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Het "Leuvense" gedeelte bevat drie gl'Otebrok-
ken: Een analyse van de studenteneisen in de
jarcn zestig en een vool'stelling van de voo:r-
naamnto orqameatriee die el'bij betrokken !Ja-

; in de TTKU'ge- alD l'efel'enticpw1ten - een
olgic van de geboul'tenissen tussen 66 en

68 (vooral: "Leuven Vlaams"). Een tsscedo on-
dordeel. ia de ontt.Yikkeling na 68, die in ttJe
al'tikelc wol'dt weol'gegeven. Een-dcl'dc luik
gaat in op een specifieke studenteneic, dat
nog steeds een teel' punt vor.mt: de incpl'aak;
wat wal'en de eisen en !Jat in el' van gewo1'den.

Niemand van de huidige ntudentengenemtie
heeft de ~estigel' jal'en echt meebeleefd. Toc}
duiken el' t>egeLmatig feiten en data uit die
jaren op uit het intemationale gebeuren~ die
en vandaag de dag soms niet goed weet thui

te brenqen, Daarom uordt: Cl' in de marge van
de volgende bladZijden een kl'onologie van bc-
lang1'ijka gebCUl'tenioDen uit de intel'nationa-
Ie l'evolte weel'gegeven.
Ze is een konkratc il'lustmtia van een aantal
karakePiotieken die de beweging van de zesti-
gel' jal'en kcnmel'kten; deze zetten we in een
eel'ste bijdrage op een Pijtje.
Tenslotte LYillen wc de aandacht veetigen op
een aantal publikatieu en film~, die hande-
len OVOl' de l'Cvoltejal'en.

Dit nummel' is geen gestroomlijnd geheel; vel'-
schillende visies en analyseo komen in de Q1'-

tikela aan bod. J.Jaal'de l'cdaktie meent hiel'-
mee de nodige elementen te kunnen áanbl'engen
om de uitbouw van een otevige etudenienb
(Ji:ngin Leuven te bevorderen .•
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DEDAGENVAN e8
Op het laatste l'egionaal Lcuvon3 VVS-kongl'es zat het de vel'tegenwooroigel's van de opYNmende
ploegen blijkbaal' LJel!Jat dwal'o dat el' in 1978 geen enkele se1'ieuae akt'e is geweest; dit na
een P' '1'1:odPdat el' elk jaar wel 1G6n of meerdere akinee warden qevoerd.
Voor vele aktieve studenten kan het '*l fl'uC't1'P1'endzijn om, preei; G t -'enjaar na hét: studenten-
revot.te jaar , met een meerderheid van "tamn. ' studenten te maken te hebben, hoewel niemand van de
hu.id·ge studenten '68 zelf meegemaakt heft. Toch opookt mei '68 door de h""fden.
~ien jaar geleden ws dat "epook van de studenten dat oveY' de LJCY'eldwart" '. CoJzn-BenditJ de
c cneqez inde bundeling van krachten door de jongeY'{m om de oude maatschapp:'j 'u.ideUjk te maken
dat het zo niet meeY' verder kon: de betutteling, het onmondig houden, de auL>Y'iteit door de
oveY'heden uitgeoefend op de grote delen van de bevolking. Daal'tegen p1'~testeeY'de men, kwam eY'-
vooy' op GtY'aat, met !.Ji::;selendGukses, maal' eensgezind.

Hoe kon die eensgezindheid toen tot stand ko-
men. is de vraag die men zich vandaag stelt.
Want er zijn genoeg toestanden die mislopen.
die veranderd moaten worden. Weinigen zijn
zich daar ni.ét van bewust. Maar ook zij. die
er aktief wat aan willen doen. zijn gering in
antel en zoeken naar wegen om een grote bew~

ging hierrond los te kri.jgen. De kracht. de
bundeling en de eensgezindheid ontbreekt. Hoe
het zover is gekomen. m.b.t. het Leuvense mi-
lieu. lees je elder in dit nummer.
Hieronder willen we enkel een aantal kracht-
lijnen aangeven. die het "sukses" van de bewe'
ging in de zestiger jaren bepaalden.
Feitenilateriaal uit de zostiger jaren. ter il·
lustratie. tref je aan in de "Kronologie van
de jaren '60". verder in dit nunmer .

DE NIEUWE GENERATIE
Een aantal faktoren maakten dat de studenten-
enoratie van de jaren zestig er morkelij

Ooze evolutie werd mo6elij~ door de kinder-
"boom" (een plotse sterke stijging van het
aantal geboorten) na W.O.!!.
Maar vooral de ekonomische bloei en de daannee
gepaard gaande verbetering van de sociale si-
tuatie van de arbeiders (loonstijging. socia-
le zekerheid. werktijdverkorting) speelden
sterk door.
Niet alleen had de industrie en de uitbrei-
dende administratie nood aan hooggeschoolde
kaders. maar door het geloof in de onbegrens-
de groei van de welvaart. meenden vele ouders
dat er een verzekerde toekomst weggelegd lag
voor hun kinderen. indien deze hadden gestu-
deerd; voor minderbegoede families was er de
mogelijkheid om beroep te doen op overheids-
tussenkomst voor de studie.
De langere studieduur stelde vele jongeren
in staat zithzelf te ontwikkelen en in I~n-
takt te komen met verschillende stromingen.

De universiteiten waren echter noch materieeL
noch ideologisch opgewassen om de grote aan-
was van studenten. voor het eerst afkOMstig
uit diverse sociale bevolkingsgroepen. op te

vangen.
Voorheen hadden de uniefs hiermee niet te
kampen gehad: zowel proffen als studenten be-
hoorden totdantoe tot hetzelfde kleine selek-
te mil eu van de "happy few".
Maar ondanks de nieuwe sociologische realiteit
van de uniefs. bleef het instituut universi-
teit vasthouden aan haar elitair en aristokra'
tisch karakter: de onderwijsmethodes werden
niet aangepast met als gevolg massa-onder-
wijs. hot gezag van de leerstoel bleef onaan-
getast; slechts de top van de universiteit

nam beslissingen m.b.t. de organisatie
universiteit. zowel binnen de kolleges (onde
wijs. onderzoek .•.) als erbuiten (huisvesting
van jongens en meisjes apart. voorafgaande
toestemming voor studentenmeetings ..•).

HET ONGENOEGEN
Het ongenoegen dat in de zestiger jaren tot
uitbarsting kwam. school al langer bij de jon
geren.
De oorlogsgeneratie had h~~r wereld opgebou~~
met hààr waarden (waarbij materiöle vooruit-
gang centraal stond). De Koude Oorlog-mentali
teit en de verovering van de welvaart bepaal-
den de VOlwassenen-maatschappij en leidde tot
verstarring. zonder uitzicht op alternatieven.
In deze samenleving kwamen de jongeren niet
aan bod. ze hadden geen inbreng. voelden zich
onnuttig. werden betutteld en moesten gehoor-
zamen aan de volwassenen.
Aan deze vastgeroeste en kreetiviteitsloze
maatschappij hadden vela jongeren geen bood-
sctap meer; zij keerden zich ervan af of er-
tegen.
Sommigen vluchtten weg in een eigen leef~e-
reld van drugs en mystje~. Anderen vormdenl
groepen die de "goegeme lte" met hun motors
en vernielingsraids de stuipen op het lijf
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aan
moest
houden;
fIl.eerbij

og niet ingeschaKeld in de enggeestige vol-
wassenenwereld (het "KlootjesvolK"). begonnen
jongeren in te zien dat de daden die de auto-
riteiten - praKtisch zonder KritieK bij de
bevolKing - stelden. indruisten tegen een
principiëel rechtvaardigheidsgevoel: atoombe-

pening. onderdrukKing en diskriminatie. oor·
log ... De Kwaliteit van het leven en de waar-
de van de mens als dusdanig werden onderge-
schiKt 2emaall.tal lngenomen posities en

de u"iversitl~~~n Jroeide bij de studen-
ten de wil om onafhanKelijk en autonoom een
rol te spelen aan de unief en in de maatscha~
pij (de eerste syndill.alistischebeweging op
het einde der vijftiger jaren). Inbreng in de
organisatie en struKtuur van de universiteit.
inspraak in het maatschappelijK leven waren
undamentele demoll.ratischeeisen. die gesteld
rdan .

Dit stootte op de onwil van de overheden. die
hun gezag en autoriteit niet wilden prijsge-
ven; hierdoor maaKten zij zonder ~oorden dui-
delijK dat ze de jongeren. en vooral de stu-
denten die het meest bewust waren geworden.
niet au sérieux namen.

DE SPONTANE REVOLTE
~an de universiteiten werden de studenten het
oeu om steeds maar tI ) muur van onbegrip
n autoriteit te bot! n. lor de overheid en
de buitenwereld. die n:L wilde luisteren naar
de jongeren en geen begrip voor hun strevin-
gen konden opbrengen. braK plots de uiterlij-
e revolte los.

So~s onbeduidende zaKen. maar steeds een mani'
festatie van de hooghartige houding van de u-
niversitaire overheid t.o.v. de studenten.

n de lont aan het kruitvat.
van een relatief

·nl'ë!Oht1m _fl-hi~oor
studentengc~eenschap werden aanvaard.
revolte was spontaan en anarchistisch in
zin dat de studentenaKtie op korte tijd

tot een hoogtop~nt Kwam. zonder dat er in de
studentenbeweging een echte aKtie-traditie be-
stond. Zonder veel diskussie. zonder veel
planning werden akties doorgevoerd. die vlug
door een groot deel van de studentengemeen-
schap werden gesteund. Hoewel niet alle aKtie-
voerders zich bewust waren van de volledige
toedracht van het KonfliKt. werden zij aange-
grepen door het feit dat er eindèlijk iets g~
beurde en dat het tegendeel van de vermeende
onmondigheid kon gemanifesteerd worden.
De studentenleiders spaarden zich echter tijd
noch moeite om op meetings en publill.atiesuit
te leggen waar hun protest tegen gericht was:
tegen de autoriteit en voor demoll.ratisering.
n. hoe vaag deze termen soms ook bleven. het
waren de begrippen die de bevrijdingsdrang
- al zo lang onderdrukt - verwoordde.
Alle opgeKropte energie kwam naar buiten en
leidde tot. bij jongeren. nooit voordien ge-
zi.eneManifestaties: boycots. teach-ins. be-
zettingen. staKingen. sit-ins en aanvallen op
gebouwen die als s~bool golden van de onder-

HET EISENPROGRAMMA VAN DE LEUVENSE
STUDENTENBEWEGING IN DE ZESTIGER JARE
Bedoe'Ling van dit artrikel: is te peilen naaI' een aantal: pl'Og1'Q17l11(1puntenvan de Leuvense studanten
tien ,iaal' qeleden, In een ander ar-t.ikal: eul/len tJe ingaan op de houding van een aantal vO.l'enigin-
(Jen. In dit artrikel. beperken wc ons tot de univcI'::Jitail'e problemen .. Wemaaktien hoofdzake'Lijk ge-
bpuik van enkele seminaries die de standpunten van Ons Leven (KVHV) en Universitas (onafhanke-
'Lt',ik pI'o(J1'essief studentenblad, aanvankelijk meel' kul.tureel., maal' na l!1C.'i meel' de univereitai.
en po'Litieke toer opgaand) om 1'1 neen aevie etudenteneicen +oI'mU'LeeI'den.

OVERHEVELING VAN DE
FRANSTALIGE SEKTIE
NAAR WALLONIE

van 9 cpr~l 1965 op de universitaire
nsie ontsloot de grendels voor de Leuven-

n Brusselse uniefs. zoals die bepaald wa-
door de wet van 12 augustus 1911. en waar

ide zich buiten hun eigen ar-

Do studentenb
had geen vaste struktuur - integendeel: \>/is-
selde regelmatig - of geen duidelijke ideolo-
gie. Dit anarchisme. gericht tegen de autori-
teit en de onderdrukking. maakte enerzijdS d
kracht uit va~ de revolte omdat iederee~ er
zich in thuisvoelde ~do "feestroes"], maer
beteKende anderzijds ook haer zwakte: het
plotse en euforische karaKter van de revolte
bood geen garantie voor eon lange aktie. die
zich - op een aantal resultaten na - blijk-
baar aandiende. gelet op de onverzettelijk
en harde houding van de autoriteiten.

Een aantal mensen. die vaak de stuwende I<,rach
achter de revolte waren. zochten dan ook naar
een steviger f'undëmant voor do aktie. Door
het kontakt met andere bevolkingsgroepen en
door het inzicht dat 0011. die in eon gelijkaar
dige situatie zitten. gingen zij op zoek naar
de mechanismen die de samenleving bepaalden
en wilden hieruit de nodige lessen halen om
hun strijd een duidelijk gezicht en stevige

een voortgezette strijd on
chterban hiervan voortdurend

smolt de aanhang weg.
op politieK ge-
n stonden en dE'
r niet konden

De studentenrovolte van do zestig
voorbij.
Hoewel zij
heeft kun~en r
tenbeweging van de vol2ende jaren haar auto-

Zijn voor
rrm

BI'onncn:
Bie publ.ikatrieo achtieraan in dit nunr7le1'.
Tevens verden gegevene gehaa'Ld uit o.a. "Aktu-
eel", BRT-1 midda~editic, 10 mei 1378; "Zo
piepen de <iO!1gen",BRT-l, 1;] mei 1978; Debat
ovel' de ~tudentenbetJCging, gco1'!JanicceI'd dool'
D.A.F. en V.V.S., 2~ apI'i'L 1978.

(1 )

go seKtie te Leuven en 2. opriChting van de-
zeIfde lI.andidaturonals in Leuven te Ottigni""
(kanton Waver).
De akti

rondiss ent moch Brus-
n Leu-

schappen
De inrich

I'e-
studentenbevolking mo-

maKen. En inderdaad. het wàs wenselijK
aire UCL te demo I'.rJti ser-en. Slechts
n de mannelijke (Sn3.5~ van do vrouwn-
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lijke UCL-studonten waren uit arbeidersgezin-
nen afkomstig. Toendertijd lag dat voor d
UL al 14,6~ en 3,5~.

Ook zou door de overheveling het niveau van de
lmurprijzen zakken en zou de overheveling een
'fficiänte coeialo politiek vanwege de KUL,

goricht op de werkelijke belangen van de Vlaa!l"
lIr1nnt: .. n .. """"<>n",,hAn_ mn.. nl11k. mIlkHn.

eis voor een demokratricche unief werd door
steld. In Onc Leven werd

Leuvense unief een "aristokratische univer-
siteit" genoemd. In alle geval ging het om
een niet zo eenvoudige materi.e. Oe interne
strukturering van de universiteit van Leuven
was een nogal ingewikkeld spul (waarop w
hier onmogelijk kunnen ingaan). In alle geval,
On:: Leven vond dat er een "centralisatie van
de planning en een deeont ral.ieatn.e der ba-
::luitvor'lTting"tot stand zou moeten komen. Wat
ze er precies mee bedoelden wisten de studen-
ten gewoonlijk niet uit te leggen, zodat het
bij nogal vage ideeën en voorstellen bleef.
Belangrijk alleszins .in de eis voor een demo-
kratische unief waren het medezeggingschap en
het medebeheer. Tussen beide zit een gradatie
verschil: medezeggingschap hield gewoon in dat
de studenten hun mening konden uiten; medebe-
heer betekende een aktieve inbreng in de pral-
tische en financiële organisatie van de unief.
Zoals steeds bestonden ook nu diverse stref-
ingen binnen de studentenwereld en namen de

studenten oo~ hier uiteenlopende standpunten
in ... Na 1966, in de radikale periode dus,
kwam het med,!beheer Lluidclijk naar voren en
liet men het medezeggingschap doorgaans als tE
gematigd liggen.
In het algemeen stelde de eis "voor een demo-
kratische unief" een zo komplekse materie
voor, en bleven de studentenvoorstellen zo
weinig konkreet, dat de akademische overheid
hem met zwier negeerde.
Een ander thema was de demok1'atisering van
het onde~js. Het centrale probleem: hoe
moet de stijging van de studentenbevolking ge-
paard gaan met een evenredige stijging van
het pe~centage kinderen uit arbeidersgezinnen:
In de zestiger jaren (nu natuurlijk (?) ook
nog) waren de arbeiderskinderen duidelijk
zwaar ondervertegenwoordigd: 7,5\ in 1954 en
14,6\ in 1966.
Een aanzet tot "demokratisering" was de op-
richting bij de wet in 1954 van het Nationaal
Studiefonds, waardoor studiebeurzen werden
toegekend aan kinderen uit gezinnen met een

inkomen dat een bepaalde grens niet over-
schreed. Oe gedeeltelijke dcmokratisering die
zo tot stond .,~ rldeed de radiklliere stu-
dentengroep n~ ,ûn een deel van de studen-
ten begon de I 1 "studie loon" te stellen. De
rgumentoring was o.u. de volgende: een stu-

dent mag zijn vader geen financiële overlast
bezorgen; de maatschappij 'investeert' een beo
drag in die student met de bedoeling dat deze
later voor de maatschappij zal renderen. Ou
moet de student beschouwd ~ r en als produk
lief ucrkneme1' voor de ctaat, Jus moet ie b
taald!
Dit radikalere deel van de stuOentenbevol~i
eiste een gelijk studieloon voor ölle studen-
ten, te halen uit een meer-belasting van hog
inkomens. Ze wilden immers niet een soort
studieloon-aalmoes, omdat de ctudent moest ge
zien worden als onafhankelijk intell hu- 'el
arbeider in dienat van de maatochapp ',',

VVS (Vereniging van Vlaamse StudentLr., aan-
vankelijk voorstander van de eis "studieloon",
liet deze "onrealistische" (P) eis vanaf 1968-
1969 vallen en opteerde vanaf dan voor een
betere toepassing van het beurzenstelsel. Des-
ondanks bleven bepaalde groepen studenten voor
een globale studieonkostenvergoeding , 1.p. v ,
aalmoezen door het Nationaal Studiefonds toe-
gekend.
Een belangrijk stuk van de demokrat1sering was
de arqani eatrie van de sociale eektor (huisves-
t 'r : :amillo Torres e.a.; voeding: Alma's
I •• ; rtuderrtendckt ar , sociale dienst; enz , l .

,. nogal technisch probleem kunnen we hier
niet ingaan. Vermelden we slechts dat de huis-
vesting de grootste aandacht kreeg.

PROBLEMEN IVM.
DEMAATSCHAPPELIJKE
ROL VAN DE UNIEF
Niet alleen de strukturen van de unief, maar
ook het beqrip "univerciticit:" zélT ward nu ge-
kontecteerd. Welke rol heeft de universiteit
als "hogere" vorm van onderwijs te vervullen?
Heeft de unief als taak een elite van gespeci·
aliseerde vaklieden op te leiden of moet ze
méér zijn dan een gespeCialiseerde beroepo-
school?
lInivercltas behandelde het probleem geregeld.
Het blad vond dat het wetenschoppelijk onder-
wijs efficiCnter zou moeten worden, en meer
op de praktijk gericht. Het monito1'aat diende
veralgemeend en er werd aandacht gevraagd voor
on herziening van het ekcamencyste~~ (de wil-

lekeur van proffen t.o.v. studenten moest ver-
dwijnen). De studenten hekelden ook de ideolo-
gi8che verzuilinJ van de uniefs, die een onno-
dige verspilling meebracht.
Het werd vooral SVB (StudentenVekBeweging) dat
op deze thema's veel radikaler en konsekwent er
antwoorden ging ontwikkelen: "onze" universi-
teit is een elite- of klasse-universiteit en
de radikaal-progressieve studenten eisen een
unief ten dienste van de arbeiders!

Tenslotte bekijken we ook even het thema van
het pluralisme. De unief van Leuven was/is
een katholieke. unief. Dus werd/wordt de ople.·
ding vanuit een kristelijke levensbeschouwing
gegeven zodat elke student die in neerdere
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KRONOLOGIE VAN
«LEUVEN VLAAMS ..
Deze bijdrage ove1' 'GB zoe1-.tniet zuz.Je1'alle
mogelij1-.e vel'bandan te leggen tussen de ge-
beu1'teniscen, maal' wél een aele1-.tievan de
V001~aam3te feiten uit die periode op een ~
tje te zetten

r.ORTE VOORGESCHIEDEInS
19G"-1J54
In de V.taam6e en Wa.al.6e fvUngen v-Utdt de .i-
dee van a6ltaJUng van de k.a.rtcüda.twlen naaJl de
pllov-Utc-<.u .ótgang.
-,nr!V(.;'It...er1965
Wo.ä:lLUt, een Wa.al.6e pM6, Mept de .wee van
de "olievlek 8It.u6~el" op, d.w. z. een FJt.a.n.6ta.
lige dlUehoek 8It.u6~el-Wav~-Leuven. H.i~op
volgt een he6Uge lL~e van de VlamUtgen:
op 15 decemb~ komen zowat 4000 ~.tuden.ten op
~tJr.a.M..
LEUVLtl OP WEG NAAR !'EI (?) 66
1965
21 december
HU ep.iAkopa.a;t komt -Ut Mechelen b.ijeen e~ be
vuUgt de eenhe.-i.d van de wUvelL6äeil.. Hu
beht6t een ~.tucüekorrm.i.6~.<.e (naaJl de naam van
de VOOILz.Ut~ de Kornm.i6ûe Leeman6 genoemd)
mU hu ond~zoek naaJl een helL6.tJw.h..tuILeM.ng
van de wUe6.
1.,66
januari
EIL wolLdt veel geCÜÄku.6ûë~d ov~ de b.i4-
~chop6v~k.l.aIr.Á.ng en ov~ de kelL6.t6peech van
lLektolL Vuchamp6, cüe ~ een andene: menbtg
op nahoudt. •

28 januari
Ve Korrm.i.6ûe Leeman6 es .w een dubbelz.&m<.ge
~6e~ gu.talt.t. Volgenó ha.aJr. 5 V.taam6e Leden
.i.6 hu plUnc-<.pe van de oveJr.heve.Ung naaJl Wa-
v~ du.tdeU.jk guteld, volgenó de Waal..6e te-
den van de kornm.i6~.ie moU dit nog ond~zocht
vonden, VOM m-iddel van ~chofuta.k.htgen (28.1)
pllotut~en de ~.tudenten tegen al dit 6001Lt
duÁÁt~en tOe6.t.a.rtden. Ze buttU..ten .w algeme-
ne 6.ta.k.htg te gaan va.na.6 maaJLt a1A de p"..oble
men IÜU opgelo~t gelU1ken. Ve Wa.al.6e ~.tu.den-
ten vlLa.gen een velLtege.nwoolLcU.g.wg van hun a6-
gev~den ~n de ~ommK4~~e.

februari
EIL ûjn geen glLoo.t6cheep6e ak.t.i.u, mtU1lLwel. I~
veel klehte ~nc.tdenten en 60/11.6 vatse. geJr.LLch-
ten om de Vl.an0tgen tegen de Walen op te 1Ut-
~en. Vä zO/[!Jt VOOILeen gupa.nnen ~6e~. Van
~.tu.dentenûjde WOlLdt de algemene ~.ta.lU.ng te-
9en de Kornm.iAûe Leeman6 .tot na. PlL6 en uil.g e-
~teld.

maLrt-april
We~ ûjn ~ geen glLote ak,û.u, mc:uvt van
Wa.al.6e ~.tuden.tenu.jde beg.<.n.t men ûch vJtagen
te ~telten ov~ fuut ve...U...ighe.-i.d. OndeJL.tu.6~en
velL6ch.i.jnen -Ut de lvumten voonai: llILUkeh
'mU de menbtg van velL6chUl.ende pM6UMlLen.
Ve ~.tu.denten blijven cmchten op de lLuuUo.-
ten van de Kornm.iA~.ie Leeman6.
23 april
Inzake telLlLi.tolL-iale eR.4pan4.ie neemt de Kom-
mi...6ûe Leeman6 geen bu.e.,u,~.wg. Ve 5+ 1 Vlaam-
~e teden wen dat tenmUl.6te de ~en
wolLden oveJtgeheveld. MtU1IL, ond~ dlwk van de
deka.a.n., w.i..jzen de 5+1 Wa.al.6e leden elke vea-
andeM.ng a6.
2-;' mei
Ve onvlLede cüe -Ut ~tu.den:tenmi.ddenó heelL6t
komt tot uU.Utg -Ut een algemene ~ta.k.htg.

