunnen wij ze niet overnemen.
Toch vrezen wij het ergste.

SYMPTOOM-----------------------------Chili, een lange nacht.
Viervrouwen in een kamp voor vermisten
geven op scène een stukje alledaags
Chili weer. Laatste voorstelling !!
vrijdag 7 november 8u
tel 23 68 82

V i s i e o p de s o c i a l e v o o r z i e n i n g e n
d o o r i n t e r n e w a a r n e m e r s v an de
RUG:
Studenten:
H. Bl o k v o o r z i t t e r f a c u l t e i t e n konvent
Professoren:
J. Ho s t e , R e c t o r
G. De Bo c k
L. De Smet
A. V a n p e t e g h e m

We hadden dan ook willen eindigen met een
oproep aan de overheid om een demokratische struktuur te scheppen die een einde maakt aan dergelijke vorm van akademische vrijheid die ontaard is in akademische willekeur.Samen net een aantal
gerechtvaardigde besparingen vormt dit
het huiswerkje dat we de geachte leden
van deze akademische senaat wilden meegeven...

Dinsdag 4 november
9u30
- K r i t i s c h e k i j k op de r e s u l t a t e n
v an de d e m o c r a t i s e r i n g van h e t h o g er o n d e r w i j s sinds 1960,
P r o f H. De L e e c k U F S I A
P r o f L. H u y s e K U L
en v e r t e g e n w o o r d i g e r s van A B VV,
A C V en A C L V B

EGOTRIPPERIJ---------------------------Wij vergaderen onder ons, achter gesloten
deuren met dubbelle sloten. Wie dat wil
meemaken mag ! Maandag zeven uur. De Brug.
Nieuw lokaal zowaar. Tot dan.
Oja. Artikels zelfde adres.

