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HORSINGEN
Principiöel blijkt de RVA ermee
in te sterrmende huidige geschors-
te thesisdoppers weer op te ne-
men en te laten genieten van werk-
lozensteun (tussen einde februari
en nu zijn er geen geschorsten
meer bijgeko~enl.Vraag is hoelang
deze opheffing van de schorsingen
zal duren. Van de twee voorstel-
len. nl. opheffing van de schor-
singen tot einde juni '78 en het-
zelfde maar tot juni '79. leek de
RVA in eerste instantie enkel ge-
neigd het eerste aan te nenen.
Maar wat is hiervan het gevolg?
Wanneer de schorsingen weer inge-
voerd worden in juli 78 zijn hier-
van de thesisdoppers die tegen
dan niet klaar zijn met hun the-
sis de dupe én de huidige laatste-
jaarsstudenten die we

ter Spitaels. Hieruit enkele uit-
treksels:

uni kunnen indienen.
De voorgestelde oplossing is dus
alleszins halfslachtig. die eigen-
lijk niets oplost aan de grond
van de zaak: thesismakers zijn
al dan niet beschikbaar voor de
rbeid~rkt) rond deze interpre-

tatie(wijzigingl draait het hele
vraagstuk.
Wat ~et dopkomitee eist is een
duidelijke definitieve regeling
met ondubbelzinnige juridische
grondslag.
Het thesisdorpersprobleem is niet
enkel een zaak van de RVA. maar
kadert in het algemene tewerkstel-
lingsbeleid. Daarom stuurde het
aktiekomitee een brief naar minis-~
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THESISPROBLEEM
de student zou in eerste lic al
een promotor moeten zoeken. en
voorgesteld wordt het eindexamen
overal te koppelen aan het afleg-
gen van het eindexamen. Er wordt
ook gesproken van geen te hoge
kwaliteitseisen te stellen aan

Het thesisdoppersprobleem hangt
uiteraard samen met de uiteenlo-
pende fakultaire thesisprocedures.
Hiervoor moet dringend eer oplos-
sing komen. wat trouwens ook een
eis is van het dopperskomitee.
Bij het overleg tussen de verschD-
ende betrokken partijen. steunde

prof. Servotte het voor~tel om de
chorsingen op te heffen tot ein-

de juni 78. Zijn argum~nt was dat
het thesisprobleem binnen de unief
in het volgende akademiejaar kan
opgelost zijn. Inderdaad kan het
dan geregeld zijn door bv. de the-
sis verplicht te beëindigen bin-
nen de normale studieduur door
het programma van de 2de lic te
verlichten "(bv. door het ver-
plaatsen van een aantal colleges
naar vorig jaar)" (voorstel Aka-
denische Raad 13.02.78). Daarmee
wordt er wat meer thesisruimte ge·
geven 1n de 2de lic. maar wordt
het programna van 1ste Iic ver-
zwaard. Het prObleem wordt dus
maar verschoven. Verder is het
wel mooi te konstateren dat de
oplOSSing van het thesisprobleem
hoofdzakelijk op de schouders van

............. .:-'-:;:;:::;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::m:;;:::::::~ 1 I de studenten wor;'~ ~elegd. bv. IL- ~~ __

e theSiS.
Willekeurige vraagtekens die hier
bij opkomen zijn: wat is de be-
tekenis. het nut van een thesis?
Wat en hoe is de rol van de pro-
motor of algemeen: de begeleiding.
Hoe moet de thesis gezien worden
in Ida algemene opleiding? Welk 1s
het gewicht dat eraan toegekend
moet worden in het totale studie-
pakket? Studieverzwaring. -ver-
lichting?
Deze vragen werden ook opgeworpen
tijdens het Kollok~1um van Kring-
raad op 8.03.78.
Wil men tot een "goede" thesisop-
lossing komen lijkt het alleszins
niet mogelijk dit in volgend aka-
demiejaar te realiseren (wat trou
wens met de laatstejaarsstudenten
van dit 6n volgend akadem1ejaar?lpal.n!

Vell.volg: p. 2 bovenaan
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Een definitieve oplossing van het
hele thesisvragstuk zal nog druk-
ke onderhandelingen vragen én met
de RVA, met de minister van te-

werkstelling, met de unief 'en mo-
gelijk het ministerie van onder-
wijs.
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EXAMENS ... ZE ZIJN ERWEER
Sedert enkele jaren genieten we

van het voorrecht zo ergens rond
Pasen examens te mogen afleggen.
" Voorexamens" noemen ze dat!

Oe academische overheden moeten
die nieuwe situatie nog niet he-
lemaal verwerkt hebben, want de
begeleiding en de informatie met
betrekking tot die eerste examen-
periode staat nog nergens.
Wij van onze kant vonden het om
die reden des te meer nuttig en
nodig enkele tips en beschouwin-
gen hieromtrent neer te schrij-
ven ••• en dit op het gevaar af
in mei misschien in herhaling te
moeten vallen.

Het is niet aan mij om hier een
aantal concrete gedragslijnen
rond studie- en examenstrategie
mee te geven. Oe Dienst voor Stu-
die-Advies en een 'aantal' profs
en assistenten in je eigen fa-
culteit kunnen je daarbij beter
helpen.
Alleen, hou er rekening mee dat
je over ' een zee van tijd ' be-
schikt voor meestal maximum 4
examens, waar je in de juni-zit-
tijd veel meer vakken dient af

te leggen op relatief veel min-
der tijd. Het is een goed moment
nu, o~ je voor te bereiden op de
zware examenperiode op het eind
van het jaar.

Het examenreglement geeft een
samenvatting van rechten en ook
van plichten. Het is in je eigen
belang dat je deZe kent; lees
daarom aandachtig de gele pagi-
na's (p. 22 e.v.) in je College-
rooster.
Enkele aandachtspunten daaruit :
de voorexamens zijn definitief,

niet verplicht en maken offici-
eel deel uit van je eerste gewo-
ne examenperiode;
bij mondelinge examens heb je

recht op minimum 20 ' schrifte-
lijke voorbereidingstijd;
weet dat je voor examenonregel-

matigheden kan afgewezen worden
(het jaar overdoen) of met de
niet-geslaagden gelijkgesteld
kan worden (herkansing in sep-
tember). En vanaf dit jaar werd
gevraagd de controle te verscher-
penl
verwittig steeds de ombudsman

wanneer je niet deelneemt aan
een examen (waarvoor je in~eschre-

ven bent); wijzigingen in de exa-
menregeling worden mogelijk ge-
maakt voor uitzonderlijke situa-
ties (overmacht) en moeten immer
via de ombudsman aangevraagd wor-
den. Maak, er geen misbruik van 1
de ombudsman/vrouw is dé bemid-

delaar tussen examinatoren en stu-
denten; met je klachten over het
examenverloop kan je steeds bij

hem/haar terecht evenals bij de
decaan en voorzitter van de exa-
mencommissie.

En als je dan echt niet meer zon-
der opwek-,kalmeer- of slaapmidde-
len kan, loop dan steeds vooraf
even langs bij een arts.

Succes ermee !

Me.t:U6c.hCe.ntJwm VOOIL Studenten, Iadeuzepl.eirc 1
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MET EGMONT NAAR DE
Nu het parlement haar "uertouuen" heeft geschonken i. v.m. het Egroont-
pakt, 1?:jkt het meer dan ooit nodig na te gaan welke de implikatie
ervan :n:jn voor het toekomstige België. Dit ,:s ook de bedoeling van
A.V .. dat op zo breed mogelijke schaal de studenten van alle mogelij-
ke et»..kkingen h/.et» 'v, r vil: infomel'en. Juist omlJille van die brede
opstel.ling van A. V •• e iemde de veto-redakt-ie emoe in deze gl'oepel'1n:I
aan het lJOol'd te ltlt.m ~n uol.qende bijdrage.
Vel-::lereinformatie OVOl'Egmont verspreidt: A. V.O. via diverse pam.flet-
ten.

Eerst even voorstellen. A.V.O.
staat voor "Aktiegroepering Vlaam-
se Opbouw" en werd opgericht aan
vier universiteiten (Leuven, Brus-
sel, Antwerpen en Gent), met de
bedoeling als onafhankeZijke, on-
gebonden groepering de Vlaamse
studenten, aan de hand van objek-
tieve informatie inzich te ver-
schaffen in de "Egmontproblema-
tiek" en bewust te maken van het
fundamenteel belang ervan voor de
uitbouw van een volwaardige Vlaam-
se gemeenschap.
Oe "onafhankelijkheid en ongebon-
denheid" van A.V.O. heeft een dub-
bele bedoeling:
1. REPRESENTATIVITEIT, nl. met on-

ze aktie een zo ruim mogelijk
studentenpubliek bereiken, wars
van elke indeling in vakjes, in-
houdsloze kategorieên of nuttelo-
ze zuilen, op grond waarvan je
volkomen willekeurig en naarge-
lang het anderen past, nu eens
zwart of rood. dan weer groen of
blauw ••• wordt gekleurd. Wij la-
ten ons dàt zand niet in de ogen
strooien. A.V.O. wenst door de
studenten en de publike opinie in
het algemeen te worden beoordeeld
op grond van de informatie die
zij de studenten ter overweging
aanbiedt, en die gefundeerd is
op een analyse van objektieve fei-
ten, gebeurtenissen, in casu voor-
al wetteksten en politieke akkoor-
den.
2. Een poging doen om de genoemde

"~ERZUILING" (een levengevaar-
lijke plèag die blijkbaar ook de
universitaire samenleving in haar
doen en laten heeft aangetast) en
haar nefaste gevolgen te bestrij-
den. Die verzuiling vooral, is
de oorzaak van e~n "pakt", een
"pacifikatie" en een "vereenvou-
diging van onze openbare instel-

Bruno Maes, AVO-VUB
Erik Bruyland, AVO-KUL

_______ 2 " VVlvO.tg: p.7

AY.O.
lingen"; die verzuiling vooral.
is de oorzaak van de politieke
verdeling van het land onder CVP
(Vlaanderen), de PSB (Walloniê)
en het FOF (Brussel en randge-
bied), een verdeling waarvoor Ora·
bant se en Brusselse Vlaminpen
"als pasmunt" werden gebruikt;
die verzuiling vooral, is de oor-
zaak van een allergie bij bepaal-
de progressieven voor al wat zij
"Vlaamsradikaal", "Vlaams-extre-
mistisch" of "flamingant" noe-
men. A.V.O. is van oordeel dat
die ongegronde en zelfs inkonse-
kwente afzijdigheid uitsluitend
en eens te meer koren op de molen
is van groeperingen als VMO en
geestesgenoten. die met de Vlaam-
se Beweging - en wie de geschie-
denis ervan grondig kent, kan dit
niet loochenen - geen uitstaans
hebben. Wij verwijzen graag naar
recente artikels als "Oe progres-
siviteit moet éan het verzet dee~
nemen" (J. KRUITHOF - Oe Nieuwe)
en "Het Egmontakkoord: een uitda-
ging voor links in Vlaanderen-CE.
CLIJSTERS - Oe Nieuwe Maand) -
cfr. ook de standpunten van Werk-
groep Arbeid, RAL, VVS, Komitee
voor Demokratisch Federalisme •.•
Hiermee willen we aantonen dat
progressief Vlaanderen misschien
toch niet afzijdig is gebleven
in deze zaak (?).

