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DE VIER UREN VAN 'T
SVB- STICHTINGSKONGRES

drie werkgroepen

it()r-iaal

moest Zijn.

hoe werkt GIST
is als progressieve ploeg

opge~omen tijdens de prenidium-
verkiezingen als uiting ven een
zeker ongenoegen met de studie.
werking ven het presidium. enz .•.
Men wist: het presidium wordt door
iedereen als representatief be-
schouwd. naer het presidium word

luisterd. het presidium heeft in-

ringwerkinR als

mo.t VVSbll.ven?
Allereerst was er de diskussi
of WS moest blijven of niet on
zoja. wat dan zijn functie was
neest SVB.
Oe vraag werd gentold. door ie-

ilosofie: ~en SVB zich
als dl? verdediger van d,

syndikale studentenbelangen(zoals
bijvoorbeeld een fotokop1eermachin
in een bepaalde faculteit of een
offiamechine op ecn bepaaldo afdö-
ling of nog een cafetaria op de
empus) of moet er daarvoor een

andere organisatie zijn (bv. WS).
Zou het niet mogelijk zijn hier-
over een referendum te houden onder
elle studenten?
Hierop kwam èen repliek ven iemend
van ~~na. die zei. det els rr.cn
dit zou vragen aan alle studenten
het antwoord zou zijn dat dit het
war'"van de kringen moet zijn. Hij
vond verder dat een diskussie hier-
over inderdaad nuttig is • mear dat
hij een referondum minder geslaaRd
vond.

vVtvolg: p. 2



•vVlvolg van p. 1
oerde zouden uillen brengen, of een een ondel'uijsgrollp uiZZen hel-
petl uerken, udt ae eigenlijk uiZZen kolSrdineren.
Wordt el' voor ploegen gekozen, dan is dat soms duidelijker - maa1'
zo 'n ploBgsysteem heeft nogal eens voor g(l1)olgdat een niet verko-
zen ploeg, met al zijn vaardevol.l:« krachten die, uilden IJerken rond
ik oeet. niet wt voor problematieken, gtlUOOnz.xlgwegvalt. Kies je
'001' individuen, dan is dat meestal niet het g(ll)Qz. Iemand die ni8t
als voorzitter verkoaen oordt: kan nog altijd hoofdwlranWoordelij-
ke !JOrd.nvan de lJerkgl'oep ondel'tJijs, sport of het kr-inqblad .
Hij of zij kan ook gewoonmeewerken aan de IJerkgroepen die rond
verkozen personen, verkozen progl'aM7lCl's varden opqebouud of orga-
nisch groeien. De verkiezingen zijn overigens een pracht van een
manier 0lIl de mensen van de kring rond al die dingen te sensibilise-
ren: een be1.angrijke taak VOorhet "uittredend" bestuur mensen van
eventueel el'Val'en leemten of problemen bBlJUBtte maken. Al lukt
dat niet altijd.
W~t el' zijn natu~lijk andel'o dingen te regelen, zoals telefone-
ren naar diverse broulJerijen om gratis vaten of T-shirts met tekst-
opdruk of een sensueliJ foto van de kandidaat. lbar de Vl'aa!7 tS wt
voor het beleid van volgend jaar be1.angrijker is. "Stwtts" zijn
pl'O.chtig om de aandacht op iets te vestigen, maa1' daar !JOrdenBB
ugemJOOrdig kwsi niet meel' voor gebruikt. Want je moet eeret: iets
h4çben 'II! de aandacht op t. vestigen dat daar interessant genoeg
voor; e,

VerkilJzingen aijn ook een pl'O.chtgelegenheid om het v' 'rig bestu~
verantwording te vragen over wt el' .igenlijk van z~jn p~
van lJoZeer uitgevoerd is - de bal kan a.lfs direkt naar de nieuwe
kandidaten uoMen doorgesplleld om uit te vissen ho. zij bepaalde
fouten denken te vermijden, ho. zij f •• tback van "de basis" denken
te krijgen.

Di. dingen, sensibiliseren en v.rantuoording afleggen, die vind je
in "~cht." verkiezingen niet altijd terug.
Ibal' daar trek j. je natuurlijk geen moel' van aan, wnt studenten-
verkiezingen mogenmI~r zijn dan een cirkus.

het vlleg.nd schee,.mes

der deze rubriek worden reaktllS van leilrs .fgedrukt; na. en adres
_ten aan at redaktie bekend getIIIkt worden., 0. redaktie ,,"tt Iwt
recht ingezonden stukkin 1n te korten. zonder I~l'alft de inhoud Ir
Yin te rûen. Ook houdt de redaktil z1ch het recht voor te ,anbIOOrdIn
op brieven.

~. -·EXAMENTIMING

Op 10 februari jl. weraen voor do
februari-z1tti, d '.'an1979 de examens
"Proefondervindelij~e Opvoed~unde"
en "Alge"1ene I'1ethodenleer" (bei1e
van prof. • Oe Corte) afgenOMen.

De uitn,Idiging daarvoor, met de ",ede-
deling van de preciese datum en de
preciese stof. berei~te mij slechts
op 6 februari. en was gedateeerd op
5 februari (zie bijlage) 1979.
Aan dit examen nemen niet enkel stu-
denten deel. maar ook (en vooral) af·
gestudeerden en reeds werkzeme licen·
tiaten, met woonplaatsen verspreid
over het hele Vlaamse land. Het is
overduidelijk dat mensen die niet
zelf reeds naar de preciese datum var
het examen hadden geïnformeerd. en
voor die informatie rekenden op het
rondschrijven van de universiteit. op
een hopeloze manier in de knoei kwa-
men zitten - de cursussen omvatten
samen zowat 350 blz.

et behoort allicht tot de verant-
woordolijkheden van de studentenver-
egenwoordiging om tegen dergelijke

ergerlijke nalatigheden te proteste-
ron. en ik zou het op prijs stellen
indien u dat ook deed.

Bruno Leijnse
Leuven

STUC VOOR STUC EN REKLAME

Luisterend naar onze schone 1llegale
radio (-A~tief) valt ons oog op jul-
lie bescheiden, doch goed van adver-
tenties voorzien krantje.
Dat laatste is voor ons nogal onbe-
grijpel1j~.: rekl~ voor de Stan-
daard (krant voor ••. belangen) en
voor Spectator (idem: CVP-weekblad).
Wij dachten dat studentenpublikaties
op z'n minst reklame voor de reakt1-
onaire pers konden missen. Op radio-
Aktief komt lol geen reklame voor Al·
ternatief bvb., om meer iets te zeg-
gen.

Stef Debusschere. Paul
Geeraerts. Jean Rottie. Uc
De Cocken, Jan RoeI, en ne·
gen andere niet te ontcij-
feren handtekeningen
Gent

w. hebblll1" b.s"Zoten· re1dame op tB- ne-
man in stuc voor StuC' G.7Idatel' niet
voldoende geld voorhandim ws om de
krant nog langer uit te g(l1)enzoals
dit vorig akademiejaar gebeurde.
()n het geZdprobleem op t. lossen
waren el' drie mogelijkhsd.n:
- mindsr informati. g.ven, aodat
de krant minder pagina 'e a<Jut.l-
len

- een abonnementensysteem uituerken
zodat de leur moet betalen en d.
krant niet meel' gratis verspreid
kon uorden

- reklame opnemen.
Vanuit de doelstellingen van KUl-
tuul'l'O.adwaren <h eerste twee moge-
lijkheden uitgeslotm: de krant is
bedoel-d als promotie en vooNl in-
houdelijk informatiemiddel voor de
aktiviteiten.
El' werd bijgevolg voor de derde mo-
gelijkheid gekoaen met d. uitdruk-
k.lijke wens vool'l'ang te geven aan
alternatieve en progressieve orga-
nisaties, en binnen de grenaen van
het toelaatbare te blijven. Wena-
men li(l1)Bl'publikaties van "Kritak"
op dan van "Spectator", en "Alter-
natief" aouden we niet toelaten. We
hebben aelfs het tari.f voor de pu-
blikatie van alternatieve organisa-
ties lager g.steld; spijtig gllnOeg
maken deze organisaties niet zo
vlug reklame.
Tussen haakjes: de verg.lijking tus-
sen de krant en "Radio-Aktief" Zoopt
mank: de zendappara~ heeft pNk-
tisch niets gekost en een uitaendinG
veraorgen is ook niet ze.du~. Voor
een publikatie kan je niet zonder
drukker en papier; een Stuc voor
Stuc katern kost pel' keel' ongeveer
19.000 fr.

•VVlvolg van p. 1
Toen werd de disl,ussie zwaarder.
Aan de ene kant zei men dat VVS de
organisatie moest zijn die de
syndikale belangen van de studenten
moest verdedigen (kafetaria. rotoko-
pieermachine.koffiemechine.laag of
geen inschrijvingsgeld, geen kur-
susverzwering) en dat SVB een mili-
tante kern moest zijn die hierin
werkend. moest proberen de kor-
poratistische eisen te verbreden
tot fundamenteel demokratische
eisen.
Aan de andere kant zei men dat het
gevaarlijk was van SVB een politie-
ke organisatie .te meken omdat je zo
slechts een kleine minderheid kan
organiseren, en vroeg men zich af
wat dan eigenlijk de belangen van
de studenten zijn en of die eigen-
lijk wel bestonden. De diskussie
die voor de rest sereen verliep
werd toen even emotioneel. Men
begon van manipulatie Qn sektaris-
me te spreken en nog van al dat
fraais, waarbij diegene op wie de
aanval gericht was (de persoon van
filosofie) de zaal verliet.
Zo kwam men op het punt dat men
moest kiezen. wat met VVS. moet
VVS blijven of wordt VVS omgevormd
tot SVB?

In "der geval: , SVB
Na enige diskussie,stelde men
voor, te vertrekken van het punt
van eenheid, de oprichting van SVB
en dan een andere diskussie te hou-
den op het tijdstip waarop normeal
de VVS-kongressen gehouden worden.
Bij de bespreking van SVB nam man
als uitgangspunt een diskussietekst
opgesteld door de huidige VVS-ploeg
(Tendens). _.
Hierbij draaide de diskussie om
de volgende zin: ".•• (SVB) steLt
zich als doel om alle progNssww,
actww studsnten en stromingen te
g1'OBpe~n op basis van een anti-
kapitalistische visw op onder-
uijs, maatschappij en weNld, om
ao als kade» te jUnctione~n tJaar-
in de etudentenetri id, d1:e in de
huidige periode uaars~hijnlijk
vooNl zijn oorsprong aal vinden
in de strijd op ondcrwijsvlak,
rbel'f1id;~:gestimu1..cerd." ge-

voerd kan uorden; en dit zOIJ«l
op fakultair, uni~:l'sitair als
op nationaal vlok:... "
Hierop kwamen twee amendementen. na-
melijk:
1. Als men zegt dat de meatschappij-

struktuur "kapitalistisch"
is.omdat daar niet iedereen ge-
lijke kansen krijgt en omdat die
meatschappijstruktuur niet demo-
kratisch kan zijn. dan neemt men
een optie op een ander soort maat-
schappij. Waarom er dan niet bij
zeggen dat men opteert voor een
demokratisch socialisme. waarbij
het uiteindelijke ideale model
binnen de SVB bediskussieerd
moet worden.
2. Het is verkeerd zich als doel te

stellen. alle progressieven te
willen organiseren. Het 'organisererl
is een middel. Het doel is. zoveel
mogelijk mensen duidelijk te maken
dat men tegen het kapitalisme moet
zijn.
Een reaktie hierop was dat het ge-
vaarlijk was o~ het punt van 'soci-
alisme' op te namen in het program-
me. omdat man dan veel mensen af-
schrikt. Het is belangrijker met
veel mensen aan kleine dingen te
werken dan met weinig mensen aan
iets groots.
Hierop zei iemend van Gist echter
dat hij het niet erg vond om te
werken aan kleine zaken zoals
een koffiemachine in een bepeal-

de afdeling e.d. als het echter
mear gedaan wordt om fundamentele-
re onrechtvaardigheden aan te klagen
en dat roen zo'n aktie kadert bin-
nen de meatschappijvisie die in het
progremme besloten ligt. Hij was
tegen eenheid om de eenheid: er
moest iets wezenlijk gemeenschap-
pelijks zijn dat de mensen bindt
en dat moet niet gericht zijn op
meer verworvenheden voor de eigen
groep mear voor iedereen.

a
.".

ulteindelijk na veel gediskussieer
waarvan ik je de details ga bespa-
ren. stelde dezelfde persoon van
Gist een formulering voor waarover
hij lang had nagedacht en die al de
verschillende aspekten omvatte. zei
hij. Hij dacht en hoopte dat ieder-
een het ermee eens kon zijn omdat
het iets konkreter was dan 'anti-ka-
pitalisme' en 'socialisme'. maar
toch vaëg genoeg om nog diskussie
binnen de SVB toe te laten:
SVBopt.ert Voor een kansengelijke
maatschappij. Dit gaat niet binnen
het kapitalisme, waal' d. produktie-
middelen in het beait zijn van enke-
len. Het gaat wel in het socialisme
of kommunisme- hierbij de term 0-
penlatend - maa1' essentieel is dat
de pl'oduktiamiddelen op demokrati-
ech« uija. verdeeld zijn en dat men
aich niet richt op uinst maa1' op al-
gemeen welzijn.
Hiel' moet d( )1' middel van SVB naar
gestreefd wIlden: ten eerste dool'
een groot aantal mensm te krijgen
achter het str(l1)en voor een demokra-
tisch ondel'lJijs, ten tuecde bij zo-
veel mogelijk mensen dool' midd.l van
propaganda de idee verspreiden dat
dit n; et TTlD(Jelijkis binnen het kap.:
ta lis"'", ten derde door StiJUI1aan d.
kanBar'"len 'n de maatschappij.
Even 1.oel<.het~~t mon_ de -re
lering had gevonden; -waarbij de dis-
kussie natuurlijk niet gedaan was,
maar wel uit een impasse. toen ie-
mand met het onzalige voorstel kwam
waarom men niet de formulering n
uit de diskussietekst.
Toen was de boot natuurlijk weer aa
Men besloot toen echter naar punt
twee: de organisatievorm van SVB. o-
ver te stappen (het was toen onge-
veer zes uur).