1'3mei
Ve b.i4~choppen en de a.dv.iukornm.i6ûe Leeman6
komen ~a.men. Ze bultU..ten 1. Rome te Jt.a.a.dple-
gen, 2. geen IÜwwe ~.tJw.h..tuILen, geen ovenhe-
veU..ng van de FIUl.n6:t.aüge HkUe en geen 1lLl-
tonom-ie VOOILbe.-i.de .taa.l..6teheh.

15 mei
Op de .ópoedveJtga.deM.ng van KVHV en hu FaJwl.-
teil.enkonven.t wolLden de bu.e.,u,~-Utgen van de
b.i4~choppen voUecU.g veJlmlLpen.

16-17-18 mei
Ke;t;Ung van be;tcg.wgen. Ve le.-i.de1L6 van de
~.tudentenbeweg.wg nemen allemaal geU.jk ont-
~tag.
21 mei
V.taam6e en Wa.al.6e ~.tuden:ten p.l.u6 wuenóchap-
peU.jk pelL60neel komen .6a.men en beILUke.n on-
deJlling oVelLeenóte.nm.ó1g OveIL de uä.blLUcUng
van de wUe6 en OVeIL de moda.U..teil.en van een
geludeU.jke oVeILhevel.i.ng van de FJt.a.n.6.ta..Uge
6akuUeil.en.

vervolg: p.4
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indere mate openliJk.er of meer ongE:!"lerk.tr.-ee-

gegeven werd/wordt. Dit werd in de zestiger
jaren meer en meer in vraag gesteld; de eis
"VOOl"een pZw'alisticche universiteit" k.wam
naar voren. Dit thema werd vnl. in Ons Leven
behandeld in haar radikale periodl 1 ;-1967,
als Ludo Martens hoofdredak.teur wa
Iemand die in Leuven kwam studerel ~ latuur-
lijk.niet automatisch katholiek, omdat va
andere motieven dan godsdienst de keuze bepa-
len: Leuven als typische studentenstad, de
gelijl<.heidvan een "fameus" studentenleven,

degelijkheid van bepaalde richtingen, enz. Oe
akademische overheid loochende niet dat de u-
niversiteit intern pluralistisch was, maar

ntte zich toch tegen een institutioneel plu-
vaZisme, d.w.z. de universiteit moest KUL
blijven heten.
Het I<.atholiel<.ewas anders in de jaren '66-'66
niet meer zo duidelijk. Zo verschenen in On
Leven (1966-1967) geregeld interviews onder
de titel: Ben je kathoZiek? Een kat~olieke u-
niversiteit werd niet alleen op zichzelf als
voorbijgestreefd afgewezen, !Mar met haar
"bleef ook de çhineoo m-~Ul" van de koneervat.ie-

ondervi i eetiruktuu» rechtstaan". In Ons Le-
ven laaide de disl<.ussievaal<.hoog op naar aan-
leiding van I i t I ..ngen van deze of gene hoge
pi.etvan de t en k.atholieke unief werd be-
stempeld als n 'erblijfsel urt 'ol)rbijge-
streefde stadia van de tiescheviru.
Bijzonder scherp werd gereageerd wanneer re-
dal<.teurMartens na het verschijnen van e~n
(nu onschuldig te noemen) seksnummer van On
Leven door de akademische overheid werd aange·
raden eld~rs te gaan studeren. Paul Goossens
schreef ondenneer: "Wij wensen dat men aan

cl"siteit over alles kan praten en
n, geen enkele beperking van het rec~

op Vl'''; r'<!ningcuiting zullen ui:i ooit aan-
aard. ,,".
Het hl .' sen betoog dat het bijna steeds
de SVB-studenten waren die deze ideeën het

sterk.st prop
meest radikal

rden. Zij waren immers de
en bewuste groept

BESLUIT
Een samenvatting geven van wat hier besproKen
is, lijkt minder op zijn plaats, daarom een
bedenking over een SVB-these als slot.
Oe SVB'ers meenden dat "de juiste ideeën op
de eOl"ste plaatic voorkamen uit de eociale
pvakt·ijk en dat :;e pac in tueede instantie
vanuit de boekiic» kunnen varden vel"..lOl·l)en"(21
Deze these gaat volledig op voor de ideeënwe-
raId van de aktieve studenten van de jaren' 6C
Die studentenbe~cging was duidelijK het pro-
dukt van de massale studentenakties, en niet
omgekeerd. Ons Leven bv. staat op theoretisch
vlak .ver ten achter op de massale akties die
tegelijk.ertijd werden gevoerd. Als we de ver-
gelijk.ing naar vandaag, 1976, doortrekken dan
kunnen we stellen dat het precies omgedraaid
zit: bij (een minderheid van) de studenten le-
ven progressieve ideeën op een hoog niveau,
maar massale akt1es zijn veel minder talrijk
geworden. Leidt hier aub geen oorzakelijk ver·
band uit afl.

varcntruate Historici

tie voor dit artikel komt uit
een cel'ie ecminanieuerken van de eerste

lie moderne qecchiedeni e, 1~76-1977. Ze lJCl"-
den mw tel" beschikking qectield door ëon De
Goeysa cm ft'altel' Baeten, LJQal'VOOl'onze dank.
Verder hebben tJe jg. 2 van 13 mei (blad van
SVB) doorogenomen (1968-1969). "g. 1 lijkt
.poarlooc te :;ijn ... Ook een artikel van Iaui.
VOS in Oe !IIieuwe(5 april 1974, I'll". 523, p.
14-17), getiteld: Het failliet van de linkse
studentenbeweging.
(2) 13 mei, jg.2, nl".4-5, p.l.

STUDENTENBEWEGING ENORGA
NISATlES IN LEUVEN ROND e8

!88-betJtxmäen-natuurli-jk ook meel" dan :J Oi'ganiiJaties: naast KVHV(;n SVB had Je het FK (Pakul-
teitcnkonvent), in de ma~e van de ctudentenbCtJcging de UP (Univeraitail"e Pal'ochie), enn. Orga-
nieatneo als HALls.TW, eVA of Arbeid beetionden nog niet. In dit al'tikeZ beperken r.JC onc tot de
trekkingen die naar voor kwamen i~1het KVHV(Katho:-' 1- ~aams Hooqctudentenverbondl 611 in SVB
(Btudentenvakbeueçinql , de vcrhouding van die twee t , . iJ. elkaar, en hun verhouding tot het ge-
heel: van de studentenbeweging. Temidden van een aam a r·]ani:":atieo alo het VNSU(Vlaam.:-Natic-
nale Studentenunie), UW(Universitaire Wel'kgemeenscizapJ, OWB (Derde Wereld Beweging) en SK (Se-
morenkanventil nam het KVHVbeel.iet: de voor>na.amsteplaatc in. Deze vl'i;ie etudentenvereniçinq
ging bu. in 1966 nog dool" als representatieve reniging van alle Nederlandstalige studenten.
Wanneer' de studentenbeweging dan radikal-i eeerde , zal SVB meer en meer' op de voorqrond tu-eden,
Het epreekt: vanzelf dat KVHVen SVB de moeit» Jan. een analgce uaard zijn.

KVHV

Om.ome van een (eIlMUg) HUnUmmell; tiIleeg
hu ona6ha.nkeLi.jke LeuveMe 6wden-tenbta.d "u-
n.iVeJL6Ua..6" -Ut 1970 veJL6c.h..<.in.ina6Vellbod.

nen van enkele zgn. "krasse" artikels in het
seksnummer van One Leven) en onder René de
Preter en Guy Michel.
In deze radikale periode kon men binnen het
VHV min of meer drie groepen onderscheiden:

de Vlaams-nationale (konservatieveJ, de VlaamE
gematigd-progressieve (welliet noerder-

::~_~:::.,_Da: p.s
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vall.antie
Hu plLobteem Leuven komt -Ut hu PaJLlemen.t. EIt
tA'0.'r.d.took. een aWek.omi..tee Leuvw opgeM.c.h.t.
Hu .u, cü.t komäee dCLt een plLog'tl11mla VOM 66-
67 op6teU.
septembl r
De 6tuden-tenoltglltÜ6tLti.u komen weelt -Ut aktie
en nemw de .taak van hu akü.ekomi..tee ovea.
De voettoc.ht 006.tende-Leuven WOl!.dt voo~beJr.~
4-9 oktober
Voe..OnaM mu ~ thema.' 6: vOM een -i.ntegJtal.e
ove..'thel.'eLi.ng van de W~e a6deUng na..aIl Wal.-
ton.ië, xooüe: autonom-i.e Vlltt de 2 a6deLi.ngen,
VOM demokJr.a.t.i..6eM.l1g van hu ondvUJJi_j6, vOM
eelt we.U:e.t..i..jke lLegeUng op het. taa1.geb~ui.k-Ut
het ondeniec]»,

11 oktober
Telt tekw van p.'I.otut gaan de 6tuden.tw b-i.]
de. open.i.ng Vlltt hu akade.mi..6c.h [aan. mu hun
I!.ug naJlll. de pl!.066en 6taa.n.
oktober-november-december
EI!. zijn enoltnl vee.t en gl!.ote buog-Utgen, cüe
ten6to.tte doo« hu 6 tads oestuun. vellbodw WOI!.-
den. De e-i.6en z-i.jn: oVellheveUng Vlltt de UCL,
v661!. ew demo~tat-i.&che un-i.e6 (o.a. dool!. be-
.tAeklUng Vlltt de studenter: b-i.j hu un-i.veJL6.üak
lLe teven doo« veJl-tegerw.IOol!.cüg-i.ng In de 6akul.-
tutM.a.den en -i.n de Aka.de.nl-i..6che Raad). De on-
deJt.ha.ndeUngw Ovell cü.t all.u ve.ll.L<.epw moe-i.-
za.am en l.e..i.ddw in de ~ka.ta.ü.e ten6to.tte tot
een ah-üe Vlltt de vakbonden w tot een schon-
ûng Vlltt de 6wden-tertle..i.deJL6. Ook wil.tw d
6wdentw het V.ta.am6e volk meelt b-i.j de a66a-i.-
,'te be.tILekken w ze ww CÛLt de lLegeJLi.ng
6te.tUng neemt. In cüe kon-telUlt wolLdw op 13_
12 pam6l.e.U:en -Ut hu p<Vtl.ement gu.tAoo-i.d üj-
deM ew p<Vtl.emeJLta.,é;r.ez-Uti.ng.

1967: JAAR VAN OE STILTE VOOR OE STORM
VOOI!.deze I!.e..l.o..ü.eve 6:tUte z-i.jn cüveJL6e lLed~
nw aan .te Wen: De n.ieuwe we.t op de un.ivell-
6.<..ta...Ut.eek6pa.M-i.e mou In '68 k-taaAkomw_ Hu
p<Vtl.emen.t h.a.d de c:U.6kw,6-i.e VOOI!. 2 [aas: gul.o-
tw vellk.f.a.Md (matVLt 66 tot ma.aJLt 68): de
plLobl.emen welLden naa.IL een komm-i.66-i.e VOOI!.kom-
muna.u.t:tLU!.e be.tILek/Ungel1 vellWezen, unaJt.i.n de
Vl.anK.ngen eIlg ondellveJl-tegenwooJUÜgd UWlW.
OndeJLtLL66w wa.c.h.tte men Vlltt 6wden-twu.jde op
de l!.uu.U.a..teni onde.llJ.lJ-i.jt IL-i.ch.tte mw hu 5-
NovembellKomdee (mu o. a. p<Vtl.ementtUJte Vell-
tegenwooJr.d-i.g-i.ng) 0Pi dit kom-i.tee welLkte op
gl!.otelle 6cha.a.l da» Leuven Vl.a.am6.
1966: WONOERJAAR?
2 januari
1n "La U.blLe Be.tg-i.que" pubUc.eellde pIlO 6 De.
V.u,6c.hell een aJr.;(;,(_k.e.tunaJt.i.n h-i.j de Vl.anWtgw
ve.llJ.lJ-i.jt Leuven FJta.n6 te «Wtgw. Enkei.e we.kw
l.CLtell al6 kl.a.p op de vUUILp.i.jl. .•.
16 januari
de "CoMeil. Aca.dWque" ma.a.kte z-i.jn plannw
bekend: g~~n oVelLhevet-i.ng. In Leuven bUj6t
een voUecU.ge FJta.n6.ta..Uge 6eWe. In Ow.g-
n.iu komw all.ew kllttcü.da.t.uJLw Vlltt ew n.ieuw
type. De COMeil. wUgeJl-t z-i.c.h ook neell .te
l.eggen b-i.j een even.tuei.e andene. paILl.emen.taÁ.JLe
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heid) en de radikaal-progressieve (met SVB).
Zoals zo vaak was de radikaalste groep de
meest oktieve en dus vond haar lijn bijzonder
veel weerklank binnen On;; Leven.
lo meende Ludo Ma1'ten;; dat moest gedokterd
worden aan een demokratisch opgebouwde oplei-
ding, propageerde hij een pluralistische u-
nief (een katholieke unief diende volgens hem
lleen om andersdenkenden de mond te snoeren)

en verwachtte hij niets positiefs van de bis-
schoppen. Martens was in die periode fel anti-
autoritair. Hij legde ook de nartru~ van het
sociale aspekt van de ver+rem .ng : "het taal-
acpckt: i;; komplementair aan hl e 'kaoctaal eac-
pekt'".
Do lijn die we als gematigd-pr:>')rl ss 'ef kun-
nen bestempel en, situeerde de VllwmCJe eisen
wol in een sociaal kader (of stelde in ieder
geval naast Vlaamse ook demokratische en soc~
ale eisen). Ze vertolkte erg uiteenlopende i-
dee~n. Doorgaans steunden deze studenten wel
lIerlei akties. maar kenmerkend was en bleef

het achterblijven van hun politiek bewustzijri
Oe PVV werd als zondebok afgedaan. en gelij
gestelde onc Leven zijn hoop op een Vlaamse
frontvorming (VU en CVP). wat nog enigszins
te begrijpelI is .in een Vlaamse kontek.st of op
een 'linksp' frontvorming tegen de PVV
(BSP en CV!. • lergelijll.e"bondgenootschappen'
zouden hot' '8 niet meer doon!

konservatievo Vlaamn-nationale lijn kwam
tijdens do radikale periOde weinig aan bod.
Zij bleef sluimerend aanwezig, vermits voor
n na do radikale periode zij de overheersen-

de strekking was. Deze lijn werd (en \olOrd
voor een groot deel nog) gekenmerkt door het
stellen van Vlaamse eisen zonder de oorzaken
van de wantoestanden op taalgebied te zoeken
in de sociaal-ekono~ische sfeer. Misschien is
di t wel iets te ekstroem gesteld: men aanvaard
de soms wel een bindi.ng mot sociale wantoe-
standen. maar er word in ello geval niet aan
het (kapitalistisch) systeem geraakt. Deze
"blindheid" k~nnen we noch als "toevallig".
noch als "kwaadwillig" bostempelen: gezien de
"ideologio· die deze strekking zich eigen had
gemaakt, moest ze sociale wantoestanden wel
min of meer als "taboe" of "ongelukjes" af-
doen en bleef voor hen niets over dan de oor-
zaak van alle kwaad te zoeken in bepaalde de-
adente theorietjes over ras. volk, enz.

oktober l!J6? fflOesten De Preter en Mich
lag nemer- (2). Rond dezelfde tijd verdwe-

nen Goosoen;l en de SVB uit het verbond. Ze
werden opgevolgd door een redaKtie O.l.V. Je
Oauwe, do ni ouwe preses. Hiermee brak do ge-
matigd-progressieve lijn door. Deze SChipper-
de zowat tussen links en rechts. Het zou nog
nkelo koren gebeuren dat redakteurs hun ont-

slag noesten ne:~en. Telkens kreeg de politin-
stellingname van On:; Leven een andere kl

toon (neer radikaal of reer reformistisch).
De konservatieve lijn - nu kenmerkend voor
VHV - begon op de voorgrond te treden in fe-
bruar-i. oj' maart 1970, wanneer hoofdredakteur
Soete en preses Ghekiêre aan de lI.antwerden
ezet. Belangrijk hier waren de strubbelirmen

rond de mijnwcrkerc~taking en het geval Van
Bl'antcgcm. Deze laatste was in de Sovjet Unie
in hechtenis genomen omdat hij pamfletten had
uitgedeeld in een schouwburg. De redaktie
Soete kourde in haar laatste nummer van 26 j~
nuari 1970 de aktie van Van Brantegem af,
want Van Brantegem "is rechte en wil de ganse
romant-iek van v, r - p tweede ueretdoorloq te-
lOUg invoeren" I ivendren zou hij partij-
politieke bind: :e'1 ~et de Volksunie onder-
houden hebben. Het KVHV distanciëerde zich
bij monde van Ona Leven van Van Brantegem en
zou "rcooluut , zonder enige inmenging van bui-
tenuit , een praqreec iove koerc varen".
In Onc Leven sI o.s stemming om na de afzet-
ting van Ghekii re. lp 1 maart mocht Vik Van
Brantegem in hl t blad het verhaal van zijn
Moskou-reis schrijven. Oe oktober-programma-
verklaring van dat jaar had de toenmalige
lijn nochtans als volgt geökspliciteerd:
"proqreeeiof Vlaams, maar radikaal. r,;,;f 'ffl"'s-
tisch" (?). Het is dus aan te raden eerst en
vooral de daden van deze vereniging te bekij-
ken om er besluiten over te trekl.en ...

SVB
EN DE PROGRESSIEVE
STUDE~TE~BEWEGING

rmate de "demokratisering" van het onder-
wijs zich doorzette, kreeg de "typische stu-
dent" een ander gelaat: meer en meer raakte
"de vrolij ke parasiet" op de achtergrond; de
student ging zich beschouwen als een "intel-
leHueel arbeider". Tegorlijkertijd begonnen

binnen de studentenbeweging de eerste sociale
eiliE.n ,r te dringen (gccdhope huisvesting.
e.c.
In j t ~ader werd in 1958 het studentenparle-
ment op lE>rl nt , maar dit was geen lang leven
beschorGn. ,eh bleef een diskussie over het
studen1er 'yndiKalisme voortbestaan. De varwa-
zenlijking hiervan werd gekoppeld aan de
Vlaamse beweging. De voorstanders ervan zagen
het immers niet zozeer als revendiKatief or-
gaan voor eigen "beroeps"tJelangen, maar wél
als beweging die do volkswelvaart wilde bever
deren door waarachtige demokratisering van
het onderwijs: in die zin moeten de eisen tc''t
medebeheer. degressieve toelage, onderwijs-
hervorming, betere huisvesting en redelijke
restaurantprijzen begrepen worden.
Na de verklaring van de bisschoppen op 13 mei
1966 (vandaar allicht de titel van het SVB-
blad) radi~aliseerden vooral studentenleiders
(veel meer dan de masse). "De verklaring bier-
001' ligt in het ongelijk vertrekpunt van
tiudentenl.ei dere en doareneectudent , Voal' de

eerste was het demok1~tisch inzicht met a z
revol.t e bezegeld, v, '1' d tweede begon a 'r;

inzicht pal! te gr'lt:!~·en. ~ eerste was a ..lW"

anti-autol'itar"sm t , af tweede, pas aan an-
ti-klerikalism •. " I)
We hebben al gewezen op de nieuwe radikale
redaktie met Ludo Mertens als hoofdredakteur
van Ons Leven voor de jaargang 1966-1967. Do
SVB word eind 1966 of begin 1967 opgericht.
SVB richtte zich alleen naar diegenen die op
een konkrete wijze wilden zoeKen naar een
progressieve beweging. SVB kon toen nog
bruik maken van de infrastruktuur van KV
Oe verwijdering die was ontstaan tussen
massa van de studenten en een aantal akt1eve
(radikale) studenten - die een spontane, no~
niet marxistische. arbeidersideologie begon-
nen te ontwikkelen - werd gelukkig vers~ld
door twee gebeurtenissen: een eerste syndika-
Ie (studenten)-staking voor informatie en me-
debehoer in december 1966, waartegen de aka-
demische overheid reageerde met de schorsing
van enkele studentenleiders; en een gelijk-
aardige reaktie van die overheid op het seks-
nummer in Ons Leven (Martens geschorst). Toch
kon de aktie tegen deze autoritaire maatrege-
len (Operatie Ultimatum, april 1967) niet ge-
noeg solidariteit en inzet vanwege de studen-
tervnassfi bev/erken om de traditioneel-Vlaamse
oppositie tegen de SVB in het KVHV te over-
ste~en. De SVB zag zich daarentegen zelfs
verplicht (ook wegens druk van de raad van
beheer van KVHV) de studentenvakbeweging bui-
en en los van het KVHV te organiseren. Zo

greel du lewuste abortu3 vanweRe KVHV dus
plaa

mo~t het verbond verdwijne~ ?
moel hel f.k. weg?