Eng nationalisme of chauvinisme
heeft - voor wat de Vlamingen aa~
gaat - met de Egmontproblematiek
niets te maken. Het gaat hier om
ZELFRESPEKT, en om een OPEN, VOL-
WASSEN houding van de Vlaamse ge-
meenschap nu en in de toekomst.
Dit politiek akkoord van de Belgi-
sche pacifikatie-elite legt im-
~ers strukturen vast die bepalend
zullen zijn voor de toekomst van

,TUDENTEN
onze gemeenschap. Een konsekwent
doorgevoerd zelfbestuur is de
noodzakelijke voorwaarde voor de
verwezenlijking van het zelfbe-
schikkingsrecht. Oe doelstellin-
gen van de Verenigde Naties zijn:
"~~~, Tussen qe volken vr~end-
schappelijke betrekkingen tot
stand brengen. die zijn gegrond
op eerbied voor het beginsel van
gelijke rechten en het zelfbe-
schikkingsrecht der volken" (art.
1 van het Handvest der V.N.).
Volwaardige solidariteit tussen
het Vlaamse en Waalse volk (en
anderel) kan maar bestaan als ze
zichzelf besturen en tot zelfbe-
schikking zijn gekomen.

Brengt dit pakt voor beide volks-
gemeenschappen van dit land (voor
de nationale hoofdstad en de
Duitstalige regio). VOLWAARDIG
én EVENWAARDIG zelfbeSChikkings-
recht waardoor beide kultuurge-
meenschappen harmonieus en in vre
de kunnen samenleven binnen het
Belgisch staatsbestel, met weder-
zijds respekt, zodat eendrachtig
de grote problemen kunnen worden
aangepakt?
In alle objektiviteit moet hier-
op negatief geantwoord worden
(zie de debatten in de Kamer -
1 en 2 maart, en in de Senaat -
8 en 9-maart jl.); de partijvoor-
zitters beweren zelf dat dit pakt
nog maar de eerste stap naar fe-
deralisering is. Waarom? Als dit
"de meest ingrijpende hervorming
is van ons staatsbestel sinds
1830", waarom moeten er dan n6g
"stappen" volgen? Een grondwet
wijzigt men niet om de vijf jaar!
Brengt dit pakt de beloofde "ver-
eenvoudiging v~n onze openbare
instellingen" waardoor de burger
een beter inzicht krijgt in het
politiek besluitvormingsnroces?
Oe wijze waarop 37 dagen na de
verkiezingen van 17 april 1977 -
waarvan de inzet eerder de soci-
aal-ekonomische toestand was -
plots het Egmontpakt afgesloten
werd in de vorm van een regeer-
akkoord. zonder inspraak van het
Parlement, doet terecht vragen
rijzen oyer het demokratisch ka-
rakter ervan. Wie staat er nog
versteld over het latante wan-

trouwen van de Belgische burgers
(ook van de studenten) tegenover
de wijze waarop hier politiek be-
dreven wordt. (Recente opiniepei-
lingen tonen aan dat slechts 1
op 10 Belgen de onderhandelingen
rond ,het Egmontpakt regelmatl
gevolgd heeft. wat voor de macht-
hebbers eigenlijk niet ongelegen
komt ... )
Worden veeleer door dit akkoord
de bestaande machtsverhoudingen
in het Belgisch staatsbestel niet
bevestigd, vastgelegd zodat een
hypotheek gelegd wordt op moge-
lijke evoluties in de toekomst.
Is het niet daarom dat de Vlaam-
se Beweging moet worden verdeeld
en de Waalse zoetgehouden?
Is het daarom dat "gewesten" én
"gemeenschappen" nodig waren,
dat kulturele, taal- en aanver-
wante problemen zo nodig geschei-
den moesten worden van sociaal-
ekonomische problemen?
•••Als het waar is dat dit land
alleen maar regeerbaar wordt als
het agressief expansionisme van
de franstalige bourgeoisie. d.w.z.
van een extremistische minderheid
gekompenseerd wordt door de in-
schikkelijkheid van de Vlaamse
meerderheid (61,2% van de Belgi-
sche bevolking, 65,2% van de be-
roepsbevolking, 56% aandeel BNP)
•.. dit- in 1978 .••
Als dàt waar is - en hiermede
zijn wij dUidelijk subjektief -
bestaat dan niet het gevaar dat
over 20 jaar (wanneer het in-
schrijvingsrecht zal uitgedoofd
zijn en men met nieuwe sociolo-
gische realiteiten gekonfronteerd
zal wordeni), dat men in onder-
handelingen voor verdere stappen
naar .•. federalisering, als para-
doksaal resultaat van de "Egmont-
pacifikatie" in dit land een on-
afwendbare breuk tot stand zal
zien komen?
In deze hypothese is het duide-
lijk dat Brussel én een groot
deel van Vlaams Brabant (de "cor-
ridor") als franstalig gewest en
gebied voor Vlaanderen zal verlo-
ren gaan.
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dualiteit
e zaak de Batselier heeft nog-

en schrijnender dan ooit
aan het daglicht gebracht welke
diepe scheur de Leuvense studen-
tenbeweging tegenwoordig splitst.
We hebben (nogmaals) meegemaakt
hoe door twee groepen, of beter
esteld (en ook erger) twee in-

stanties, ja zelfs instituties.
het parool van alle studenten

opgeëist. Dat beiden "de sten
alle studenten" vertegenwoor-

en tegelijkertijd mekaar
tegenspraken, was blijkbaar niet
iets dat tegen de regels van de
logika indruiste, wat betekent
dat we vandaag in Leuven twee
studentenbewegingen hebben, die
hun beste pijlen op mekaar af-
schieten. een unikum waar socio-
logen nu en historici over hon-
derd jaar een kluif aan kunnen
hebben, maar waarachter we toch
de nodige sceptische vraagtekens
moeten stellen. Want als die toe-
stand beantwoordt aan de reali-
teit, dan is de student anno 197e

Het gebcupt ze7.d~n dat dit blad zich diep ingPaaft in het vepschijn-
el lJaapvan het het produkt: heet te zijn~ de Leuvense studentenbewe-

ging. Het afsch't"l:jvenvan vele individuen als apathisch betekent im-
meps niet dat ep niets beweegt aan deze universiteit~ waarOV8P heel-
dep vepslagen geschpeven woPden en peeds verschenen zijn. Dat mag dan
op zichzelf een positief feit heten~ het vepbiedt ons niet af en toe
ook eens stil te staan bij het geheel van al die verechi.ineelen en
.de VI rm~ de inhoud en vooml de ueerkl.ankmaqel.i.jkheden epvan in oog-

hou~ ~ nemen. De bedoeling van dit aPtikel is dan ook de diepere
gronaen van onze dagelijkse daden - en disputen - na te gaan~ zij het
op een niet noodzakelijk fil, sofische wijze. Want bezinning mag dan
vaak soelaas 8cheppen~ het resultaat van het hiePOp wegende navelsta-
pen is~ in tegenstelling tot de niet zeldzame tPiomfalistische vep-
lagen~ een realiteit van gPijze tint.

een schozofreen, een draak met
twee koppen, een windhaan met
twee kammen, die we best niet zo-
als Fonske voorstellen. maar eer-
der zoals de Romeinen dat met hun
god Janus deden: een beeld met
twee gezichten.
De tweespalt, ze~ maar het kon-
flikt, spitst zich toe tussen de
aktiekomitees. de fronten en ver-
scheidene vrije verenigingen e-
nerzijds en de kringen anderzijds
(dit is wel vrij veralgemeend,
maar ook in concreto komt het
vaak daarop neer).
De dualiteit tussen de twee da-
teert reeds uit een vrij ver ver-
leden (jawel. 1966) en beiden
zijn zo geinstitutionaliseerd
dat de verschillen bijzonder
diepgaand zijn geworden. Procedu-
re, werking, uitvoering en sfeer
zijn zo ver uit elkaar gegroeid,
dat de link die er tussen beiden
zou moeten zijn, onbestaande
schijnt te zijn. Laten we er
daarom even diep~op ingaan.

aktlekomltee - kringen

den. waaruit
den rekruteren. De interesse is
ook het kriterium bij het voeren
van akties. Het zijn de geInfor-
meerden die beslissen en de voor-
'anders van de aktie die ze voe-

ren. leze geInteresseerden (en
(lu geinformeerden) zijn in de o-
gen van de aktiekomitees repre-
sentatief genoeg om in naam van
alle studenten te spreken. dus
ook in naam van de niet-geInter-
esseerden. Dit kriterium van in-
teres e. dat automatisch een
standpunt inname tot gevolg heeft.
verklaart trouwens ook het enga-
gement van de aktievoerenden en
van daaruit de vrij radikale ma-
nier waarop de meeste aktie ge-
voerd worden.
De kringen van hun kant werken
op basis van verkozen vertegen-
wo,ordigers, die regelmatig, via
o.a. algemene vergaderingen, hun
visies en standpunten toetsen
aan de mening van hun kiezers.
Het kriterium dat hier geld
dan ook niet in de eerste plaats
de geInteresseerdheid, dan wel de
mening van de gehele achterban,
al impliceert de mogelijke steun
van deze uiteraard ook noodzake-
lijk aanwezige interesse. In ge-
val van aktie kijkt de kring dan
ook vooral naar de massaliteit
van de geboden steun. d.i. in
hoeverre de meerderheid van de
kring zich achter de aktie
schaart. De kring zal daarom pas
echt radikaal worden indien een
ruime meerderheid een eensgezind

(1) De tem "akademiscM }'aden"'
uordt: hier gebruikt voor al/le.