'.VB'
Omdat men wel voorzag dat vandaag
nog niet alles zou zijn uitgepraat,
kwam het volgende voorstel: laat ie-
dere fakulteit één werkgroep starten
die de diskussie lanceert rond: wat
moet SVB zijn en wat moet zij do n.
Dit alles vanuit de optiek dat er
mear één SVB moet zijn.

N.O.

...----VETO---,
Niet dat we teveel geld hebben.
maar eerlijk is eerlijk.
De mensen die ,in het begin van hut
akedemiejaar een abonnement van 15
fr op Veto betaald hebben, kunnen
dit terugkrijgen. Oit gebeurt ech-
ter enkel op het A.S.R.-sekretar'--
t (1ste verdieping 't Stuc).

Indien je Veto verder wil laten 'p-
sturen. wordt er wel 20 fr ingehou
den voor verzendingskosten, je
krijgt dan 130 fr terug. 't Is maa
dat het duidelijk is ••.

KRUI.WOORDEN ---

HORIZONTAAL

1. elektie 2. eindwerk - opnieuw
3. fakultaire studentenorganisatie
- bezitsloos 4. Belgiö - Denemarken
- SCh8ep~lengte - Frans voegwoord
5. onder andere - Studentencentrum
- persoonlijk voornaamwoord tweede
persoon beleefdheidsvorm 6. ver-
drag - Unie voor Wederzijdse Rela-
ties - imperator 7. kringbestuur
8. vijfde letter - universiteits-
terrein 9. Rassomblement Wal Ion -
vlies om vO~l.legSel 10. studenten-
peda aan C(~tijnenlaar - sint.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

VERTIKAAL

1. afk. ingenieurskring - stelt
voor 2. kuis - pers. voorna~oord
eerste persoon meervoud 3. Raad
voor Stedelijke Interaktie - cen-
traal aktiecomit99 4. jonge persoon
- Engelse thee - tweede letter 5.
Instituut voor Sociale Gezondheid -
soldaat milicien - begin 6. kuur
(ook ziekte) 7. trekvogelval 8. ei-
landbewoner - Centre de Recherche
et d'Information Social et Politi-
que 9. pakke - loofboom 10. groeps-
raad - buitelt



INONZEFAKULTEIT
In 't Newtooneke, lokeel wis- en nft
tuurkundigenbied, steet iets in~er-
essents over ·cursussen en eenbevo-
len lectuur· (en niet eens over het
verschil tussen beide). Oe steller
ven het ertikel neemt het konsumen-
tenstendpunt in en stelt zich den
ook egocentrisch op, ~ meer eens
een geleerd woord te gebruiken. Hij
houdt dus geen rekening mot het ty-
pe ven uitgeverij.
Verschillende gezonde ideeön sieren
het stukje: een kursus is 'een we-
tenschappelijk werk det voor ieder-
een toegenkelijk moet zijn, dus met
een verzorgde leyl'ut en tegen een
goedkope prijs'. In de prektijk
leet een kursu' wel eens te wensen
over, det blijkt uit een peer voor-
beelden.
Oe kursussen ven Wine vellen, en
det is wel te verwechten, goedkoop
uit els je ze vergelijkt mot ende re
uitgeverijen. Per bIed doe je een
een Wine-kursus tussen de 0,8 en
1,5 fr profijt.
Het begrip 'kweliteit' wordt opge-
splitst in inhoudelijke en techni-
sche kweliteit. Over inhoudelijke
kweliteit spreken de euteurs zich
m.b.t. hun kursussen niet uit, wel
over de technische. Technische kwe-
liteit blijkt elleen bij Acco onbe-
rispelijk, el Ie endere uitgeverijen
(Wine zelf niet uitgezonderd) geven
de ene keer een pereitje ven een
kursus uit en de ende re keer prest~
ren ze het om een konglomereet ven
foute woorden en ideeën ef te leve-
ren op boterhempepier. En det ken
do bedoeling netuurlijk niet zijn.

.In tegenstelling met bepeelde ende-
re fekulteiten schijnt de kursus-
dienst ven Wine een legeel en gere~
pekteerd instituut te zijn: ook
proffen leten hun spulletjes er
drukken.
Misschien deerom wordt er niet een
sluikwerk gedeen, hoewel het ook
deer voorvel t det een prof boekwerk.
jes els kursus opgeoft, dingen den
ven zo'n 800 pegine's die ook seri-
us wet kosten en weer je den nie

r den een vierde ven nodig hebt.
Toch wel positiof det ze opgeven

t er eigenlijk ui~ moet gelezen
..: . ~ =-== . -=-=

det bij Veto ook deden,
speerde de individuele lezer op een
jeer wearschiJnlijk een week lees-
tiJd uit. Dit terzijde.)

ewtonneke wordt een
broken voor de voorkeurspeI-
nt u die nog?), ook voor i~

ebruik, dus voor ertikels en
dergelijke in het overigens keurig
uitgegeven kringbied. Als ergument
geeft de redektie det je die spel-
ling toch nodig hebt, leter.

't Germeentje, een bIed voor 90\ e~
pirentlereers en 10\ welsprekende
sternpeleers, trekt zich deer even-
wel (hoe a,~ ik het aeggsn) geen
b~l ven een. Oie typen schrijven
progressie' . Ol,k Veto doet cet , zo-
el s u hier en elders leest. Oe vreeg
is netuurlijk of je ven die ·pro-
gressiviteit· lest hebt els je in
het onderwijs terecht komt. Ze heb-
ben deer blijkbeer rere voorkeuren.
In de spelling 'u.

1 meert demonstreerden

nees-
ui
kwe-

,

POLEK:Het probleem wes det dë ektie-
ve mensen ven de groep e

tudeerd reekten on det er ceen
volv.inv. wes. We hedden te weini

eg
di

JONG BIERMOÉT GISTEN ----
,_

KRITISCHE WERKGROEPEN
IN DE MARGE VAN DE FAKULTEITEITEN

Ditmaal. zijn IX! te gast bij de uerJ(gr';>epPoZek uit de fakulteit EkOl1Or.fische
Wetsnschappen. Deze ~erkgrocp ws 44n van de eerste die het kritische hoofd
uit het troebele universiteiteuater opstak.
Dit [aa» geraakte de LHlrl(groepbij gebrek aan aktieve studsnten niet van d.
grond. Wegaan met dit intervi~ dan ook even terugblikken, maar tevens in
dB tnek.om8t kijksn wnt volgend jaar ~l Polek opnieWJ mcespel.cn. Mogedit
interview een oproep zijn aan alle ekonomisten cm de ~cmvliezen aan te tr
ken sn Polek LHlerboven wter te helpen.

POLEK
VETO: Wanneersn warom verd Polek

opgericht?

POlEK:Oe werkgroep is ontsteen uit
de sfeer in onze fekulteit ne

de ektie Oe Croo-Humblet. We weren
met een groep mansen die tijdens die
ektie in de fekulteit ektief weren
geweest en zo elkeer beter hedden
leren kennen. Omdet we zin hedden om
met een eentel kritische ektivitei-
ten door te neen, hebben we toen bij
het begin ven '76 een werkgroep op-
gericht die de okonomische krisis
bestudoerde. Bij Kritek w
er een mep over uitgegeven.
We hedden ondervonden det w, els
linkse studenten te weinig ellerne-
tieven konden stellen tegenover de
theorieAn ven de proffen die do be-
steende toestenden bevestigdon of
goedpreetten. Bij het einde ven '76
weren we erg tevreden over onze
werkgroep: Toen word er besloten .in
de fakulteit een echte elternetiov
groep op te richten en naer het voor
beold ven een groep een do Ekonomi-
sche Hogeschool ver~Tilburg hebben
e ze POLEK gedoopt. POlEK is de e~-

korting ven POlit1tieke EKonomie,
wet op zijn beurt een endero bene-
ming is van wet men hier ekonomisch
wotenschep noemt.
Onze bedoeling was met die nroep de
mensen op te vangen die zich proble-
men stelden bij de kursussen of die
teleur gesteld waren bij het gobre
een inzicht det de kursussen
In onze fakulteit b021nnon

VETO: Kan je het dus zo stellen dat
men aan de fakulteit be!Jeert

dat er een lJalJrdevrije ekonomie be-
staat sn dat jul.lie zeggsn dat dit
uitgesloten i8?

POlEK:Oit zit inderdeed echter Pole~
In de theorieAn, de begrippen

die we krijgen, vinden sociele toe-
stendon en uitbuiting geen pleets.
Als je met de stof die hier onderwe-
zen w, rdt tot ekonomist moet opgroei
en, ken je nooit iets el, uitbuiting
begrijpen en verkleren. Venef de

echte corzeex ven do l' I",eneeskun-
de: de toename in
trekkingon en het overwicht ven d

spetialtstischo geneeskunde.
Oe studenten pleiten voor eon even-
wichtig uitgebouwde en een de reöle
behoeften beentwoordendo gezond-
heidssektor en willen do volle waar-
dering e ,ndacht voor huisartson-
opleiding.

t ui U .i ven van de mooie beloften
ven rc~eri"ló"zijdo 1n deze eengele-

den, en de pogingen ven de ert-
rs om hun ber,erensweerdig in-

omen veili, te stellen, be~innen d
st, In' ,n geneesku~do dik de keol
uit tth~n2en.

Biosbied heeft een ertikel gepubli-
ceerd over de op til zijnde presis-
verkiezingen.
we. tie ven ar vroeg bij te zijn om
kendidet.n te ronselen voor eller-
Ie! funkt1él. Zo zion bij b1olog1a
blijkbeer de zin in van het ondor-
w~jswerk went één ven de in het be-
stuur te voorzien vekente funkties
is 'verentwoordelijke voor de onde~
wijsproblemetiek'. Oe funktioneris
meg zich den bi'zighouden mat het ko-
ordineren ven wet er rond die zeken
ellemael gebeurt in P.O.K., fekul-
teltsreed en ~~ te vergeten de o~ ~

eerste ken. worden er begrippen mee-
gegeven weerven men zegt det ze neu-
treel en objektief zijn, meer 1n wer
kelijkheid zijn ze het niet. Bv. pro
duktiviteit ven het kapiteel wordt
uitvoerig gedefiniöerd en omschre-
ven, meer over sociele mechtsverhou-
dingen, die meken det het kepi teel
zoveel krijgt van de netionelo rijk-
dom en de erbai ,..~r' ht, wordt mot
geen woord gerl .pt , Ol mensen worden
hier een beetje Mi'" ,nnd en donkon
det ze objektieT, nuutreel en weten-
schappelijk zijn. Maer venuit de de-
finitie ven ekonomie blijkt reeds
det ze het niet zijn. Het is deerte-
gen det Polek zich afze

n

reekten in nieuwe verenigin
trokken en deden noz weinig voor Po-
lek. Bij het e 1''' Ie n vorig jea
wes er een lee te. ''I_emandwou zich
nog echt inzet e•• Oeerom zijn w
dit jeer eigenlijk nlet gestert. Po-
lek studentenwerking wes stilgevel-
len. Oe mensen die willen meewerken
zijn er wel, mear ze ontmoeten el-
keer minder gamekkelijk dan do vori-
ge jeren. Ze bostuderen individueel
de dingen die ze in de fekulteit
ni ot aangeboden krijgen. Aktiov
sen zijn er: voor enkele weken weren
er zeker 40 studenten ekonomie op d
cyclys 'ie w, met Zyp Stuunnen
niseer' • t probleem is hen
te bren

DE MARKSEN
de 10 lIu.schillt.n

Beide aÇbu1dins", ue ..totlu. DI/UUr!ko ... ,~. To,h zithM U' "0 ve..~,~illt"
~uuOOt. kit/iet!

VETO: Welke aktiviteit
Polek opgeaet?

rden door

p

POlEK:In '76-'77 hebben wo twee be-
siskursusson inleiding in d

marxistische ekonomie opgericht. De-
ze kenden sukses en weren gosleegd.
Verder wes er nog een groep die de
Frense ekonomist Serge Latouche be-
studeerde. We dreeidon goed. Er wa-
ren tien mensen echt aktief in de
groep en wc bereikten bij ekt1vitei-
ten geregeld Vijftig ~ zestig mense
Ook hl t jeer '77-'78 kendo een goede
werking. Er wes weer do inleiding in
de m"rxi ..tischo ekonomie en boven-
dien een w~rkgroep rond de EEG. Ver-
der werd er nog een lezinv. v.eor2ani-
seerd en een debet.

VETO: Hoe verklaren julZie het stil-
vallen van de Polck-uerking?

Als er iets te koördineren velt ne-
tuurlijk, went (nu w, t. :h in Heve~
lee zitten) bij het V.T.~. heerst
er t~ijfel rond do ti,ekol'l't. (Je
zou det misschien eerd~r bij de fi-
losofen den bij de ingenieurs ver-
wechten. meer het is nu eenmael zo.)
Uit het editorieel ven de leetste
entere (ook een neem voor oen

kringbied) konden we de dofste el-
lende efleiden. Wordt er deer eens
iets georgeniseerd den schijnt er
niemend op ef te komen. ,Bij de in-
genieursweek (door GIST georgeni-
seerd) moet de opkomst volgens gon-
de bron ook benoden elles geweest
zijn. Doe deer dan eens moeite voor.
Hebben ze deer wérkelijk na de lee~
ste scheppingsdag een bende epeten
bijeengeschr~ept?
Het entwoord leest u weerschijnlijk
in de volgende Veto. Ik ook.