~
,oei UrÎyersrtas 'lieg 1

v-
rnod Brug ~erd"ïnen 1

'0'
I'.

'''..:.-

Ja, brug moel verdwijnen I

moet alles verdwijnen?

In juni 191 werden dus alle banden van fina~
ciële. organisatorische en ideologische aard
met het KVHV verbroken. Slechts het recht op
een kr. ni ek in Ons Leven bleef (voor hoe lang:
behouden.
De SVB had een heel andere werking dan KVHV.
SVB zou werken rond cellen, werk.groepen en
studiegroepen en zij zou aanmilitantenvorming
doen; dit alles lag niet erg vast in struktu-
ren. SVB berustte op vrijwillige medewerking
(geen lidmaatschap zoals bij KVHV). Dm het
sukses te verzekeren moesten fernen worden
opgericht in iedere fakultEi
Ondanks het verlies voor SVI van een belang-
rijke infrastruktuur (organisatie. financies,
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oplo~6-ing. Men wUde ten aU.e plUjze "L(luvcUn
cl Louva.Ut" houden en daa/ullee !LU.

17 januari
Oe ~tudenten gaan .{_n a.tgemene ~toJung en u-
~en: het on.t6tag van Oe SomVl tot e.'l een be-
~L<..6~.wg ovVl de oVVlheveUng bekend gemaakt
.iA; een onm-i.ddeU-i.jke bu!,û,ûng van de b.iA-
~choppeni het a6k~en van het budget van de
Leuven6e wU.e6 dOM de Vlactm6e p<ULl.ementaJLi.-
eM. KolLtJUjk vVlktaaltde û.ch ~o.ti.da"ü. Oe
JUjlurmcht tJr.eecLt bJt.tL.taa.t op en de ~tudentett-
te.<.deM I.(JolLden opgep.{_kt.

24 januari
Leuven Ls ew pot kokende oUe. Oe koU.egu
wolLden opguchoJt-t en een ~amen6choUttg~ve.'l-
bod WOlLdt a~gekond.{,gd.

februari
Oe lLe.Uen ~laan ovVl op de ,n.i.ddelbaJLe ~chotelt
(en andeILe unie6~).
, . _9 _ --t"

6 fobruari
Z«.~'Lte O,{_Mdag. EILÜ een glLo-te betog.Ütg van
6tudenten en 6choUVlen. OttetugltUd En het
pMlemen.t tudt tot de va.t van de .'lege.ung
van 6tVlke man Vandett Boe!lnatt.t.~. Heel de a6-
6tUJte had gezo.'lgd VOOI!.6pamtülgen b-inllel1 de
toen nog vou.elÜ.g IULÜonale paJtt,i..jen, en
zel66 de Belg.wche b.w~choppen «.Wten het a.t
.uet meVl een6 met. mekaM. llt mei. '66 had de
Cvp-wVl6!takü.e b.{_j monde valt haa,'l VOOllZ,(t-
tVl VeJLll.oken a.t eelt WWvooMtel ,.i.l1ged.{,el1d
VOM de doolLtlteklUllg van de. taa.twetgev-tng-van
1932 tot op het luve(tU van de WUl'e.'L6.t.tutell.
In deze toestand van algeheel duakkoo.'ld ~
het eog.i..6ch diu: de CVP eelt nie.uw VOO-'L6tc1.zou
doen, .uet om de lLegeJLtttg te doen vallen (VdB
w van de PSC), tIIét om een dutde.Ujke ve.'lh.ta-
IÛng van de ,'lege.ung U.a .te tokken. Oe vea-
klaJLi.ttg van VdB de dag Ilad.{,ell handelde IUet
!û..td'tukkeUjk ove.'l de ove.'lheve.Ung van Leul'elt,
zodat: de g CVP-müt.i..6te.'L6 oltUtag moe6tell ne-
lIeJl el! de ee.'L6te Jtege.ultg van ,6te::.ke. mal1lH~It
na ~'.O. II l'.i.el ove.'!. ,~tuden.t.c.I!!
De ~tudelt.ten wen dat, de. oVe/lIte.veUng opge-
nomen u'olLden zat .tn de. .'le.ge.'Ltng~ve,'lk.faûllg
VltJl de vuegeIlde. peueg. feil deel. l'an de. (:raa
zi.jde. bUj6t Ll'uge.'l.ell. Oe. 6.talûngen bti..jl.'ell
110g een ü.jdje vc..'tde.'l gaan, maM b.i.j geb/tek
aalt o,u,a.<.ddeU-i.jk pe/L,~pekt.{e.~ beoed.t de zaal,
dood.

20 september
Oe b.w~cltOppctl be6U-Hcll de ovc..'tllel'ettng (.tl1
etappe6) en ke.LL'tellIIe.t ebµa.ll~ te plan vrm d
UCL goed.
19 not '-r
In het Belg.wch ~~blad ve.'Wclujll.t het
luew~'e .'legtelllel!t val! de wttve.'I...\iteU van LelL-
ven: Leuven Nede.'r1al1d~ en Leuven r.'lal!~ k-uj-
gen ellz de t,_i.te_f. van Ulue6i KUL en tieL k.uj-
gen eek ugen ~tatutel! el! bevoegdhedeu; eeu
naad I.'an be1tee.'l koö'tdinee.'t.t de twee wLie.6~i
enz ,
december
Opluewv b,'tekell !.takingell lut, di.tJllaat .'lolld
de. ü16'la~.t'tUk.tuM van Leuven VtaaJll.~ en .'I.Olld
de vc..'Ltegetu~'oo.'ld.{,gtllg tn de du'e.'L~e .'!.aden,
laa.Il de üJt:c..'tu~epulLten : tjn nu du...i.dc1.i.jk aall
het ve.'Wcluuven: voo.'lal dcmok.'ta.tüe.uHg \'aH

Itet Itogc..'l onde.'Uu.i.j ~ eH de 4p~'{'l!g V(U!de be-
ltec..'lJUtad komeH op de, agenda.

i.o. v. Ver.:mtruste Historici
ti
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grond van een botere analyse en meer ervaring
in de studentenpol1tief. (Paul Goossens). An-
derzijds bleef een strakke organisatorische
en ideologische uitbouw van SVB voorlopig
achterwege. wat toeliet in brede progressie-

kring aanhang tIJ krijgen. onder meer via
iS!.enblad 13 mei. door voormaUge On

samengesteld.
binnen de studentenbeweging
uven-Vlaams"-front tegen de

ekspansieplannen van Leuven-Frans (januari-
volto). Deze strijd werd bijna onmiddellijk

in gen bredere maatschappelijke kontekst ge-
plaatst. De massa radikaliseerde nu.sterk.
en het progressief kUmaat bleef aanhouden.
mede dank zij de uitbarsting van mei '68 in
Frankrijk.
SVB profiteerde uiteraard van dit klimaat en
won dus aanhang. SVB ontwikkelde steeds dui-
delijker een marxistisch-Iel 1n1 tisch (lees:
mao.i:stisch~ (partij-)standpu .• raar in de
toenmalige linkse konjunktuur .100, ) daartegen
weinig reaktie.
Op een volkal)ergadel'ing werd beslist een va-
antiewerking op touw te zetten. ondermeer om

de opties uit te werken die de studentenbewe-
ging zou nemen voor het volgend akademiejaar.
Zo moest bv. een standpunt ingenomen worden
in de door de akademische overheid (onder

van de kontestatiebeweging) opger~ ·e
ie Universit'eitsherstl'uktur.:w/r1g. ·ear

praktijk was het nagenoeg allee
voorbereiding ernstig nam ... IJaaroij

liep de vakantiewerking uit op een nogal dog-
natische (studie van Lenins Wat te dOen?,
1902) SVB-kadervorming. Blijkbaar was de "zui-
vere lijn" in de inner-cercle van de organi-
satie al vastgelegd. maar werd ze gekomb1neerd
net een "pedagogische praktijk". die afwijken-
de meningen o~zichtig neutraliseerde zonder
de vertolkers ervan af te stoten. Dat de ide-
~logie hoe langer hoe reer een gesloten karak-
ter kreeg. bleek bv. uit een pamflet n.a.v.
de Tsjechoslovakije-krisis. waarin (tOCh nog)
de-,1nvai-zeH·-werd-verooroeeld. maar vooral
de ontwikkelingen binnen Tsjechoslovakije
zelf. (5)

Hoe kunnen we de ideeën van SVB-leden in het
algemeen typeren? De SVB-studenten stelden
doorgaans r~!st radikale eisen: medebehee~
pluralisnu. ... Ie taalstrijd werd dus in een
ruimere k(lrtef t geplaatst. maar gaandeweg
nam de interesse voor dit thema bij hen af (6).
Ondertussen ontdekten ze neer en meer het Chi-
na van Mao en het mao!sm~. na in het begin
nogal wat sympathie gel.ad te hebben voor Ché
Gueval'l'aen voor Cuba. Toch was dit maolsm
ru ~ .;gebonden aan een strikte partij poli-
t~ I. ~ bleef niet alleen stilstaan bij de
Leu ,n e studentenproblemen. maar toonde ook
ruime interesse voor andere studentenbewegin-
gen (Berlijn. Parijl •.•• voor de bevrijdings-
bewegingen in de Derd W' reld (Ché). enz. SVB
heeft zich waarschijnlijk nooit pro-Russisch
opgesteld. maar ze wi t met de USSR in het be-
gin toch niet goed weg. Naargelang ze evolu-
eerde zou ze de USSR teeds feller gaan ver-
oordelen (wat logisch samenhing met de maols-

pnlitie

We stelden zoëven al dat de doktr1ne bij deze
organisatie een steeds belangrijker plaat
ging innemen. Hierop volgde een vervreemd1n
van de Leuvense studentenmassa (nog niet van
de voorhoede). De mislukking van het netio-
nael SVB-blad eeneter leek er eveneens op te
wijzen dat de afstand tussen het Leuvense SVB
en de andere progressieve groepen in de lande
(Niet Universitair Hoger Onderwijs. Middel-
baar. andere uniefs) groter wes dan tot dan
toe aangenomen. In november 1968 kwam de ak-
tie rond het Inîovmatnereeht: niet voldoende
van de grond (een deel van het FK en een enke-
ling van KVHV deden ook mee): dit illustreer-
de de groeiende afstand tussen SVB en haar
basis.
De SVB-leiding vond deze mislukking niet zo
erg: zij hechtte meer belang aan kontakt met
de arbeiders. dat zij in die maanden oktober
en november 1966 voor het eerst intens wist
tot stand te brengen door naar de Ford-sta-
king in Genk te gaan.
"Inbucecn was in kringen van UCO[;-operati
Restitutie, organismen die zich benighouden
met ontwikkclingühulp, en gedeelteZ1.·,ikook
anuit de wcrkfTl'oepDerde Wereld .van.SVB

progressieve beweging op gang gekomen die pro-
beerde vanuit de belang3telling voor de ont-
r.n:kkelinm:problemen studenten een (links) in-

vcrschafftm in de etiruktuur van de
amenleving. De belangctelling hier-

voor, en voor ek~tra-~iver8itaire pr~blcmen
in het algemeen, was door de onmacht van de
tudenten om het informatierecht van de over-

heid af te dwingen, ten zeerste toegenomen.
TijdenlJ de rest van het studiejaar en het be-
gin van 1969-1970 ging de hoofàaandacht uit
naar de poging van de progressieve krachten
te bundelen tot een "Derde Wereld Beueqinq",
die el'aanvankelijk wel in slaagd, ~en nieu-
~ groep ntudenten te mobilisel· n, maal' uit-
eindelijk, c-p n ge Zijkaardig4 n-an 'er als
SVB, verzand. . l hulp aan de stakende mijn-
~rker8 in janu r~ 1970 was hiel' het breek-
punt. (...) ALs uitvloei3el el'l)anpresenteer-
de zich in oktober de Mal'xistisch-Leninisti-
che Beweging (MLB), die "Alle Macllt aan de

Arbeider;)" als doelstelling kool3, en de uni-
versiteit nog slechts bes~houwde als een in-
teressant rekruteringsveld en logistieke 00-
is voor steun aan de arbeidersstrijd."(7)

OPMERKINGEN
EN BESLUIT

Voor de studentenheweging als dusdanig iG dit
n rampzalige evolutie geworden. Aungezien

de doorsnee-student vervreemd ge"lJükte ven d
militant en het wer"terrein buiton de uniof
was geplaatst. liep de Gtudentenoppooitie voo
en deel leeg. Een hoop MLU-m·s trokken im-

mers naar "het terr·ein ven de prilTliliretegen-
stellingen". de fahriek. en gaven hun studie
op om dààr de klassenstrijd te gann voeren.
In Leuven waren dU3 op één twee drie vele vun
de beste kaders WI ••• In 1070 ontstond de
Leuvenso afdeling van de Socialistische Jonge
Wacht (SJW) met uls gevolg in de eerste jaren
eindeloze diskussies waarop zelfs akties dood
liepen. Oe Akademische ûvurhe Id kon voorlopig
weer op twee oren tegelijk slapen.

n vrij komplekse opgûve waarop we niet in-
gaan zijn. zou erin bestaan de rol van het
ulteitenkonvent (FK). een soort voorloper

van de huidige Kringraad. en hûar houding
t.o.v. de vrije verenigingen te analyseren.
Vermelden we slechts dat het geregeld tot
konflikten "wûm tussen het FK (een lor orgaan
en de veel soepeler vrije vereniginger. W~
verwijzen hier ook naar het artikel van R.
Falter in Veto. jrg. 4 nr. 14 (Janus) dat op
deze prOblematiek ingaat.

Houden we ook met het FK rekening. dan kunnen
we besluiten dat voornamellj~ 2 konfliktsitu-
aties rond de studentenorganisaties de stu-
dentenbeweging henben gehinderd: 1. de af-
stand die groeide tussen do vrije verenigin-
gen en de Leuvense studentenmasse en 2. de
konflikten tussen FK en de aktieve vrije ver-
enigingen plus aktiekomitees. Het is dus hot
eerste punt dat we hier hebben uitgediept. W
wezen erop dat KVHV haar aanhang verloor door
haar rechtse koers en door de uitsluting van
haar lin"se vleugel. terwijl SVB zich buiten
de studentenwereld ging plaatsen en zich di-
rekt naar de arbeidersklasse ging richten.
gekoppeld aan een maksimalistische politieke
lijn ••

Verontruste Histo,~ci

(1) De infÜl'rootie komt veelal uit dezelfde
br~nnen die we raadPleegden voor het ar-

tikel: HRt eisenprogramma •..
(2) [,.- '-s het begin van een reeks "zuiver-in+

g~y," in het KVHV. Uiteraard heeft KVHV-
zoals teaere orqunieat ie, - het recht te doen
en laten wat ze wil. Sta ons toe onze "hin
i-i eehe beuoeqdheî d" even te buiten te gaan en
ons te vergenoegen over hst latere "verlXll"
van KVHV. We staan dan ook helemaal achter
het V~t -ar~ikel OP Verellendiging van het
VHV (jg.4, nl'. 1).
(3) In Universi:·a (progressief ctudentenblaû

wordt el' nog een schepje bijgedaan. Man
betrcurt dat Van Brantegem niet "van de ene
Slavische kerker naar de andere Siberisch
zoutmijn gesleept wordt".
(4), (5) en (7) [)it zijn uittreksels uit het

artikel van L.Vos in De Nieuwe, nr. 523,
1974.
(6) Kenmerkend in bv, dat SVB naar het eind

'an het eehool jaar 1968-1969 demonstreer-
de samen met en voor Franstalige studenten.

~AROM DIE NEERGANG VAN DE STUDENTE
BEWEGING NA aB?WELKE REMEDIE?
Het zal vel. niet tr',!ergezegd moeten worden dat een studentenrevolte in de huidige Westerse sa-
menleving onmogelijk op zichzelf ean revolutie kan fürccren. Beslissende gevechten blijven in
het kapitalistisch Westen deze tussen Arbeid en Kapitaal. [)it wil niet zeggen dat een studanten-
revolte geen invloed zou hebben. ~~y,s7.)tte is de regering van de sterKe man in spe, Vanden Boey-
nants, over [anuari. 1968 qeval.len ...
Ue opgang was. internationaal gezien. vrij
plots en erg hevig in 1966 en dat zowel 1n
Duitsland. Frankrijk. Italië. de VSA als el-
der' . In Leuven was de agi tat1e al een tijdj e
bLZig. naar rond relatief andere assen. De in-
ternationale opgang had te maken met het "de-
mokratiseringsproces" aan de universiteiten:
door de snelle industriële ontwikkeling na
W.O.II had de industrie hooggeschoold (unive~
sitairlpersoneel nodig. Daarbij was er een
sterke groei van de ~taat ~administratie. die
ook heel wat krachten opslorpte. In die zin
passen de studentenrevoltes wel in het klas-

sieke schema van "wrijvingen tussen produk-
tietechnieken en produktieverhoudingen". nl.
de groei/ontwikkeling van de technieken ten
voordele van de prOduktie en de verhoudingen
tussen mensen (kapitaal-arbeid) die dit mee-
brengt. Oe groei ("demokratisering") van het
onderwijs beantwoordde aan een ontwikkelings-
stadium van de produktietechnieken (of -krac~
ten. zoals je wil). wat onmiddellijk de gren-
zen van die demokratisering laat zien (nl.
als voldaan is aan de behoeften van industrie
en administratie. is het gedaan met de groei/
"demokratisering" van het hoger onderwijs).

•

Oe studentenrevoltes waren in die zin hele-
maal geen toeoal.l.içheden,
In alle geval. er was hooggeschoold personeel
nodig. en dat kon niet meer alleen komen uit
de klassieke bevoorrechte lagen omdat de ba-
sis daar te klein was. En dus moesten nieuwe
lagen aangeboord worden. Meer en meer kinde-
ren van minder elitaire lagen moesten worden
aangeboord en kwamen dus aan een nog zeer
r,hltQtc.rath;ch~yn!êf. ?:Q was de bodem van de

spanningen natuurlijk direkt gelegd. Die in-
ternationale opgang had haar mogelijkhed~n.
en haar grenzen. Zo was ook de neergang van
de revolte een internationaal gebeuren. Inter-
nationaal zit het in Bel~iä nog niet zO slecht
als wel eens wordt gesuggereerd. vergelijk bv

veJl.Volg: p.7 &
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dat heel
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. Dit LEUVENSE FOUTEN

men-
re op.

en aantal ven deze fouten. tor,ortr.or -n en
vergissingen \oJarenbijna onvormijdol: I. I

was het in het bogin voor' SVB (Studer Ir 111.-
Beweging) natuurlijk erg lostig de hele KVHV-
tiruktuu» te moeten Mi ssen. Een minimum een

apparoat moet je gewoon hebben. en als je van
vandaag op MOrgen alles kwijtspeelt. dan voel
je onvermijdelijk de gevolgen.

de fout zich te ctrak te
gaan organiceI'en. te fel het organisatiepa-
t r-oon van eon partij to willen overnemen. Een
te sterke organisatievorm belet· blij-
vend een massabasis te orqaniccr. 'r:.
Daarbij ging SVB te fel en te Zl,~ al' ~ ideol:
gi;;che toer op. ging ze een te hoog theore-
isch niveau naar buiten uit aanhangen. te

zwaar overkomen voor de massa van de studen-
ten o~ nog aantrekkolijk te zijn.
Ook de draai. naaI' de arbeidere was niet posi-
tief voor de Le~vense studentenbeweging op
zich. omdat voel te voel kaders wegvielen.
Daarbij was de omvorming van SVB in MLB (Mar~
ist1sch-Leni'1isti.sche Beweging) niet te best
voor de beweging in deze stad: MLB kon veel
e weinig nensen aantrekken door haar hoog

programma en haar strenge opbouw, Zo viel el-
e brede organisatie voor links weg. 00 nieu-

we organisaties (SJW. eVA. onz.) konden het
gat niet opvullen. trouwens de konjunktuur
liep niet in die zin na 1970 ... Het ontstaan
van riouwe organisatie had wèl eon verhoging
van ~et politiek en theoretisch niveau van de
voorhoede tot gevolg. wat natuurlijk goed was.
egatief was dat het niveau van veel diskus-

sies (o.a. in aktiek08iteos) té hoog ging lino
on voor een pa

Erg slecht was ook het altijd terugkomend me-
oistisch tre~je elke aktie naar hun hand te
willen zetten. eventueel r.et manipulatie en
1. Oe anderen lieten/laten zich dan uiter-

aard niet doen. dus: veel diskussies en l'~-
ziea. Dit ko~t wederom de beweging in zijn
e~eel niet ten goede.

Wellicht is 001<. het wegvallen van echte lei-
dercf-iguI'en (à la Paul Gaassens • Ludo Martens.
earl Bevernage. enz.) waar-mee een massa zich
kon ident1 Hceren negatief gein b raar het
massale karakter van de beweg

1'-

n

z
r basis. Op
n het geval

slagen.
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n studen-

/

OPLOSSINGEN
1. Een levende studentenbeweging onderstelt
het bestaan van een -", - organisatie. met

llgens ons moet el~e

vorm ven ~.orporatisrne venoeden "lOrden in het
iscnprogra~~ van d

ken ten gepeste tijde de band met de arbei-
dersbe\oleging gerust gelegd \rIO rden . Semanwar+
~ing met de syndi~aten zonder vijfde wiel aan
de ..lagen te werden I'.an/moetnatuurliJr .. Oe
bedooling van zuH.e organisatie moet zijn \olat
SVB in het begin ~Jas: een organisatie Ifl<!larin
veel mensen zLcn her+ennen, waarin en ~Iaarmee
ze wilIon samenwerken.