inspraakorganen~ waarin studenten
mot universitaire overheden zit-
t:~~nghebben. (Akademische Baad,
Gr)epsraden~ fakuZteitspaden~ de-
partementsraden~ onderwijskommis-
eiee, enz. - nvdr)

endele

is grosso MOdo het verschil
tussen beiden. Maar er zijn uiter'
aard andere faktoren die het ge-
heel veel gekompliceerder maken
dan dit algemeen schema op papier.
70 i~ er het verschil in houding
t.o.v. de aktiekomitees tussen de
ringraad en de Sociale Raad, hoe'

wel beiden op de kringstruktuur
gebaseerd zijn. een kontradiktie
die al jaren herrie schept. Ver-
der is er het feit dat de kringen
via de akademische raden (1) uit-
laatkleppen en spreektribunen heb,
ben, die de aktiekomitees ontbe-
ren, wat hun mogelijkheden beper~
en ze dus radikaler maakt. Dan is
er ook nog het merkwaardige feit
dat de vrije verenigingen in de
aktiekomitees een grote rol (kun-
nen) spelen. daar waar ze in de
kringen haast niet aan bod komen,
wat zowel voor hen als voor de
anderen weinig klaarheid schept
omtrent hun reële positie in de
studentenbeweging van vandaag.
e aktie- en-de-kringenstruktuur

mogen dan in beginsel als kompIe'
mentaire instituties gedoeld zijn
geweest, beide zijn nu zodanig
los en uit elkaar gegroeid dat ze
naast en tegen mekaar als twee
aparte studentenbewegingen be-
staan, die zich onderling voort-

durend overladen met verwijten.
Zo hoort men vanuit de aktiekomi-
tees vaak de kritiek op de krin-
gen dat ze zich teveel in hun
oordeel laten remmen door de apa-
thie van de amorfe massa, zodat
ze elk initiatief smoren in een
stilzwijgende meerderheid. Sommir
gen voegen daarbij de grote laks-
heid en toegevingen. ontstaan
door de kontakten op de akademi-

algemen
Een vraag die zich in de marge
van deze diskussie stelt is de
doeltreffendheid van algemene ver·
gaderingen. Want beide strukturen
zijn meestal gebaseerd op deze
stemmingsprocedure, maar komen
haast steeds tot verschillende re'
sultaten, wat wijst op een ver-
scheidenheid bij de aanwezigen.
Dit is mogelijk verklaarbaar door
het verschil in impakt tussen de
door velen gekende presidiumle-
den en de eerder onbekende, want
zelden openbaar optredende men-
sen van de aktiekomitees. Maar
ook hier is weer duidelijk dat de
geloofwaardigheid van het demokra'
tisch principe van de beslissen
v1a~algemene vergaderingen lijdt
onder de Janusfiguur van de stu-
dentenbeweging.

De toestanden rond de Batselier
hebben het mes dieper in de won-
de gedraaid. Op de Akademische
Raad en de betoging rond en in de
Faculty Club op maandag 13 febru-
ari kwam het tot een ontlading:
de vertegenwoordigers van de kri~
gen (via de Kringraad) kregen van
het aktieko,mitee and,ere eisen
voorgeschoteld dan diegene die

Dat jaar luidde in feite het ein-
de van de monopoliserende machts-
positie van de vrije verenigin-
gen in Leuven in. Het KVHV, te-
vor~n wel niet langer de enige,
maar toch nog de grote dirigent,
had zich gediskrediteerd door
zijn eigen progressief geestes-
kind, de StudentenVakBeweging
(SVB), uit te stoten en de klok,
nadat er jarenlang een versnelde
evolutie had plaatsgevonden, tien
jaar terug te draaid~n. De SVB
was voorbestemd om de fakkel over
te nemen, maar deze bleef steeds
aan een hoger intellektueel tem-
po draaien, op een moment dat al-
les stilviel, zodat ze zich los-
gooide van de basis en op de lan-
ge duur MLB werd. Daarmee had Leu'
ven geen vrije vereniging meer

~ANUS

sche raden. De kringen van hun
kant verwijten de aktiekomitees
hun niet-representativiteit. dat
ze de apathie niet proberen tegen
te gaan, maar eerder gebruiken
als uitvlucht om op elitaire wij-
ze hun eigen standpunten door te
drijven. Daarbij biedt de manier
van werken van de aktiekomitees
weinig waarborgen tegen manipu-
latie door minderheidsgroeperin-
gen.

hen door hun eigen algemene ver-
gadering waren meegegeven, zodat
zich een diskussie ontspon over
wie in naam van de studenten
mocht en moest spreken. Een the-
ma voor eeen vaudeville in feite,
maar met vérreikende gevolgen,
want De Somer verklaarde, terwijl
hij met het aktiekomitee toch
geen rekening hield, nu ook dat
hij aan de vertegenwoordigers
van de kringen geen geloofwaa
heid meer hechtte. In feite had-
den beide studentenbewegingen me-
kaar dus die dag opgeheven. Daags
nadien verscheen er een pamflet
waarin de studentenafgevaardigden
op de Akademische Raad voor kol-
laboratuers enlDnbêvoeg~.n !;eTden
uitgescholden.
Het zal onderhand al wel duide-
lijk zijn hoe diep ingeworteld
het konflikt zit. En hoe jammer
het ook moge wezen, het zal blij-
ken dat de oorzaken teruggaan tot
een voor de meeste studenten
reeds onbekende tijd, wat niet
van aard is om de problemen te
vereenvoudigen. 1966 was ook hier
het eindpunt en het breekpunt van
een evolutie.

waarmee velen zich konden vereen-
zelvigen.
Het waren de kringen die het ont-
stane vacuum moesten opvullen.
In de jaren zestig waren deze, on
der impuls van de gebeurtenissen,
uitgegroeid van literair-weten-
schappelijke klubjes tot gezel-
ligheidsverenigingen, die een
groot deel van de vroegere ont-
spanningsaktiviteiten van het
KVHV hadden overgenomen. Eerst de
akties, daarna de toegang tot de
nieuwe raden van de universiteit
in 1969, maakte hen tot centrale
organen van de studentenbeweging,
die zich nu ook over de studenten
problematiek gingen buigen. Voor
die kringen was de groei echter
te snel gebeurd, zodat ze de
eerste jaren vooral bezig waren
met interne struktuuropbouw, wat
betekende dat het vacuum aan de
top van de studentenbeweging nog
groter werd.
Er bleven nog de aktiekomitees en
de volksvergaderingen over. Ge-
groeid uit de akties van de ja-
ren zestig bleven ze ook na het
uitdoven van de studentenrevolte
voortleven. De behoefte aan aktie
bij de studenten verminderde wel
van jaar tot jaar, maar het vacu-
um aan de top van de studentenbe-
weging bleef bestaan, zodat de
aktiekomitees vrij spel hadden.

Veltvolg : p.4 bovenaan



de kringen niet progressi~f kun-
nen zijn, maar de mogelijkheid
bestaat.

.~------------------------------~~~--------------------------
v~votg van p.3

Daardoor, en door het gebrek aan
waarborgen tegen manipulatie in
de aktiekomiteestruktuur (omdat
het systeem in de jaren zestig
nu eenmaal goed gewerkt had op
een moment dat iedereen 'meedeed),
openden zich onverwachte perspek-
tieven voor de geradikaliseerde
minderheid, waaronder de nieuwe
vrije verenigingen en een serie
van akties kon een aanvang nemen.

Komen we nu terug op 1968. Dat
jaar was werkelijk het breekpunt:
in januari en februari was er de
revolte, waarin SVB de grote rol
speelde; in de zomervaktie hiel-
den de militanten hun diskussie-
dagen, waaruit een strakke par-
tijlijn tevoorschijn kwam; in de-
cember volgde dan de aktie om het
informatierecht, waarna de twee-
spalt tussen de "gematigden"
(grosso modo de kingen), die in-
gingen op de toegevingen van de
akademische overheid, en de "radi-
kalen" (grosso modo de aktiekomi-
tees), die ze verwierpen, duide-
lijk zichtbaar werd. Na 1970 sta-
biliseerde zich de toestand: de
kringen en de aktiekomitees wer-
den instituties die voortaan elk
hun eigen weg gingen. Bij de eer-
ste ging door het zenden van af-
gevaardigden naar de akademische
raden en de daaruit noodzakelijke
representativiteit. de klemtoon
op de massaliteit liggen. Bij"de
tweede, door het afnemende aantal

vl.le
Blijft nog het laatste en niet
het minste punt van tegenstelling:
de ideologie of de visie op de
werking van de studentenbeweging.
Bij de aktiekomitees ligt duide-
lijk het accent op de progressi-
viteit ervan, d.w.z. de studenten'
beweging moet in de eerste plaats
linksdenkend zijn. pas daarna

aanwezigen, het accent op de in-
teresse. De rest van het verhaal
is bekend.
Terloops is reeds gewezen op de
rol van het kontakt met de akade-
mische raden bij de kringen. Zo-
als gezegd maakte de Aktie Infor-
matierecht de zich wel reeds van
tevoren aankondigende breuk gro-
ter en definitief. De nadien ge-
boden' uitlaatklep voor de kringen
was niet van aard de kloof met de
aktiekomitees te dichten. integen'
deel. Maar er was en er is meer:
hoe gering ook de vertegenwoordi-
ging, de afvaardiging van studen-
ten op de akademische raden leidt
tot een beperkte medeverantwoor-
delijkheid en de realisaties daar-
van uiten zich vaak in kompromis-
sen, twee restrikties die aan de
weerbaarheid van de kringen wor-
den opgelegd. Deze beperkingen
bestaan niet bij de aktiekomitees:
zij kunnen blijven eisen. zonder
vooruitzicht van kompromissen.
Toch moet na elke aktie aan tafel
gezeten worden om tot overeenkom-
sten te komen. wil men althans
een gedeeltelijke inwilliging van
de eisen bekomen. en daar begint
dan het werk van de kringen. Het
verschil tussen de overleg-eisen
en de slogan-eisen is dan ook
vaak zo groot dat ook hier de
breuk in de Leuvense studentenbe-
weiging verder gekonkretiseerd
wordt.

rijst de vraag naar de represen-
tativiteit. Bij de kringen wordt
vooral dit laatste benadrukt, de
geaardheid ervan zal dan wel blij'
ken. Dok dit is een oud zeer dat
teruggaat tot '68. toen de SVB
en het Fakulteitenkonvent (0 iro-
nie, de voorloper van de Kring-
raad) daarover tegen elkaar ston-

den. Het betekent niet dat de ak-
tiekomitees noodzakelijk niet re-
presentatief zouden zijn, maar
het kan. Het betekent evenmin dat

oplo•• lng?
Een gezamelijk ontstaan en een worden: iets in de zin van de ak-
uiteenlopend verleden. een ver- tiekomitees voor de organisatie
schillende visie (progressiviteit van de akties, de kringen voor
- representativiteit), sfeer (ra- het overleg erna. Maar persoon-
dikalite1t - gematigdheid). wer- lijk stOel ik me hierbij de vraag
king (interesse - representativi- waarom de kringen. die naast de
teit), afvaardiging (vrijwilli- ontspanning (kultuur. sport e.d.)
gers - verkozenen), uitvoering en de studie-aanvulling (kursus-
(aktie - overleg), houding t.o.v. dienst, debatten). reeds het da-
de vrije verenigingen (medewer- gelijks verdedigen van de studen-
king - scepticisme), impakt en tenbelangen op alle manieren be-
rekruteringsveld van twee geves- halve de aktie, dus bijna de gan-
tigde instituties, de kringen en se studentenwerking. onder hun be
de aktiekomitees: het is duidel~k voegdheid hebben, niet ook dit
dat hier van eenheid geen sprake laatste facet tot hun aktivitei-
is, maar dat integendeel de twee- tendomein zouden gaan rekenen en
dracht werkelijk gelnstitutiona- het vepbinden met de andep~ ,~der
liseerd is. Men kan zich dan ook delen van de kringwapking, m.a.w.
de vraag stellen in hoeverre de de link met de aktie zouden moge-
mogelijkheid van één studentenbe- lijk maken? Waarom dient deze al-
weging nog bestaat. lerlaatste bevoegdheid aan ande-
Men zou uiteraard kunnen zoeken ren overgelaten te worden en ne-
in de richting van afbakening van men de kringen hun verantwoorde-
bevoegdheden zodat kringen en ak- lijkheid niet op, i.p.v. zoals nu
tiekomitees weer komplementair de tweedracht recht te houden?

ro.e ver••treek
'De toon en de bitsigheid van de
verwijten waarmee de beide Leu-
vense studentenbewegingen, de
beide gezichten van Janus, elkaar
nu overladen. wijzen op de onver-
zoenlijkheid van dit konflikt.
Daarom geloof ik niet dat de mo-
gelijkheid tot een oplossing be-
staat. De evolutie zoals ze nu
aan de gang is. en zoals ze zich
reeds heeft voorgedaan in de Rech'
ten (waar men het aktiekomitee
buiten spel heeft gezet) en in
Wijsbegeerte en Letteren (waar

eerst de Germanisten, dan de Fi-
losofen de bevoegdheid van het
aktiekomitee hebben beknot), be-
vestigt dat alleen maar.