Rond 9 u. die bewuste
do Heilige Geest door enkele ven
onze informenten opgemcr
legenderischo incognito-zedeant~,
nl. els witte duif, toen hij wet
liep rond te scherrelen op en om
de vismerkt. Een uur leter wes Hij
echter prosent in AP1~, er neer te

J

VETO: Pol.ek ging dit jaar niet v
start. Toch kuam cr de I,.·ydu

met de manist Stuurman. Haddenjul-
lie daar een bedoeling mee?

POlEK:We wisten det de basis voor
en Polek-werking nog even

sterk eenwezig wes als do vorige ja-
ren. Veel mensen zijn teleurgesteld
in de kursussen. Zo willen iets en-
dors, maer vinden geen eengeposte
theorie. Het velt hen erg moeilij
om in de les met een prof een diskus
sie te beginnen wen' prof steet
sterker in de schoe
Het wes de bedoelin In olek te
leren arnumenteren "'" di:ll\ussiören.
We voelden dat dit probleem nog even
sterk aanwezig was els destijdsl wat
er ontbrek weron mensen die do wer-
kinv. van Polek op de schouders wil-

VVlVOlg : p.4

2de kenners ven W+L.
het wonderlijke

r plaats had, no
de ver • i 1 ven d
rk, Pr' . 'r.l. en Heecht

nier levendenI!
Ne zo'n langdur:..l>'-'c:nw.:zigheid
mocht dit heuglijke feit netuurlijk
niet onopg~rkt voorbijneen. L.Ven
Heachts flitsende optreden meg 00

tijdens do exe:nens niet ontbreken:
een onmiskenbaar boeiend gebeuren
is immers stoeds weer zijn ·sneller
den-hot-geluid·-stijl om exemons ef
te nemen. Hopelijk deelt ook den

r de Witte Duif venuit de irrrncn-
se r- ~r' "'offer neer over de stu-
denten. nzij Ven Heecht zich woer
om, Ir' t terugtreU in allo stil

j zich door misschien min-
nto, meer eventueel vol-

er aenveerdbero mcthod
leet vervangen. Eon
Van Hallçnt <U

iajeer (voor zover z
den toch de moeite ven het

zij de duif •••

oorsto Z van de redaktie: voor
proffen een ploikkZok invoeren.



v~volg van p.3
den n~en. Ter vervanging van een
ursus politieke ekonomie. die de

fakulteit toch niet wou organiseren.
hed Polek de vorige jaren bekomen
dat men een gastprofessor mocht uit-
nodigen. die betaald werd door de
fakulteit. We wisten dat dit een ve~
worven recht was en grepen het aan
als een kans om de aktieven onder
ons weer semen te brengen. Hoewel er
heel wat geinteresseerden waren. k~
gen we Polek toch niet van de grond.

VETO: Hebben jullie hiervoo~ een
ve~klaring?

POLEK:Het is misschien al te laat op
het jaar om nog van wal te wir

len steken. Oe paasexemens staan
voor de deur. Bovendien stellen we
vast dat men als individu bang is om
de stap te zetten naar iets georga-
niseerds. Verder heeft Polek steeds
het imago gehad van een vrij intel-
lektuele groep te zijn. je moest
grote onderscheiding of onderschei-
ding hebben. Toch meg dit laatste
natuurlijk niet al te sterk overdre-
ven worden.

VETO: Is het niet eerde~ het links.
.tik.t dat de mensen afschri~

POLEK:Dat etiket zit er wel duidel~~
op. mear er zijn meer linkse mensen
in ekonomie dan die enkelen die op-
daagden voor de nabespreking van de
cyclus Zyp Stuu~an en het rechttre~
en van Polek.

In de vorige Polek-groep zaten men-
sen met verschillende opvattingen en
vanuit verschillende strekkingen en
het boeiende was dat er nooit me-
ningsverschillen waren. We hadden
een gemeenschappelijk doel en het
ging er vriendelijk aan toe. Het be-
langrijkste was dat je interesse
toonde. Tenslotte waren we niet lou-
ter bezig met merxistische ekonomie.
we hebben er misschien wel de klem-
toon op gelegd omdat dit totaal ont-
brak aan de fakulteit. Er zijn vele
andere alternatieve theorieän dan de
typisch merxistische, misschien heb-
ben we deze te weinig naar buiten g~
racht._ Dat werd on~:door de kri~g

Ekonomika ook verweten: Polek waren
de ·linksen·. maar het feit is det
we openstaan voor iedereen.

VETO: In hoev.l"l'espeelt volgens
julli. de studiedruk mee?

POLEK:De studiedruk is lichtjes ver-
zwaard. Over een aantal jaren

gezien is hij zelfs ernstig ver-
zwaard maar zo kan je het niet stel-
len. Van de andere kant gaan mensen
echter harder studeren omdat hun
perspektieven slechter zijn. De al-
gemene sfeer is er één van·je moet
hard studeren". Dit meakt natuurlijk
dat mensen die in die sfeer leven
weinig drang voelen om nog andere
dingen buiten het studeren erbij te
nemen. Toen ik in de Polek-werking
zat waren we een jaar lang met ande-
re dingen bezig. pas bij het einde
van het jaar gingen we ons problemen
meken over de studies.
Je kan stellen dat de studiedruk
speelt. maar het is zeker geen eks-
kuus. Wat wel opvalt is dat de men-
sen weinig interesse hebben voor ek~
nomie buiten hun stof. Je merkt dat
aan de fakulteitswerking die enorm
uitgesplitst is maar vooral op ont-
spanning en praktische schikkingen
gericht is. Het inhoudelijke komt er

,
nooit aan bod.

VETO: Is het niet 30 dat vandaag
door heel: !Jat ander. v.~eni-

gingen ~8Ussen politi.k. ekonomie
wo1'dén opgeaet, ik denk aan Bloker-«
Ik bv., de Stichting L. LssoU. Is
e~ dan g.en stuk we~lapping?

POLEK:Het is pas sinds dit jaar dat
Elcker-Ik zulke dingen organi-

seert. Maar ik denk dat Elcker-Ik
zich naar een ander publiek richt
dan Wijl bij Elcker-Ik hebben de me~
sen niet de basis om vrij diep te
kunnen gaan. Verder verschillen we
van een Stichting L. Lesoil door het
feit dat we geen pOlitieke groepe-
ring willen zijn.
De nood aan een kursus politieke ek~
nomie of speciaal marxistische eko-
nomie is nog altijd erg groot in on-
ze fakulteit en zolang dit niet ge-
organiseerd wordt. zullen we een be-
staande leemte pogen op te vullen.

VETO: Worden e~ ander« stappen dan
cyclussen met gastp~fesso~en

weruogen om toekomend jaar d. Po-
lek-tJS~king vorm te geven?

POLEK:We zijn er van uit gegaan dat
mensen niet zomear naar Polek

komen. ze moeten er een stuk voor-
deel kunnen uithalen. Daarom zijn
een aantal afgestudeerden en assis-
tenten alternatieve thesisonderwer-
pen gaan samenbrengen. plus een lijst
van mensen bij wie men terecht kan.
Nu maken vele progressieve studenten
een thesis over een onderwerp dat
hen totaal niet interesseert. Het is
dan ook niet uit&8s10ten dat die t~
sisstudenten rond hun werk een kur-
sus willen organiseren.
We zullen verder ook proberen om
volgend jaar Stuurman terug te heb-
ben wat semen met het projekt rond
de thesiswerking aanleiding zou moe-
ten geven tot groepsvorming.
Verder zoeken we nu dringend een 5
A 10 mensen die achter de Polek-wer-
king willen gaan staan. We hebben ze
op dit ogenblik nog niet gevonden.
maar het zit er wel in.

VETO: Waren .~ in de voo~bije IJSt'-
king kontakten met and.~.fa-

kulteiten of univ.~sit.iten?

POLEK:We zijn verschillende keren in
Tilburg geweest. Mensen van

Tilburg zijn naar hier gekomen. De
Tilburgse groep was erg interessant
omdat ze professioneel waren. Ze
zijn er met veel meer. ze publiceren
regelmetig en hebben een eigen lo-
kaal. We hebben ons aan deze groep
opgetrokken.
Verder zijn er weinig kontakten. We
weten dat er in Gent een soort Po-
lek-werking bestaat of bestond.
Wat onze eigen universiteit betreft,
zijn er mensen uit Polek nu terug te
vinden in GIST. Verder hebben we tiJ
dens de akties alternatieve lessen
gegeven in positieve wetenschappen
en pedagogie. We zijn ook buiten de
universiteit werkzaam geweest met
lessen voor jeugdklubs en jongeren-
groepen. We hebben zelfs een leraar
aan de Sociale School van Gent voor
zes uur mogen vervangen.

M.e.
maart 1979

Ge!nte~esse.rden voo~ de Pol.k-u.~-
king kunnen o.a. kontakt opnsmen met
Frank vandenbroeok, E. Van Even-
straat 2b.

ken voor do verspreiding van Veto.
Deze Veto is dus gratisl

...goed.k•• r
Na drie vergaderingen is dus einde-
lijk de defitieve A.S.R.-toelage
voor '79 bekendl deze beloopt
6.706.000 fr.

Voor de interpellatie zorgt deze
keer de studentenfraktie.
e vroegen de Raad of het wel nor-

meal is dat de universiteit haar a-
dressenbestand ter beschikking van
politieke partijen stelt. Tijdens de
verkiezingen van 17 december had
één van de studentenvertegenwoordi-
gers opgemerkt dat het Vlaams Blok
verkiezingspropaganda verspreidde
door middel van universitaire adres-
senplaatjes. Het antwoord was dat
die adressenstrookjes verkocht wor-
den aan iedereen die erom vraagt.
Blijkbaar heeft alleen het Vla,~s
Blok hierom gevraagd.

De laatste interpellatie - de koffie
was inmiddels al lang op - was weer-
om de aanklacht van het feit dat de
verbouwingswerken in het Home Vesa-
lius) zo traag opSChieten.
De voorzitter zal dus nog maar eens
bij de Technische Diensten aandrin-
gen op meer spoed. Hun leuze blijkt
immers te zijn: 'Haast en spoed is
zelden goed'.

Na twee en een half uur vergaderen
was het voorbij en werd er nog wat
nagepraat. waarbij de vice-rektor
een bijzondere interesse aan de dag
legde voor de op m'n jas gespelde
badge 'Stop de neutrqnenbom'.

D.V.

(wordt vervolgd)

BELOOFD:

In Veto 10 zagen we dat de Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS) het
hoogste medebeheersorgaan van de So-
ciale Sektor is: het is het paritair
samengestelde beleidsorgaan van de
sektor Studentenvoorzieningen.
In datzelfde nummer werd begonnen
met een verslag van de reeds voorbij'
e vergaderingen van oktober en no-
vember. We gaan dus verder met de
vergadering van december.

Vooraf is het misschein wel 's goed
om te zeggen in welke volgorde een
vergadering. die zich respekteert,
verloopt. Die begint nl. met de me-
dedelingen. gevolgd door de beslis-
singen (meestal financiäle)I als
hoofdschotel worden één of meer dis-
kussies voorgeschoteld en we beslui-
ten steeds met de intetpellaties.

.j~'t~~ ..)- - - I
TD; 2." HMl..T -T#IE.R.!>IU\V.-'~1.".

~ ~ d.p.o~--- ! __ ---J

d.rd. k.er...
Op vrijdag 22 december '76 deelt de
voorzitter (i.e. de vice-rektor)
glunderend mee dat de Raad van Be-
heer van de KULeuven in Zijn leatste
vergadering de begroting van Studen-
envoorzieningen 1979 hoeft goedge-

keurd. Er zullen dus geen f1nanciAle
moeilijkheden optreden tijdens dit
boekhoudkundig jaar.
De tweede mededeling was dat minis-
ter Ramaekers een werkgroep rond het
systeem der studietoelagen geinstal-
leerd heeft. Er roert dus wel dege-
lijk wat I

Hierna volgde een vermenging van een
financiäle beslissing met een (lan-
ge) diskussie: het ging om een spe-
ciale toelage ter bekostiging van
het gratis verspreiden van Veto. Ar-
gumenten tegen waren:
- verenigingen die een blad uitge-

ven moeten een inspanning leveren
om het te verkopen

- als de A.S.R. Veto gratis wil ver-
spreiden. moeten de kosten ten la~
te vallen van de reeds goedgekeur-
de begroting •

- gemeenschapsgelden kunnen niet ge-
bruikt worden om opiniebladen gra-
tis te verdelen.

De studentenafgevaardigden stelden
hiertegenover: •
- dat de noodzakelijke informatie,

vervat in Veto. de studenten beter
bereikt als Veto gratis en op gro-
te schaal verspreid wordt

- dat Veto open~aat voor alle stu-
dentenorganisaties en -opinies.
Het is het blad van en voor het g~
hele studentenpubliek en aldus
geen opinieblad

- dat de meeste sCholieren- en stu-
dentenbladen gratis verspreid wor-
den.

(De pro-argumenten kon je ook in het
editoriaal van Veto 7 terugvinden.)
Uiteindelijk besloot de raad dan
toch een bijkomende, mear éénmalige
subsidie van 140.000 fr uit te trek-

\ 1/

(gevonden op de achterzijd t~ een enquêteformulier van Kultuurraad) ~

~
~

hominlbusqus·
delactls

Waa~to8 diont het hoofdrekenen? •
Om je v.~stand wat in volume te
uitaetten .• In Fran~ijk vond d
minister van nationale opvoeding.
madame Saunier-Solté al die LXlt.~-
;, 'fdjes niet zo mooi .• Er werd

n ook besloten in het middelbaar
ndcrwijs de za~ekenkomputc~ toe t
laten .• Wetenschap en techniek zij
niet tegen te houden.