2. Dit veronderstelt ook dat men in h~t naaI'
buiten tireden op een "mensel-i ik" n':veau

werkt. We bedoelen: een niveau dat _ 'or de
massa dor studenten kan verstaan worden. Ois-
kussies waarvan de brede studentengroep he
nut niet ziet. mogen er natuurlijk zijn. ffio!Iar
ze horen volgens ons niet thuis in de brede
propaganda van zul ~.e organisatie.

3. Het bestaan van organisaties als Arbeid.
eVA. RAL/SJW. ~LB/AIB/ftmada. KvS. enz. i
niet weg te cijferen uit de studentenbeweging
enne 1978. Die I<.lo~,mag tr- uwel"; niet zomeer-
10 jaar teruggedraaid worden. We denken wel
dat de progressieve studentel'" mging er toe
moet komen systematischer naar eenheid van
aktie te streven binnen het "Adel' van de op-
b,uw van een brede progl'essieve studentenbewe·
gf:ng. ~asisvoorwaarde is uiteraard dat dit al
Ie, p een loyale basis gebeurt. m.a.w. dat
geen enkele organisatie in de eerste plaats
hèèr opbouw.op het oog heeft. en pas in de
twel derde pl<!l<!ltsdie van de studentenbe
\oleglng. _er geldt weer hetzeI fde motto: geen
manir ..I' ie aub.

4. Elke aktie neet volgens ons gevoerd worden
dool' de studentenbeweging zálf. Niet door haar
vertegenwoordigers. en niet door haar organi-
saties in haar naam. -,el".dccr om het even
welke vrije vereniging. raad of kring) gemani·
puleerd aktiekomitee of algemene vergadering
is een afbreuk aan de ~ 'uw v<!lneen progres-
sieve studentenbeweg: 1'" • 1, die zin drukken
we sterk op het demokra ,'schorqameeren van
kties: de 1"" 'I" '''l moeten hun zaak zélf in
nden hebt r. llitieke organisaties of ra-

den moeten ui rlard ook hun mening naar voor
brengen. kunnen uiteraard ook aktief meewer-
ken aen de uitbouw van de <!Iktie.hun infra-
struktuur ter be~chi_k_"'1f')gstellen. enz. maar
hun mening opdringen mag geen enkele. -

S. KringweI'king zien we in dezelfde zin: el~e
ring zou er moeten naar streven zichzelf zo
....o. ratisch mogel1j 11. te organiseren. Dit k<!ln

or iedere preses kandidaat te 'erplich-
n Jn zeker programma voor te leggen. waar-

over diskussie mogelijk is. Dit kan verder
ook door aan de kringvergaderingen uitgebrei-
de beslissingsbevoegdheid toe te kennen. enz.

6. Volgens ons stelt het dilemma "spontanei-
teit - georganiseerdheid" van een aktie zich
niet. Het komt er wel op <!Iande mogelijkheid
te hebben. het kader, om spontane akties op
te vangen in een brede struktuur. Spc1ntanei-
teit is op zich geen garantie op SUld .es.

7. Binnen de mogelijkheden van het milieu
ziet het ernaar uit dat de huidige diskussie
n.a.v. de VVS-kongI'essen een belangrijke stap
in de richting kunnen zijn. Zowel de stellin-
gen van de Tendens als van MLB tenderen in de
richting van samenwerking. Oe ene ziet het
ruimer dan de andere. maar all<!l.de diskussie
komt eindelijk de1'ig ~n de g~ nd. En dat
mét konkrete voorstellen.

8. Het is waar dat de studentenbeweging een
vonk kan zijn voor de arbeidersbeweging. het
is waar dat het een rekruteringsterrein is
om rond pri~aire tegenstellingen te werken
zoals MLB stelt. Maar het belangrijkste vc I'
de progressieve studentenbeweging is toch d<!lt
de strijd gestreden wordt binnen het dominant
ideologisch apparoat! O<!ltzgn. "onvermijde-
lijkheden" van het huidige sociaal-ekonomisch
stelsel doorprikt worden. dat zoveel "logi-
sche" en "normale" of "onvermijdelijke" din-
gen en toestanden op de helling gezet worden.
dat anti-kapitalistische antwoorden geloof
waardig gemaakt worden door ze deftig te fun-
deren. ~nz .• enz.

In een I •• zouden we willen stellen dat de
huidir,e ~tudentenbeweging zict helemaal niet
blind hoeft te staren op '6 • 1tJantitatie
zijn we er ho!Irdop achteruit geboerd. Maar we
geloven kwalitatief een heel stuk verder te
staan dan 10 jaar terug en die troef is toch
ook niet weg .•

Verontruste Historici
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van

DE BREUK IN DE
LEUVENSE STUDENTEN
BEWEGING 1968-1969

ontwerp ~a~ ge overheveling van Leu-
alloniH in februari 1966 door
s gehaald. betekende dit een

suKsesvol einde van de aktie Leuven-Vlaams. Oe
~len pakten langzamer~3nd hun biezen. in Me-
chelen treürden de bisschoppen nog na over hun
gezichtsverlies. Piet De Somer zat komfortabel
in zijn reKtorstoel en Leuven Kreeg zijn Vlaa~
se ~niversiteit. Maar die was er nog niet en
mot de opbouw ervan moost nu begonnen worden.
want allen waren het erover eens dat met de
splitsing het nu ooK tijd was voor hervormin-

De eensgezindhëid aan Vlaamse zijde van
n studenten tijdens de akties en de suK-

sesvolle afloop hadden iedereen immers in oen
uforie gebracht en er
sfeor van "w

ei

Do voorbereiding in de vakantie werd door de
este studenten genegeerd en enkel SVB was b~
id de zomer op te offeren aan de herstruktu-

rering. Vrij spoedig groeiden

8-1378 in de
)1' alleen
t koud-

dan ook uit tot diskussiedagen over de te vol-
en strategie van de studentenbeweging in het

algemeen en de rol van SVB in het bijzonder.
Van eigen plannen voor herstrukturering kwam -
mede door het tekort aan informatie over de u-
niversiteit - niets in huis en SVB kwam eruit
te voorschijn als een straK georganiseerde par-
tij. waarin de marxistische lijn voortaan pri-
meerdo. Het eerste doel was nu het bekomen van
het volledig informatierecht. Het konflikt ko~
digde zich al aan toen de akademische overheid
Ludo Martens. leider van SVB in 1966. aan het
begin van het nieuwe akademiejaar de deur wees
en hem daarbij geen recht op verdediging liet:
met een Juridisch foefje (Martens was het jaar
voordien niet ingeschreven geweest en dus kon
geen de~,aan hem in de tuchtkommissie vertegen-
woordigen) werd de tuchtprocedure omzeilt.
Tegenover SVB was dit duidelijk een bewijs van
onwil. En de uitsluiting van Martens werd spoe'
dig verbonden met de in oktober weer op gang
gekomen aktie Informatierecht. Want toen Mgr.
Maertens. de vice-rektor. op 7 november als ar-
gumentatie naar voor bracht dat "de vrije uni-
versitoit zelf beslist wie zij wel en wie zij
niet wil". en hij op de vraag "wie is dan die
universiteit?" antwoordde ret "de Akade.r:lische
Raad". was dit voor de studenten duidelijk dat
zij niet tot de vrije universiteit werden ger
end. Diezelfde Akademische Raad weigerde op

25 november een studentendelegatie. die door
iekomitoe gEistuurd en door het Fakultei'

- de voorloper van de Krin~ad)
gesteund werd. te horen. vanwege de aanwezig-
heid van SVB'er Walter de Bock. al was een
"studentenvertegenwoordiging" uitgenodigd ge-
worden. Het was duidelijk dat de akademische
overheid SVB wilde buitenspel zetten. omdat.
zoals de Akademische Raad in een persmededellnE
op 13 november te kennen had gegeven. deze vol
gens haar "een toestand van permanente agita-
tie wenste te scheppen". De pers nam deze ver-
sie (andermaal) gewillig over. maar een week
na de weigering van de delegatie. op 4 decem-
ber. besloot de algemene vergadering van het
FK (toen nog openbaar en dus massaal bijgewoonc
dl rIB' ers) de algemene staking uit te roe-
Pir. ) aktie wes kort. maar hevig. Vooral SVB.
de handelde volgens de in de zomer bepaal-
de strategie. streed in de vuurlijn. Toch was
de medewerking van het gros der studenten be-
duidend minder dan in januari. Deze aktie was
namelijK iets nieuw: niet meer het bijna ge-
,'lOongeworden Leuven-Vlaams. maar de herstrul<.-
turering van de universiteit. een materie die
de meesten onbekend was. Ook de evolu·.e 'an
SVB was voor velen onopgemerkt geblel n. Daar'
bij was de al<.tieditmaal niet gedekt ,r Ie
professoren (in januari had de VVP opgeroepen
tot "harde aKtie"), maar juist ger.icht tegen
hen. wat een zeKere aarzeling met zich mee-
bracht.
Maar de akedemische oVlirt·. bond spoedig in.
zij het weer gedeeltel~jl .• n de nieuwe struK-
tuur zou ook plaats vor.r-z cen worden voor een
beperl<.testudentenafvaardiging in de algemene
vergaderingen van do Groepsreden. de Fakul-
teitsraden. de Departementsraden én de Akad
m1sche Raad. SVB vreesde een link maneuver In
bleef de vertegenwoordigi~g in de buro's ei
sen. Maar de meeste studenten aanvaardden het
kompromis en het FK begon reeds in januari
1969 te dokteren aan een nieuwe strul<.tuur.
aangepast aan de eisen van representativ1tei~.
en kreserde de Alg~ene Studentenraad. die
vanaf mei begon te werken aan een statutenont-
werp en toen I m voorzitter (Men Vander-
ostyne) verk! . '16wilde van dat alles niets
weten.

MIJNWERKERSMACHT
1969-1970

'E.. was nu alles afgelopen: L,ur en
VeJLvol.g: p.9

KRONOLOGIE VAN
DE ZESTIGER
"AREN

1960
1 februar
In de AnrVl.ÜlaanÛ 6 tad Glteen6 bOM houden ZIOOII.
te 6tudenten VOOIt hu eelL6t een 6a--Ut om te-
gen de 1La.66en6che.Uüng in lOOII.enluU..6ltutflwr.
te µtI.otuteJLen. Veze bewe.g.(ng blte..Ut ûeh al,
vl.ug ua tot ILegeiltechte beze.:tti.n9en -Ut p!U1k-
weh aU.e Woolwouh-lOOII.ertlw.i.zen -Ut de VS.
15 juni
Ve Japan6e. 6.tudentenoltgtmi.6tLtie "ZengakoeJten"
oJr.gatû6eeJLt de 6Wjd tegen de VeJr.fUe.uw.Utg
van hu ve.(Ughud6vVLdttag mu de VS. Nada.t.
he;t vvr.dJtag .:toch ge-tekend ..iA, houden 4 mUjoe
aIlbUde1L6 -Ut hun bedJt.ijven ma.n.i6u.tatiu en
veJLk.l.aIlen ûclt 6oUdlLÛr. mu de 6.tudentenw
Ondank6 vendene. 6.tudente.naW.u, ~ o. a.
een 6tudente gedood woJtdt bij een pol.Ui.e.op-
tnede», :tJr.eed:t Ite;t veJLdlutg toch -Ut weJl.lU.ng,
n-i.e-t zonde»: dat de eelL6te ~teJL Ls a6gwe:
den.
1961
In Wut-Vu.U:.6ta.nd woJtdt een ondeJLzoek "stu-
dent en po.ut.<.ek" gepubUceeJtd. VtU:IIr.LIil.bUjkt
da.t 66% van de ondeJLvlr..tlt1gdena-po.ut.<.e.k Is,
16% û.ch aan de autoweilen ondell.WeJLpt en
6t.ech.t.l> 9% al.6 een "de6~e6 demofvr.tLti..6ch
potentiëe.t.." kan aanuen uonden,

3-4 april
In 4 Wu.tdu.U:.6 e gMo.t6te.den woMen tULti. -atoom-
"~en gehouden, me;t 10.000 deel.nemelL6.
13 augustus
Om de ontvt.uchü.ng6pogingen van de OOR naait
de BRV te veJr.lUndeJten, WOItd:t de BelLUjn6e
MuWl. opgeJÜcht. Op 21.8 houden 40.000 jonge-
llen, n.a.v. de dood b.i.j een ontvluchü.ng6PO-
ging van een VVR-6.tudent, een 6t.i.l.le maIl6
naait de mUUll, «Xlallb.i.j een 1OOO-tal jongelten
de mUUll willen butoltmen maalt WOIl de poti-
tie woMen veJtlWufeJtd.
16 september
In Londen houden duizenden atoomtegen6tande1L6
o.t..v. de 6ilo6oo6 B. RU66ell een .z.i.thtaking
voon. he;t M-itû6teJÜe van Ve6en6ie. Allen WOIl-
de.n doon. de. pot..äie. opgepakt en in. een 1I'ICU6a-
pltOCe4 vellOoMee.t.d.
1962
6 augustu~
Kou voon: he;t beg.i.n van een .üttelrJULti.onaal.
konglle4 van 6tudentenoJr.gtmi.6tLtiu -Ut Le.n,in-
gw WOItd:t bekend dat. de SU een atoombom .:tot

vervolg: p.9 ..



r, zodat van voor-
est wordon. SVB kende die

had zijn eigen struktuur
an en meedoen aan de op-

onder-

schatten: mensen als Paul Goossens en Ludo
Martons werden voortdurend vastgezet of be-
dreigd door schorsingen. Klassiek is het voor-
beeld van Kris Merckx, die in Medika als re-
formi.st1sche preseskandidaat verkozen werd
en nadele van eon SVB'er, maar als voorzit-

FK in zijn konflikt met 00 So~er
orde tot SVB-voorman, die uiteinde-

zodanig vervreemdde van de andere FK-Ie-
den dat op een bittere vergadering in maart
1969 zijn ontslag werd gestemd.
Hot kan ons vreemd voorkomen dat de studenten-
leiders van toen zich zomaar losgooiden vande
basis, zonder dat iemand hen op hun plichten
wees, maar in de situatie van die tijd was dat
begrijpelijk: de top had totdantoe altijd be-
slissingen kunnen nemen zonder dat de basis
or aanstoot aan nam; beide waren immers
steeds katholiek en Vlaams geweest. Het was
dan ook de verwachting van de $ve'er~ dat de
basis hun ideoön spoedig zou beamon, wat trou-
wens in o.a. 'Frankrijk en Duitsland was ge-
beurd. Een andere faktor in het radikalise-
ringsproces was het verlies van het kontakt
met het KVHV: de konfrontatie met andere, meer
gematigde ideoön was er niet meer, evenmin
als de grote financiüle middelen. Kruciaal wa-
ren dan ook de diskussiedagen tijdens de zo-
mer van 1968. Bij gebrek aan informatie kon

-_Î

ontpto~6~g hee6t geb~acht. Zengako~en6tu-
denten op weg naM het kong~u, ontMu.en b.ij
de tU6~enhaUe ~ Mo~kou. ~pa.ndoeken met daan-
op "Wegmet de atoombom". Ze wo~den doo« de
poUUe opgebMcht en naM de bu.Ue~etd
woJtdt het .inc.ident vOMgutetd al..6 een zat-
.e.a.ppen6~eek. Ve SU-~tu.dentendetegatü moti-
ve~ de atoompMe6 al..6: "Ve 1vn~aan6e a-
toontpMeven cU.enen het .imp~me, teJr.W.i.jt
deze van de SU de v~ede cU.enen".
1963
1 december
Na een ~e pu.tch ~ V.ietnam, doo~ de VS
getance~d en wa.alLb.ij cü.ktatM V.iem v~oo~
wo~dt, veJthoogt het Pentagon het a.a.nta..t "mil..<:
ta...i.JLeadv~e.uIL6" ~ V.ietnam tot 26000. Vo.aIl-
mee beg.innen 1vn~kaan6e pUoten zgn. "V.iet-
congdMpen" te bombMd~en.
1964
1 ~uni
Ve vs-tu.chtma.cht gaat ov~ tot ~y~tem~che
bomb~ementen ov~ gMte opp~vla.kten. van
V.ietnam. Een 06Mc.iiiet v~eduv~zoek van het
Zu..idv.ietnamue Nat.ionMt Bev~jcU.ng~6Mnt
U)oJtdt dOM de VS n..iet .in. a.a.nm~k.ing genomen.
2 augustus
Votgen6 Ivn~e b~chten. ~d de VS-du-
~oy~ "uaddox" in de .int~at.ion.a..te l.Ult~en
van de Got6 van Ton.k.in. dOM Noo~v.ietnamue
tanpedo' ~ aangevaUen. H'<'~p txuu: LB John6on,
Kennedy'~ opvotg~, Noo~d-V.<.etnam ptatbombM-
d~en al..6 "vell.getcU.ng" ~ de op~e "Rot-
Ung Thund~". Ee~t.<.n 1971, met de "Penta-
gon. Pap~" komt aan het Ucht dat het Ton/U.n
~Udent een ~ovofl.a.t.,(_evan de VS CUUI, wa.aIL-
doo~ Noo~d-V.<.etna.m kon buchoten wo~en om de
dlr.ugende .<.n6to~g van het VS-teg~ In V.<.ek
nam tegen te gaan.
4 september-8 dece~ber
Op de campU6 van de B~ketey-u.Mv~äeä (Ctt-
U60~n..iiil Wjgt de ltO.!U.ka..tez«Wtte tudeIL
Matcotm X ~~eekv~bod en woJtdt ook een. mee-
.tc:ngv~bod tegen de ~tudentettoJtg~a.Uu van
kMcht. ÁtÁ ~ea.fU:,(.ewo~dt de "F~ee Spe.edt Mo-
vement" opg~cht. Wanne~ een ~tudent het
~p~eekv~bod ov~eedt, woJtdt h.<.j doo~ de
u.n..iv~~e o~decU.en6t v~tgeg~epen. In
do.allopvotgende afU:,(.u bezetten. 6000 ~tudentett
o. L, v. de 6tudent MaM.O Sasüa en 60tkzang~u
Joan Ba.ez de admi~~eve gebou.wen van de
wue6, dopen ze om tot de "F~ee Utuv~äy 06
caU60~" en gaan ~ ~ta/U.ng tot op g. 12 al:
te ~tudenten~en. wo~den .<.nge.w.U1...<.gd.
7 december
In. de U.v~oûe "Cav~-C.tub" wa.aIL de Beat-
tu hun ~~e begonnen, v~dt een happe-
Mng p~ met pop-Mt.iuten en beatgMepen
tegen de atoombewap~g.
1965
7 februari
Ten gevotge van een V'<'etcongaanva..t op Ptuku.
Isuu: John6on Noo~-V.<.etnam bombMd~en. Vo.aIl-
tegen komt g~oot pMtut ,(_n ~tudenten~gen,
o.a. ~ Mo~kou. en VjakMta (Indonu'<'iil.
17 april
B.<.j de e~te "~fa1t.6 op W~h.<.ngton" ~ekken
25000 de.mon6~en op tegen. de V.iettta.m-po.t.<.-
tiek van John6on. Op v~ch.<.Uende wUv~.i-
te.<.ten g.<.ngen ~kU6~.iU (tea.ch-.<.tul vooM6
tU6~en ~tudenten en ~066en.
3 augustus
Pete TOUJn6hen.d, Who-zang~, v~kta.Mt ~ "Me-
tody Mak~", n.a.v. de Mng "My Gen~n"
dat het kon6.t.<.kt tU6~en de ge.n~u "het
beg~ van een g~ote m~chappe.t.<.jke ~evotu.-
tie" wo~dt.
15-16 .eptember
In me~ dan 30 u.Me6~ en Cou.egu ttemen me~
dan 100000 studesüen deet aan de "V.<.etna.mVay'
In B~ketey komen 10000 ~tudettten tegenov~
1000 poUt.<.emannen en 100 teden van de Na.t.io-
na..te G~e, met bajonetten op het gewe.~, te
~taan al..6 ûj naM een kaz~ne wUien gaan om
het v~ek. van tue.uwe Ivn~tue ~oepen
MlVl Zuid- V'<'Un.a.m lu.i.Uen v~Ju.nd~et1.
1966
5 februari
Na een pla.kafU:,(.e tegen de V.ietnam-oo~og,
looallb.<.j4 ~tudenten wo~den opgepakt, houder:
2500 Wutb~jn6e ~tudenten een V.<.etnamde-
mOn6~e wa.alLb-<.jhet l'"Ake~ dOM ~ä-.<.tu
WOlI.dt tamgetegd. Ve a/U;,i.e woJtdt butoten met
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kronologle
van de zestiger jaren

en over de herstrukturering niet praten en
gooide men zich op de eigen stru~.turen, weer+
uit dan de marxistische partijlijn voor
Ook dat was geen abnormaal fenomeen: het was
zowel een logische samenvloeiing van de inge-
slagen progressieve koers on de radikalisermg
als een overnemon van do buitenlandse tenden-
zen, medo beïnvloed door de oorlog in Vietnam
en de dooi in de Koude Oorlog. Dat uiteinde-
lijk voor het maoïsme gekozen werd was ener-
zijdS het gevolg van de Russische inval in
Tjsechoslovakije (augustus '68) en de groeien-
de afkeer voor het Russisch model in het alge-
meen en anderzijds van het onbegrip waarop d
nieuwe marxisten strandden bij de traditione-
le linkse partijen: zeker de socialistische,
moar later ook de kommunistische pers, die
SVB aanmoedigde totdat deze aan de fabrieken
kwam staan, beste.'1lpeldende SVB'ers als "in-
tellektuelen die tijdens hun studie het soci-
alisï:'.eals hobby beoefenden en nadien de ende-
re zijde zouden kiezen".
Oe ingeslagen marxistiscne koers en de afwe~
heid van grote problemen in Leuven moostendan
ook onvermijdelijk SVB naar de arbeiders stu-