Een diepgaand konflikt tussen bei
de lijkt onvermijdelijk en het
zal op korte termijn mogelijk ne-
faste gevolgen hebben voor de stu
dentenbeweging, maar op de lange
duur zeker zijn vruchten dragen.
Vandaar dat de grijze tint van
dit artikel besloten wordt met
een roze verfstreek.

R.Falter

De milkbar van Alma 11 was op 24
februari de ontmoetingsruimte voer
een groep feestende oudJes ••
Wordt dit Alma-annex niet frekwent
gebruikt door de eerste leeftijd,
dan kan de 60+generatie er maar
plezier aan hebben •• Voorwaar .•
Een lovenswaardig Alma-initiatief.

•Als het zo doorgaat, kunnen we
starten met een apart rubriekje
't Kumulaartje .• Begonnen wordt
met minder prettig nieuws voor de
betrokkenen •• Prof J. Van Water-
schoot, van TEW én CVP-senator,
kan fluiten naar zijn vermeende
achterstallige wedde als KULhoog-
leraar .• In 1971 beslist. de-be~
heerraad van de KUL fulltime aka-
demisch personeel met een parle-
mentair mandaat slechts 5/8 van'
de normale wedde te betalen ••
Na hiermee aanvankelijk ingestemd
te hebben. veranderde de prof in
'73 van gedachte en haalde de KUL
voor het gerecht •• De argumenten
van Van Waterschoot als zou de
KUL-beslissing een diskriminatie
zijn t.o.v. de rijksuniefs en dat

• een parlementair mandaat geen be-
Het hoeft eigenlijk niet gezegd. zoldipde aktiviteit is. werd door
maar toch •• Deze week begint de de Arbeidsrechtbank afgewezen .•
'fficiële lente .• Op den buiten Ku~~aars hebben dus niet altijd
merk je dat aan het getierelier gel~Jk. • Straks moet ,de prof mi
der volgels. de meikever die op schien nog een derde Job~e zoeken
vervroegd toerisme gaat .• In Leu- om de kosten van het ged~ng te b~ Tijdens de Paasvakantie (26 maart dag open van 12u 's middags tot 2
ven houden die beestjës het ech- talen.. - 17 april) zijn de kantoren en u 's nachts, uitgezonderd op Paa~
ter geen halve dag uit •• In Leu- ateliers van 't Stuc slechts open dag en Paasmaandag (27 en 28 maart
ven zie je het eerste lenteglo- De Nacht van de Poëzie in 't Stuc tijdens de werkdagen van 9u 's Het hele gebouw, zal niet toegank~
ren aan de eerstè frisse manne- zit erop •• Eén of andere krant morgens tot 18.30u 's avonds. lijk zijn op vrijdag 31 maart en
lijke student die kortgebroek de wist echter te vertellen dat het ~ Oe bar van 't Stuc bl ft elke 1 april wegens onderhoudswerken.

Veto is een pluralistisch blad .•
uaarom besloten we de katholieke
inslag van de titel van deze ru-
briek een ander cachet te geven.
• Maar zelfs in het Russisch is
je inhoud van de titel dezelfde
gebleven .• Vraag ons echter niet
de zin uit te spreken .• Onze
tong zit nog altijd in de knoop
van de uitspraakoefeningen.

•
Waar loopt de administratieve ma-
chine trager dan bij de Belgische
overheid? • Vraag is echter of de
niet-inwilliging van de eisen van
de gediskrimineerde gewetensbe-
zwaarden enkel te wijten is aan
het trage verloop van de machine-
rie, dan wel of er geen kwaadwil-
ligheid van de regering mee ge-
moeid is .• In oktober '77 beloof-
de minister Boel een oplossing
voor hun (o.m.) financiäle pro-
blemen. Maar ondanks hongerstakin-
gen en bezettingen is er nog al-
tijd niets .• De Politika-bar be-
sloot een soort fonds op te rich-
ten. gespijsd door 1 frank sur-
plus op de konsumaties en de afbe-
taling van de poef .• Deze maat-
reeel lost het probleem niet in
de grond op. maar is alleszins
een aanbevelenswaardige solidari-
teitsdaad.

stad doorfietst .• Wat wij. in
aanwezigheid van een deurwaarder
konstateerden op woensdag 22 fe-
bruari jl. •

hier om een Poëzie van de Nacht-
manifestatie ging .• Kultuurraad
onthoudt deze suggestie alvast
voor volgend werkingsjaar.•
Aan de RUG was de eerste lente-
dag zo warm dat een frisse manne-
lijke student niet in korte broe~
maar in kompleet adamskostuum het
Overpoortrestaurant doorhoste .•
De verschrikkelijke streaker had
dus toegeslagen •• Er was echter
g~~n deurwaarder aanwezig om deze
eerste lentemanifestatie te kon-
troleren. •
Het laatste wat een waardig mens
van zich laat zeggen is dat hij
een varken is •• En toch •• Blij-
kens onderzoeken in de United
States (waar anders?l) hebben
varkens vele gedragingen met de
mensen-gemeen:-en-worden ·ze dan
ook als de beste proefkonijnen
beschouwd •• Momenteel worden er
aan de unief van Missouri onder-
zoekingen verricht naar de zat-
tigheid van het varken. casu quo
de mens. •
't Kumulaartje. • Goed nieuws
voor prof Gust Leemans, prof So-
ciale Wetenschappen én CVP-sena-
tor .• Hij mag het nu ook waar ma'
ken als voorzitter van het direk-
tiekomitee van de Kredietbank ••

Eigenlijk toch gek dat onze
staatshoofden altijd spreken van
de brains die de Belgische ekono-
mie moeten vooruithelpen. Maar
het is vaak hetzelfde kleine
groepje brains die hun neus in
alle zaken steken.•Het is nu wetenschappelijk bewe-
zen dat het hart van een verliefd
mens niet sneller slaat als het
er op aan komt .• Er is dus geen
ekskuus meer om bij je eerste
liefdesverklaring te stotteren of
een rooie kop te krijgen.

•
Er kwam geen antwoord binnen op
de vraag waarom de UeL nö pas de
550ste verjaardag viert •• We we-
ten het dus ook niet en de super-
deluxe herdenkingsuitgave van A-
kademische Tijdingen blijft dus
in Veto-bezit •• Als student heb
je er trouwens niet veel aan .•
De hele publikatie staat Vo7 met
speeches van rectoren. foto's van
de officiäle gebeurtenissen en
voor duizenden frank telegrammen
van officiäle instaties •• Maar
op geen milimeter ruimte i;' het
hele boek is iets te merken van
studenteninbreng •• Geschiedenis-
schrijvers over honderd jaar zul-
len dus tot hun verbazing vaststa
len dat de KUL een instelling was
zonder studenten.• ••

PAASVAKANTIEREGELING IN 'T STUC



(deze ve~langde bekroning van een scheppingsdaad, schiet
!Jat te kart: "n de betekenis voor !Jat de -:n+rensieke verkt.a-
deze "rijpe" vrucht: 'nhoudt . Tot daart: -e.L, adaleecent , pu-

kind, boor~ing, f,etus, •.• zijn op het eerste gezicht zo maar
van e~kaa.1'~oshang(i;YldpTTWlifestaties van de mens. Uiteindelijk
met deze opso~:ng van gl'Oeistadia het dynamisch ~akter van

bewustzijn bedoeld ,_f een manier van integreren van het op tJeg
jn van elk individu.

III.DE tcVERTALING" VAN
HET PRENATAAL GEBEUREN
e meesten onder u zullen huiveren

en protesteren, wanneer we reeds
preken over een bewustzijn van

de boorling. Laten we zwijgen hoe
ze reageren zullen bij de verkla-
ring dat een foetus een receptief
bewustzijn heeft. Deze uitspraak
moeten we enigszins verduidelij-
ken aan de hand van de beschrij-
ving van de dynamiek van het pri-
mair bewustzijn (dit van de foe-
tus) om alzo het voorgeboorte~jkE
gebeuren als mogelijke schoot van
traumata te verklaren.
Uiteraard kunt u begijpen dat het
een onmogelijke opgave is, zo we
objektief willen blijven, door
middel van een prenatale analyse-
beschrijving de hoger opgestelde
premissen te verklaren, aangezien
zulke aangelegenheid per defini-
tie niet herhaalbaar is en omdat
de problematiek van de analysant
een uniek karakter draagt. Daarom
zullen we ons beperken tot de
beschrijving van enkele voorbeel-
den die wij voor onszelf kunnen