•
De ,: Zegal. radia-irirus is aansteke
lij~ •• Në Radio Louvain-La-Neuve
en Redio-Aktief in Gent, pakten nu
ok de Franstalig. Voe~enaa~s ui
t "Radio Foulon Libre" - de geest

van De Caulle zal hier wel voor iet
zitten .• Nu is hot
gs Vlaams. kant niet zo hap-

pig is op illegalo zenderij I lang
Franstalige kant wil men dear nog
wel eons over peinzen .•• Mademe van

derlendse Kultuur, De Backe~. lie
1 Radio-Aktief gerust. maar ont-

stak in een [ranse kold~e bij het
nieu~s van de Foulon Libre. • Jam-
mer voor de Foulonaars dat ze to
de Vlaamse ~,~gi, t" horen - wat ze
dus niet willen •• Maar die
nautai~e bui van gepruikte Ri~a kan
w' 1 eens nar. gevulgen hebben voor
Radio-Aktief. • Want als zij rljet
zegt tegen de Foulon. moet zij. ge-
zien hear funktie. ook n.
tegen don Aktief - Rika reageert im-
mers officilJeL tegen de rod""Pira-
te~ij .• Gentenaars, te I> lP '11 ter
verdediging van den Akt' f!

•
nllg altijd het bIed van d

A.S.R., en ni.t ven GIST. zoals je
met d=t. nWl7Ple~misschien zou denken.
• Wij kunnen er ook niks aan doen
dat die GISTers zo aktief zijn en
mot de (onbetaalde) publiciteit gaan
lopen .• Als je ja1.oe~s bent. begin
dan mear vlug van stapel te lopen •

•Met ontzetting lazen we dat ere-
tor HaluZa thuis van zijn lintjes
en video~i.s werd beroofd •• r
gelijk kon Hobutu niet moer uacht
om ze te zien .• De unief zal WO~

een videokopie en een w.~blijv.nd
lintje opsturon •

• v~volg: p.S



KTIVITJPS
DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN VAN-ALLERLEI~ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, VQRMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN" ,) OP TE NEMEN, INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN, DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (uiterste datum voor kopij: zie laatste pagina Veto)

AKTIVITEITEN IN KADER VAN 10 JAAR LSWH

Oe Leuvense StudentenWerkgroep Homo-
filie (LSWH) viert z'n tienjarig be-
staan. Om dit niet ongemerkt voorbij
te laten gaan zullen we dit tweede
lustrum met enkele grootse aktivi-
eiten onderstrepen. Meer konkret

aanduidingen van plaats en tijd hier
van vind je nog eens in "Aktivitips".
Ofschoon de feitelijke verjaring pas
in mei te Ditueren valt, laten we de
feestklok alvast wat vroeger luiden.
In genoemde maand immers dreigt het
vooruitzicht op hoogst oninteressan-
te, voor ziel en lijf weinig stich-
tende maar niettemin noodwendige be-
zigheden van zeg maar memoriserende
aard, de passende geestesgesteldheid
hiertoe te verstoren.

Op meandag 12 maart 1 D in
Auditorium VeDalius (. is er 'n
gespreksnemiddag met uit d
hulpverlende sektor. Aiu theme voe-
ren we hierbij aan: "de individuele
hulpverlening aan homofielen". Een
psychiater, een hulpverlener en een
lid van de LSIo.'Hzullen dit onderwerp
vanuit hun eiv.en invalshoek belich-

Op donderdag 15 maart vanaf 20.30u
richten we een grootse fuif in in de
"Zaal der Hallen". Laten we mear
niet vooraf stellen: het is een h~
of heterofu1f. Gewoon .iedereen, hij
of zij weze hierbij dan homo, hetero
of ergens tussenin, die wenst te dart
sen en luim te maken met wie hij of
zij wil, zal dit een onvergetelijke
gebeurtenis vinden. Het wordt een
progressief bal waerop alle sy~athi'
santen en mensen-mat-vragen ten ster
ligste uitgenodigd zijn.

Op woensdag 21 meart (20.30u)wordt
in 'het huis van de LSWH de film "The

d Civil Servant" in videoversi
vertoond. Deze film schildert h
leven van een zekere Quentin Crisp
ln Engeland, ven zijn geboorte in de
dertiger jaren tot aan zijn enigs-
zins verbitterd afscheid van het
leinl urgerlijke Groot-Brittanniä in
'7' • Als homo heeft Crisp van den
boginne nooit een blad voor zijn

nd (en voor zijn gevoelens) geno-
man. 00 kemcra volgt hem als een
schaduwen regIstreert de dubbelzin-
nige houding ven de samenleving te-
genover een soms shockerend bescho~
de Crisp. Oe film drlngt ook blnnen
ln zljn V,edachtenwereld en obserwert
hoe do ouder wordende men zelf ook

verandert onder druk van de maat-
schapplj. Soms gerespekteerd, maar
doorgaans vergulsd, ls Crisp een
merkwaardig (en vrij uniek) voor-
beeld van een homo dle al leng vOOr
de bevrljdende jaren zestig zijn
rechten opeiste.

In cine Lovanium wordt ln het kader
van de LSWH-aktlviteiten de klassie-
ker "Sunday, Bloody Sunday" gedraaid
ln de week van 23-29 maart (tenzlj
wegens overmacht verschoven naar 20-
26 april). Deze prent van J. Schle-
singer kaapte ln '73 omwille ven
zijn kwallteiten op twee na alle Em-
my's (de Engelse Oscar-tegenhanger)
weg. Het is overlgens belangrijk te

ten dat dlt wellicht de laatste
vertoningen in Leuven zullen zijn.
In "Sunday, Blood~Sunday" gaat het
om een driehoeksverhouding tussen
twee mannen en een vrouw (Peter
Finch, Murray Head en Glenda Jad'.sllri
Murray, een 25- jarige kuns ten,lar,
houdt er gelijktljdlg een lntle
verhouding op na met een arts en mut
een gescheiden vrouw, boiden wat ou-
der den hijzelf. 00 arts en de vrouw
staan in zekere mate als konkurrent

genover elkaar. mear vinden mekear
in de eenzaamheid na het abrupte vcr
trek van M~ray. die in de VS zijn
gelûk -geat beproeven. De' homo- -en
hetero-relatie worden hier (voor d

rste keer in de filmerij) op geli~
voet behandeld en hun intensiteit

in verschillendo nuances weergegeve

LSWH
Marla-Theresiastraat 20
3000 LRu' In
016/2 .•2 .72
in11, htingen en individu-
eel onthaal:
di. 16 - 18u
do. 20 - 22u

bijeenkOMsten: woensdag
vanaf 20.30u

NB. N.a.V. 10 jaar LSHW verscheen in
Veto jg.Snrs. I, 2 en 5 eBn arti-
kelBnr6eks - nog steeds te verkrij-
gen op 't Stu

AGENDAPUNTEN VAN U,P,

Zaterdag 17 meart: viering - zonder
eucharistie - rond het vastentheme:
"opnieuw verbonden leren leven net
de mede~n~" om 18.15u in de O •.
Vrouwker~.

Zaterdag-zondag 24-25 maart: weekend
van de Vereniging van Universitaire
Parochies (V.U.P.) in samenwerking

t Pax-Christi Vlaanderen over:
vormen van geweldloze weerbaarheid
in individuele en strukturele situ-
aties. Inschrijving en inlichtingen
op het UP-sekretariaat.

Woensdag 28 ~art: biechtviering om
18.15u in de O.L.Vrouwkerk.

Donderdag 29 Maart: "Sociale voor-
zieningen als testgebied voor soli-
dariteit"1 enkele mensen die op het
thema van vorige vasten rond sociale
rechtvaardigheid hebben voort gewerkt
presenteren hun bevindingen I om 20u
in het Parochiecentrum U.P.

Universitaire Parochie
J. Stasstraat 2
3000 Leuven
016/22.78.08

LEERSTOELEN - INFLATIE

Voor (door) de Egyptische farao'
werden piramides opgetrokken ter hu~
ner erg en gedachtenis I Mao's geda~
ten worden levendig gehouden door 'n
mausoleum I mindere goden moeten het
stellen met een standbeeld.
Op hun menier geven de universitei-
ten hun illustere leden een lauwe-
renkrans: de installatie van een
"leerstoel". Hierdoor wordt op een
eerder statische en konservatieve ~
nier (went ex-cathedra) ~,t nuttige
en het aangename gekoppeld.
Praktisch is een "leerstoel" een
fonds voor gastkolleges uat door een
fakulteit. universiteit of universi-
teiten ter beschikking wordt gesteld
om professoren in een bepaalde disc~
pline een reeks lessen te laten ge-
ven.
Zo heb je bv. de Franqui-leerstoel
en de Th. Lefövre-leerstoel.
Toen burggraaf Gaston Eyskens zich
in zijn ~ritaat ging vergenoogen,
on het moeilijk uitblijven dat er

ter zijner ere en nagedachtenis lneç,
hij is nog niet dood) een leerstoel
opgericht in de Fakulteit Ekonomie
en Toegepaste Ekonomische Wetensche~
pen.

Dit jaar zal prof. A. Lindbeck van
de Stokholmse universiteit voor enk~
Ie dagen in de G. Eyskens-leerstoel
plaatsnemen o~ het op 19 meart (in
de Hallen) en 20. 22 en 23 meart (in
't Handelskot) ta hebben ovar de:
globale. internationale en nationale
aspekten van inflatie" (maar dan in
't Engels) I ~Ichtereenvolgens zal hij
het hebben over: "A global view of
inflati. on". "International transm1s-
sions and the national autonomy of
(anti-)inflation policy", "Cost in-
flation" en "Policies against infla-
tion".
Vanuit welke opvatting Lindb~ck ri!t
fenomeen zal behandelen. valt niJg
af te wachten. Maar je maat ze~ 's
gaan luisterenl 't is gratisl

GESPREKSAVONDEN: EEN ANDER BEELD VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Woensdag 14 maart: Hoe staat het met
de Sociale Zekerheid in de Gezond-
heidssektor?
'Ieder draagt bij naar vermogen en
krijgt hulp naar behoeften.' Wat is
er van dit beginsel overgebleven?
Wie heeft beslissingsmacht in deze
burokratische organizatie? Waar zit
het financiAel bewustzijn, zowel bij
de arts als bij de patiAnt? Hoe kan
de Sociale Zekerheid worden gereor-
ganiseerd?
Met medewerking van prof. Jef Van
Langendonck.

Woensdag 28 meart: Medisch Centrum
voor huisartsen.
Welk is de betekenis , funktie en irt
houd van zulk een centrum binnen de
streek? Biedt dit initiatief een al-
ternatief voor ziekenhuizen? Hoe
gaat men konkreet te werk?
Met medewerking van het Medisch Cen-
trum voor Huisartsen-Leuven.

De avonden gaan door in Elcker' Ik.
telkens om 20u. Inkom per avond is

60 fr (via overschrijving) I telefo-
nisch inschrijven ls wenselijk.

Elcker-Ik
Blijde Inkomst. Lr. 115
3000 LEUVE
016/23.96.92
001-0488559-46

Leuvense Gezondheidsraad

DE PODIUMKRIEBELS VAN GERMANIA
TCMEL

Dat kringen in staat zijn om kultu-
rele aktiviteiten van kwaliteit te
brengen. bewijst dit jaar Germania.
die deze Maand nogmaals het Stucs tof
doet opwaaien. op 22 maart.

Na o.a. G. Lauwaerts "Macbeth" en J.
Steinbeck's "Van Muizen en Mensen".
wordt een andere pod1umvorm voorge-
steld: kabaret met Rik Moens en Pau-
la Stulemeyer: "Over mensen en hun
scheve schaatsen".
Maar niet alleen zijn ze in Germaan-
se beslagen in het organiseren ven

voorstellingen~ Oe studenten ~teke
zelf de handen uit de mouw. In eigen
regie brachten ze Kurt Vonnegut's
"Happy Birthday. Wanda June" in de
Engelse versie nota bene en op maan-
dag 26 maart is er sukse~ gegaran-
deerd ~t een eigen kabaret: Larus
Ridibundus [zie de Stuckran" -'Sart).
Een pluim voor Germania. met slech~s
één opmerking: wil je aub doorgeven
~oeveel de inkomprijs bedraagt van
d~ toneelvoorstellingen?



tuoe.
FAJO.LTEITSCiEBCX,At4W & L 9u
TENTOONSTELLING ven grefiek ven
personeel en studenten KULeuven
(tot 18 meert)
inkom: gretis
(org. KULeuvlln)

ELCKER- IK 12u
TENTOONSTELLING ven effiches ven
leus Steeck. in keder ven "de ef-

fiche els politiek wepen" (tot 16
meert)
inkom: gretis
(org. Elcker-Ik Leuven)

'T snc ANIt-'ATIEZAAL14u
VIDEO-AKT ven Frenk Vrenckx
inkom: gretis
(org. Kultuurreed - zie St-v-St
Me-epr. )

AUDITORIUM MACHANIKA A (Celestij-
,enleen 300. Heverlee) 14.30u
KOLLDKWIUM: "Op weg neer een be-
tere se~nwerking tussen univer-
siteit en wetenschepsjournelis-
tiek" mmv prof. G. Feuconnier.
P. Oe Velkeneer. prof. Oe Meest~
JP Grooteers
deelneme: gretis
(org. Werkgroep Wetenschepskri-
tiek is~ Pers & Voorlichting KU-
Leuven. Belgisch Centrum voor
Public Reletions. CoVoNu)

O.L.VRCU4KERK 18.15u
VIERING
(or&. UP)

FOCHPLEIN 19.30u
SCHAATSEN: vertrek
deelneMe: 120/100 (leden)
(org. Sporte Studentenwerking)

ELCKER- IK 20u
GESPREKSAVOND: een ender beeld ven
de gezondheidszorg
inl.om:60
(org. Leuvense Gezondheidsreed -
Elcker-Ik. zie ommekent)

SPORTKOT 20u
BASKET: finele heren: VTK-2 -
Terten
(01"1' Sportreed)

SPORTKDT 21u:
BASKET: 1/4 finele heren: WINA
- VTK-1
(org. Sportreed)

SPORTKDT: 22u:
BASKET: 1/4 finele heren: Mer-
f.etor- Pedek
(org. Sportreed)

do. iS -3
'T STUC, ANIt-'ATiEZAAL14u
VIDEO-AKT ven Frenk Vrenckx
inkOl'l:gretis
(org. Kultuurreed - zie St-v-St
Me-epr. )

SPORTKOT 19u
BASKET: 1/2 finele demes: Ekonomi-
e - Romaense
(org. Sportreed)

'T snc. VERGADERZAAL 20u:
IJOOo1INGSVERGADER ING
deelneme : gretis
(org. Stichting L.Lesoil)

SPQRTKOT: 20u
BASKET: 1/8 finele demes: Bios -
Apolloon
(org. Sportreed)

1AJ.L DER I-W.LEN 20.30u :
GEINTEGREERDE FUIF
in~.om: ?
(org. LSWH)

SPORTKDT 21u
BASKET: 1/8 finele demes: VTK - C~
millo Torres
(org. Sportreed)

vr. 1'·~
'T snc. ANIt-'ATIEZML 14u

VIDEO-AKT ven Frenk Vrenckx
inkom: gretis
(org. Kultuurreed - zie St-v-St
me-epr.)