1 besElfte men niet dat het afscheid
de studenten~ssa zo goed als definitie

r 1968 waren verscheidene stu-·
denten noer de steking in Ford-Ger.k getrokken
en ook nadien volgden e'1kele r.l.Jlpaktiesee
de fabrieken. o.a. bij Monroe ir Sint-Truiden
n bij Citro~n in Vorst. In januari 1970 brak

in Limburg de mijnstaking uit. Verschoidene
studenten trokken er naartoe en slaagden erin
de mijnwerkers op hun hand te krijgen, zoda
de staking tevens uitgroeide tot een protes

tie tegen de makke vakbonden, die zich ui-
teraard bleven verzetten tegen de "intellek-
tuelen". Ook in Leuven werd eon hulpakt1e or
touw gezet (aktie 15.15.15) en een geldinza
meling begonnen, maar de meeste studenten b_
ven ver van het SVB-enthousiasme. Toch had d
mijnwerkersstaking in zijn randverschijnselen
belangrijke gevolgen voor de Le~vense studen-
tenbeweging.
Allereerst besefte SVB, ook al door de bijval
die bij de mijnwerkers was geoogst, dat het
niet louter r.eer een studentenvakbeweging was.
Daartoe werd eerst Mijnwerkersmacht opgericht,
daarna Arbe!dersmacht, waaruit dan de MarxiS-
tisch-Leninistische Beweging (MLB) groeide
met als prograllYllél"alle macht aan de arbei-
ders". Dit was niet alleen een bevestiging
van het feit dat de klemtoon voortaan op d
erking aan de fabrieken lag, maar het bete-
kende onrechtstreeks Elenbevestiging van het
opgeven van het leiderSChap in de Leuvense
studentenbeweging: MLB wilde niet langer d
emanatio van al de studenten zijn, dan wel
voorhoede ervan, de prikkel in marxistische
zin. Uiteraard was dit ook een gevolg ven de
hele veranderde toestand in Leuven, waar het
initiatief nu bij de krinRen en de ASR moest
liggen.
Haast onopgemerkt bleef de komst van de Soci-
alistische Jonge Wacht. die eerst meestreed
aan de mijnen en nadien in Leuven een afdo-
ling oprichtto. SJW was de vroegere jongeren-
afdeling van de BSP, die in 1962 uit de par-
~j werd geBtot@n en In 1972 20U êê~§luiten

bij de Revolutionaire Arbeidersliga, de in
het Brusselse universitaire milieu ontstane
Belgische afdeling van de trotskistische Vier
de Internationale. Moer geruchtmakend was de
zoveelste eruperatie in het KVHV, waar preses
Ghekiere on hoofdredakteur Soete, die hadden
gesympathiseerd met de mijnstaking. aan de
deur wordon gezet.

v~votg: p.l0 9



EEN GENERATIE VAN
NA 68 1971-1973
In de j~ren 1970 en 1 71 bereikte de invloed
v~n het progressief ide~lisme zijn hoogtepunt.
Oe hulp aan de mijnstaking. de ~kties i.v.m.
de vreemdelingen en de Beweging rond de Derde
Wereld waren slechts uitingen van een dieper-
liggende ~entaliteit die streefde naar ver-
nieuwing in de progressieve zin en die voort-
durend experimenteerde mI talternatieve ul-
tlngsvormen van kontestatl . Het was de tljd
d~t men de Alma-prijs van 30 naar 42 fr li
g~an met de verdedlging dat dlt goed was VOl.
de arbelders. Typerend waren ook allerlei po
glngen die in verschillende kringen werden
ondernomen om tot andere bestuursvormen te
komen: an~rchistische ploegen. verklezingen
van bestuursgroepen. ontstaan van de periodie-
ke algemene vergaderingen. het verdedigen van
een programma e.d. Massaal waren die experi-
menten zeker niet. maar diegenen die de touw-
tjes in handen hielden werden er allen door
be!nvloed. Dat was trouwens niet zo verwonder-
lijk: g~at men ervan uit dat de eerste licen-
tie het meest aktieve j~ar van een student is.
dan waren diegenen die in 1970-1971 op dat ni-
vo zaten aan hun vierde jaar kontestatie tOb.
als men er het meeleven met Leuven-Vlaams in
het laatste jaar van de humaniora bijtelt.
Aan het begin van het a~ademiejaar 1971-197:
trad echter een nieuwe generatie aan. Deze
studenten hadden in 1966-1969 in het laatste
jaar van de humaniora gezeten en .1.p.v , sym-
pathie voor Leuven-Vlaams was hen. na mei '68
in Parijs en SVB's marxistische uitingen.
dreiging van het rode studentengevaar ingele-
peld. Dat die waarschuwingen faalden was nor-
maal - daarvoor zag de nieuwe generatie te
duidelijk wat er gebeurde en werd zij uiter-
~ard meegesleept in de kontest~tiegolf -maar
er bleef toch telkens een zweem van antl-radl-
kallsme hangen. ook blj hen die van begln ~
aan resoluut de progressieve koers kozen. Bij
hen speelde nog een andere f~ktor mee: de
stap naar de l1nkerzlju1 z tten was niet
haast onoverkomelijk mE r. :ntegendeel. heel
Leuven baadde in een s1 r v~n progressief
denken en links zijn was nlet alleen een ui-
.~!ng van vernieuwingsdrang. maar bleek vaa

~.een mode te zijn. SVB was immers een Lan-
veJLvolg: p. 11L- ~~.~I----------------------------~~~------~

Deze drie kleine gebeurtenissen van na de
mijnstaking hadden toch zware gevolgen. Het
VHV had zich in het totaal diskrediet bij d

studenten gewerkt en daarbij in vijf jaar ve~
scheidenen malen zijn beste mensen weggezui-
verd. wat zich uiteraard moest wreken op de
i&en werking. Oe weigering om een links
oers te varen kon dan ook niet omgezet wor-

den in een stevig gegronde konservatieve pol~
tiek. maar verviel in een louter heropvissen

alle door de kontestatiebeweging wegge-
vaegde tradities. Dat en de beperktheid ven
de aanhang ma~kten dat het KVHV niet in staat
was een geloofwaardige rechtse oppositie naar
uiten te brengen: werkelijke en gefundeerde
ritische noten verdwenen vaak in een zee van

leugens en de manie om de tegenpartij altijd
grenzeloos belachelijk te willen maken (cfr.
het ASR-dossier in '76-'77).
Dit had voor gevolg dat MLB en SJW geen seri-
euse tegenstander hadden en dat ze i.p.v. sa-

rken. mekaars onderlinge oppositie
n , , gingen beide ..~ ,p de Ienga duur

ral ';0 manifesteren . . I. mekai'lrvia
ewichtige interpretatiE Idies van het
rxisme. Dat betekende voor zowel SJW als MLB

een groei van de dogmatische tendens en een
versterking van de strakke organisatie. Oe cy-
clus was daarmee rond: na het anti-autorita-
risme van na 1966. onderwierp men zich nu op-
nieuw aan het gezag. niet langer het woord
van de bisschoppen. maar de letter van Marx
en de interpretatie die de partij eraan ga

DE DERDE WERELD ALS
THEMA 1969-1972
Een merk~dc.u~ö verschijn~ n de periOde
vlak na 1968 was het ontstaan van een vrij

ssale beweging rond de Derde Wereld. Eind
1966 ontstond vanuit de SVB-rangen kritiek op
de manier waarop de 11.11.11-aktie door het
ationaal Comi1 ,r OntwikkelingsSamcnwer-

In richtte een werkgroep
, de Derde Wereld Bewe-

ing, zelf een afdeling van SVB, en de Univer'
sity Clearing Office for the Oeveloping coun-
tries (UCOO), een in 1962 met de steun van de
universiteit opgerichte V.Z.w. met als doel

evorderen ven ontwlkkel~ng8s6menwerkln
en waaruit later o.a. het Centrum voor Vor-
ming en Aktie (CVA) , het Vlaams Angolakomitee,
'~r1tak en het Aktiekom1tee Zuidelijk Afrika
(AKZA) zouden voortspruiten. Eén van de eer-
ste akties van de werkgroep was, begin 1969,
de deelname aan Operatie Restitutie, een sinds
1967 jaarl.ijks weerkerende informatieve kam-
pagne over de Derde Wereld. met ditmaal na-
druk op de rol van de bevrijdingsbewegingen.
Ze genoot daarbij de un van enkele andere
verenigingen zoals I .P.• Jniversitas en enke-
le kringen. Het ther.a "snde een vrij groot
sukses en gedurende twee à drie jaar waren v~
len bezig met studies over of i.v.m. de Derde
Wereld, niet alleen in de vrije verenigingen,
maar ook in de werkgroepen 1n de kringen en
zelfs buiten de universiteit.
Het sul e ,an de bewegin! ~ ~le1lijk ver-
laarba r. lt verschij nsel beperkte zich

trouwe... :; tot Leuven of België alleen,
maar deed zich ook voor in andere landen. Voor
een deel kaderde dit uiteraard in de hele ko~
testatiebeweging, die fataal ook de aangedik-
te verhalen over de dekolonisatie moest aan-
tasten, die trouwens door Vietnam werden te-
engesproken. De grootste aanhang vond men

echter in die tussengroep van studenten, die
niet bereid waren zich neer te leggen bij de
ontstane stilte op de kampus en zich evenmin
konden uitleven in het sobere opbouwen van
een kring, maar toch ook terugschrikten voor
de radikale manier waarop de harde kern van
SVB ageerde. Een zekere bewondering voor die
SVB'ers die aan de fabriek gingen staan was
hen niet vreemd, maar ze be se t,in dat ze dat
zelf niet aandurfden of -konden. Ie beweging
rond de Derde Wereld vormde d ,~,een ui t-
weg voor hun engagement, dat zeker van meer
vrijblijvende aard was dan dat vän de SVB'ers
maar dat hen ook niet verplichtte het univer-
sitaire aktieterrein te verlaten. waarin zij
nog niet zo ontgoocheld waren als oe meeste
radikalen.
De enige akties in Leuven in die periode
steneen b...:e 19 in het kader van het thema
Derde WerelJ. :n 1970 wilde minister VranLkx,
die in hei r: lrsitaire milieu al veel wr' -
vel had verwekt met de paternalistische manier
waarop hij problemen als seks en drugs aan-
pakte, de reglementering op het verblijf van
de vreemde studen'en in België strakker aan-
snoeren door ze « • a. t.l verplichten tot een

bewijs van
500.000

n een borgsom van
van hetzelfde jaar

in tWdal

over

mers en
kingskrant, verspreid

op kosten van de studenten
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SOLIDARITEIT

mei vreemde arbeider"
en vreemde studenten

vereniwing~n. Toch verliep de aktie niet mas-
saal, al had ze de steun van groeperingen als
UCDD, U.P., Social laad. OWB, MLB en ver-
scheidene kring~n. Ze duurde ongeveer tien
dagen tot een I p~~is tussen de minister
en de rektoren, die zich al eerder voor het
standpunt van de tudenten hadden uitgespro-
en, werd berei~t. Ik in 1971 en 1972 dook

de problematie~ van de vreemdelingen op en
~af de politiek van de ministers, eerst Van-
:lerpoorten, deer-,e Cal1fice, aanleiding tot
reakties in Leuven. f'~ar de beweging rond de
Derde Wereld wa~ dan al over haar hoogtepunt
heen en ze verdween haast even snel als ze ge-
komen was. Toch liet ze haar sporen na in or-
ganisaties als Wereldwinkel, VAK, AKZA en UP
en zou ze ook in latere konfrontatles haar

vloed Qo~n gelden.

kronologie
van de zestiger jaren

een d(!)lJol~ tlutti.e ,tegen hu AmlVLika-hc.u.6. Vaalt
om be!)tu,U de oV(!.!l.hC',id van de fJr.('A..C'.u~uveJr._~i.-
tiLt geen toka.een mevr. .tvr. bucJuklUng .te ~.te1
ten voo!!. poU-ti.ehe ahtivUuten van de 6 tu-
dente»;
10 maart
&i.j hu hwce.Ujk van de Nedvr.l.and6e lvr.oonp'L.i.n
Ce.6 BeaVL,(.x in Ám!)tvr.dam, gooien pnovo' 6 lrJof.'-
en 6tinkbollrnen naait de Staa.:tAkoá6.

26 maart
100000 demon6.t1r.an.ten maJlclteJLen op de "In.teILM
tiolla.e.e Vag van hu Plr.otut" tegen de v,{_ehrtm-
ooll1.og doon. NeJ.o YO.'r.k. Tvr.ze1.6dvr..t.i.jd vinden
vr. ook buogingen pta.a.a Ln. endene AnrlVLihao.n-
6e en Canadue 6teden; in Rome pllotuteJLen
20000 lIIatu6utan.ten.
28 apr
Na.da.t de Spacut6e Jr.eglVLittg de uJuveJL6-i..teUen
.ur. Balr.celona Wen ~eu,,{ten hee6.t, gaan 15000
studenzer: mU de 6teun van meeJL dan 200 p.'I.06-
6en in een poU.ü.eke ~talU.t1g.

25 mei
In de lr.e6tvr. van de Un,i.veJL6,{;te,(.t Vatl Pefûng
hangt een g!l.oep van 7 ~tuden.ten en p.'I.066en,
tegen hu vvr.bod van de Ir.ek.to!!. i.n, een Jr.ode
muUII.lvr.a.n.t cüe hu eind« van hu lr.evÛliotU6m
ett hu begilt van de "KuUwr.eie Revotutie" in-
tu.<.d.t.

3 juni
Wantlevr. Jamu MeJLecüth, de eeJL6te z«WLte a6-
gutudee..'r.de vatl de wU.vC!JL6,{;tw van ~t.i..66.(.6.!)4>
p.(., ,t.i.jdeyt,!) zijn one-man Ma/L6 tegen de AHg6t
neeJLge.6choten WOlr.dt, ze,tten o!!.g0.n.i..6a;Uu voo!!.
ge.Ujke bwr.ge'lll.ecitten ûjn maIl.6 vesde»: Hi.vr.-
bij komen Stockeley Ccvr.m.i.clUJ.el6 eÛlett voo.'!.
een "Btack POloeJl" VOM. het eeJL6t aan bod.

zomer
Tiendu.<.zendell beg.innen Ut Satl FlUUtwco' 6
Ha.<.gltt-A6hbUII.Y ell in de New YOIr.R4e Eaót-Vi..t,-
to.ge de ideeëtl van de Bea,tn,i.kgeneJttLt.ie (van
AUen Gi.n6bvr.g en Jack Kvr.ou.acl ,{_n de p!U1k-
tijk om te zetten, llXlMb.i.j ze een e..igen ~ub-
kuUuUII. ontJ.ei.kkeeen. Veze beJ.vegi.ng tegen d
Anre.'L.i.can·-Way·06' L-i.6e. b.'I.e-i.cU; met zi.jn be--ü
en tove-in6, zich 6ne.t uit naai!. andelr.e g'l.oot-
steden. Vele jongvr.en topen van hLÛ6 weg en
6.tuUen ûch bij de beJ.ceging aan.

11 oktober
In V~t(J.nd veJL6ch.i.jnt de eC!JL6te veJLtali.ng
van H. MallcU6u "Rep.'l.U6.i.eve ToUvr.an.ûe". Ve
keJtn van cüt e.66ay, da,t eJL VOOIr.ondeJt.dlr.uk.t
I eH ove/tl.llelcügdc m-i.ndelr.heden een 'na..tUUM.echt
op weeJL6:tand buta.aJ; om otlJA·e.tti.ge m.i.ddeten te
gebIlUiken wanneelr. de wette.t.i.jke middeten on-

I tOelr.ukend ûjn gebleken', hee6t een cüepe
.ur.vloed op de 6tudentenbeJ.oeging (voolUd .in
Wut-V~.e.rutdl .

6 oktober
In Cat-i.601lnië 6tich.ten Huey NeJ.uton en Bobby
Seal.e de B.tack Pan:theJL PtVLty. Veze ~e
olLgan,U,a;Ue buchow.ut de neg eJLge.tto '6 .<.n de
glLOo:t6teden ah, b.innen.fA.nCÛJe kolon,i.u van de
VS en w.U de bewoneJL6 eJLvan me;(: IAX1.pengeweld
buchelr.men tegen de blanke ovelr.hee.ll.6.i.ng;
bij hoopt ze he.t zel6belAWltU.jn van de Z«Wl-
ten aatt te IAX1.kkelr.en.

.1 november
In he.t cen.tltum van Stockholm en6ceneJLen PILOVO'
6 een 6.oujd tu.66en "Konrnu.n.i..6ten" en "Kap.i.;ta-
.e..iAten". AI..6 de twee gJr.oepen ûch op he.t een-
de doo« een bom "omgeblr..ach.t" hebben, z,Ulgen
de omótaandeJL6 een Ued van Vylan en leggen
een lvr.a.n6 "VOOIl de 6lach.t066(:')L6 van de atoom-
ooll1.og". üe: h.i.eJLdoolr. on:t6 tane c:U.llku.6ûu me.t
vOOlr.bijgangeJL6, WOIr.d.t 6tech.:t6 a6gebltOken ah,
de poU.ü.e de pnovo' 6 opte..<.d.t.
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P 19 november 1971 werd de student Romain
Cools door een politieagent neergeschoten in
de bar van het Handelskot. De interpretaties
daaromtrent waren velerlei. maar men voelde
het aan als een teken van repressie. waarn
eon korte felle aktie volgde. waarmee de mees·
ston volmondin konden instemmen. Toch waren

i.v.m. de aan te ne~en
houding tussen het Anti-Repressie Front. dat
ook de dreigende wetsvoorstellen over poli-
iebewapening. privö-milities en stakingen.

evenals do lopende processen tegen de Limburg·
se mijnwerkers in Luik en 200 landbouwers in
Brussel. die tijdens de massale woedende Boe-
renbotoging in do hoofdstad waren opgepa
rbij wilde betrekken en aan de andere kan

Ekonomika en KVHV en enkele anderen. die het
ontslag van de Leuvense politiekommissaris
leven eisten en de vermindering van de repr
sie. maar ook niets meer. Ernstiger was de
bedreiging die vanuit het Ministerie van Na-
tionale Opvoeding opdook: in augustus van
1972 verhoogden de ministers Claes en Hurez
hot kollegegeld tot 5000 fr. Vanaf oktober
bogon een aktie tegen die maatregelen. maar
reeds begin november bloedde ze dood. Vooral
SJW had hier de leiding gehad en plaatste het
prObleem in do ruimere kontekst van "de inmen-
ging van de industrie in de universiteit".
Twee maanden later volgden de akties tegen de
legerhervorming van Vanden Boeynants (mili-
tie op 18 jaar). waartegen eerst de scholie-
ren alleen. daarna met de studenten reageer-
den. De akties boekten. vooral door de in-
breng ven de scholieren. een groot sukses. Ze
waren massaal 'en hevig en ondanks het aggres-
sieve optreden van de rijkswacht tijdens een
betoging in Brussel en de zalvende waarschu-
wingen van de minister tegen "beroep .31 - rtc-
ren". moest VdB na enige tijd inbinden.
Schijnbaar verschilden de akties Clae' -urez
en VdB van mekaar als dag en nacht. De ene

s een flop. de andere een sukses gewe
Maar in feite was tijdens de tweede aktiE
inbreng van de scholieren groter gebleken dan
die van de studenten: dat ze trouwens het ini-
tiatief hadden genomen is daar typerend voor.
Toch is het bijna onbegrijpelijk dat. z

ge- voor een a"'tie als Claes-Hurez. de studente
bleven stilzitten. Waarschijnlijk was de te-
rugkeer naar het ar.tieterrein van de universi-
teit door de progressieve groep. die - ook in
geloofwaardigheid - duidelijk de mindere was
van. haar voorgangers. te bruusj, ge\olOostvoor"
de grote massa van de nieuwe generatie. di
i~ ~un Ileek te zijn voor te radikale rethe-
r: ~. (1'lkde meeste scho.lioren wilden daar
t r- IU~ .nI niot van weten: zij maa~.ten duide-
lijk enderscheid tussen het plan en de figuur
VdB en I r2 ;1r ZiC.l tegen de opdringerig-
heid var .a.' ~. De groeiende apathie had
ooj, te r '<l~ r 1:" dG cJfwezigheid van do kr-In-
gen in de ekties. evenals van de ASR. Do eer-
sten hadden duidelijk moeite om te bekomen
van de experimenten van de jaren 1970 en 1971
en lieten hot aan enkelingen over om aan de
aktie deel te nemen. maar hielden zich als
kring in zijn geheel afzijdig: de tweede was
duidelijk nog niet over de mislukking van
1971 heen. Nu het problemenvakuum v~n de baan
was. uitte zich de leegte aan de top ven de
Leuvense studentenbeweging op schrijnende wlf
ze. Het enige initiatief lag nu nog bij d
aktiekomitees.

DE RUIMERE KONTEKST EN
DE PROPAGANDA 1973
Het is bevreemdend te merken hoe in die peri-
ode het politieke studentenleven in Leuven b
heersd werd door een niet-permanent orgaan.
De aktiekomitees waren in do jaren zestig een
iddel geweest om spontane akties op te van-

gen en dadelijk te struktureren en ook later
bleef deze vorm bestaan. Met het ep richten
van de volksvergaderingen had men gedacht ge-
noeg garanties tegen gebrek aan belangstel-
ling ingebouwd te hebben. maar dat bleek een
feute redenering. De aktieke~itees werden
spoedig een wapen van de progressieve vrij
verenigingen. die de aktie vooral zagen als
een middel tot bewustwording en die veelal
de nadruk legden op de progressiviteit ervan
en op hun eigen veorhoederel. Toen de belang-
stelling - ook in de volksvergaderingen - af-

• werd er daardoor niet meer gekeken naar
representativiteit. Dat de kringen afwezig

waren gebleven bij de aktie VdB. deed bij de
ktieke~tees een besef van eigen mogelijkhe-

schijnbare sukses in janu-
van aard dat af te remmen.
iekomitees en de vrije

verenigingen die erachter stonden. werden o-
verMOedig en lanceerden enkele akties waarbij
hun geliefkeosd thema. de Derde Wereld. mee
an bod kon komen.