Dat de foetus ontvankelijk is voor
prikkels vanuit zijn onmiddellij-
ke omgeving, zoals het horen van

ziek, werd reeds in tal van la-
boratoria vastgesteld. Een eenvou-
dig en direkt waarneembaar voor-
beeld is dat van een wandelende

heftig voelt reageren. Dit pro-
test herhaalt zich ook nog een
tijd na de geboorte. De baby zal
zich koest houden wanneer de moe-

met de wieg schommelt. Sommi-
volwassenen bewaren dit heer-

lijk gevoel van schommelen wan-
neer ze bijvoorbeeld, meestal in
kleermakerszit in een konfortabe-
le zetel of op de rand van het
bed, een spannend boek lezen.
Wat betekent nu eigenlijk dat wie-
gen of gewiegd worden? In het
laatste voorbeeld koestert de vol-
wassene zichzelf. Hij beleeft op
gelijkaardige manier de geborgen-
heid van de foetus en voelt zich
één en al verbonden met het ver-
haal van zijn boek. De vrucht in
e moederschoot beleeft iets der-
lijks met dit verschil dat al-

es tot ztchzelf betrokken is en
at deze paradijselijke geborgen-

heid, in normale omstandigheden,
in de beste kondities. De

warmte en voedsel, bescher-
, enz. is zijn natuurlijk

leefmilieu. Hij leeft in een- "al-
ld" of misschien beter be-

rijpbaar: in een alomvattende

wereld verstoord, doo~

dat de zwangere moeder een galkri-
sis krijgt bijvoorbeeld, dan kan
deze het ontstaan van ernstige
traumata voor gevolg hebben. Tij-
dens de galkrisis wordt er een
giftig gas afgescheiden in de
baarmoeder, waarbij verstikkings-
gevaar en stuitligging mogel1jk
zijn. De foutus kan inderdaád nog
niet reageren op deze bedreiging
van zijn "al-wereld". Het onder-
scheid tussen zijn eigen ik en
het objekt bestaat niet. De ver-
storing induceert in dat stadium
van zijn leven een objektloze al-
woede of blinde woede. Deze woede
kan men vergelijken met het niet
doelgericht krijsen van de baby.

e kla5sieke psycho-analyse is in
haar nosografische (1) ontwikke-
ling niet verder gekomen, alsof
het psychopathogeen (2) gedrag het
gevolg is van sociale traumata.
Wij zijn eerder geneigd aan te ne-
men dat sociale strukturen en in
het bijzonder de gezinscel, in de
meeste gevallen van afwijkend ge-
drag, veeleer het voorgeboorte-
lijk trauma aktiveren dan dat zij
de onmiddellijke oorzaak ervan
zijn. Verder laat de prenatele
zienswijze de regressie tot een
onbeperkt levensstadium toe, waar-
door de verwerking van de prOble-
matiek een eerder dynamisch ka-
rakter verkrijgt in tegenstelling

. met de klassieke begeleiding, waal
de verwerking op een zeker ogen-
blik een nieuwe levenswijze aan
de analysant kan opdringen, met
een symbolisch de rug toedraaien •.
Vele kunstenaars, waaronder H.
Bosch wel het meest opvallend
voorbeeld is, hebben aan hun voor-
geboortelijk leven uitdrukking
gegeven do_or middel van symbolen,
gebonden aan het nageboortelijk
kultuur)historisch patroon, waar-
in ze leefden. Het hoeft ons niet
te verwonderen dat men vanuit een
klassiek analytisch beeld Boschs

(1) noso~fip: ziekte~eer
(2) psychopathogeen: van geesteszieke~ijke aard

KRINGRAADNIEUWS
We proberen kort de interessant- kan nog steeds toenam en dat de

ste aandaChtspunten - aan bod ge- verbeterde begeiding vanwege het
komen tijdens de laatste kring- monitoraat daar niet veel aan ver-
reedvergaderingen - weer te geven. hielp. In een volgende Veto wordt

daar uitvoerig op terug gekomen,
De laatste Groepsraad der Humane temeer daar de Groepsraad daarom-
Wetenschappen was voor een groot trent een interessant roject tij-
stuk gevuld met de bespreking van den vld d i jP 1 t Tijdens een extra-kringraad wer-
de ~tudi~b~gel~ en het ~tu- s 0 gen aca em e aar p an • den aangaande de zaak De Batse-
di~~nd~ent in het kandidatuu4- De motie van de Verontruste Histo- lier, de academische graden en
ond~j~. Daarbij bleek dat het rici aangaande het statuut van 't het probleem van de thesisstuden-
aantal mislukkingen in de 1ste Katho~~k Ond~j~ werd na amen- ten na ruime discussie de stand-· .~ ~~ S ~~~ --J

Ik ben geboren uit een hijgen;
dood heb ik voor het eerst: het licht aanechouud
omdat de dood Vl'OUtJis.
Qmwikke~d in een ~ijkkleed, in de melk van tede~heid.

Het !JaS op die dag nacht van het 1J)00ro
en het !JaS nacht van de tijd.

Ik !JaS de levende binding tussen een TTWI en een vroUtJ
die de nacht schiepen.
Ik heb hem gestalte gegeven.

~jn geest is vel'dUaasd in een nutte~oos ~ichaam.
~jn Ledematen ztJenrnenvervoerd in het vocht van de liefde.
Een gedachte sijpelt in mijn s~aap,
k~eUl' van een ve~~oren p~dijs,
schitterend van zachtheid.

Van tJie ben ik de droom?

Ik ben het bee~d van een steen die in de nacht tJentelt
onder de stap van een herder.
Ik bedrink mij van het zachte schokken bij elke pas.
Een poort opent zich b~autJ door een tJind die mijn wangen streelt.
Ik glij naar het kanaa~ van het ~even.
Onophoudelijke tocht tJaarUit dè bleke rrr:zan van het ver~angen voo~t-

spruit.

Vlees van ttJee lichamen,
leven van een heuve~ gedragen door een krater,
vandaag tJijd geopend.

De el-aap kust mijn ogen,
sluit mijn vuisten.
~jn lichaam zindert in een tJeigering.
Lang is deze tJeg in mijn geheugen gebeite~d.

Een hevig schudden! Een verenipperd lichaam.
De vroUtJ die mij draagt jubelt van blijdschap.
Ik ben dronken van pijn, onthutst van ontrukking.
Een ~aatste oPtJelling van opstand.

Ik ben een uol.oin, huilend in de nacht.

Het licht glijdt onder de ronding van-de vrucht
tJaaruit duizend fantomen oprijzen.
Het vlees dat mij draagt barst in honderd zonnen.
De duisternis onttJijkt, hevig ontzet.

8~inde klaarheid die de aarde vindt.
Het !JaS nacht van het 1J)00rden het !JaS dag van de tijd.
Ontuaak!
Je bent beschonken.
- -..-- - ----..--

~jn ogen 8~uiten zich om beter te ~uisteren.
Teder geprevel dat mij paait.
Smart van het leven,
Vlaas omsloten dool' een kreet.

8.
werken niet heeft kunnen decode-
ren, aangezien de prenatale di-
mensie in de interpretatie ont-
brak. Op deze bladzijde drukken
we een konceptie- en geboortebe-
schrijving af, geschreven door
iemand van zeventien jaar en die
reeds van haar twaalfde in psy-
chiatrische instellingen vertoef-

de. Oe tekst op zichzelf heeft
geen enkele waarheidswaarde, maar
suggereert op ontroerende wijze
een voorgeboortelijke realiteit,
die van belang is om de dynamiek
van prenatale traumata'te onder-
kennen.

Pi Angoiss
(IJ)Ordtvervolgd)

Literatuur over dit onderwerp vind je in:

PEERBOLTE, M., Psychocybernetica, De Bezige Bij, Amsterdam 1971
Eros a~s bevrijding, agressie en de ttJee sexen,
Driehoek, Amsterdam, 1970

De echonmel: van Krishna, De Kosmos, 1971
'Psychic energy in psychoanalysis, parapsycho~ogy
and religion", in SYSTEMATICS, 9, N° 4, 1972
"Synchronicity and complementarity tJith reqard to
life", id., 10, N°3, 1973

"Synthese en analytische psychotherapie", in SYNTHE-
SE ALS AKTIE-MODEL, van Gorcum, 1972

Poimandres, Ankh-Hermes, Oeventer, 1974
"Psychic energy", in SERVIRE, Wassenaar, 1975
"Meditation for echool.chi.ldren", in MAIN CURRENTS
IN MODERN THOUGHT, 24, N°1, 1967

PEERBOLTE, M. en BRUINS, B., Maithuna, liefdesyoga en kosmisch be-
tJUstzijn, Arcanum, Amsterdam 1972 .

PEERBOLTE, M, en GAYOMARD, Euthopia, Oe Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1976

PEERBOLTE, M., Kosmisch existentialisme, Koan 1, Meise

dering door 9 kringen onderschre-
ven, de andere onthouden zich nog
op dit moment.

Uit een tussentijdse ev~e
van de Kringraadwerking resulteer-
de een betere practisehe werking
en het vooropstellen van een aan-
tal concrete doe-voorstellen.

punten t.o.v. de A.Raad bepaald.

Tenslotte werden een aantal con-
crete richtlijnen meegegeven met
betrekking tot de nakende ~-
v~~zlngen en werd het nut van
de 6D.J!l.LU:I:UJte. .irtJ.pJI.l141wJtganen be -
vestigd op voorwaarde dat de stu-
dentenafgevaardigden voldoende ge-
motiveerd en geïnteresseerd zijn!
de voorbereiding degelijk is en
de aanwezigheid stipt en mits er
naar continuïteit en LT-visie
wordt gestreefd.



Landbouwkring & VTK

MINGUNEF
LANDBOUW EN VTK
PRATENOP HOOG NIVO

voenedaq 1 maa2"t bezet-ten studenten van de Iandbouiaksrinq en van
v.TK de achtste ve2"dieping van het kat·~ - ~an de ministe2" van Ondel"-
tJi.is.Met deze vreedzaam veelopen akt 'e, laakten ze via spandoeken

lijk LXlarom het ging: pl"!)test tcqen ) voo2"genomen hervorminq
van het unioerectai» ondemai i» en de qrotere inmenging van de ove2"-
heid in de universitaire amlgeZegenhcden. Tijdens de bezetting kwam
el" een onderhoud tot stand met kabineteccf colenbundere (bij qebrek
aan ministe2" Ramaekel"sJ. Hie2"~e2" het vel"sla~ et~an.

noch Landbouwkring, noch
een onderhoud toegezegd kre-
of antwoord op hun brieven,

loot het aktiekomitee van de
Landbouwkring over te gaan tot

bezetting van het Ministerie
Nationale Opvoeëing. Hierbij
en zij ge~teund door een 25-

tal VTK-ers. Op woensdag 1 maart
stond Colenbunders ons (2 boere-
kotters en 2 VTK-ers) een min of
meer gedwongen onderhoud toe.