LEMMENSINSTITUUT (Herestr.53 L.) 20u:
LENTEKONCERT olv Schol leert en
Ven Gerven
inkom: 100/70 (CJP)
(org. Koncertvrienden Lemmensin-
.:stituut)

REYNAERT'Ti'EATERI'W.PERTWS. Groen-
street (een Tiense Poort):

TONEEL: "Oe kleine Eve uit de
romme Bijlstreet" ven L.P. Boon

door Reineertghesellen
inkom: 100
(org. Reineertghesellen Leuven)

ZA. 11-1
'T snc. ANIMATIEZML 14u:

VIDEO-AKT ven Frenk Vrenkx
inkom: gretis
(org. Kultuurreed - zie St-v-St
me-epr. )

O.L.VRCU4KERK 18.15u
VIERING
org. UP - zie ommekent)

ST~20u
OPERETTE: Oe Greef ven Luxemburg
(Fr. Leher)
inkom: 200 ~ 50
(org. Steddschouwburg)

REINAERmEATER I'W.PERTWS
TONEEL: "Oe kleiene Even uit de
romme Bijlstreet" ven L.P. Boon

door de Reineertghesellen
inkom: 100
(org. Reineertghesellen Leuven)

zo. ia -3
o .L.VROLWKERK 11u

VIERING
(org. UP)

KERSO..WKE 20u:
EENAKTERSAVOND: "Oe Beer" (Tjse-
chov). "Oe Commisseris is een
goeie vent" (Courteline). "Leen-
tje uit 't Hemelrijk" (Mertens)
inkom: 60
(org. Kersouwke)

1AJ.L HALVE t-'AARTSTRAAT17. 11u
ALTERNATIEVE BOEKENBEURS met pro-
gressieve lektuur. fonopleten met
volksmuziek en erbeidersliederen.
Oerde Wereldprodukten
inkom: gretis
(org. Wijkklub H. Oenis)

PRCt1)TIEZAAL I-W.LEN 17u
LEZING in keder ven Leerstoel G.
Eyskens 1979: prof. A. Lindbeck
"Globel. internetianel end netio-
nel espects of infletion"
inkom: gretis
(org. Fek. Ekon. en TEW - zie om-
mekent)

'T snc. VERGAIl:RZAAL 20u
VM"1I NGSVERGADER I NG
deelneme: gretis
(org. SJW)

I T snc. VERGADERZAAL
VERGADERI~ ven Bureeu Politike

I T snc. VERGADERZAAL 20u:
\'.ERKVERGADERII'r."Lengzeem verkeer'
(org. Leuvense jongeren-en mili-
eugroeperingen)

STEDELIJKE ~ Venderke-
lenstreet 30. 20u

OPENBARE LEZING: "Vrije Metseleer.
de fundementele opdrecht ven de
mens"
inkom: gretis
(org. Rozekruisersgenootschep.
Lindelei 9 Gent)

VLIERBEEKZAAL. Abdij Vlierbeek. 20u:
EVOKATIE: "1000 jeer Brussel" doa
Tone de Plekker
inkom: 50/40
(or-g , 1)

'T snc. ANIMATIEZML: 20.30u
FILMKLUB: "Oe Moeder" (V. Poudov-
in)
inkom: 50/40 (steunkeert)
(org. Kultuurreed - zie St-v-St
ma-epr l

di.20-3
HANDELSKOT 1OU

LEZING: in kader ven Leerstoel G.
Eyskens 1979: "Globel. interneti-
onel end netionel espects of in-
fletion" door prof. A. Lindbeck
inkom: gretis
(org. Fek. Ekon. & TEW - zie om-
mekent)

DE VALK 20u:
KONFERENTIE: "Akupunktuur" in ke-
der ven Medike-cyclus: een ver-
ruimde kijk op de gezondheidszorg
mmv G. Simons
inkom: gretis
(org. Werkgroep Alternetieve Ge-
zondheidszorg Medike)

SPORTKOT 20u
BASKET: 1/4 finele heren: VRG -
K110
(org. Sportreed)

ST~·2Ou
TONEEL: "Liefde" ven P. Kohout
door KVS
inkom: 200 ~ 50
(org. Stedsschouwburg)

'T snc. ANIt-'ATIEZML 20.30u
KLASSIEKE EN I-EDENDAAC,SEt1JZIEK:
Gebrieli Kwintet
inkOl'l:120/80 (steunkeert)
(org. Kultuurreed en Jeugd & Mu-
ziek Leuven - zie St-v-St me-epr:

SPORT1<OT 21u
BASKET: 1/4 finele heren: Selezi-
enen - Cemillo Torres
(org. Sportreed)

SPORTKOT 22u
BASKET: 1/4 finele heren: Apol-
loon - Bios
(org. Sportreed)

wor. 21-~
DE LELIE (C. Meunierstreet). 19u:

KCM"AKTETENTJE
deelneme: 105
(org. Jeugddienst Sjelom Leuven)

HUIS LSWH (Merie-Theresiestr. 20).
20.30u

FILM: "The Neked Civil Servent"
inkom: ?
(org. LSWH)

'T Snx:, ANIMATIEZML. 20.30u:
TONEEL: "Sloppengore" (B. Brecht)
door Onefhenkelijk Toneel R'dem
inkom: 120/80
(org. Kultuurreed - zie St-v-St
me-epr.)

THIERBRAU 20.30u:
SCHEURDERS-T.D. t.v.v. de opge-
pekte scheurders in de ektie te-
gen de 10.000
inkom:It.
(org. Kringreed - zie elders in
Veto)

do. 22-3
IWlDELSKOT 10u

LEZING in keder ven Leerstoel G.
Eyskens: "Globel. internetianel
end netionel espects of infleti-
on" door prof. A. Lindbeck
inkom: gretis
(org. Fek. Ekon. & TEW - zie om-
mekent)

GASTHU ISBERG 14u
LEZING (voor vrouwen): "Oe werel&
krisis ven de jeren'30 opnieuw e~
tueel" door prof. Ven der Wee
inkom: 100
(org , ?)

AUDITORIUM DE MOLEN (Celestijnenlee~
20u:

FILMCYCLUS: "Gejeegd door de
winst" (G. Henderickx. R. Oe Her~
inkom: 20
(org. Werkgroep Wetenschepskri-
tiek & Oieloog)

'T snc. ANIMATIEZML 20.30u
KABARET: "Over mensen en hun sch~
ve scheetsen" door Rik Moens en
Peule Stulemeyer
inkom: ?
(org. Gennenie)

IIr. Z~ -}
HANDELSKOT 10u

LEZING in keder ven leerstoel G.
Eyskens 1979: "Globel. interneti-
onel,end netionel espects of in-
fletion" door prof. A. Lindbeck
inkom: gretis
(org. Fek. Ekon & TEW - zie omme-
kent)

'T snc. ANIMATlEZAAL 20.30u:
KABARET: "Enigszins"
inkom: ?
(org. ?)

REINAERmEATER MALPERTUUS 20.30u
TONEEL: "Oe kleine Eve uit de
Kromme Bijlstreet" (L.P. Boon)
door de Reineertghesellen
inkom: 100
(org. Reineertghesellen Leuven)

CINE LOVANIUM 22.30u:
FILM: "Sundey. Bloody Sundey"(J.
Schlesinger) (t/m 30 meert)
inkom: 80
(org. ism LSWH)

Zet. 2" -~
KASTEELTJE WIJ<i'\AAL 10u

WEEKEND
(org. UP & Pex Christi - zie om-
mekent)

O.L.VRCU4KERK 18.15u
VIERING
(org. UP)

Zo. 25-1
o .L.VRCU4KERK 11u

VIERING
(org. UP)

GOTiSOt: 1AJ.L STAIHJIS LElNEN 11u
ZONDAGMIDDAGKONCERT door Antwerps
KeMermuziekensemble olv L. Gilis
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Sted Leu-
ven-

KERso.A«E 15u
POPPENTHEATER: "Roodkepje" door
Herten (H)Aes
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Oienst Sted Leu-
ven)

m4.26 -3
I T snc. VERGADERZAAL 20u

~I NGSVERGADERI NG
deelneme: gretis
(org. SJW)

'T STUC, VE.RGADERZML 20u:
VERGADERING ven Bureeu Politike

'T snc. ANIMATlEZAAL. 20.30u
GERMANI STENKABARET: "Lerus Ridi-
bundus"
inkom: 80/60 (steunkeert)
(org. Kultuurreed & Germenisten-
keberet)

di.Z'-l
STADSson.wBURG 20u

TONEEL: "En God schiep de vrouw
voor keuken. bed en bees" door
Internetionele Nieuwe Scene
inko~: 60 ~ 100
(org. Oe Moeiel ism SVV. CSC-Leu-
ven)

LEMMENSINSTITUUT 20u
PASSIEKONCERT olv Schol leert &
Ven Gerven
inkom: 100/70 (CJP)
(org. Koncertvrienden Lemmensin-
stituut)

'T snc. ANIt-'ATIEZML 20.30u
FOLK met The Tennehill Wevers en
Cleude Besson
inkom: 80/60 (steunkeert)
(org. Kultuurreed - zie St-v-St
me-epr. )

NJD ITOR IUM K C»'PlJS ARENBERG HEVER-
LEE 21u

FILMFORUM HEVERLEE: "The Revenge
of Myledy" (R. Lester)
inkom: 40
(org. Heverlese kringen & Kultuur-
reed - zie St-v-St me-epr.)



woe.2'·~
O.L. VROlWKERK 18.15u

VIERING
(org. UP)

ELCKER-I K 20u
GESPREKSAVOND: Een ander beeld v
de gezondheidszorg
in"'om: 60
(org. Leuvense Gezondheidsraad &
Elc"'er-I'" Leuven - zie omme"'ant)

'T snc. ANII"ATIEZML 20u:
FILM in kader van Festival van de
Japanse film: "Oe hel" (T. Matsu-
moto)
in"'om: 50/40 (steun"'aart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
Ma-apr. )

STADS~RG 20u:
TONEEL: "Jan Rap en zijn maat"
door Mechels Miniatuurtheater
in"'om: 200
(org. Onderzoe"'scentrum Marginali-
teit KULeuven)

I T snc. VERGAIEUAAI.. 20u
Il0011 NGSCYCWS
deelneme: gratis
(org. Stichting L. Lesoil)

'T snc. ANlfo4ATlEZAAL 22.30u:
FILM in keder van Festival van de
Japanse film: "Moordenaar van de
jeugd" (K. Hasegawa)
in~.om: 50/40 (steun"'aart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
ma- Ipr.)

GROTE AULA 9.30u
KONr~S: "strategie van de (pre)n~
tale ervaring": alternatieven in
de hulpverlening (prof. Trimbos)

_ deelneme: zie- ommekant
~ (org;-OndarzoekBcentrum Marginali-

teit KULeuven - zie cmne"'ant)

GROTE AULA 11u
KONGRES: "Strategie van de (pre)n~
tale ervaring": prenatale psycho-
dynemie"'l herziene psychoanalyse
en het perspe ...tief (Dr. Peerbolte)
deelneme: zie omme"'ant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit - zie ommekant)

GIllTE AULA 15u
KONGRES: "Strategie van de (pre)n~
tale ervaring": prenatale elemen-
ten in archalsche en oosterse kul-
turen (prof. Kuyper)
deelneme: zie ommekant
(org. Onderzoe"'scentrum Marginali-
teit KULeuven - zie ommekant)

GROTE AULA 17u
KONGRES: "Strategie van de (pre)na-
tale ervaring": de kulturele depe~
dentie der pscyhiatrie (K. Ringoe~
deelneme: zie ommekant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit - zie ommekant)

LP 20u:
GESPREKSAVOND
deelname: gratis
(org. UP - zie ommekant)

'T snc. ANlfo4ATIEZAAL 20u
FILM in kader van Festival van de
Japanse film: "Het naakte Eiland"
(K. Shindo)
inken: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
Ma-apr. )

JLB I LELMZAAL l-Wl.EN 20u
VERNISSAGE van tentoonstelling:
"Het kosmische ei. Prenatale en
kosmische elementen in de kunst"
(t/m 6 april)

'T snc. ANlfo4ATIEZML 22.30u
FILM in kader van Festival van de
Japanse film: "De zeven semoerai"
(A. Kurusawa)
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
ma-apr. )

IIr. 30-~
GROTE AULA 14. 30u

KONGRES: "Strategie van de (pre)na-
ta Ie ervaring": konkrete ervarin-
gen binnen het kader van een psy-
chagogische begeleiding (M. Antho-
nis)
deelneme: zie ommekant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit KULeuven - zie ommekant)

GROTE AULA 15u
KONGRES: "Strategie van de (pre)na-
tal ervaring": Passage 144 als
psychagugi s,:h rodel: lneler1lalf jes:
praktijkervaring tpr- ,t. S. DI Bat-
selier)l Passage 144 en de Kleine
Wereld (M. Van Cemponhout)
deelname: zie ~kant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit KULeuven - zie ommekant en
eldl rs in Veto)