In september 1973 werd een staking gevoerd
tegen de nieuwe plannen van minister Vanden
Boeynants. die blijkbaar op een bereepsleger
wilde aansturen. Tegelijkertijd was ook gre-
te ruchtbaarheid ontstaan over het wetsvoor-
stel van minister Vranckx. dat gericht was
tegen wilde stakingen en privémilities. Beide
voorstellen werden aangeklaagd als uitingen
van toenemende repressie. en in de ruimere
kontekst werd de situatie vergeleken met het
Griekenland van de kolonels. waar net een stu
dentenopstand was weggeschoten. en Chili.
waar de junta een maand VI rdien het grof g
schut had buitengebracht. Dl)k de NATO werd
niet gespaard. Nog diezel1de maand volgde
de aktie tégen Brazil Export. een handelsten-
toonstelling van de Braziliaanse staat in de
Eeuwfeestpaleizen te Brussel. bedeeld om Eu-
ropese investeerders aan te lokken. Dok hier
werd het thema in een ruimer "'ad r g.plaatst.
als strijd tegen de multinatiena . liet orgel
punt was een betoging in Brusse~. waarvoor
men 10.000 man uit heel het land op de been
kreeg.
Opvallend Ln deze a"'ties waren de thema I s,
die geenszins rechtstreeks met de studenten-
problematiek te maken hadden. Het was duide-
lijk dat het hier handelde om de paradepaard-
jes van de vrije verenigingen en ze gingen
eok gepaard met een ongekende prepaganda.
evenals met konflikten tussen MLB en SJW. De
emstandigheden maakten dat de historisch ge-
groeide gebreken van de vrije verenigingen en
hun aanhangers opvallend naar buiten kwamen.
Het dogmatisme uitte zich in een openlijke
strijd omtrent interpretatie. De voerheede-
rol was uitgegroeid tot een traditie. een
vast aangenomen houding. die zijn weerklank
vond in een elitarisme van het absoluut eigen
gelijk en andermans ongelijk. dat via een
assale propaganda aan anderen werd opgedron-
gen. De progressieve vrijblijvendheid werd nu
onp.eloofwaardigheid.
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1967
1 jl,"uar
Jane Adanûl, Ud van hu AmeJLika.a.n6e oVellkoe-
pelende ~.tuden,tenolLgaan, dou .Ut een aJl,Ü.kel
.Ut hu tijd.6chM.~t "New Le6t Notu" mu de
tel 'vOM de geLi.jkbellech.ti.gtitg van de VILOUW'
hu begltÁ.p "male cho.u.v~m" (= de ugenge-
lLudhud van de ma.nneJ.,(_jke ~exe) on.u.ta..an.
13 januari
In 8a.ILcelona. ILoepen ~.tuden,tenvelL.tegenwoolLdi-
gvu. de "vellja.aJt.dag van hu pILotut tegen de
poU;t<.eke ondelldILuklU.ng" u.U.. 1000 ~.tuden,ten
butoll1llen na. een te.a.ch-.Ut de gebouwen va.n de
kOILlLUpt.e 0~6-(.uiU.e ~tuden,tenolLg0.rû.6a:t<.e, Well-
pen de lLu.U.en ~n en goo~en hu meub~aiIL na.a.lL
bu.U.en.

.'

J"'\ •• -- .. .--
27 januari-3 februari
IU egale Spa.a.n6e ~tuden,tenoltg0.rû.6a:t<.u
een demott6:t1ta:t<.e.toch dOOIL, wa.aIlb~j 700 4.u.w~,q

ten van de campU6 van de Ma.dM.leett6e wue6 ge-
k.lopt. woltden. At6 tegen de avond 100000 aJtbu-
dvu. ûch MUdaiIL vellkhvten mu de ~.tuden,ten,1
woltden 200 demotu..tJr.a.n,ten b~j een :tIte66en mU.
de poU;t<.e. a.a.ngehoude.n.. Ook eldeM .in hu
tand gaan aMu.t.a.t.i. eg 0l ve tl doOILwa.aIlb.ij me.eIl
dan 500 poU;t<.eke aktiv~te.n aangehouden WOIL-
den. De. ~.tuden,ten lLea.gellen mu coUegebo
demott6.tlLa..t.ie.6 en .itlegale. b~jeenko~ten ~n
b~jna. a.tte. un.i.vvu.i.tei.te.n. In Valenc.ia. le.ggen
60000 ~ndU6tlL.i.ea.lLbe.i.dvu. en 2300 ~po~lLW~gaJt-
beÁ..dvu. ua 60UdaJtile,(;t hu weIlk neell.
1-11 februari
In I.ta.l..i.ë ga.a.n eIl a.a.n alle wuvvu.UUte.n een
algemene ~.ta.lU.ng dOM VOM een omvangltÁ.jke
~.tudiehellvoll.lIIbtg .
21 aprU
O.l.v. kolonel Papadopouto~ v.Utdt eIL .in GlL.ie-
kentand e.e.n pu..t.ch pf.0..a:t6, die b.i.nnen kotr.-te
tijd de VOIl1llvan een ~a.6ci.6.ü6che. cU.k.t.tLtu.wL
a.a.nne.emt: de paIr.lemen.;ta.,Vr.e .itt6teU.Utge.n WOIL-
den bu.U.en weIllU.ng ge.6teld, de. ma.6~amecü.a. on-
dell ~e kontAole. gepi.a.a;t6t e.n vele du.i-
zenden potitie.ke ge.vangenen op e..ila.nden ~n
koncentlLat.i.e.ka.mpen opge4loten.
24 mei
N.a..v. de. blLand .in de ~~e.t6e. I nno va..t.ion,
wa.aIlb~j 300 mett6en omkomen, delen kOrrttlUYUllld.6
aan de FILe.i.e.U.uvvu.UJLt Bvr.Un pam6.tuten
u.U. mU a1.6 .tU.el: "Wa.nneell btr..a.rtdende. Bell-
Ujtt6e. lWLenhu.izen?". H~eJLin wolULt geoppelld
cfa,t ~l.e.cht.6 lu:vtde. a.ktie.6 (a.a.n6.tag en e.. d.) de
bUltgvu. .Ut hu Wute.n u.U. hun onvvu.clU.lUg-
he.i.d kwvten unkkvu.chudde.tt en de Wu.tvu.e e.-
konom.ie en poU;t<.eke. machten kunnen Vell.tU.e.:t(.-
gen, Lp. v. buog~ngen, ptUka.ktiu e;d.

2 juni
Na. enkele be.togbtgen en .Ut60Il.llla.Uevellga.deJWt-
gen van DuLt.6e. en Itr..a.rte.6e~.tuden:ten ovell hu
dik.ta..toM..ai.e ~ja.hlr.eg.(me .Ut Itr..a.rt, buogen 2000
~tuden,ten en ~chot.i.e..!l.en tegen de. ~ja.h, op be.-
zoek .in Bvr.Ujn; da.a.ltb.ij wolLden ze. a.a.ngeval-
len doon. ~ja.hgeûnde. "jubel.pellzen". '~Avond.6
komt hu b-<.j hu OpeJta.huÁ..6, wa.aIl de ~ja.h een.
voolUlte.lUng b~jwoon,t, op.uww.tot geve.chte.tt
mu de. poU;t<.e. en bUltgelleerthe.den; da.a.ltb-<.j
wolULt de. ~.tuden,t Benno Ohne4oltg dOOIL een po-
U;t<.ema.n in de lLug ne.eIlge.6choten. In de vol-
gende dagen nemen de ~.tude.n,te.n de teNte..Uten
van de F. U. .in. VOOILc:U.6kU6~-<'e.6,ondtutlu hu
algemene. d(!ftlott6.tlLa..t.ievellbod. Op 6.8 ga.a..t eIl
.ut HAAnoveIl een IwnglLu van 5000 ~.tudenten en
doeenxe« dOM mu a1.6 ondeJU.lJeIlp: Hogeflcho_ol
en demolvLa,t,i.e - voonuaanden en OILga.tUóa:t<.e.
va.n hu veazez. Hu ~ IUell dai: de Ftr..a.rtk6W11:-
~e. ~oc.i.oloog J. Ha.belLma.hVOOILhu ee.lL6t aan
de. ~tuden,te.t1l.eÁ..dell Rudi Du':uchke. hu vetuAJ.ijt
van "wtlu 6a.6c.i..6me" ma...lCt.
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_et uitblijven. Begin 1974
werd tegen de aankoop van vliegtuigen voor de
som van dertig miljard geageerd. met als ·rui-
mere kontekst de strijd tegen de NATO. De ak-
ie werd een flop. want de studenten blonken

uit door hun afwezigheid. In feite was dit
geen reaktie. maar een vervallen :n de apathie
at volstrekt begrijpelijk was (9r. infra).

De vrije verenigingen trokken er I~n .essen
uit: de voorhoederol werd nog meer geaKsentu-
eerd. want het bleek dat de massa nog meer op'
gezweept moest worden. De aktie Dertig Miljard
betekende de zesde staking op vijftien maand
tijd en in die periode had zich een merkwaar-
dige snelle spiraalevolutie voorgedaan: hoe
dogmatischer de akties. hoe apathischer de
massa. waardoor de al . radikaler werden.
met het bekende gevo

KENTERING: DE AKTIES
SPIES EN BOERENHULP
1973-1974
Sinds het t _ 3n het akademiejaar 1973-74
was in de kringen van Wijsbegeerte en Lette-
ren en voornamelijk in Germania. beroering ge-
rezen ofltrent de docent Spies. Het vak "Ge-
schiedenis van de Zuidafrikaanse literatuur"
werd vanaf oktober door hem gedoceerd. Spies
gebruikte daarbij een propagandistisch boe
van de Zuidafrikaanse regering en spoedig
bleek dat hij voor een periode van vijf jaar
een leeropdracht had gekregen. die bovendien
aan de universiteit geen frank kostte. omdat
dit kaderde in zijn dienst, Ir,cht als kultu-
reel attaché van Zuid-Afri'~. ,kringen van
W & L hadden eerst gat reet+ ,pies buiten te
werken via de akademische raden en hun eis
racht bij te zetten door de les te boycotten

of er lastige vragen te gaan stellen. Toen
dit niet hielp werd een beroep gedaan op de
Akademische Raad en bij de rektor aangeklopt.
Ook dat bleek boter aan de galg en er vielen
integendeel zonder enige vorm van procedure
tuchtstraffen (blaa;,) voor enkele studenten.
In de cember gingen deze dan maar tot de aktie
.over: enkele gebouwen van W & L werden bezet
en uitgeroepen tot Bevrijde Universiteit Leu-
ven (BUL). DitMaal vielen er schorsingen.

erop .k.wam...een._algecene solidariteitsal<.tie in
de andere fakulteiten op gang. die een groot
sukses kende. want even zag het ernaar uit
dat de tijd van het Informatierecht was terug-
gekeerd. Op 15 december werden de gebouwen
ontruimd door de rijkswacht en de lessen in
de licentie Germaanse geschorst. Maar op 17
dece~ber werd de fakulteit Psychologie bezet
en uitgeroepen tot BUL; een dag later gevolgd
door de Universiteitsbibliotheek. Op 19 decem-
ber nam Spies dan maar zelf ontslag en even
later hief de Akademische Raad de schorsingen
op.
De aktie was een sukses geweest. ook al omdat
diegenen die er niet minstens mee sympathi-
seerden zeldzaam waren. Dat was vooral te dan-
ken aan de manier waarop ze gevoerd was gewor-
den. De radikale toon op het einde werd voor
één keer niet als kunstmatig aangevoeld. ma
ook door eenieder begrepen als logisch uit-
vloeisel van d! :elopen pogingen langs
de normale weg Ik het ontbreken van de
"juiste kontek! " n de retorische propaganda
was velen opgevallen, want de aktievoerenden
hielden zich strikt aan de rol van Spies als
propagandist van het Apartheidsregime. SJ
en MLB kwamen er niet aan te pas. De aktie
Spies ontkrachtte ten dele de mythe van de a-
pathie. en bewees daarenboven de aanwezif I :1
van een potentieel kritische studentenma! la.
die zich echter enkel wilde engageren in ~'r -
blemen waar men een zichtbare nood en een
rechtstreekse betrokkenheid in kon waarn~ n.

BOERE.~YEIO.
Spies was een keerpunt. ook op dat
en niet 'toevallig de eerste aktie van

gen en de laatst! < •• n. de Derde Wereld.
Vandaar dat ze zr l.on rasteerde met de enkele
weken nadien gevoerde aktie rond de Dertig
Miljard. Maar in november 1974 toonden de po-
tentieel kritische studenten zich weer. toen
massaal hulp werd verleend aan de door over-
vI lediRe regens geteisterde landbouwers. Boe-
ren, lidaten en studenten werkten samen op
hbt vuld om nog zoveel mogelijk de najaars
oogst te redden. Ook deze aktie had sukses.
niet in het minst omdat het eens iets ander~
was. maar ook omdat de nood hier eveneens
zichtbaar bleek te zijn, omdat het niet ging
om woorden. maar om daden en omdat ook nu de
"ruimere kontekst" en de propaganda ontbraken.
Toch was de aktie niet louter instinkt!
gekenmerkt door "ri tiekloze liefdadighl' d. Ie
akties Spies en Boerenhulp waren dan o( I g en
akties geweest van de traditionele radikalen.
maar wel van dat deel van de nieuwe genera ie.
dat zich niet.wilde vereenzelvigen met de ex-
treme linkerzijde. het grootste deel trouwens
en in feite de voorlopers van de praR.matische
generatie.

DE CROO ALS BOEMAN
1975-1977

!.J, f .on',,.,:lIe krisis deed zich nu ook in hee
het land volop gevoelen en de tijd leek rijp
voor de steeds slinkende aanhang van het pro-
gressief idealisme om opnieuw het aktieterre1n
naar de fabrieken te verleggen. Maar dit ge-
beurde niet. integendeel. ook de Derde Wereld
werd terzijde geschoven en men keerde terug
tot de studentenproblematiek. Oe komst van de
liberaal De Croo met zijn eigengereide idee-
tjes op het Ministerie van Nationale Opvoed i
was daar zeker niet vreemd aan. maar toch
scheen men ook enkele lessen getrokken te heb-
ben uit de twee voorbije jaren. Vee: wa dat
echter niet, want de "juiste I<.ontek!·lt. de
disputen en de propaganda bleven be! ta,In. Voor
een deel was het opdringen van slogans en na-
men normaal. aangezien het eigen woord voor
iedereen het juiste is en men daarbij graag
de goede weg wil bekendmaken om tot dit in-
zicht te komen. maar de felheid waarmee dit
gebeurd! ,<,) liet van aard om veel volk mee
te krijf n.

De tanende macht van de vrije verenigingen en
de aktiekomitees ten voordele van o.a. de
kringen. die naar buiten begonnen te treden.
deed zich stilaan gevoelen. In maart 1975 werd
een vrij sul<.sesrijke mars op Brussel georga-
niseerd om de uitbetaling van achterstallige
studiebeurzen op te vorderen. Vooraf werden.
en dat voor het eerst. duidelijke afspraken
gemaakt i.v.m. het dragen van gemeenschappe
lijke slogans. maar niet iedereen hield zich
daaraan. zodat ook de "ruimere kontekst" gere-
geld opdook. Daardoor werd weer een stuk ver-
trouwen aan diggelen geslagen en begon de spi-
raal apathie-radil\alisme andermaal op hoge
toeren te draaien. [ in massale knokpartij tus-
sen extreem-rel . ,at zich in Leuven tracht-
te te infiltreren. en extreem-links. op 8 ok-
tober 1975 deden velen nu openlijk hun afkeer
voor het extremisme betuIgen. al was het zo
dat vooral de VMD de volle laag kreeg.
Diezelfde maand nog begon een aktie tegen de
pI, nnen van het trio De Croo-Humblet-Geens
i.V.M. de financiering van de universitoit. In
de r'Jimere kontekst werd dat vertaald naar '81

protest tegen de programmawet in haar gehl el.
De staking was een doodgeboren kind: de be-
langstelling was beneden alle peil. het en-
thousiasme nergens en in de kerstvakantie wend
de programmawet door het parlement gehaald. :n
oktober 1976 deed zich opnieuw een knokpart:
voor en vanaf nov&mber begon een aktie tegen
de mogelijke dreigende numerus clausus en voor
uitbetaling en indexering van de studiebeurze
Dit leidde tot een staking in februari en
maart 1977, maar ook deze werd een flop: door
weinigen gestemd. werd ze door nog minderstu-
denten al\tief gevoerd en hield elke fakulteit
afzonderlijk zijn protestdagen. Van kohesie
was geen sprake en een paar schamele betogin-
gen gingen aan de meesten onopgemerkt voorbij.
Toen dan de regering struikelde over in rne
twisten en de al\tie volledig stil Vl 1. waren
er velen in Leuven die niet wisten waarom men
nu eigenlijk gestaakt had. I· st en waren
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kronologie
van de zestiger jaren
12-17 juli
'adtu: hU: de vOOlLbtje zomelt Jr.ee.cU tot negelt-
oostander: 100.6 gek.omen in de ge.tto' ~ van L.A.
en ctevel.a.nd, k.ornt het .tot een ma.6~ale Jr.evol-
te üt Nev.wr.k wa.all.b.i.j 21 doden en 1100 geworrJm
vallen, nadat: 4000 teden van po.f..<.;t(.een
nale Galtde wVtden .tngeze.t. Veze opll.t.and hee6t
een k.e,ttütgJr.ea.klie .tn meelt dan 1QO a.ndelte A-
melUka.a.tt6e stede», In Ve:tJtoä komt: hu op 24.
tot een ma.66ale. opstand, wa.all.b.tj ondelt g1LOte
Jr.ep!Lu6.temi.ddelen 41 kle.wr.li.ngC!J1 gedood en
2000 gewond woJr.den. Ondanfu de uU:u.c.h-tf.oze
m~e û.tua.tie hebben .tn Nev.wr.k en
voo,'!. het eVl.6t geoJr.gatt.i.6eeltde ~to.cUgueM.Ua-
gJr.oepen va.n de Btac.k Pa.n;thelt -UtgegJr.epen.

6 oktober
Om tegen het, .tn de. ma..66amecU.a.a.a.ngekoncUgde,
veJlllleende wtde van de H.tpp-i.e-beweg-Utg en
haar: veltko"l)JeIt~elLi.ng te p1I.otutelten, von.
men du.i.zenden IUpp.i.u tUt San FlLOJtWc.o een
Jr.oUJ.lJ6tou en veltbM.nden .tn hu Buena. v~.ta.
paJtk op 6ljmbol.<..6c.he wijze een doocUwt, ge-
vuld mu 6nOelten, dltug6, R1e1ten en bloemen.

ktober
Nadat Che GuevlVlJta. de vOlÛge dag gewond -Ut '.t
paltt.tzanenkamp in de BoUv.ta.a.n6e jungle
gevangengenomen, tIJe.'!.d hij doo« een, dOM Amu-
IÛka.nen opgelei.de, patJtou.ille. veJtmQoJrd en
IOMdt z L] n Ucha.a.m .te ntooltgutetd. VOOIt d
kolLt daa...'wp volgende op.'tlumi.ng van de oveJLi.g
gue,'Û.Uag.'loepen, ti.jdt de pogi.ng om de ILevow
ti.o.ta..L'le op!l.ta.nd van Cuba. na.a.Jl het ZtU.damelU-
kaatt6e \"a..6te.land te laten oVVl.6p1t-Ütgen, 6
bILeuk.
18 oktober
Op de FIla.nk.6uMeIt Buchmu~e komt: hu tot Velt-
~chU.tende demonótJr..atiu tegen de ~.t.ancU van
hu Sp!U.ngVtkonce.Jtn - dat vooJtal via "BU.d"
de hetze tegen de 6.tudenten ~kkeJLt - en
van GILie.kenl.a.ttd.

21 oktober
1n WMlUngton belegelten 250000 demonó.tlt.a.nten
uU: p1I.otut tegen de V,ie.bta.moo!tl.og hu Penta-
gon. Ve Jr.egelUng zu tegen hen ongeveelt 10000
leden van de pot.tt.i.e en van de Na.t.tonale GaJr.-
de en va.l.6chvII1I6p!U.ngVl.6 .tn, cUe meelt dan
600 demonó.tlt.a.nten aanhouden. Ook .tn Londen,
PcvUj.ó, BeJLUjn, Rome, ûst», Am6teltdam en
Toido komt: hu tot ma.66a.demonótJr..atiu tegen
de oo!tl.og .tn V.tunam.

2 november
In BeJLUjn v.tndt de 6.ticltÜng~veltgadvWtg van
de "~che UtUVVl.6äät" pl.a..a.,tt,. In meelt
dan 30 k.oUek;ti.eve.n WOILdt me.t de. zel601L9~a-
.tie van de .ó:tucUu en hu pot.tt.i.e.k ondeJtZoe.k
begonnen.

20 december
B.Utnen 4 weken hebbe.n meelt dan 30000 studen-
ten en docenten hu "Hoch.6c.hu.f.mctn.i6ut" tegen
de noodtoutancUwe.:t ondeJLtekend.
1968
17-18 januari
1n de Iapanse: haven.6.ta.d Sa..6ebo, wa.aII. hu VS-
vUegdek..6clUp "EnteltpWe" uU: de Gol6 van
TonlUn VOM V.tetnam woJr.dt Velr.lAXl.c.ht,butoJrmen
ongeve~ 1000 mu ~tokken en helmen uitgeJr.U6-
te Zengakoe.ILenótudenten een doolL de pol.tt.te
op ee.n bILug OpgeLOOILpenbt:wUkade. Onda.nJu, hu
vele .tJtaa.nga.6, ~.ta.gen ze vWt de. ba.NLÜUuLen
omve.ILte we'Lpen. Spec.ta.le pol.tt.t~epen en
pant.óelr.lAXl.ge.n6vonden .tngezu en de ~:tudeYLten
woILden in meka.a.Jl gula.gen. Dcanop veltR1a..a1Lt
de bevollUng van Sa..6ebo ûch MUcûUJr. mu de
.ó:tuden,ten en b-<.j de a.a.nkomllt van hu .6clUp be-
kogelen ûj de poUtieveJL6peNUng mu ~tenen.
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veJtvotg van p. 12
het helo gedoe al lang bou
nut in vokant1e nemen tij

do re ontplooi:ingsr,anscnl en ging cynisch en
niet zelden onterecht alle politici, on dus
ook de studcntonpolit1ek, over één ,,",B!ll sche-DE OPKOMST VAN DE ren. Een veel kleinere groep bleef ziet! in-
zetten voor de voortzetting van datgene watPRAGMATISCHE GENERATIE verworven was, nog een. beetje ~n de sfeer van
"wo gaan oen niouwo unlversitolt bouwon". Al-

1973-1978 gemoen uit de pragmatische generatie zich in
in 1972 aent red was in een keihard realisme, dat de pr-oul emen behan-

deld zoals ze aankomen, ze nuchter ontleedt
en er, zonder ideüle voorstelling van do fei-
ten, rekening houdend met de gebreken van al-
le betrokken pur ~jen, tracht een oplossing
voor le vin! n. Typisch is voor haar voor-
trekkers het tr "en naar een waardevrij on-
derwij s , dat dus niet langer' "onderwijs in
dienst van het volk" heet,
Oe pragmat1.sche generatie heeft ZH.h vooral
g~nanifesteerd in de kringbesturen, waar ze
vilak minder vruchtbaar werk levert p het ge-
bied VRn de strukturen en hot aanbrengen van
problemen, dan wel in de dagelijkse werking.
Gebr'uH, makond van de door haar voorgangers
stevig opgebouwde strukturen, is zij hot die
na de aktios Spies en Boerenhulp, het sterkst
is ingegaan togen het progressief idealisme,
wat o.a. tot uit1.ng kwam in de eis tot ge-
meenschappelijke slogans tijdens de mars op
Brussel in maart 1975. Dat heoft geleid tot
de isolatie van de aanhangers van het radika-
lisme tijdens do akt1es van dit akadl ''''11 'aar
(Studiebeurzen en Oe Balselierl, dat he~ ~r-
ste sinds 1965 zonder algemone staking wa en,
onrechtslreeks als reaktie, tot het Eenheids-
programma van MLB. Oe konfrontatie tussen het
centraal aktiekom!tee en de kringraad op de
Al<.atlemischeRaad van 13 febr'uari was dan 00

een botsing tussen het progressief idealisme
n het pragmatisme. De enen wilden de radil<.a-

Ie botsing met de akademische overheid, de
anderen eerst J,lraten,langs de gewone weg om.