Wat er nu veranderde aan de oplei-
ding van de Landbouwingenieurs
scheen hij niet te weten. Niet
vermeld 1n het werkdokument, dus
in principe teruevallen op 4 jaar,
geven wij uiting over onze onge-
rustheid over de toekomst van de-
ze richting. Hij wist ons echter
gerust te stellen: "els jullie 1n
hetzelfde geval zitten als de Bur-
gerlijk Ingenieurs, dan zie ik
niet goed in waarom dit nu zou
veranderen." Dat in Belgiö de In-
genieurstitel eenzijdig zou afge-
schaft worden, enkel en alleen om
tot een uniformisatie van de aka-
demische graden te komen, werd
door sommigen als een zwak argu-
ment bevonden. Hierop wist Colen-
bunders alleen maar te vertellen:
"Daarin verschillen wij dan van
mening." Doch volgens deze krea-
tieve ambtenaar is de ingenieurs-
titel de enige nog te verdédigen
titel met ernstige argumenten.
Voor het behalen van de titel wen-
ste hij ook niet het Angelsaksiscr
systeem (5 jaar studie + 3 jaar
stage) in te voeren.
De "vader" van de Industriöel In-
genieurs wezen wij op de tegen-
strijdigheid (?) in zijn beleid:
de opleiding van de Technisch In-
genieurs werd van 3 op 4 jaar ge-
bracht, deze van de Landbouwinge-
nieurs van 5 op 4. Waar zou dan
nog het verschil liggen? "Gij
moogt dit niet zo interpreteren,
dit is maar een werkdokument "(???;
~f en toe verschool hij zich_blij It-

baar achter het feit dat niet hij
beslist, maar het parlement.
Geruststellend nieuws voor de stu-
denten Geneeskunde was dat dezen
met hun studieduurverkorting de-
zelfde rechten op de uitoefening
van een praktijk zouden blijven
behouden. Er is geen gevaar over
te gaan naar het Nederlands sys-
steem met geneesheren "met" en
"zonder" praktijk.
Dat de derde cyclus nu erkend
wordt schept volgens Colenbunders
geen gevaar. Het doctoraat dient
enkel vor.r- een akademische loop-
baan (wetenschappelijk onderzoek).
Het huidig studiebeurzensysteem
voor doctoraatskandidaten zou
niet vernaderen.
Het gebruiken van meer "syndicale'
taal op het onderhoud met een ka-
bine' dchef is blijkbaar uit den
boze. Zo weigerde onze geschokte
gastheer te aantwoorden op de op-
merking als zouden de kleinere
richtingen als Godgeleerdheid "ge·
kelderd worden". Tevens maakte
hij van de gelegenheid gebruik om
naar zijn kostbare tijd en zwaar-
belast agenda te verwijzen, zodat
hij nog maar 2 minuten (uiteinde-
lijk werd het nog een kwartier)
op onze vragen kon antwoorden. Oe
vraag werd echter door één zijner
gasten hernomen: "Worden kleinere
richtingen zoals Godgeleerdheid
niet bedreigd?" "Nee er mag steeds
1 richting in het Nederlandstalig
gebied blijven bestaan." Zelfs
als zijn er maar 2 studenten voor
oosterse talen of spijkerschrift,
dan nog worden deze kursussen aan
één van deze universitaire instel'
lingen behouden. Zo kan Wijsbe-
geerte van verschillende strek-
king (VUB - KUL) gedoceerd worden
an meerdere-universiteiten bij

een te klein aantal studenten.
Maar het zou maar al te gek zijn
dat voor enkele studenten men in
elke universitaire instelling een
volledige richting uitbouwt.

- ,-.. .

ROND DEGENEESKUNDE POT
Reeds gel'Uime tijd teruq stelde een der art eeneimdicaten voorop
de studies van huisartsgeneeskunde met ~e jaar te ve2"lengen;
LXlt later lJC2"dhet vooretiel: gedaan 100 à 200 U2"en bijscholing
cm na te gaan welke gevolgen deze voorstellen VOO2" het Leuv~~n
p2"ogramma in Geneeskunde kunnen inhouden, we2"d een CUl"2"iculum -
comn.eei.e inqeeteld, ieze laatste heeft tot op heden nog omzeg-
gens ni.ets uitg~'2"kt en lijkt niet van plan een voorstel van
'globale' heruorminq te doen.
Omwille van dat reeds jaren 2"ond de pot dl"aaien voel"den een aan-
tal studenten - geneeskunde woensdag 1 maart een ludieke actie
gekoppl ld aan het uûtbrenqen van een degcl1.·jke brochure (1edisch
Opleiding, te bekomen bij Medica - Tervuurse straat 7).

W'ij geven hi.er. mder hun peremededel.inq - zij het in verkorte ve2"-
ie - wee2".

Bij het verdedigen van de werking
van Oe Somer en zijn kollega's in
de Rektorenkommissie oogstten we
weinig succes. Op het kabinet vin'
den ze dat de Rektorenkommissie
slecht werkt en de VLIR zijn boek,
je te buiten gaat. "Ik heb noch
de rektoren, noch de VLIR om ad-
vies gevraagd, doch wel gericht
aán de beheerraden van de ver-
schillende universiteiten. wel
hebben de raden van beheer het
advies van de VLIR gevraagd.)
Het werkdokument was niet verge-
zeld door een motivering omdat
Colenbunders dit pas achteraf wen·
ste te doen zodat hij hierbij re-
kening kon houden met de kritie-
ken. Oe "ondemokratische werking"
van de rektoren was de voornaam-
ste hinderpaal om samen met hen
dit werkdokument te bespreken.

Sedert een viertal jaren maken de
dtudenten geneeskunde (ook binnen
1.N.U.K.) volgende bedenkingen op
h.,t net i, rnaeI gezondheidsbeleid :

13 ministeries nemen hierover be-
slissingen; van een duidelijke
structuur en een goede ~o!rl'_
ie kan dus geen sprake zr.jn ,

Belangengroepen, artsonsyn~i~aten
en de farmaceutische industrie -
eerder dan de noden van de bevol-
king bepalen het beleid (bv. de
inhoudelijke herwaardering van de
huisartsfunctie wordt omgebogen
tot een zuiver financiële herwaar
dering.

Vraag en aanbod zijn veranderd:
sinds de jaren '50 werd algemeen
ingezien dat oo~ de psychische &
sociale factoren een belangrijke
rol spelen in het huidige gezond-
zijn. Dit noodzaa~t een meer 'in-
tegrale gezondheidszorg'.Hetgeen
op zijn beurt een samenwerken
van de verschillende gezondheids-
werkers met zich meebrengt. En
daarom moet de huidige medische
opleiding grondig wijzigen.
Een andere discriminatie in onze
gezondheidszorg ligt in het feit
dat de lagere ~lassen een grote-
re behoefte aan verzorging behoe-
ven, terwijl het aanbod vooral is
afgestemd op de hogere sociale
klassen.

node faculteit-Geneeskunde (KUL)
zijn reeds lang een aantal groe-
pen aan het werk om de hernieuw-
de taken voor huisartsen (en spe-
cialisten) te formuleren en te
propageren. Ondanks de vele mooi-
beloften van de proffen, werd al-
les op de lange baan geschoven -
om niet te zeggen tegengewerkt.
Daarop werkten de studenten een
concreet voorstel tot hervorming
van de kandidaturen uit en dien-
den dit in op de faculteitsraad.
Dit werd zonder discussie van de
tafel geveegd en dit o~at ze
vreesden een aantal jearuren te
v~r11~~~n,~at n~t w~t~n§ena~~e-
lijk karakter van de opleiding
zou verloren gaan, omwille van
hun conservatisme en immobilis-
me ••••
ElI van deze opmerkingen werd
nochtans duidelijk in het stu-
dentenvoorstel weerlegd.

Nationale Opvoeding zal de tekst
nu aanpassen zodat deze "toeval-
lig" rond de exemenpar-L Ide in het
parlement kan verschijnen.
Om de waarde van het onderhoud te
illustreren volgt nu nog één van
de vele staaltjes van deze door-
winterde topambtenaar die op onze
vraag: "Wat is daarvan nu waar?"
simpelweg antwoordde I "Daar is
niets van waar, dit is alleen
mijn persoonlijke mening".
Was het niet dat de persoonlijke
mening van de heer Colenbunders
doorgaans meer gewicht in de
schaal legt dan deze van één of
meerdere parlementsleden dan had-
den we beter geskandeerd op het
balkon, waar 75 studenten nu nog
goede herinneringen aan overhou-
den.

•TARieF'

KRIS BRACKE

De studenten eisen dan ook :
currioulumneruotminq m, t het
behoud van de 7 jaar;
geen ve2"zwaring van de studie-
druk;
geen inmenging van beroepsvere-
nigingen en farmaceutische in-
dustrie;
inbouwen van een pemanente
feedback-cont2"Ole ove2" zowel de
vom als de inhoud van ondet·i..Jij
besp2"eking en stemming ove2" het
studentenvoo2"stel op de ext2"a-
faculteits2"aad van 15 maart a.

Namens Medica,
Werkqroep Medische opleidi~
We2"kg2"oepGezondheiszol"g.



Graaf Van Egmont is waarschijn-
lijk één van de weinigen die er
in geslaagd is om, vier eeuwen na
zijn dood, terug tot leven te ko-
men, en om, nu bijna een jaar, v~
a de krantekoppen, gratis public~
teit te krijgen. Het staat echter
nog niet vast hoe lang hij van
dit gunstregime in de dodencel
zal kunnen genieten; de onthoof-
ding van Egmont is tot op dit mo-
ment uitgesteld geworden. We we-
ten dus nog niet zeker, of Egmont
eens te meer zal geêxekuteerd wo~
den, dan wel of hij gratie zal
verkrijgen van zijn "meerderen".
Laat ons even de doodsstrijd van
Egmont overlopen.

Op 24 mei 77 openden de kasteel-
heren de poorten van hun paleis
waar, volgens hen in een histo-
risch moment, een gemeenschaps-
pakt werd ondertekend, dat einde-
delijk pacifikatie tussen de ge-
meenschappen en een vereenvoudi-
ging van de instellingen zou bren'
gen. Groot was hun verwondering,
als .zij de volgende dag vaststel-
den dat de Vlaamse pers unaniem
(uitzondering van het Belang van
Limburg) grote vraagtekens plaat-
ten achter de verworvenheden van

het pakt. De franstalige pers re-
ageerde ook unaniem, maar dan in
positieve zin. Toch ging alles
zeer snel: partijkongressen wer-
den gehouden, en op 17 juni 77
vroeg en kreeg de regering het
vertrouwen van het parlement om
dit pakt uit te voeren. Vele
Vlaamse parlernentariörs verklaar-
den echter dat zij "met de dood
in het hart" hun stem hadden uit-
gebracht. Tijdens de zomer 77
werd het duidelijk dat de kritiek
tegen dit pakt niet enkel vanuit
bepaalde Vlaams-Brabantse