GROTE AULA 17u
KONGRES: "Strategie van de (pre)n~
tale ervaring": plenum en synthe-
severslag (prof. Trimbos)
deelname: zie ommekant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit KULeuven - zie ommokant)

o .L.VROLWKERK 18. 15u
VIERING
(org. UI )

ma.!-"
'T snc. VERGAIEUAAI.. 20u
~INGSVERGADERING
deelneme: gratis
(org. SJW)

'T SM, ANlfo4ATIEZAAL 20u
VERGADERING van Bureau Politika

STAJ:)SSO()Ut,BlJ 20u:
KONCERT door het Symfonisch Orkest
van het Koninklijk Muziekkonserva-
torium Brussel ilv R. Zollman met
werken van Lutoslawska. Mozart.
Chopin
inkom: 150 ! 60/100 ! 40 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad LeuverV

STEDELIJKE VOORDRAOfTZAAL 20u
OPENBARE LEZING: "Het levende sym-
bool der Rozekruisers"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap)

'T SM, ANlfo4ATlEZML 20.30u
FILMKLLB: "Storm over Aziö" (V.
Poudovkin)
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-VoSt
ma-apr. )

GROTE AULA 9u
KONGRES: "Strategie van de (pre)na-
ta Ie ervaring": prenatal patterns
in postnatal life (Dr. Laing)
deelneme: zie ommekant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit - zie ommekant)

GROTE AULA 15u
KONGRES: "Strategie van de (pre)na-
ta Ie ervaring": zingeving van sym-
boolbelevenissen. De glimlach van
de sfinx (prof. oelb&ert)
deeln~e: zie ommekant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit - zie ommekant)

GROTE AULA 17u
KONGRES: "Strategie van de (pre)na-
tale ervaring": van die onwerke-
lijke geboorte. van die werkelijke
bevalling: verlos ons. Heer (prof.
Nijs)
deelneme: zie ommekant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit KULeuven - zie ommekant)

'T snc. ANlfo4ATIEZML 20u
FILM in kader van Festival van de
Japanse film: "De Ophanging" (N.
Oshima)
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - z1e St-voSt
ma-apr. )

'T snc. ANlfo4ATlEZML 22.30u
FILM in keder van Festival van de
Japanse film: "Oagboek van een Si~
juku-dief" (N. Oshime)
inkom: 50/40 (steunkaart)
(org. ~ultuurraaa-- zie St-voSt
me-apr_ )

STADSS~ 20u
OPERETTE: 'Het land van de glimlacH
(F. Lehar)
inkom: 200 ! 50
(org. Stad~schouwburg)

GROTE AULA 21u en 2 .30u
t"ARIClI\ETTENTHEATER: "De kleine
Prins" (naar A. de iaint-Exupêry)
duor Taptoe
inkom: 150
(org. Onderzoekscentrum Margina11-
teit KULeuven - zie ommekant)

di. 3 · .,
'T snc. ANlfo4ATIEZML 20.30u:

POPPENTHEATER: "Tijl" door Tjechi-
sche gezelschap "orak" - ~_
inkum: 80/60 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
ma-apr. )

zo. Uloe. " • ..,
o .L ,VROlWKERK 11u

VIERING
org. ti )

GOTlSOiE ZA/>J.. STAIHJIS LElNEN 11u
ZOOlYGolIDDAGKONCERT met Gaby Van
Riet ITiuit) en Yves Storms (g1-
taar) .. __ ~
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

LElNEN STATIOO 14.30u
WANDELING: vertre~ voor Zoete Wa-
er

deelnemo: gratis
(org. Jeugddienst Sjalom)

'T snc. ANlfo4ATIEZML 20.30u:
JAZZ ,..··t M.L.A.
1nk ,~: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-voSt
me-apr. )

GROTE AULA 9.30u
KONGRES: "Strategie van de (pre)ne-
tale ervaring": prenatale pscyho-

yse in het architekton1~ch on~
werpen (ir. Pola"'). aansluitend
film: "Zwarte Melk" (M. Zwollo)
deelname: zie ommekant
(org. Onderzoekscentrum Marginali-
teit KULeuven - zie ommekant) KERSOLWKE 15u

POPPENTHEATER: "00 putgeest" door
-_ 1 ha!\selt
in~ : ';0/2:..(CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad LeuverV

~NII



KONGRES: STRATEGIE VAN DE (PRE)NATALE ERVARING

Oe psychoanalyse heeft reeds vele
herwer~ingen en uitbreidingen ge~en
Oa jongste en waarschijnlij~ niet de
onbelangrij~ste ligt vervat in de
pre-natale psychodynemie~, zoals Or.
Maartan lietaert Peerbolte za uit-
wer~te.
Wel~e bijdrage ~an de pranatale psy-
cbodyne:..iek leveren op het gebied
ven de psychagogiek? Wel~e waarde
heeft ze in het licht van onze zoe~-
tocht naar een nieuw mens- en maat-
schappijbeeldf Wat heeft ze ons te
bieden op onze weg naar een werald
op maat van de mens?
Een antwoord op deze vragen probeert
dit kongres te vinden, daarbij gehol-
pen door de pra~ti I van Passage 144
waarin de theorie van ur. M.l. Peer-
bolte wordt samengebracht mot de er-
varing van de anti-psychiatrische be-
weging zoals ze in Engeland vorm
kreeg onder impuls van Or. laing.

Inschrijving voor het kongr' s: loor
storting van 1000/300 fr voor stude~
ten (deelname + kongresmap + vernis-
sage) op rekeningnr. 230-0042564-01,
vermelding: kongres + invullen van
inschrijvingskaart.
Kaarten voor de toneelvoorstellingen:
door storting op zelfde nummer van
200 fr (Jan Rap) of 150 fr (Oe Klei-
ne Prins), met vermelding wel~e voo~
stelling + invullen van inschrij-
vings~aart.

ongresboek: de tekst van de voor-
drachten verschijnt na let kongres
onder redaktie ven M. Van Carnpenhout
(+ 300 frl. Inte~ening: door invul-
len van inschrijvingskaart.

Onderzoekscentrum Marginali-
teit
Blijde Inkomststraat 5
3000 leuven
016/23.13.95

Fons Baets
H. Gces~traat 4/18
3000 L IU' In
016/22.

ITECO-WEEKEND: VERTREKKEN ALS ONTWIKKELINGSWERKER

Zich engageren voor de Derde Wereld
kan men op vele manieren:
Vertrekken als ontwikkelingswerker •
een ~euze
ah--vrijwUl1ger vert"~ken • ee
euze.

Op deze inzetmogelij~heid gaat dit
weekend dieper in.
Stilstaan bij de motivatie tot ver-
trek: waarom wil ik vertrekken? wat
heeft ma ertoe aangezet? wat bete-
ent dat voor mij?

Uitwerken wat het is als vrijwilli-
ger te vertrekken: volontariaat,
wel~e inhoud?
Mogelij~heid tot kontaktname met
uitzendorganisaties, die aangesloten
zijn bij Iteco.

Aanpak van het weekend:
de eigen inbreng is het voornaamste
materiaal waarmee zal gewerkt worde
Oaarnaast worden uitzendorganisaties
uitgenodigd.

Dit wee~end vormt een eerste lui
van de vertrekcyclus van Iteco. Zij
is ingericht voor mensen die verder
de weg opgaan naar een eventueel
vertrek toe. Oe ~ursus sluit aan op
de basis~ursus waarin de algemene
samenlevings- en ontwik~elingsprobl~
matie~ bespro~en werd. tIet is dan
oo~ aangeraden eerst de basiskursus

KURSUSSEN

Het aanbod van kreatieve en/of per-
soonlijkheidsvormende kursussen is
g~ t. Verschillende organisaties
r.1.~ten vrij regelmatig dergelijke
kur~ussen in.
Het is ons onnop,elijk om de gedetail-
leerde lijat op te nemen, gezien de
uitgebreidheid ervan. We geven hier
dan ook en~el adressen van organisa-
ties bij wie je je licht verder kan
opste~en:
-Europese Fa~ulteit voor Menr en Ge-
meenSChap, r.empenlaan 25 bu~ 1,
2300 Turnhout, 014 '41.53.98

-Jeugddienst voor Ma,.,tschappelijke
Participatie en Expressie - Stich-
ting l. Oe Raet, liedtsstraat 27-29,
1030 Brussel, 02/241.88.33 en 021
241.16.87

-Bestuur voor Jeugdvorming, ,aincte-
lettesquare 13, 1000 Brussel

-Oe Bron, Koetsweg 122, 3200 ~essel-
lo, 016/25.46.85

Oetaillijsten zijn ook op 't Stuc
ter inzage.

gevolgd te hebben.

Oit weekend geat door van '6 april
tot 8 april in het ontmoetingscen-
trum ·Zonnestraal" in_Sint-Kwintena-
lenni~ (bij Ternat).
Inlichtin~en en inschrijvingen:

Iteco
Oude Houtlei 9
900 mt
091 .2 .95

REIZEN

Met de nederondo Paasva~antie voor
je er misschien aan

er even tussenuit te knijpen (als j
tenminste goen last hebt van examen
Ook relsburoau' s , specl Hek gericht
op jongeren kennen ons adres om info
door te geven. En~,el wat adressen,
je zoekt het zelf maar uit.
-Jest, Bondgenotenlean 115, 3000 leu'
ven, 016/22.76.10

-Studiereizen 1.1. 'LA., Van Meel C.,
Holland! In 1', '1 Yremolo, 0161
c6.78.64.

NIEUWE HUISVESTING VAN DE

HUISVESTINGSDIENST VOOR MEISJES

Oe huisvestingsdienst voor Meisjes-
studenten is vanaf februari defini-
tief ondergebracht in het gebouw van
Studentenvoorzieningen.
Oe dienstverlening blijft op vroege-
re wijze verdergaan: het kantoor .is
open van maandag tot vrijdag in de
voormiddag tûssen 9 en 12u.
Tijdens de maanden waarin de meis-
jesstudenten een nieuwe kamer zoe-
kenl blijft het ~antoor de hele dag
open.
Je kan er terecht voor .informatie
over huurgeschillen, veiligheids-
voorschriften •••

Slechts één adres:

Huisvestingsdienst Meisjes-
studenten
José Vettenburg
JAN STASSTRAAT 12
3000 leuven
016/22.10.32 en 22.10.38

FILMCYCLUS: WETENSCHAP -

TECHNIEK - SAMENLEVING

Als laatste van de drie avonden rond
het th~a, wordt de trilogie van Gu~
do Hendrickx en Robbe Oe Hert ver-
toond met de gezemelijke titel: "Ge-
jaagd door de winst". Oe drie kort-
films handelen over de bedreiging
van het individu en het leven door
een technologie. die berust in han-
den ven verdwaasde machthebbers.

Oe vertoning gaat door in Auditor.ium
Oe Molen aan de Celestijnenlaan te
Heverlee, op 22 meart om 20u. Inkom-
prijs is 20 fr. Oe vertoning wordt
gevolgd door een nebespreking.

Wer~groep Wetenschapskritie
Dialoog

WIJZIGING IN DE STUC-
PROGRAMMATIE APRIL

Door omstandigheden kan het voor-
ziene programma in 't Stuc: "Kon-
trabassen in solo" op donderdeg 5
april niet doorgaan.
Oeze produktie wordt op die dag ve~
vangen door "UNIVER ZERO", een pop-
groep met avant-gardistische insla2.
Voor deteils: zie Veto 12.

Kultuurraad

WEGWI"ZER

ATOL EN HET BELGISCH UNCSTED-DOKUMENT

In augustus '79 wordt onder auspici-
en ven de VN UNI:STEO wereld~onfe-
rentie gehou n. t t doel erven is
ne te gaan h WIIt,enschap en techno-
logie optimaal kunnen aengewend wor-
den ter bevordering van het welzijn
van alle vol~eren, in I,' '';'.;zonder
In do ontwi-kkeï1ngslim n. 'NCSTEO-
wil zich niet beperken t t d uitwi~
seUng van watenschappuliJ"e en tech'
nologische kennis en informatie, maer
de vraag stellen near het waarom ven
wetenschap en technie~ in een breder
ontwikkelingsperspektief. Het gaat
dus wel om de vreag wel~e wetenschep
en techniek voor welk soort ontwik-
keling? Het spreekt vanzelf dat de
voorbereidin& van deze konferentie
op de eerste plaats binnen de VN
zelf gebeurt, en op nationaal nivo.
Daarom werd aan elk land gevraagd
een nationaal dokument op te stellen
waarin het land z'n standpunt samen-
vat. Deze nationale dokumenten moe-
ten dan dienen om een aktieplen op
wereldschaal uit te werken.

Een eantal voorbereidende vergade-
ringen hebben reeds plaets gehad,
vooral om mot verschillende lenden
ee "Jn e,.n aantal stendpunten te bun-
del, n. Uit de eerste regionale be-
spreHngl n kwamen reeds een aantal
thema'u naar voor, waarop UNCSTEO
zich zou toespitsen: voedsel en len
bouw, natuurlijke hulpbronnen, ge~
zondheidszorg, huisvesting en milie~
transport en kOfl1llUnikatie,industri-
alisatie en prOduktie.
Hoewel enkele van deze onderwerpen
reeds in vroegere VN-konferenties
aen bod ~wamcn, wil men nu de nadruk
leggen op de overdracht van de we-
tenschappelij~e en technische bene-
der1ng van deze thema's.

In '77 startte in Belgiä een werk-
groep, opgericht op lest van do In-
terministriäle Kommissie voor Weten-
schapsbeleid met de voorbereiding
van het netionale dokument. Oe tekst
die uitsluitend door overheidsamb
naren en -adviseurs werd samenge-
steld, is afgerond in mei '78. Hoe-
wel in extremis enkele adviezen ge-

vraagd werden ean NGO's (o.m. ATOL)
is nergens enige melding gemaakt ven
deze adviezen en zijn ze zeker niet
vermeld in het· nationaal do~umant.