Do pragmatische generatie is overduidelijk de
erfgenaam van diegenen die na de aktie Infor-
matierecht het kompromis van de universi.taire
overheid aanvaardden en rustig begonnen ean
de i.nternc opbouw van de studentenbeweging.
Daardoor beschikt zij over stevige strukture~
die een sterk wapen zouden kunnen vormen, en
over een potentieel kritische studentenmassa,
die zel\8r niet zol aBrzelen e11\e zicht
nood te verhelpen. Daarin schuilt haar grote
recht. zolang ze zichzelf geloofwaardig weet

te houden. Het grote gevaar zich echter juist
in het pragmatisme, dat gevaarlijk dicht naar
defaitisme neigt, on het zal veel geduld ver-
gen die grens niet te overschrijden. Histo-
risch is echter 001<. deze generatie een logisch
voortvloeisel uit het verleden. Vroeg of laat
zal zij de plaats ruimen voor nieuwe idealis-

rbij men zich de vraag kan stellen:

1 nog

cht,

n-

ontspanningstakon en met
n een eigen fakhuis. Een

generatio sloot echter aan bij
van de SVB-riChting, maar was,

van immuniteit voor het radi
ot de li.nl\er-
zolfdiscipli -

ngors over to riemen. Zij
fabriekspoort s

r vrijblijvende

n en samen
n de

dit tot
i.st1sche

R. Falter

Bronnen
Naar.t reeds vercchenen eigen studies en enke-
le persknipsela werd uiteraard gebruik ge-
maakt van het artikel vanL.VOS: Het failliet
van de linkse studentenbeweging, ver8chenen
in Oe Nieuwe van 5 apr-il: 1974, evenals van de
kataloog van de .tentoonstelling in de fakul-
teit W & L in 1976: Een eeuw Vlaamse studen-
tenbeweging te Leuven en het artikel Studen-
lenbeweging 1'n dl' En yclopedie van de Vlaamse
BI 'wt "'.n~, dl. ", p. 1527-1530, verschenen in
19 5. anvul/l. -'ng,'n L" rden gevonden in "Studo
ten", rapport van een beweging van de pr,,-
[ektqroep "Studenten" 1:n Pedagogie in 1975-
1976 en in de j,mqete wee jaargangen van Ve-
t,. '·r de A.S.R. oerä voorol geroadpleegd
".1' Lr.: Hoe het wa .., overzicht van de Leu-
venee s uden enb !weging vanaf 1944 in Veto,
jrg. 3, nr. ~O.Over de rol van de pers in
1968 ,'t:rJen enke l.e .onqepubl.iceerde seminarie-
werken qeraadpl.eeqd, waaronder dat van B.MA
ZUR over d~ Houding van het weekblad "De Ro-
de Vaan" l .. v. het studentenprotest 1965-
1970. Over ~, gebeurtenissen in het buiten-
land het artikel van de VERONTRUSTE HISTORIC~
Oe studentenrevolte: internationaal gebeuren,
verschenen in Veto, jrg. 4, nr. 6. Interes-
ante beschouwingen en gegevens over de pePi-

ode 1978-1972 staan in het aptik,' van Werk-
groep 2 1/2: Oe ~i tori~che Kring en '68 in
Monumenta, jrg. 9, nrs. 4 en :'.Naast enkele
gesprekken met ud-et udcnten IJ! -rden als deze
bekomen gegevens uiteindelijk gekontroleerd
aan de hand van de jaargangen van 1968 tot
1970 VGl' Rerum en de vijf jaargangen van Dm-
trend (1970-197:,), geraadpleegd in het nog
taedu -'edereen aanbevolen Archief en Museum

VI~ams Studentenleven.
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24 januari
Voo~ het Teto66en6~e~, ~b~j V~etcOng6 tot
.in de Amw.ka0.n6e amba66ade bi Sa.<.gon kunnen
doo~~gen, veJtkl~ de VS-~egw.ng z~ch
beJtud om de v~edubupllelu:.ngen .in PalVi.j6 op-
nieuw te openen. Veze beg~nnen op 13 mu.
8-28 maar
Al.4 WaMchaMe 6.tudenten op een illegale mee-
.ü.ng 6amenkomen om te pIlotuteJten tegen de
6cho/L6~ng van de wU.e6 van 2 po.ut:.<.ek ahUeve
6.tudenten, woltd.t de univeJL6UUt dOM de polk
Ue on;tu,ünd. VaaItOp komt het tot dagenl.a.nge
6tJLa.a,tgevechten met de po.ut:.<.e cüe ~egelJt.ech-
te klopjachten houdt tege.n de 6.tudenten, ~.
b~j veJL6chU1.e.nde 6tudenten veJlWOnd en aange-
houden wo~de.n. VaaJr.op b~Ude.n de demon6:t1La.-
Uu ûch oveJt aU.e g~ote vootse. steden u,U.
Ondanlu de pog.ing van de KP om tege.nd(1mon6~
Uu op te zeften, komt hU. b~j een z.<..t6ttiWtg
van 5000 6.tudenten van de WaM chau..6e TechM-
6che Hoguchoot tot 6o~~~nge.n,
al6 bWlgeJL6 de 6.tudenten teven6middelen bezM·
ge.n. Ah. gevotg van de 6.tudentenoPpo6.(.;Ue
tJr.eedt de vootse pIlu.went a6.

10 maart
Vu.izenden PJta.a.g6e 6.tudenten veJtzamelen ûch
demon6.t:1r.t1.:ü.e6b~j hu. glta6 van de mi~teJt
van BuUenl.a.nd6e Zaken Jan Ma.Mllyk, cüe 20
[aan: eeJtdeJt onden. dtU.6teJte om6.ta.ncügheden om
het teven Ruwnj met deze ahUe w.(lle.n de 6.tu-
dente.n hun d(1mo/vta.t.i..6w.ng6we.n Ivt.a.cht b~j-
zeften. Al.4 op 22. 3 p!l.u~dent Novotny, een
oud-6~t, z~jn a6tJr.eden bekend maakt, ~
de "PJtaa.g6e Len,te" begonne.n.

22 maart
Aan de FItan6e univeJL6UUt van Na.n..teNle ont-
6.t.a.a..t.de Beweg~ng van 22 M~ dOM een spon-
.ta.ne pIlotutveJtgadw.ng tegen de aM.u.t.o...t<.e
van 6 teäe» van het na..:ü.onale V~e..tnamk.omUeej
h..<.eJtb~j wo~dt butoten tot de beze..tUng van
de acitnût..(A.tJr.a..ü.evegebOtuA.'en van de unie6.

29 maart
In R..i.o de Janw.o wo~den b~j het neeJL6taan
van een 6.tude.n..tend(1mon6.tJr.a..ü.e2 deeln(1meJL6
doo~ de po.ut:.<.e doodguchoten.

3 april
In FJta.nk6WLt wo~den .twee tOOltenluUzen hl blUlnd
gutoke.n. Ve votgende dag u.~~den Ba.adeJt, En6~
Un, Söhntun en P/LOU. aangehouden. T~jden6
hun pMCU veJtklatten ze da.:t. ze de UWte.nhu..Ue.n
w.U.den a6bJtaYlden "om tegen de onveJL6clt..U.Ug-
hUd van de Mmentev.otg tegenoveJt de mooJtde.n
in V~e..tnam te pIlOtUteJtet1".
4 april
In de Am~e 6:t.a.d M(1mplt..Uwoltd.t M. L. Khtg,
tUdeJt van het geweldloze veJtzet, neeJtguclto-
ten. üaanop komt het ~n 125 6teden tot 6pan-
.ta.ne op6.ta.nden van zttWt..te geftobewolleJL6. In
de kon6JtOn:ta..Ue met po.ut:.<.e e.n Na:t<.onale GaIt-
de wo~de.n 46 men6en gedood, 2600 gewond e.n
meeJt dan 21000 aangehouden.

11-15 april
ûnde»: .invtoed van de hetze van het SpJt..i.ngeJt-
konceJtn pleegt eett man een ao.n6.tag op RutU
Vuthchke. H~~p votgen een ~eelu aktiu te-
gen de uUgeveJt van "Bil.d", met ao.n6tagen op
de gebouwen, venbnander: van de oplage.n enz.
.in de BRV. 1.1 Wa6lungtoJ1, New Yo~k, 'tonow»,
Londen, Am6teJtdam, BIl.U.Mel, Pa.M.j6, AIa.il.tu1d,
Tel Av~v, Belg1tt1do, ûsto , PJta.a.geJ1 WeneJ1 'OO~-
den 6o~~d(1mon6.tJr.a..ü.u gehoude.n tegen
Vc.U..t6e amlxuMdu e.n Sp!U.ngeJtkanto~e.n. l.t Ro-
me woJtden mototov-cock..tail..6 .01 PO/L6clte- ett .
MeJtcedu 6ili.a..tell 9 egoo Ui.
3 mei-30 juni
"Mw.evoUe van Pa.M.j!>" . u,«. v. de gebeWLte-
~6e.n .in Na.n..teNte wo~deH 8 6.tu.denten, tl.Wt'r.-
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VAN KONSULTATIE TOT·...
MEDEBESLISSINGSRECHT

iere, verelaq.,n, t leken, e.a.
~r die zgn. incpl'aakDl'~blemat'

HOE HET GROEIDE
v.v.s. (Vereniging van Vlaamse Studenten)
stelt in '61 het "volwaardig paritair medebe-
heer" voor als na te streven ideaal. Vooral-
eer dit kan gerealiseerd worden moet aan vol-
gende voorwaarden voldaan worden : "continu';:-
teit; tee mi sche competentie en representati-
vite~1..".
Op dl ~
spraak g
beheer.

Het V.I. .or' anorendum van maart '63 vraagt
aan de he,,JE. rische Overheid " statutair het
edebeheer vast te leggen in de diensten die

niet door de Staat gesubsidieerd ~~rden ...
en wenst dat - zowel in de Academische Raad
(A.R.) als in de faculteitsraden (F.R.) -
de 3 geledingen paritair zouden vertegenwoor-
digd zijn en aldus zouden kunnen deelnemen
aan alle beslissingen door deze organismen
genomen".

Munt is dit niet zo en ~an geen aan-
aakt worden op een volwaardig mede-

In één der resoluties van het V.V.S.-congres
van februari '64 lezen we dat men het nood-
zakelijk acht dat "de studenten structureel
geïntegreerd worden in de universiteit, dat
ze medebeheer zouden krijgen in de sociale
en andere universitaire diensten en dat ze
opgenomen zouden worden in F.R. en Beheer-
raad".

Tot op dat moment is er omzeggens nergens
sprake van enige inspraak vanwege de studen-
ten; in enkele faculteiten werd een Contact-
ommissie (consultatieve werkgroep, paritair
samengesteld uit professoren en studenten,
die louter de strikte studentenaangelegenhe-
qe_CL~&_e!! kJl!l_behandelen) ingesteld. In de
meeste gevallen blijkt di~ eon mislUkking te
zijn geweest omdat de proffen er zich weinig
of niet voor interesseerden en de studenten
reëelonderhandelingsrecht vroegen.

Het nieuw Organiek Reglement van de Leuvense
univer'!!t,:' verschijnt op 7 oktober '66 in

B.~. : Leuven heeft nu een autonome Ne-
rlan( tdl ge afdeling; alle raden worden

nu officieel in twee gesplitst en de facul-
_Jire bestuursorganen krijgen meer zelfstan-
digheid - m.b.t. tot de studenteninspraak
tracht men die zg. contactcommissies te in-
stitutionaliseren.
Prorector Oe Somer brengt de woelige dagen
van de mei-revolte tijdens de openingsrede
in herinnering. "Onze universiteiten zitten
sinds enige ti d in de greep van een aantal
groeiprocessCin ... en de aanpassing hieraan
bracht diepgaar~s wijzigingen in de verhOU-
dingen tussen de personen die onze universi-
taire gemeenschap vormen".

Mei '66 stond niet enkel in het teken van
Letcven Vlaams; er werd tevens een meer demt:J-
ratische universiteit geëist. En dat bete-
ende "medezeggenschap in F.R. en A.R. en een

volledig informatierecht om tot een etficiën-
te vertegenwoordiging te komen".
Deze eisen werden aan de A.R. kenbaar gemaakt
tijdens de zitting van 28 november '66; er
werd een adviescommissie (3 studenten en 3
professoren) opgericht . Deze k(ln echter geen
compromis voorleggen ... en de A.F. 'en 19
december '66 nam dan maar eigenhandir - in
afwezigheid van studenten - een beslissing
de studenten mochten voortaan aanwezig zijn
op 2 F.R. per academiejaar en mochten via 't
Bureau agendapunten aanvoeren.
Oe studentenvertegenwoordigers waren verre
van tevreden; er werd te weinig rekening ge-
houden met hun eisen en voorstellen, de on-
derhandelingsprocedure droeg hun voldoening
niet weg, studentenvertegenw~ordigers werden
door de academische overheid niet represen-
tatief (genoeg) geacht en sommigen kregen een
onderhandel1ngsverbod opgelegd ... kortom, er
waren voldoende feiten voorhanden om op 23 en
24 december '66 een schokstaking te houden.
Wegens het vakantietijdstip en de te geringe
sensibilisatie van de studentengemeenschap
heeft deze actie niet het effect gehad dat er
normaliter van verwacht mocht worden.
Medica - faculteitskring studenten geneeskun-

de - zou in februar:' '67 als eerste de impas-
se doorbreken door de vOl)rstellen van de A.R.
te aalwaarden. Andere faculteiten volgden dit
vb. z.ide t de gespannen situatie vlug afkoelde.

Vice-Rector Mgr. Maerte n: chrijft in mei '67
een evalutienota over de '~dezeggenschap van
studenten & wbtenschappelijk personeel'.
Hij doet .M. liet voorstel "studenten en W.P.
op tJlle r. R. u" t te nodig, In In hen daar een
adviserend ·!m te gel'en. Zij mogen echter
niet deelnemen aan de zitt:'ngen van de A.R.,
doch moeten gehoord worden over die zaken die
hen aanbelange, en zij kunnen steeds via het
Bureau van dE A.R. punten voor de agenda la-
ten aanbrengen'. IIlltblijft erg rusti

In het Manife8t van het Actiecomit~ tmiverei-:
taire Expansie (24 november '67) lezen we in
punt 5 : "De student staat centraal in de u-
niversiteit. Wij eisen medezeggenschap. Het
wordt hoog tijd dat de student erkend wordt
en dat men hem toelaat een 'actieve' rol te
vervullen in het onderw:.j ."

.~~.
.,

. .'
en de eerste dag was er mets. en
ees-teauseneraad schiep een kommts-
sie. en die kommiSSie begon haar
werkzaamheden. en de academische
raad zag dat het goed was. en zun le-
den fluisterden : de wereld wil bedro-
gen worden en wij hebben haar bearo-
gen ...
aldus geschiedde het aan de katholle-
ke univel snett leuven nederlands. in
het jaar onzes heren 1968 ...

De degelijk voorbereide en goed geleide harde
revolte van januari '68 (overheveling van UCL)
was de aanleiding tot het ontslag van de rege-
ring Van den Boeynants in februari '68.
In de bijlage van de nieuwe regeringsverkla-
ring word~ melding gemaakt van een Conferen-
tie voor Univel'sitairB Vernieuwing (welke la-
ter zou worden uitgebreid tot geheel het H.O.)
Zij kreeg als opdracht " aan de regering voor-
stellen te doen betreffende .•. de effectieve
deelneming van de verschillende geledingen
van de universitaire gemeenschap aan het we-
tenschappelijk & administratief beheer".
Deze 'conferentie' start haar werkzaamheden
in juli '68 en telt voor de KUL 3 studenten-
afgevaardigden.
Aangezien dit van weinig nut is voor deze
problematiek, gaan WI hier niet verder in op
de resultaten van die 'conferentie'.

Na een Luitengewone zitting van de A.R. in
juni '6 , laat Prorector De Somer de sLuden-
tenvertegenwoordigers weten dat "er nieuwe
structuren nodig geacht worden en dat de ver-
schillende geledingen vlg. hun specifieke rol
direct in de beleidsvorming moeten betrokken
worden". Er wordt een Cormri88ie Univorsiteito-
herezr-aaturerinq opgericht - bestaande uit 5
afgevaardigden van de groepen A.P., W.P. en
studenten; nadien zou ook het A.T.P. in de
werkgroep betrokken worden • Deze commissie
rijgt een tweeledige opdracht nlle :

10 het vastleggen van de hoofdli~nen i.v.m.
de zin, opdrachten en activiteiten van de U-
niversiteit;
20 het voorstellen van structuren die zorgen
VOOl' een doelmatige en efficHinte werking
binnen dewelke dit permanent denkproces moge-
lijk wordt.
Bij die gelegenheid vraagt de studentengele-
ding een "volledig informatierecht en moge-
lijkheid aanwezig te zijn op alle vergaderin-
gen" om zo haar taak binnen de 'commissie'
degelijk te kunnen volbren: en.
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vande zestiger jaren

onde»: Co/trt-BendU, VOM de uni.ve:Lû,ta..iJr.e
tuc~d geJI.oepen. Uit p~oteót bezetten 6tu-
denten de SaJlbonne, maalt wolLden doolt de pot.<.-
tie UÁ.teengedlleven. HÜ.Jr,tegen en UÁ.t plloteót
tegen hu 6tUÁ.ten van de SaJlbonne dOM enden-
w.{.j~mi.,li..ótVl Pe.!f1le.6Ute, komt h&t -to-t mM~a.-
te 6tudentenplloteótw en IlfVLdha.ncüg polilie-
optJr.eden. Ah. gevolg van de ha..'I.de po(.,(;t,ie-
a.h..ti.eó veJI.ld.alten de va.kbonden CGT en CFVTûch
MUcû:WL mu de 6tudenten. Ah. de ondenhande»
Ungen om de SaJlbonne weeJI. te openen a.66ptU»-
gen, b~ka.deJI.en 20000 6tudenten zich op 10
mu hl hu Qua.lLÜeIl Latin, maalt tOO!tdv.nmu
g!tote middelen doolt een b!tUtate Veitigheid6-
poU;ti.ema.clLt tU,teengedJr.even. Va.aIlOp beótUÁ.ten
de va.kbonden tot een 24-U!ten6ta~g. MeeJI.da.n
1 mil.j oen aJlbude.11.4 en 6tudenten houden op
13 mu een demon6.t11.a.,üe, cUe ehtcUgt mU de
beze,t;ting van de SaJlbOmle, cUe tOO!td..tuUgeJI.oe·
pen to« "autonome wUve.ll.4äUt VOOItstudente»
en aJlbude!L6" en tOO!tdt enige da.gen Weil hu
Odeonthea,teJI. bezu en ltÛ "VM.j Votk6thea,teJI."
geb~tUk.t voo~ pelUna.nente ~kU66,(_eó. OndeJI.-
.tu46en b~eken 6tah..ingen en beze,t;tingen uit, ~n
de 6a.b)[.,{_ekenSud-Av~on en Renautt. Plteó,{_-
dent Ve GauUe btr.eek.t u.jn 6.t4tLt6bezoek. a.a.n
Roemenië a.6 om -Ut een TV-toeóp!t.tU1k een !te6e-
nendum OVeJI.pall;ti.c-i.pa..t,(.e va.n de bU!tge.11.4aan
te koncUgen. Vemot16.t11.a.,üeó en 6:t1r.a.tLtgevech:ten
bUjven doO!tgaan. Ve oVelleenkonJ6t tU66en vak-
bonden en pa,t!tOOt16 ,{_nde "auaoosden van G!te-
nette", «WlII.b,{_j alle va.r..bond.6e.i.6en tOOlLdenhl-
ge.wil..Ugd, tOO!tdt ech:teJI. doolt de aJlbude1L6 VVl-
tOO!tpen, gaan ûj hl hun .tJ...,eede.6ta1U.n!J6week
en komt hu opru.ww .tot een ma..66ale eenhe..i.d6-
ma.tu".6eó.ta..tie van 6tudenten en aJlbUdelL6. On-
dvr,tu66en ga.a..t Ve Ga.uUe. ûch veJI.zekeJI.en van
de 6teun van de FlLa.n.6e6:tM.jdlvr.a.ch:ten. V-ia de
lta.CÜo (de TV .iA ook in 6talU.ng) koncUgt de
p!teó.went ru.euwe vellh..ieûngen a.a.n cUe mouen
uäma.ken 06 eJI. chao« bUj 6t 06 onde. komt.
H'{_vr.op be.tui.gen b,{_jna. een mil.joen ga.u1.U6ten
hun tAOWAJaan De GauUe hl een rIICU1.i6u.ta..tie.
Na. de gwet.dda.cUge ontluUnl.ing van de ORTF, de.
RenauU6a.bM.eken In FUn6, hu Odeonthea.t
en de Sanbonn«, be/ULlen de ga.u.tU6ten bi..j de.
ve/r.lu.ez.wgen van 23 en 30 juni. de a.b60ttde.
meeJLdCltIz c,i.d •
Ona6ha.nkeLi.jk van de gebeuJL.tel'Û.66en ,{_n PcuUj6,
komt hu b,{_jna ,{_n a.Ue. delen van de. weIle.id
.tot uni ve.ll.4UeLt6 bcz e.Wng en, ma..66a.demo n6tJr.a.-
tiu en 6tJr.a.a.tgevech:ten mu de oltdu:tM.jd-
Ivr.a.ch:ten: Wenen, Rome, BelgItado, ~Ia.dJUd, Lon-
den, E66ex, Anka.!ta., I6ta.mbut, N~ Yo~k, Bue-
no6 A.i.Jr.u, fUo de Ianein», TolUo .•.