maar ook juristen, palltalogen
ekonomisten verklaarden dat de
autonomie in de eerste plaats zou
ten goede komen aan het Brusselse
gewest, dat de Vlamingen 25.000
werkplaarsen zouden kunnen verlie
zen bij een eventuele wijziging
van de taalwet, en dat de kies-
hokjes binnen vier jaar evengoed
in het magazijn zouden kunnen
blijven staan, vermits de heren
partijvoorzitters beslist hadden
dat de huidige regeringskoalitie
het land acht jaar zou blijven
besturen. En er was nog meer,
want Schiltz had niet gelijk
toen hij zei dat het maar eens
gedaan moest zijn met al die het-
ze tegen het Egmontpakt. Oe "en-
tente cordiale" zelf vertoonde
van binnen barsten, waarvan men
zich nu afvraagt of de oorzaak
geen produktiefout was, te wij-
ten aan de slechte machine die
het produkt gemaakt heeft, eerder
dan door de slagen die het hulpe-
loze kind heeft moeten ontvangen.
Deze barsten gaan niet enkel over
de inhoud van het pakt, maar ook
over de te volgen procedure. Op
het FOF-kongres vroeg Clerfayt
het inschrijvingsrecht in Meise,
Tervuren ••. En staatssekretaris
Oe Bondt verklaarde dat het in-
schrijvingsrecht onaanvaardbaar
is. Het nachtelijk Egmontberaad
werd daarop verdergezet met nieu-
we besprekingen. In september 77
werd een ministerkomitee ad hoc,
bestaande uit vijftien ministers
en twee staatssekretarissen, sa-
mengeroepen. Later werd nog een
nieuw komitee opgericht waarin
ook de partijvoorzitters zouden
zetelen. Dan kwamen de Stuyven-
bergbesprekingen, wat later de
onderhandelingen in de Wetstr~Qt,
het vademecum, en als voorlopig
slot, de aanvullende regerings-
verklaring in het parlement.
Oe partijvoorzitters zijn zich
zeer goed bewust van deze bar-

sten, die weleens een grotere rerr
op de uitvoering van het pakt
kunnen zijn, eerder dan de kri-
tiek van buitenaf. Oe medicijnen
om deze barsten te lijmen zijn
verschillend: het FOF, dat reeds
tijdens de Egmontonderhandelin-
gen besefte dat het de beste
tijd achter zich heeft, tracht
vast te houden wat het gekregen
heeft. Deze partij wenst hele-
maal geen nieuw gesprek. "Door
de verschillende interpretaties
heropent men de diskussie, en dit
is strijdig met de pacifikatie-
geest van het pakt" (Spaak). Men
wenste nog voor het einde van 77
te starten met de uitvoering van
de eerste faze van het pakt. En
vandaag betwist het FOF het de-
mokratisch amenderingsrecht van
het parlement. Oe Vlaamse par-
tijvoorzitters weten dat de uni-
taire staat wordt gesloopt, maar
beseffen nu ook dat zij daarvoor
toegevingen hebben gedaan die
niet wederzijds zijn. Zij voelen
zich steeds meer teruggetrokken
op een eiland en zoeken daarom
ook de nodige steun die zij in
de eerste plaats bij elkaar vin-
den.
Het triomfalisme waarmee zij de
nieuwe verworvenheden uitbazuin-
den, de ijver die zij aan de dag
leggen om te verklaren dat dit
zeker en vast federalisme is
(Schiltz noemde de verklaring
van Tindemans dat dit pakt geen
federalisme is een tijdelijke
inzinking), en de arrogantie
waarmee zijn én de Egmontopposan-
ten én de parlementariërs én de
pers behandelen, behoren tot de
taktiek om de toegevingen die er
achter schuil gaan te verdoeze-
len. Oe teksten van het Stuyven-
bergberaad dat op 18 januari 78
elnê1igae~werClen siectlt1rop 1
maart vrijgegeven. Manu Ruys
schreef in Oe Standaard dat het
gedrag van de Vlaamse partijvoor-
zitters veel gelijkenis begint
te vertonen met dat van een La-
tijnsamerikaanse junta.
Het doel van de strategie is
de buitenparlementaire kritiek
te breken. Met zeer technische
en ingewikkelde redeneringen
tracht men zand in de ogen te
strooien. Als dit niet lukt, dan
gaat men nog eens terug rond de
tafel zitten, waarna men ver-
klaart dat er een stap vooruit
is gezet, om zo stilaan de kri-
tiek af te brokkelen. Men wil de
"enggeestige kritikasters" tonen
wie de meesters zijn, men wil
hen eerst moe maken, dan in sla
sussen.
Tot hiertoe is deze slaapdrank
nog niet sterk genoeg gebleken.
En niets zegt dat, als deze kri-
tiek verdwijnt, de uitvoering
van het pakt niet zal struikelen
op de barsten binnen de rege-
ringskoalitie, die tot echte
scheuren kunnen groeien. Maar de
ze kritikasters hebben wel be-
reikt dat de partijvoorzitters
worden gedwongen steeds verder
te onderhandelen, want de Vlaam-
se gemeenschap stelt nog vele
vragen bij het pakt zoals het nu
bestaat.
Daarom is het vertrouwen dat het
parlement aan de regering heeft
gegeven geen eindpunt, maar de
voortzetting van een gesprek dat
nog lang kan duren. Oe Vlaamse
studenten moeten daarom ook deel
nemen aan dit gesprek tussen par
tijvoorzitters, parlementariërs
en andere volksgroepen.

Greet Merckx, AVO-KUL

ACADEMISCHE RAAD
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Voor zover nog niet eerder in
Veto apart vermeld, geven we een
summier overzichtje van de be-
langrijkste agendapunten van de
drie laatste zittingen van de A-
cademische Raad.

Omdat de weILlUng~m-i.dde.tenvan de
K.U.Leuven t.o.v. '77 met 1/3 ge
stegen zijn, werd het mogelijk
'het AWP-bestand in beperkte ma-
te (50 mandaten) uit te breiden,
belangrijke onderzoeksprojecten
beter te financieren,de werkings
middelen voor de faculteiten te
verhogen en gemakkelijker de du-
re basisuitrusting te vervangen'

In de richting Pedagogische We-
tenschappen werd een nieuw pro-
gramma Onderowij~kunde uitgewerkt
Het werd op weinig geestdrift
onthaald door de Raad omdat het
voorstel vroeg om een AWP-expan-
sie en eerder in een postgradua-'
te jaar (specialisatie) thuis-
hoorde. Toch hopen we dat dit
prgramma weldra opgenomen wordt
binnen de gewone licentiejaren.

Wel ging de Raad akkoord dat de
Faculteit Psychologie en Pedago-
gische Wetenschappen aan Prof.
~y~ een ere-promotie zou toe'
kennen.

Tegenover de voorstellen rond de
Acade.mi.6che G,'U1den en de Open U-
tUvelL.6äe-U. uitte de Raad heel
wat kritische bemerkingen. Wel
staken in beide ontwerpen een
aantal goede principes die na-
der uitgewerkt dienen te worden.

Er werd nogmaals op gewezen dat
kredieten voor vervanging van de
verouderde ~~che appara-
tuur geen andere bestemming moch-

DE BATSELl ER

veILvotg van p.2 0

HET EGMONTFE~ILLETON

[)îit-rent-de--zaek--van--Pro1'~Oe
Batselier werd door deze laat-
ste een nieuw voorstel tot op-
lossing gedaan.
Er wordt een "begeleidingscom-
missie samengesteld met psycho-
logen, psychiaters •.• van zowel
binnen als buiten de K.U.Leuven
die ten persoonlijke titel aan
die commissie willen meewerken
en het project helpen uitbouwen
en begeleiden. Na een 9-tal
maanden brengt de commissie een
verslag over haar werkzaamheden
en bevindingen uit.
Indien deze voorstellen NIET aan-
vaard worden of indien wordt o-
vergegaan tot een administratieve
degradatie (buitengewoon hoogle-
raar), dan zal Prof. Oe Batse-
lier onmiddellijk de toepassing
van de procedure (tuchtraad) ei-
sen."

ten krijgen !

Uit de reeds voorhanden zijnde
evaluatierapporten omtrent de
be.t~~tnuctuAen van de K.U.L.
werd (door de rector) geconclu-
deerd dat er teveel vergaderin-
gen zijn (die dan nog stroef en
inefficiënt verlopen), de admi-
stratieve rompslomp te groot
wordt en de afstand tussen het
beslissings- en het uitvoerings-
niveau verruimt, dat de benoe-
mingsprocedure m.b.t. het A.P.
te omslachtig is •.• Wanneer de
overige rapporten voorhanden zul-
len zijn, zal naar oplossingen
worden gezocht.

In verband met de ticentlevelLhan-
detingen werd door Servotte een
nota aan de decanen toegestuurd;
daarin werd principieel voorop-
gesteld dat de eindexamens aan
het voorleggen van de verhande-
ling zou gekoppeld worden. Dit
kan worden mogelijk gemaakt door
de eisen - zowel kwantitatief al~
kwalitiatief ~ minder hoog te
stellen, door het programma van
de 2de licentie te verlichten -
met eventueel een verzwaring van
de 1ste licentie -, door reeds i
de 1ste licentie promotor en on-
derwerp te laten kiezen .••
Wat betreft de :th~.iA6tudeJLt.en -
doppe1L.6 werd via overleg van de
academische overheid met 't RVA
bekomen dat alleszins tot juli
'76 studenten in deze situatie
niet-'meer geschorst worden - e-
vëntueel zou deze regeling ook
blijven gelden voor zij die nu in
de 2de licentie zitten. Hun nako-
mers moeten alleszins niet meer
op deze 'gunst'maatregel tellen.

Dit voorstel werd door Oe Somer
(en de meeste decanen) niet aan-
vaard omdat hij niet kon dulden
dat mensen van buiten de KUL in
die commissie zouden zetelen -
hetgeen afbreuk zou doen aan de
bekwaamheid van de Leuvense pro-
fessoren.

Nieuw is hèt argument dat Steven
zijn leeropdracht niet (behoor-
lijk) uitvoert - alhoewel decaan
Van Dievoet beweert dat hij nooit
klachten daaromtrent vernomen
heeft.

Het buro van de Academische Raad
zal een onderzoek omtrent dit
laatste feit instellen en de mo-
gelijkheid zit erin dat Steven
dan tot buitengewoon hoogleraar
wordt benoemd.



KTIVIT

Wegens de Paasvakantie en het geringere aantal akt1v1te1ten in Lewen
is er bij dit nurrrnergeen aparte "Aktivit1ps". Hieronder worden d
aktiviteiten opgenomen tot 17 april.

20.30u: Ktah6ie~ ~onc~: PANVORA
EN CANTILENE, .tlt 't Stuc. O.l!.g.
'ul...tuUM.a.a.d. 80 (.~teunkaaJLtelt :
-20, CJP en TTT: -10)

.to.t 24 ma.a.'Lt
12-19u: Ten.tooI16tel..U.ng: BEELV-
HO(J(~KUNSTen N.IBACHTEN dOM ze-
den KULe.uven bt de pauzekame.'l
ü.w.llbouw W,(j~bCgeC;'Lte t. Le.t.tv-
·'len (B.U.jde. 1I1Mm6UtJr.aa.t 21).
gll.a.Û6 •

20u: kla4~ie~ konc~: JOHANNES
PASSION (J .S. Bach) ,(n de. kapet

van het H. HaJt.t..i..MU.tuu.t (Naam6 c.-
6tecltweg 355 HevVt1ee) mv C/~·
tine Ua.'lvelj, fUa. BoUen, Roland
Bu6Il(!1~, PetM Je66u, BeMlvld
KlLUij6elt, Henk smU, kaalt van hl!À
LenrnenûMt0tuu.tj algemene le-i-
d,(ng: Paul Sc/lOUae,..'Lt. Pf.aa.t6 be-

kiltg 016/23.39.67. PlUjun:
200-250 (2de .'lang), 300-350 (I
6te /tang) •

20u: VOR}.f1NGSVERGAVERINGN.i.e,w...:e
8Jwg ,(11 't Stuc.