Over het algemeen blinkt dit doku-
ment uit door gebrek een stellingne-

, dubbelzinnigheid en,kortzichtJg-
heid. Het do~,ument beperkt zich voor-
al tot nationaal-Belgische eng eko-
nom1sche doeleinden.
Er wordt geen onderscheid gemaa~t
tussen overdracl' van iesofisti~eer-
de technologie b'. 'erkoop van "
sleutel op deur"'bbr'eken) en de
aandacht voor besisbuhoeften.
Overdracht van wetenschap en teChno-
logie near ontwikkelingslenden moet
aangepast zijn en rekening houden
met de lokale mogelijkheden. Het Be}
gische dokument lijkt hierover geen
standpunt te hebben.
-overdracht van technologie hoeft
niet alleen te maken ~ t ~achines,

maar ook met manegement, opleiding,
enz.
-het Belgische dokument opreekt zich
nlet uit over de schaal ven proje~-
ten, en besteedt weinig aandacht een
informele r niet-gouvernementele
initiatie' 'en.
-de stet ~e bij lagen zijn wel
verhelderend: zo zou bv. voor stu-

die van linguistie~ en prehistorie
'ten behoeve van ontwikkelingslanden'
1/3 ven het totale ontwik~elingsbud-
get besteed worden I

ATOL heeft standpunten i.v.m. doz
konferentie geformuleerd, die deels
als aanvulling, deels als alterna-
tief voorgesteld worden. Een semen-
vatting ervan en een uitgebreid

tekst hierover zijn beschikbaar.
We hopen dat deze stendpunten in
brede kring gehoord zullen woruun en
aanleiding geven tot een gezemelijke
aktie naar de Belgische overheid to

ATOL
Blijde Inkomststraat 9
3000 leuven
016/22.45.17

AANKONDIGINGEN VAN AKTIVITEITEN NEMEN WE MET OPEN ARMEN OP. LET
ECHTER WEL OP VOLGENDE ZAKEN:
- OP DE LAATSTE PAGINA VAN HET VETO-KATERN (ONDERAAN RECHTS)

WORDT AANGEGEVEN WANNEER AANKONDIGINGEN TEN LAATSTE MOETEN IN-
GELEVERD WORDEN: ER STAAT OOK STEEDS VERMELD VOOR WELKE PERIO~
DE
VERMELD STEEDS: DAG, PLAATS UUR, AKTIVITEIT, INKOMPRIJS (OF
GRATIS) EN WIE HET ORGANISEERT

EEN KO~TE TOELlr~4,TINGOP DE AKTIVITEIT (VAN MAX, EEN GETYPT KWA~
TO-VEL) IS STEr WELKOM
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"Op de Vismdt doa's gin organesoas-'
• Met die t1n heeft Big Bill (die
debuteerde in de vroegere Pblitika-
bar 1n de Tiensestroat - nu Cebey)
landelijk en zelfs int, '1'I1ationaaZ
be~endheid verworven. + We vregen
ons ef of de dancl:ngu"tbaters van d
Vismarkt die anti-reklame zomeer
lijdelijk ondergeen. + Binnen~ort
de nicUl.)ste hit ven Big Bill: "Den
BocmbriD f". + Mear, geof toe: 't is
er oo~ Poeen amesoase op r'- V··s/''Ilrkt.

+
Ne do stoffelijke resten ven d
hierboven geciteerde lezersbrief
door het gat in de muur gegooid te
hebben, verzamelen we de overblij-
vende toetsen ven ona t1kmech1en om
een ber.ichtje te lanceren over de
LIR. + Waar is m'n ? + Oen~ u,
Vriend.

+

Voluit steat de VLIR voor vtaamse
Interuniversitaire Raad en vormt 'n
overleg- en adviesorgeen ·ven d
Vleamse re~toron ten behoove van d
Minister van Nationale Opvoeding. +
Tijdens eon laetste overleg wes 001<.
VVS els Vleams overl ,e' end stucen-
tenorgeen uitgenodig'J. + Er word
gespro~en over de derde cyclus, het
medebeheer en de lv.vvv. + Hoewel
principieel afUijaend t.o.v. dit
loatste, be~loeg de VLIR er zich o-
ver det de studenten nog eltijd niet
door hadden dat de 10.000 er toch

els je lid
n, + Aktie
statuten

voorf',.omen.

orde. +

regen we een
tje binnen met alleen mear e
kruis~rdraaà8el op. + Nee,
konkurrent ven de gevreesde Veto-
I<.ruiswoorden. + Het I<.ruiswoordreed-
sel was bedoeld als praf',.tischeopge-
ve voor een stageles. + Oe betro~-
ken espirent lerares wilde mot het
ruiswoord testen of de leerlingen

do begloippen die ze even t, ,r
zou uitleggen begrepen hed . + Ve-
len klagen over konscrlJati v' :ggr"'-
gaatsIcssen • + Onze j, I" ol niet,
meer die deed er wet " In.

+

Oe verslagen van de Akademische
Raad in Akademiache Tijdingen blin-
~en uit door hun duidelijkheid. +
Als men over het verslag ven Studie-
advies niet meer ken zeggen dan det
het "een duidelt'jk beeld geeft van
aijn belangrijke activiteit" en van
de rekeningen det do Read "aijn
goedkeuring hecht", kunnen zo voor
ons el det papier sparen en en~el
nog de rubrie~ vemclden. + Wij wech'

n liever tot onze studentenvert~-
genwoordiger-verslaggever we~ker
wordt en eindelijk zijn ac~terstaZ-
lige verslagen inlevert.

+

Aan de universiteit van Vincennes
(Frenkrij~) ken het boel worden. +
Oe minister van Netionele Opvoeding,
hogerverreelde madame, wil die unief
laten verhuiaen. + Vincennes, det
een tienjarige traditie heeft els
onderwijs-, politie~, sociael en
ultureel broeinest en dat els enige

Frense unief voor iedereen opensteet
- een "baccalaureaat", zijnde metu-
r1teitsproef is niet nodig - vreest
det deze rijkdOM verloren zeI geen.
+ En dat zou, volgens de Vincennene-
ren ook de ~ d, ling zijn van de on-
del'loJijsmadam... + Weerschijnlijk denItt
medemo det er in Vincennes warhoof-
d," gemaakt worden. ~ En dot lB. BO-

n met de waterhoofden, een ketego-
rie die ze liever niet heeft.

+

En wat doen die flikken toch el tijd
in het gebouw van Farmacie op de
campus Sociale Wetenscheppen? • Of-
wel is er dear een illegaal drughan-

ligt van zoveel machtsmisbruik. H
zou gewoon niet fair geweest zijn
onz' e :en principes over boord te
ooien.
Ik hel nooit begrepen det het duo
Blenpein-Oe Somer, det hier in jenu-
eri '76 op bezoe~ gekomen is, zich
tot zoiets heeft ~unnen leten verlef
den. Ik heb in persoonlijke gesprok-
en mot vice-ref',.torServotto gezegd:
"Weerom is elles echter mijn rug op-
gezet, weerom I<.reegi~ niet één mael
de ~ens mij te mogen verantwo ,rr n,"
Het wes toch om mij det net ging.
Ik heb hem gezegd: "Wat els elle
wet hier eengekleegd wordt niet weer
is?" "Hoe gean jullie dat herstel-
len?" Servotte heeft geentwoord:
"Oet is niet te herstellen. Er zijn
er zoveel die tegen u zijn, er zijn
er zoveel die voor u zijn. Uw tegen-
stenders zullen juichen '~et er ein
delijl<.iets ondernomen wurut; uw
voorstenders zullen u blijven verde-
digen. "
Het spijtiee ven de zeak is det het
steeds tot
terwij 1 he
aet waeraen wij

DE SOMER slOEG
DE BATSELlERBIEDT DE ANDERE WANG

"Steven blijft", a, aal de affaire De Bateclner, anno 1378, voor oeulJig
de gev6Zs van de universiteit gcgl'ift staan, tenminste zolang d6 akadClli
overheid haal' kuisplof'g ge'!n bevel geoft om een stukje revolutionaire ge-
schiedenis uit te wissen. Een jaar vartiep na het incident tussen Do BatSD-
lier en de akademisch verheid. Veto achtte de tt'jd rijp om pl":>fe
BatseZiel' even te vragen uf het onueder dat vorig jaar zijn Passag
terde v, t.t d·:g is 'P9' f:1', ,kken.

.S'even blIlIl.
VETO: We staan verbaasd: v~rig jaal"

be~e u op de s~hopstoel
van de KULeuVfm; vandaag vardt. hier
aan deaelfde unIversiteit een vier-
daags kongres georganiseerd met al
thsma de probZ~tiek die u des-
tijds in opspraak bracht. Hoe kan
zoiets?

O.B,: I~ geloof dat we, wet de uni-
versiteit betreft, ven een bn-

peelue mildheid ~unnen sprel<.en. He
is ~eiherd g.e"",eten mcn heeft ons
niet ge spe, rd , "'In heeft elle mach-
ten die men oul Nier kon mobi liseren

aer het gense
.echt aengepak~,
bij de aanveng

en. Maar nee, men
beseerde zich 11 'er " roddels en
leugen , o~ wet weet Ik al.
Er weren wer~elijk pijnlij~e erva-
ringen te verteren, zodet je je d
vraag stelt hoe ~ollege's iets der-
gelij~s konden op geng brongen, ho
het re~toreet op zoiets durfde in t
spelen.
Gelukkig is er die mildheid weardoor
je ken meameken det bepeelde mensen
- nog niet iedereen - op hun stend-
punt I<.unnenterug~omen en durven
zeggen: we hebben ons vergist.
Van de ende re I<.ant~Ihet ~ongres
en het bock dat uitgegeven wordt,
meer dan een stretegische zet. Het
ligt gewoon in de lijn van onze be-
trachtingen te zeggen dat wetenschap
en aktie moeten kunnen sa~ngaan. d
Pessege 144 is een pral<.tische verwn-
zenlij~ing van de prenatale theori
'ven Or. Lietaert Peerbolte. Wanneer
elk van ons den op zijn eigen tor-
rein ken doorwer~en en enderen die
hun onderzoel<.sveld elders hebben er

h"niet
goed.
r'· spijti

. sschien loopt het met
r,n wel eltijd zo. Eerst
du idee belachelij~

meken. lu~t det niet, dan wordt
erg boos en zeI men trachten d
te vernietigen. Slaegt men daar
niet in den I<.omenwe 1n een derde
fese, die zich nu aenbiedt, waerin
meer en meer mensen beginnen te z
gen: "wel ja, er zit wel wat in".
Binnen de 25 jaar zeI iedereen zeg-
gen: "we hebben el tijd zo gedacht".

VETO: U g60ft de indruk dat het gan-
se konflikt uitgeklaard is,

maar u kan toch niet ontkennen dat
de publieke opinie hierlJan in hot
ongelJisse gelaten L){lrd. De akadenri-
he overhcid he~ft blijkbaar nooit

openlijk een maa .:ulpa duwen slaan.

O.B.: Het 1s een feit det de ekade-
mische overheid nooit mot een

officiële stellingname neer buiten
is durven treden om de zae~ weer in
het reine te tre~ken. Wet meer is:
het gerechtelijk ond' rz ek is nog
steeds niet gesloten. O'er gans
Vlaenderen worden er nog steeds men-
sen ondervreegd. ~inds men hier vo-
rig jeer die invel heeft gedean (1)
heeft men mijn opgeëiste priva
orrespondentie nog altijd in bezit.

Alle gerecht, 'I perketten hebben
mensen verho ,rd. ~ t is enorm boei-
end voor mij els Iriminoloog om te
zien hoo zo'n dPµareet el" " ge-
rechtel1j~e politie wer~t. ,e men
operoert venui teen over-t. .iging ca
elles toegeleten is, dat elke prive-
cy zomeer verdwijnt. Toen ze op m'n
kamer in mijn persoonlij~e papieren
bezig waren, kreeg ik een walgre-
ft, kso Het leek me elsof ze in mijn
dermen zaten te wroeten. Moar he
ergste ven els is wel det dit ge-
beurde in volledig samenspel met d
universiteit. U weet det er een Bu-

(1) zie Veto jg. 4, nr. 15

deltje wer~zeam, ofwel kontroleren
ze er de febri~ege van waal"haidspiZ-
ZE'YI. +
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VETO: Wat was de invloed van hot in-
~~ent op de bcuoncl'S van de

Passage?

.B.: In ons leven vechten wij voor~
durend tegen het lijden omdet

er tuveel vormen van zinloos lijden
zijn, die er niet moesten zijnr-M.08r
er is oo~ een vorm ven lijden dio je

n doen groeien maer det tel Ie
pas na een bepaelde tijd v t. Oio
el.lende ven vorig jaar hee· t
roepskohesie in het huis enc

vorderd. Oe eanklagers hebben deeren
boven zonder het zelf te willen do
idee van de Passage zelf be~endheid
gegeven. Oet is één ven de voorweer-
den om bij het Ministerie van Kul-
tuur herkend te worden.

O.B.: Omdat i~ in I<.ontekt kwa~ met
vele prOblemen ean de rand van

do maetschappij ben ik mezelf een
stuk margineler gean opstellen. Dit
af aanleiding tot verkeerde inter-

preteties en tot de uitspreak "die
zot". Als je een fenomeen van buiten
af beschouwt zonder er wer~clijk 1n-
zicht in te hebben, ken zoiets r.e-
.beuren.
If',.heb jarenlang in ~onfrontatio ge-
leefd met bepealde problemen. Ik

chter det de mensen tegono-
ik stond, die ~onfrontetie

ervering niet hadden. Ik ben
dus in mijn den~en, dat voor mij
duidelijk cegroeid wes, vrij bruus-
esprongen gean maken, die .ik soms

in lapidaire zinnen near voor brecht
Dit kwam dikwijls vrij onwetenschep-
pelijk over. 11<.heb dus zelf ecn

t de misverstanden bijgedre-

ons ini tietief
r cr vrij veel mensen

Misschien hedden er
n kunnen vermeden
bepealde konta~ten
er ven de ander

de' , indien ik
n, er nooit· een Pesse-

ge zou geweest zijn. Als je zelf ge-
zien hebt det iets geldigheid heeft,
en je eerst bost doorstoten. Je

moet soms wel on' 'I'"',~ del1j~ over
n schandeel h In. Z· zijn M. Peer-

bol te. de grend_e)!,,er van de prene-
tale psychodyn~iek, en i~zelf in
een fantestisch mooi dispuut g8Wi~-
eld. Omdot ons konflikt echter ge-

dragen is door een zeer interne
vriendschap is het voor ons beiden
erg verrij~end.