21 augustus
Na. hu m.iAtukk.en van dJUe k.olLt opeenvotgende
kon6eJ1.enti.u van hu 006tbtok oveJI. de heJI.vo!t-
ming6koe.11.4 van de T6jech06tova.a.k6e KP en de
da.aJLopvotgende ~e maneuve1L6 tang6 de
T6jec.h06tova.a.k.6e g~en6 van .tAoepen van hu
Wa.IL6c.ha.upakt, bezetten tegeJI.eenheden van de
SU, OOR, Honga.!tije, Poten en Butga.!tije het
tand van de "P!ta.a.g6e Lente". GlLOte delen van
de bevotlUng ptegen pa.6ûe6 VeJI.ZU. Vuoma.nlu,
mouen p!teó.went Svoboda. en pall;ti.jtudell. Vub-
cek hu "tn» epe.n6:ta-t-i.onw.ng6 ve.JtdILa.B" van
200000 Wa.IL6c.ha.uwpa.kt6otdaten e!tkennen. Veze.
twee pl.U6 vele andeJI.e. voosaanstaanden van de
P!ta.a.g6e Lente vell.dw<.jnen van hu poU;ti.eke
toneel.
25-28 augustus
T,{_jden6 de Vemo~che Pall.Ü.jkonventi.e hl
CfUc.a.go, «WlII.b,{_jHumphJr.ey vellkolZen tOO!tdt om
hu op te nemen tegen de RepubWe.i.n.6e kancU-
da..a.t N,uon, komt hu .tot g~eldda.cUge bouhl-
gen .tu46en olUlu:tM.jdlvr.a.c.h:ten en be.toge1L6 van
"Nw Le6t" cUe tegen de ooltlog .i.n V,{_etnam pILO'
tuteJI.en.
2 oktober
Met hu oog op de XIXde Otymp.iAche Spelen hl
Meuco velL6cheJI.pt ûch hl dU tand de po.ut.i.e::-
ke tege.n6te.1..Ung .tu46en !tegw.ng en voonai:
6tudenten en 6 choUeJl.en. I n de voonbè] zomeJI.
«n6 hu al .tot ell.n6:Uge 6tJr.a.a.tgevech:ten qeko-
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veneens voor Duitsland. F['anl<.r.~j1\. Ameril<.a.

I' men in '66 vaal<.minder ver stond dan
(cf. rapport van het Universitair Stu.
u van de KUL - 1969).
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1° competentie - de studentenafgevaardigden

cl

3° repreeentiativovtei t: - dit stoelt niet al-
leen op het democratisch a'anstellen van de
vertegenwoord.1gers; het betrekken Vim do br
de studentenmassü .1n de voorgedragen stand-
punten. voorstellen. e.1sen ... is hierbij
van evengroot belang.
4 ° revendikatriui.t ei.t: - bij het medebesl1ssen

rden do studenten voor een groot stuk mede-
ge:Lntegreerd in de universitaire structuren;
ze dragen medeverantwoordelijl<.he:. eten er
ctief en positief aan meewerken
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DE TOEKOMST?
Vooraleer

Studentenvertegenwoordigers moeten duldel.1j
de conseguenties van hun er.gagemert onder o-
gen durven zien; een permanente afzetbaarheid
n verantwoordingsplicht kunnen daarbij effi-

ci~nte hulpmiddelen zijn.

Een degelijke taakverdeling. een tijdige en
concreet uitgewerl<.te voorbereiding. een ver-
antwoorde verdediging van standpunten. eisen
en voorstellen. en een volgehouden opvolging
van do behandelde problemen zou je als de
draagpunten. van een me 'b'1. I,e studentenin-
spraak kunnen beschouh n .•

jo libens

Documentatie

- Palfijn nr. 2 (Medica). februari/maart '71

- Studentenre
het ... bel~ i
ll:n. •. L -r'epp ,I'

n formele deelname aan
nkele buitenlandse geval-

UL 1969

- ~Icult~_tsraden : een noodzaak of bijzeak.
P. Geeraert. RUG februari '77

- Universitaire problematiek '65 - '70 in
Universi tas en in Ons Leven. seminariel.er·1
Politieke Gesch.1edenis van P. Maerter'. '76

- Aspects de la vie étudiante. sectuur soci-
al et culturel Louvein. avril '7

- 24 r ,a,,I'" n Nationale Opvoed:"I1E. 'inisterie
van N. .• .171

- Zin ~n _ .~in van studenteni, .r,"f. inter-
universitaire studiedag aen dE ....."". op 27
maert '76 (voorbereidende tek! t + er .ag)

- Congresteksten en memoranda van V.V.S .•
1961 t/m 1970
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van da z•• tlaar laren
men. He;t pllote.ót lUcht ûch voanai: tegen de
plle.ó-Ü.gepou..t.iek van de llegelUng van cUt ont-
w<.kkeL<.ng~tand en VOOIl heJLvolUnlng van he;t on-
d~j~. T~jden6 een ma4~ademon6~e van
b~jna een ha..t6 mil.joen ~choUeJLen en ~tudenten
woJtden deze ~amengedlteven en openen tegeJL en
potitie he;t machinevUUll op de weeJLtoze ma4~a;
hieJLb~j vatten 500 doden en wollden meell dan
2000 demon6.t1lan.ten aangehouden. Ondank6 deze
"Meu.c.aan.6e HeIl6~t" v-Utden de Otymp6~che Spe-
ten 9 ewo 0n ptaax«,
1969
1f 'anuari
Ve T~jeclU.6che ~tudent Jan Po.lach pteegt op
he;t PJLaag~e Wenzetpt~ zet6mooJtd dooll zet~-
vellbJLanding ~ pllote.ót tegen de bezetting
van he;t tand. AU gevolg hieJLvan wollden eIl
VOOll he;t eVL6t gllote openUjke demon6~e.ó
tegen de bezetting~machten gehouden.

13 lOei
In Am~telldam bezetten ~.tudenten, wetdlr..a.me;t
de ~teun van bow.wakaJr.budVL6, he;t Ma.a.9den-
hlU6, he;t ac/m.i.n,U,~e6 geboUIAJvan de
~~~ om hun ~en ~.v.m. medebe.ó~~ing~-
Ilecht Ivta.cht b-<.j te zetten. Op 20.5 WOlldt he;t
geboUlAJ, na vete ~cheMtu.t6eL<.ngen Ujden6 de
vo.~e dagen, ondell ~~-<.e6 VeJLze;t dooll de
pou..t.ie ontJr.ui.md.

12 juni
Aan de 8eJtUjn6e F.U. wolldt de "Rode eet Gell-
m0.tU.6Uek" opgelUcht, tOO.aIlna -Ut b~jna atte
8RV-wUvVL6~~en dellgeL<.jke maJlwwch-te-
~wch geolUënteellde Hoge.óchootcel.ten 0
~.taa.n. Veze nod« cel.ten w.Ui.en een "Ilevotu.t.<.-
oruuJLe belloep6pl1.aw VOOIlde k.ttu.HM.tIUjd"
vOOllbeJLuden en "een b~jdlr..a.ge tot de velrJLie;ti.
g~ng van de boUltgeo.u,~e" en "tot: be.ó.tIUjcUng
van de 1(la..6~e-Wu.vVL6~~en" tevellen.
18 juni
He;t AmvU.ka.a.n6e oVellkoepetende ~.tudentenOll-
gaan ~pü,t.6t ûch -Ut de macL!lwcfte SWA (Stu-
dent6 ~IOIlkVL6AtUancel en de t1.nÜ.-a.u:toM.:t.tU-
e RYM (Revotuti.onMY You.th Movementl, ItWVl-
u,U de "We.a.theMten" (naM een Ued van 8. Vy-
teut I ont6.ta.an, die Weil rnU.äante ~.tad6gue-
Ilitta-a~v-<.t~en ondeJLnemen.
15-17 augustus
ûnde»: he;t motto "Love and Pe.ace" ~.tIlomen op
de wuden van Wood6.tock 400000 jongellen ~amen
VOOIl een dM..eda.a.g~ pOP6e.óUvo.l. He;t woJtd.t een
6e.ó.t<.vo.l me;t vete gllote namen en gaat doo« -Ut
een vlUendeL<.jke en ont6pannen ~~~6eell.

17-19 eugustus
'a de 50 UIten dUItende "~tag van 8og~~de" -Ól
he;t NOOlldiVL6e LondondMlr.Y, ~ de ondell-
dltuk.te ka.thoUeke m..i.ndellhe,id ûch vell.weelld te
gen een oveMtacht aan pIlOte.ó.tant6e pou..t.ie-
macht, be.ótu,U pllem-(.eJLWilion ~pec<.ate .tIloe-
pen naaJL NooJLd-IeJLtand te ~.tuJLen. VaaJLmee be-
g~nt de NoolUÜ.VL6e bUltgelloolLlog.

3 september
Op de tee6Ujd van 79 [ca»: ~tell6t de NQQ·1UV-<'eAl

name.óe plle.ó~dent Ho Chi ~Unh. H~j 1ût6 eelt
voollbeetd VOOll de ~.tudentengenVt.a.t<.e valt de
.tweede ha..t6t deJL ze.óUgell [anen,
21 oktober
In 80nn beg.<.nt, me;t de veJI.k.Ä..ez-Ótgvan Wu.ty
8Jt.andt tot bond6ka.n6eL<.eIl, de llegeJLÓlg van
de ~o~wche-Ubellilte koa.Uü.e.

(bron: P. I~SLERJ Was wir wollten. wes wir
wurdenJ HamburgJ 1977)
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WEGWI"ZER eB
DE ROERIGE EN OPROERIGE JAREN 55-75
In 1875 vierde ho ~"~~Jeretl , "~an .1..1" z !,,'11

lOde v,n'Jaal'.:iag. Naa» aanleiding hiervan uerd
een artrikel enreekc qa'1chl'IJVRn.DU. '1' • jeugd-
kul.tuu» 1955-1975 dbOl' I. a Z. IZ0 ln,-;-
draqen verden qebundeld in ~':n ss 1'.

Op internatnonale oehaal. z.;.,r_1;;Jo opkomst "
de jeugd ale maatcchappel.i ike gl'vep getek. t ) ,

en ontleed. --. 1': :j uortien vorechi l-lende p r>
odes onderk~ , ~ ~t specifieke kenmel'1<enen
invloeden. A 'E' "16t aanbrengen van faiten
(r.;.:un'bij de aandacht voor de muziek opvalt),
cordt: el' telkens gepr::Jbeem de achtel'Liggende
l'Onden VOOl'een bepaaLde periode te analysa-

":zn ie hand van een ui.tvoeriqe bibl.io-

n Joed begrip van de opmel·ige zestiger-
.: :I'an, tenslotee het decennium van de jeugd,
',' dit daacier niet zonder belana, ('T./)

LE FONDS DE L'AIR EST ROUGE
Fran . ,. ui t 1 'cm Cru:' e Marker
In het enige filmtijdschrift dat Vlaanderen
rijk i:.;, "Film er! Televisie" wer1e deze monta-
gel'ilm van de ')eiinga')eedo cineast Chl'is Mal"-
ke» met enkele zinnen afgedaan: "deze prent
taat elJn eukceeni ik« cal'ri~re te uachtien in
de kr inqen !Jaar men politiek, lees P.arxisCisch
n')agement, boven film stelt".
re hoeft echter helemaal geen I'I'ICU'xistte zijn
om onder de indl'~k te komen van de "verplet»
tierende r.;ol'king" van deze film, die zonder e-
nige kunstmatige rathar iek werd samengesteld
en opgebouwd.
In viel' luiken, "Van V~' oL1'iW! :Dt; de dood van
ûhe", "Nei '68 en de r. s...... ", "Van Praagse
Lente tot het 'pl'ogN1JTr' C' orrun " en "Van Chi-
li tot ... !Jat eigenll·jk.?" ech rte: Marker de
on~~kkelingen in de r.;orIJldgescmedenis VQJ1a
de helft van de ze:Jtiger jal'IJn tot nu, een
ontr.;ikkeling die zal leiden tot de (lettel'lij-
ke) ontp7,of'f-ing van onze w61'IJld (met de druk
op de atoomknop) . (Een echte marxist zou ten-
minste ponel'en dat de revolutie meel' dan ooit
noodZakelijk is... )
Di[ilm -is VoLledig gemonteerà uit journaal-
film::, zor.;ol aktualiteitsdokumenten al3 inter-
viet.'s, Vel'1.:eVenmet witiepraken van mensen uit
diverse hoeken (geen enkele rechtstreekse ei-
gen kanmentaar van de maker).
El' varden qebourteni aeen aangehaald die de 1710-
geUjkhadel' len QJ1del'B, betere wereld in
zicht etet: ,n, 11 )gelijkheden die echter, dool'
erdeel.dhei f, rl"'mipulatie cL l' ie machtheb-
bere, reqecrecnte repreee' ... de bodem ~!r:1n
ingeslagen, aktie na ah! , /(. l' op kce» ...
Een monument van een fii"" . I optimisc"s~
begint met de revotutnebeetaen uit Eieen-
iteine "POt81- "r;" 'nal' bloed-rood eindigt in
de eindqenetr'
De viel' uur c prant duun, v· ro, 1m prak-
tisch nel'gens. ~n de eerste indruk, na het
bekiiken er';an, "s -'n ierdaad pess'"m!st;isch,
bijna fatalistis~~.
Maal' nept hi.i (a'2l' )1' juist niet de vraag
op naar' een "nieuw '68", naar een nieuwe men
en een nieuwe samenleving, als we tenminste
'zet hela boel.tie niet willen laten ontploj>
'en? {rrrnJ

Bij d: ~ -u!1:g,_:Jvrij verscheen een boek over
1968 van de hand van tudo Hartens en K:ri
Marclw, die het vuur van '66 en '68 in Leuven
aan de lijve hebben andervonden en het vedel'
neegedragen hebben in hurz latsr engagement.
In drie gr~te delen uardt: onderzocht wat el'
~ebew'le in Leuven en Gent, hoe uit die beue-
ging een nieuwe linkse str~ming is ontstaan
Tl welke invloeden 1wt gezicht van de studsn-
tenbe~eging vanaf '68 bepaalden.
Wat iedereen aan dit boek zal kunnen apprcci»
el'en is het vele dokumentatiemateriaal uit de
~ectiger jaren dat inherent: deel uitmaakt: van
het boek en duidelijk maakt waQ:I'tegen ger6vol-
teerd werd en hoe er dool' diverse instantie
t6gen gereageerd werd.
In de kommentaar op de gebeurtenissen (!JaQl'bij
een el71stige poging wordt ondernomen om een .
lot leesbare stijl te hanteren) kan echter
niet ver"7leden IJOrlen dat men aan "hineininter-
retier';mg" doet: de etiudentienbeueqinq van de
r;e::!t1.·ger[aren in Vlaanderen bekijken dool' de
ln'il van 1978, VlV.· -l evolutie en positie
die Amada nu inne
Behalve dan de gej UI' zissen uit '68, be-
:.:hrijft het boek niet zozeer de ontwikkeling
'an de ctudentenbm.;eging in het algemeen, dan

----- - ._ -----

radikal icaerda !?l'Oepen put
n:.:te. (mm)

MEI '68: DE GROTE KATER
Na de qroto I'oet: van de zeetiger [aren, de
ontnuchtierinq in de ;;al'en zeventig.
Wat ie die optitandiqe bm.:aging qeuaect: in Ne-
derl.and, BelgiiJ, Fl':mkl'ijk, Italië en West-
Duitsland, e~l vooral : !Jat i:J el';:an gm.:.n'den?
Dat i;; de vraag die men probeert: te beantuoor-
den in het boek "Mai 'C8: de gr'ote katiar", .
de reake "Doctrierc" van uitgevel'i.i Mant~ ~.
De bijdl'age oval' Nodenland (Igol' Cornel~·,·.J·,7:
geeft een ;;0 breed mogeUjk beeld van de coc i-
ale en politieke on~ikkeling varzaf W.O.II,
dat ertoe leidde dat Nederland ZO!Jat in alaap
ed ger.:iagd door de ekonomioche uelvaant: Het
zijn de prooo!« dia de welvaart en de beza-
digdheid van de Nederlanders in vr~a ~tellen
en hun ongenoegen daal'OVOl'uiten op ludieke
wijze. Provo zalf blijft maar' kort beataan,
maal' hee.ft een aktiverende l':Jl geilpeeld zow.:Jl
op politiek, :Jociaal als kultureel vlak, ge-
voerd door duizenden aktrivi eten in veroohil»
lende beueqinqen, tas van oj'ficiiJle pal·ti.ien
en instituties.

bepaalt zijn terrein over
u-trekt: in - ~!), n bij 13 m
'a intervi» '~'. I evolutie v(

tudentenbeueçinq (vooral SVB) die zich naar'
het einde del' [aren 'COgaat toespitsen op do
arbeiderober.:eging. De invloed van deze evolu-
tie ie nu nog steeds merkbaar in de arbeidere-
beweging: bij konfZikten. gaar! arbeider3 zich
aker zelj'atandig oeqaniceren, dikui.il» la
van de vakbond ol' zelfc ertegenin; het be-
wustzijn van do eigen kracht is hen bijge-
bracht vanuit de ,:ial'en 'CO.
In zijn bijdrage over F~krijk bepsl'kt Piet
Pil'yns zich vooral tot een foitenwaergave en
een QJ1Qlyse van de k~hten die mei '68 bo-
paalden: het ongenoegen etl de oktnee van de
tudenten, de repressie van de ovel'heid, de
olidariteit en stakingdn bij de arbeiders,
de (aanvankelijk wantr:Juwige) houding van de
vakbonden en pru·/;i;jleidingen. Ondanks de "ree-
tourat/ie (gaullisti::che overvinninq op :m ju-
ni bi.i de verkiezingen) heeft 68 in Frankl"i~;k

ook nog ...
10 JAAR NA MEI '68

(WS e DAl r 1LJre, april-mei 1978)

MAl '68 - MAl '78
LE MONDE ut:. L'EOIJCATION, lllBi 1978

DE ZESTIGER EN ZEVENTIGER JAREN:
BEWEGING & TEGENBEWEGING

(DIC-map 65. Oe Horsink)

MEI '68: VERBODEN TE VERBIEDEN
CHUMO. 4 mei 1978l

MEI '68: DE FURIE OVFR VLAANDEREN
(HUMO. 11 mei 1978)

toch iet:: opgel
autori.taire l'aj'l
eteçda meel'
ten laten lopen.
De delen OV01'ltaliJ (Loucki: Content) en Waut
[)ooAit:;land(MQl'tin Van Amerongen) vichten de
aandacht VOOlul op äë tel'l'oristi:1C!he bcueqi.n-«
gen in deze landen: de IJOrtE-Z" in de jaren
. '60, de motrievan ell de akt iec 1:n Je zeventi-
ger [aren en de verctw']'ing I.:n eteede gcwld-
dadiger aktiviteiten in do laatute jQ:I'cn. Do
BRC-bijdroge heeft ook oog voor de I.Jedarzijd-
e beînuloedinq tUlllJerl tierror-inten en het po-
litieke kl-itmat ; het art-ikel: sluit alles 00-
halve optimif.lticeh af. Dit in teqencëel.l.inq
tot de tekct over ItaliiJ, waarin gewazen
Wl':it op de antri=autiot-i tavre invloed en de
e1'Ove1'ing van nieuwe vl'ijhcden, vooral. op
het perf.loonli;jl )-21(, als ui.t.uloeiee t van
de ze:Jtigel" jal"'/ •

Door het feit (:lr __k van de vijf auteur
(allen jow'nalicten) de ze::tiger en zeventi-
ger jQ:I'en vanuit een eigen inval::hoek bekij-
ken en zich meestal beperken tot ee71npeei=
. 'iek thama of vel'ac:h1:jn:Jel, ia het boek on-
eL'en:.;ichtig en Zaat moeilijk een vergelij-
king tussen de vijf landen toe. Het gaat
hiel' dus niet om een samenhangend boek, maal'
eerder om een bundeling van roIlek:JieG, die

rd: "een elementaire anti-
x, en het beuuoteiijn bij
n dat ze niet 01)(11' zieh moa-

Jlk op trich hun toaarde hebben, al blijven el'
in de ve!'ccmZZenda bijdragen onbeantiooorde
ragen opduiken, vooral: wat waren de diepe
motieven, !Jat !JaGooi-zaak, wat gevolg. (nm)

JONAS QUI AURA VINGT ANS
DANS L'ANNEE DEUX MiLLE
Fr::zns-Zr.Jitsel'se film uit 1976 van Alain Tan-
nel', met o.a. Jean-Lua Bideau, ~ou-~ou e.a.
Een film die eerder een meditatie is, in de
orm van een hedendaagse fabe l, over de ve le
mogelijke en gemaakte levansoptien van een
gr:Jep jonge man~en, die voluacsen toerdan tij
dene de qebeurtieméean van '68. Do film stel
meel' vragen dan dat hij vaet etel.l inqen maakt.
of oplossingen geeft; hij toont eerdal' de
el'!Jarring van een "verloren" generatie. (5&5)

MEI '68: IN HET BLOED KIEMT DE A~TIE
(Hll"'~. ~8 mpl 1978)

t-IEI '6e
rVIH T NFnFRUWD.
kleure~atern 8 april 1978)

Veto. janrg
nog één n
juni.