VINSVAG 21 MAART
20.30u: PopkcJltcC;'Lt TYLA GANG, .{lt
de G-'LOte Aula. Oltg. KuLtuuJv'laad.
100 (6te.unRtuVLten: -20, CJP en
TH: -10)

20u: FUm: UNIONMAIVS (J.ReiclteJl.t
u~a) met aanstuctend debat nrnv
laJLijke CoUe, Leen ven Vamn
(abvv) en ACV-mUUante .il1 A. V.

~01.12. O,'lg. VAF-Le.uvcn Cn VItOU-
l(,'en/tu~. 40 6·'l.
20u: VORJ.IINGSVERGAVERINGAIB {lt
'.t Stuc.

20.30u: Toneel: MIJN BOOG ZET I
IN VE (''CJLKENdOM Ve V.'Lije Ruim-
te .<.11 't stuc. O''lg. KuULLuMaad.
80 6''l (.6te.unlutaJr..ten:-20, CJP en
TTT: -10).

20u: Film: L'HEURE VE LA LIBERA-
nON (H. S.'lOU![ -Ubanonl .in A.V.
01.12. Oltg. VAF-Le.uven en VIWU-
wel1/~. 40 _
20u: Kla..6ûek ~Ol1cc;'Lt: JOHANNES
PASSION (ûe maandag 20 maaJttl

VONVERVAG 23 MAART

20. 30u: Folk: S(:}AN ARCAVE in '.t.
Stuc. 01t9. Kut.tu~~d. 60
(.6.teunkaaJr..ten: -20, CJP en TTT:
-10)

15u: Film: ANVREI ROUBLEV (A. TM
kov6~ - USSR) op 86.te v~dio-
pin!) N-iew.obowlI l'li.j~beg
Le.t.tC;'len. 01t9. KVHV-Kul...tuUlt m
{nte..idi lIg doo« P'W ~ • Voo.l!.deck
25 61t.•
Ilu: ~.tko.ues
LYSE ECONOMIQU
ouehs: In Hand
O,'lg. PoteR.

ZONVAG 26 MAART

15u: Poppen.tItea.teJr..: VE KI KERI-
ISTEN dOM BKr en R. Van het

G-'lOelteJ,JJOud, in '.t Kc;~ouwhe. 30
(CJP: -5)

RXISIIE ET
dOM p.'lO6. S.
.6ko.t, lok. 00.10

20u: VORJ,IINGSVERGAVERINGAIS ..tn
Stuc.

ZONVAG 2 APRI L
ISu: Poppen.tItea.teJr.: V
LEN VAN VE GRILLENKONI
Tap.toe (Gent) .(11
30 6·'l (CJP: -5)

20u: MEVlKA-REVUE .in de. Stad6-
.sc IWUJ,(,'bu,'lg. VooltveJr.koop kaaJr..ten:
Me.d<.lut-bM.

(û('. I I a1)lt,[t.).

(wegwijze,. >
·iJ •

V,V,S,-KONGRESSEN
De VVS-kongressen gaan onder vol-
gende modaliteiten door:
1. Programmateksten: de programma'

te~sten van alle op~omende
strekkingen (zowel regionaal al
nationa_al)__!!p_eteotell.laatste 0
15 april ingeleverd zijn op het
nationale VVS-sekretariaat. Er
wordt gevraagd, naast het volle-
dige prograrrrna,ook een samenvat-
ting van 1 bladzijde binnen te
brengen (voor publikatie in de
Roje Reu). Om eventuele moeilijk-
heden te vennijden worden de tek-
sten best aangetekend opgestuurd.
2. Data: de regionale kongressen

gaan door op 24, 25 en 25 april
(juiste datum en plaats per cen-
trum wordt opgegeven in een vol-
ende Roje Reu). Het nationale
.ongres heeft plaats op 29 april.
3. Geld: het tendensprogramma

wordt gedeeltelijk door VVS ge·
dragen. Nationale tendensen zijn
deze die in minsten 4 van de 6

(Antwerpen. Brussel. Gent.
ortrijk. Leuven) opkomen,

de bijdrage
van de kosten met een maximum van
2000 fr. Regionale tendensen zijn
de andere; ook zij krijgen 25% •
~et een maxim~ van 300 fr per
centrum. Het spr
de kosten met bewijsstukken (pro-
pagandanateriaal. fakturen) moe-
ten gestaafd worden. De betaling
gebeurt achteraf.
4. Reglement: het kongresregle-

ment. goedgekeurd op de kon-
gressen van 74. ligt ter inzage
op het VVS-sekretariaat. en zal
ook tijdens het kongres kunnen ge'
raadpleegd worden.
Alle andere mededelingen i.v.m.
de kongressen gebeuren uitslui-
tend via de Roje Reu.

VVS
Oansaertstraat 76
1000 Brussel

In de mate van het mogelijke zal
Veto de kanoreeeen voo)'af en ach-

otaen - nvdr.

SOCIALE EN HUMANITAIRE STAGES VOOR STUDENTEN IN ONDERNEMIN'
GEN
Om studenten kennis te laten ma-
en met een arbeidsmilieu. en in

toepassing van het "Onderling
Hulpbetoon- en Opleidingsplan ~r
Studenten" ("plan BOZIC"). stelt
het Universitair Comité voor Soli'
dariteit. in samenwerking met de
RVA studenten in de gelegenheid
een SOCIALE STAGE door te maken.
met dezelfde arbeids- en loons-
voorwaarden als de arbeiders.
Oe duur van de stage is 3 weken
(dus zeker geen vakantiejobI). men

BLOKWEEK IN ANSEREMME
Studenten die van de rust en de
stilte van de omgeving van Anse-
remme willen genieten om te stude'
ren. en dat samen met anderen wil,
len doen zodat er tijdens de rust·
pauzen al eens een gesprek kan
loskomen of een prettig spel. een
wandeling. om te'ontspannen. ~un-
nen van zondagavond 26 maart af
ot en met 1 april (~2u) terecht

moet minimum 18 zijn en kandida-
turen moeten via daarvoor bestem-
de fonnulieren ingediend worden.
I.v.m. aard en plaats van bedrijf
wordt in de mate van het mogelij-
e rekening gehouden met de keu-

ze van de stagiair.
Formulieren zijn te verkrijgen op
het A.S.R.-sekretariaat.
Verdere informatie:

Universitair Comité voor
Solidariteit

ongresstraat 40
1000 BRUSSEL
021217.36.71

(26 MAART - 1 APRIL)
n .otel Britann. Je te Ansererrrn

Begeleiding: Annelies Coebergh en
leden van de Werkgroep Anseremme.
Inschrijven vóór 24 maart op het
sekretariaat van U.P.

J. Stasstraat 2
3000 leuven
016/22.68.08

ITECO: ORIENTATIESESSIE VOOR VRIJWILLIGERS-ONTWIKKELINGS-
WERKERS
Op 7 (vanaf 18ul tot en met 9 a-
pril e.k. organiseert ITECO (In-
ternationale Technische Koöpera-
tie) een oriêntatieweekend voor
vrijwilligers-ontwikkelingswer~s
in Opwijk (Ontmoetingshuis. Kloo~
terstraat 40).
Dit weekend vormt hot eerste luik
van de vertrekcyclus van Iteço~
Deze cyclus is ingericht voor die
mensen die verder de weg opgaan
naar een eventueel vertrek toe.
Oe kursus sluit aan op de basis-
kursus waarin de algemene samen-
levings- en ontwikkelingsproblema'
tiek besproken werd. Het is dan
ook aangeraden eerst de basiskur-
sus gevolgd te hebben.
Oe inschrijving wordt slechts ef-
fektief na overschrijving van de
doelnemingsbijdrage (700)aan Ite-
co. en kan tot 24 maart e.k. In

de prijs is begrepen: inschrij
ving. maaltijd en verblijf. doku-
mentatiemap (Iteco wenst niet dat
de deelnemingsprijs iemand zou be
letten deel te nemen aan de kur
wie hieromtrent moeilijkheden
heeft. kan een gemotiveerde a
vraag tot bijdrageverminderin

uren. )
Voor deelname rrDot men-mil
jaar zijn. zich ertoe verbinden.
alle aktiviteiten mee te maken en
de overnachting als een verplich-
ting aanvaarden.
Oe ingeschrevenen ontvangen een
gedetailleerd programma en een
verminderingskaart voor de spoor-
egen.

Verdere informatie:
ITECO
Oude Houtlei 19
9000 GENT
091/23.28.95
rek.736-4020264-66

EGMONT-STUYVENBERG-DOSSIER
CVP-JONGEREN STUDENTENPLOEG KULEUVEN

In een brochure van 21 bladzijden
brengen de CVP-Jongeren Studente~
ploeg KULeuven bemerkingen op het
Egmontpakt. Vier stellingen bepa-
len de visie op het pakt: 1. de
orrrnunautaireopvatting van de

onderhandelaars is voorb~ge
streefd; 2. door de storende tus-
senkomst van FOF-8russel worden
onderhandelingen over een volwaar
dig federalisme onmogelijk; 3.

het tijdstip van de onderhande-
lingen was nog niet opportuun,
4. de Vlaamse partijvoorzitter
hebben het kontakt mot hun ba-
sis verloren. Oe brochure is zo
samengesteld dat op de even blad-
zijden de uittreksels van het
pakt en op de oneven de bemerkin'
gen staan. Verkrijgbaar bij:

CVP-Jongeren KUleuven
Parijsstraat 42
3000 Leuven

VETO
KOPIJ
Veto 15 (verschijnt rond 17 april)
artikels. reakties e.d.: tegen

andag 3 april om 12u op 't
Stuc.
ToeliChting en data voor aktlvi-
eiten tussen 17 en 30 april: ABONNEMENT

tegen vrijdsg 7 april op 't Stuc. volledige jaargang 4: 150 fr (100
Ve.to .16 (verschijnt rond 1 mei): met steunkaart Kultuurrsedl

rtikels. I"eakties e.d.: tegen jaargang 4 vanaf nr.g: 100 fr (7
naandsg 10 april om 12u op 't met steunkaart Kultuurraad)

a. Stuc. los nurrrner:15 f
. ~------------------------------------------_...,_--------------- 'le~-

REDAKTIE
Ve..to IS:
Ve.to 16:

ndag 20 maart
ndag 17 april,

om 14u op de 1st
van 't Stuc.

lko
verd.