VETO: Het konflikt met de Wliversi-
tcit ws IJCZZicht van een an-

dere aard.

.: Uit dê kêrttbood!eh~ ven pg~.
or Oe Somer, te vinden in A-

emische Tijdingen ven Janueri '7
blijkt hoe men het misverstend wear-
in men zit els evident in stend wil
houden. Oe re~t r :t'rijft: "Beste
011ege'8, vors r~, tudenten, ik

VVlVOtg: p.6



veJtvotg van p.S

in deze oude
la~enhalle waar nog steeds de la~ens
orden uitgedeeld. Hiervoor zijt ge

vandaag niet ge~omen, wel om s_n
erstdeg te vieren, uw vrienden en

vijenden een gelukkig jaar toe te
nsen en wensen te ontvangen 'en

hen die de universiteit besturen.
Het is nog altijd advent, de tijd
van verwachting. In medische tennen
zou men ~unnen spreken van de pre-
natale periode, het einde ven de
zwangers "b, • Rond het belang ven
die peri . n de verdere evolutie
van het linu, s er dit jaar heel
at te du~n geweest. Het was een

moeilij~e passage van redetwisten
over de steriele invloed van baar-
moedergeluiden op de geborgenheid
van de foetus. De studenten ~wBmen
in opstand tegen de rationele ~ennis
van de wetenschap, de basis zelf van
de universiteit, en vluchtten weg
van de cijfers in de mystie~ van het
irrationele, de wereld van de tove-
naers, de ziensters en de waarzeg-
ers. Oaerna werd elles weer rustig,

de symptomen verdwenen; de chroni-
sche zie~te niet, het angatkomplex
egenover het eten van de vruchten

van de boom der ~ennis die moei lij
te verteren zijn, bleef."
Iel. i~ decht det een kerstboodschep
een andere teek had. In pleets van

n konfli~t uit te ~laren, komt
hier een niet-begrijpen tot uiti ~.
Oe Somer wa egde zich op een dom 'in
dat niet tot zijn wotenschap behoort
Hij schiet er dan ook radi~aal naast

aat een nieuwe aanpak binnen d
swetenschappen als onwetenschap-

lij~ voorstellen. iets is niet
leMeal "at~-lie~·.

~a •• age 144:
theorie en prakt11k

VL. _: Van ..;dke the·'rst.eon. kd11CCp-
ten is de Passage eigBnLijk

een konkretis6ring?

r.e. : De theoretische principes waar-
op de Passage steunt zijn een

doortre~~en van het Freudiaans den-
rden verlegd.
n al gewij-
reume , daar-

n. 'r. .etaert Peerbolte erle
de g r- n, lar de ~onceptiesct ,I •
Hij Sl;Bl t oe vraag: vanwaer I ".. h
bewustzijn van in de oorsprong. Wij
vinden dat je de prenatale toestand
niet zomaar naast je ~an neerleggen
en zeggen: de mons begint pas bij
zijn geboorte.

VETO: Hos wordt dit in de ,Passage
in ds praktijk ~~ezet?

O.B.: Bij ons zijn de bewoners er
niet r le groepl de groep

is er voor h ,n. Ze partiCiperen. Er
worden geen gr' 'pRprocessen op gang
gebracht om d groep als groep te

een organiserIon. Ie groep heeft een
soort beveil1genl1e fun~tie. De gro
is een soort ruimte waarbinnen men
opnieuw ~an gaan ademen, wear men
opnieuw in de baanmoeder ~an belan-
den.

VETO: Welk beLang hseft de Passage
voor de klassieke psychiatrie?

O.B.: Men heeft duizend-en-één the-
orieën ontworpen om de schizo-

renie te verklaren. I~ denk dat wij
vandaag weten waer ze vandaan ~omt.
Oe ~lessieke psychiatrische instel-
ingen steen er totael onmachtig
egenover. Men brengt er de schizo-
reen niet tot zijn volle waardig-
eid als positief signael.

Voor ons zijn schizofrer' ,n geen mi-
nusvarianten, tet zijn ~ nswn die

aen _
recht ~unnen. Oaze mensen

een fantastische herinnering
getraumetiseerd zijn vanef d
tie •..'\lsje de za~en zo gaat be~ij-
~en ken je de ouders gaen deculpebi-
liseron. Wet ernonn belengrijk is.
De ~lessie~e psycho-anelyse is een
culpebiliseringsproces. Nicmend kan
echter de schuld leveren. We hebben
geen schuldigen nodig.
Anderzijds krijgen we inzicht in d
psychodynemiel<. om van daaruit ean
doorlichtin
do meatschapp

nt e eeu-
j
evo-

en. De
jaren

O.B.: De de passage is
te zijn op

volledi

en
• 9
Van nood

n ven
ntele vr. ,>, m , "UIen

we aan hulpverlening doen. ~~: "Wat
zijn de differentiöle diagnostisch
enmerken tussen psychose en psycho-

patie? "
"Love is not enouRh", het is niet
voldoend
in je ge

een ex-gevangene zomaar
nschapshuis op te nemenl
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uur

an-
..t om
rieën
en.

VETO: &schoutJt u de Passage als ex-
periment of moet het inge-

schl'OVBn IJOrden in een erkende vorm
van geneeskunde?

O.B.: Eén ven de misverstanden die
de rektor hier vorig jaar naar

voor brecht wes alsof wo hier mot
mensen experimenteerden en den nog
met ,zieke mensen. Het is geen expe-
riment, zoels men het in de klassie-
~e zin van het woord in de weten-
schep gebruikt. Het is eeen experi-

nteren en z.1en wat er ui t komt ,
Zoiets zou ontoelaetbaar zijn. Het
is een resultente ven jarenlang vor-
sen, ervaren en weten.
De Passage is een kader wearin het
weten ~an doorgevoerd worden in
pra~tijk en el<.tie.Den wordt het
een kritie~ op het klassiek psychi-
atrisch instituut. wear zoveel men-
sen behendeld worden die met een an-
dere benadering er zouden I<.unnen
uit~omen. Dat is een uitdeging. 0
PassaRe is een prektische kritie~.

VETO: Hoe ~~dt u de Passage finan-
cieel. overeind?

.B.: We hebben nog I 160. wet SChul-
den af te los· ,n. lukkig

bood een groep kunst In, r'; die als
de "Mechelse Etsschaa." ~n de aan-
dacht ~wa~n, vrijwillig hun dien-
sten aan. Zij ontworpen een ~unst-

n echt etsen op 250 exempla-
r- n, 'ze mep wordt ter gelegenheid

n tet kongres aen 6.000 fr aange-
tJudwn. In de etsen trechten zij zich
in te leven In het gebeuren van de
Passage 144. .

prenatale ervaring:
kongre. en boek

VETO: Wat "reit sr nu prj,/{'::estij-
dens het kongres behande~?

O.B.: Tijdens het kongres leten w
bew Irschillende domeinen

ll<.aorra' hulpverleningss
tor wordt .rof. dr. Trimbos
éoorgellcnt. uu baais- zel
psychodynemi~a wordt i.
door Dr. Peerbolte; pr
zal spreken over de pren
menten in archalsche en UOtiterse
kulturen. Dr. K. Ringoet zeI spre-
ken over de kulturele efhankelijk-
heid der pscyhiatrie.
Verder is er Dr. Laing met de le-
zing: "Prenatal pattems in pes tne-
aI life" en prof. P. Nijs reet ·Van

die onwerkelijke geboorte, van di
werkelijke bevalling: verlo
Heer". Ingenieur Polak zal de pre-
natale psychodynamiek in het erchi-
tektonisch ontwerpen benaderen.
Verder worden er twee films aangebo-
den en ~onkrete getuigenissen ven
een jaer Pessage 144.

VETO: Waarin l.igt het belang van dit
kongres?

O.B.: 23 jeer leng is Peerbolte be-
zig met de psychodynemi~a, hij

heeft de ganse ~aart van de preneta-
Ie dynem1ka voor zover mogelijk uit-
gete~,enl. Welnu. het is mer~waerdig
dat R .. eing met zijn anti-psychie-
tr.e lP diezelfde prenatale dynemie~
uitmunut en dit zonder Peerbolte
ooit ontmoet te hebben. Daarom zal
het een historisch kongres zijn,
went Trimbos. de beste kenner van d
enti-psychiatrie in het Nederlandse
edeelte, Laing en Peerbolte zullen

er elkaer voor het eerst ontmoeten.

VETO: Ter gelegenheid van dit kon-
gres IJOrdt een boek uitgege-

ven. Y4n u een s~ier overzicht g~-
ven van wt el' in behandeld IJOrdt?

.B.: Het boek heet: "Passage 144".
Het is een werk waarin veel

ra~e is van psychiatrie, meer het
is geen bock over psyChiatrie. Het
is een gezamelijk wer~.
Het inleidend hoofdstu~ hanuelt over
de identiteit ven de Pass Ig.. ,t
stelt de vreeg: is de Pas '~e elIn
experiment, is het wetenschap, is
het praxis? Deze inleiding werd ge-
schreven door Miel Ven Campenhout.
Het eerste deel beentwoordt de vree
de psychiatrie een medisch specia-
lismo? Deze vraeg wordt beantwoordt
door K. Ringoet, waarna ik een uit-

e -eenzetting p.eef ovqf"'I!lmisbruiken
-ti

ven de psyChiatrie in het gereCht en
de geneeskunde .

weede deel is een doorlichtin
t psyehi et r.1 sch ins ti tuut, g

ven door Machiel Karskens. Mi
Campenhout en Marlies Vos.
derde deel Is een ~ritische eve-

de beweging van do enti-
vanaf Kingsley Hall to
n werd v.eschreven door

VETO: Hoc ziet u de toekomst?

D •. : We leven vorder alsof er niet
hand wes. We zijn ean

het verbouwen en uitbreiden.
Er is geen haatgevoel blijven hanv.en
Als de tegenspeler even feir wil
zijn, geloof ik dat wij de eersten
zullen zijn die hem met uitgestoken
handen zullen tegemoet gean. Niemand
is gebaat bij een konfli~t det to
personen herleid wordt. Hot i
pijnlijk genoeg dat in de w
veel mensen geslachtofferd worden
voor het gezichtsverlies. Meen j
dat toch, dan speel je X spelletj
den speel je geen wetenschapsspel.
Het wetenschepsspel is ven een ander
gehalte.

Pas :11 1 4
meer-t, "

UIT GOEDE BRON
VERNAMEN WIJ ...

Mijn allerliefste,

Ik schrijf je mot pijn in het hart -
wegens onze te lange scheiding - en
met pijn in de hand - wegens het te
lange schrijven.
Pijn alom, mear inspiratie zet. Wa-
ren immers de eerste christenmerte-
laers niet de grootste I<.unstenaars,
na hun folteringen? Of waren zij
kunstwerken van hun folteraars?
an zoiets nog, in een katholie

bIed als Veto?
Waar geet-dit~"_r-tOQ?-V _
lezers met een grijns van .afgrijzen
op het gelaet, wijl vasthoudende hun
lijfblad.
(Veto, uw lijfblad met dito geurl)

Waer gaat dit naar toe? Vroegen
Claes en Nothomb? (In dit geval is
er slechts 1 antwoord: naar do ~o-
ning. )
aar gaat dit near toe? Vroeg de ta-

ichauffeur die mij had overreden
aan het Centraal Station. Naar het
ziekenhuis, tiens, zei ik gevat,
vooraleer ik de geest gaf.

Dok geestig was mijn overweging der
geschiedenisvervalsing.
"Tu QuoQue, fili mii" zei Caesar
tot Brutus toen deze met een twaalf-
jarige ~naap aan de hand, de openba-
re toiletten binnenstapte.
Want is het niet zo, dat ook wij, in
Veto, uit goede bron, het jaar van
de fris~o niet mogen vergeten.
Oe herwaardering van de ~ri ~.o in
school, ~erk en parlement.
Ieder zijn friska. Oe fris~o for pre'
sident.
Dit alles ten einde de diepvriesin-
dustrie weer op poten te helpen.
Alle beetjes/frisko's helpen.

En dan zeI dit, mijn allerliefste,
platonische, de ~ortste aller ru-
brie~jes worden, want veel tijd geen
wij niet meer besteden aan een blea&
je dat gratis (I) verspreid wordt,
en alleen mijn artikels en de andere
vol fouten afdru~t. Ik vertik het
mij nog dieper te verlagen. Tot vol-
gende keer, uw allerliefste,

Hippoliet ven de Meulebroeke, de
Terrie ven de parlementaire wan-
delgengen.



-HUISVESTING & ENKETE--
Hol1W()l.het: ldolll. 871 dil bevaeqdheid
volg871s haar statut871 ruimel' zijn,
is dil Raad VOOl'Stud871t871vool'zi871in-
gsn toch "•.• wat teveel: in dil r-ich-
ting van e871glllJOOnbesl.uitsapparaC1t
gllilvol.ueerd: 871ksl.paskl.are zak871
kom871.1' aan bod, tllMjl el' zelden
fUndamentlll.e diskussill8 uitgepraat
uorden •• 11 (Vllto 10).
om hiel' illts aan te dosn hellft Jan
Bauucns (dil'ektllUl' Studentenvool'zie-
ningsn) IIsn initiatillf gsnomen C/II
het traditionelIl b.handIlZ87I van de
[aarverelaqen dit [aar and.l'S op t.
vatten.
Normaal.maakt lIl.kll disnst zijn vel'-
slag dat min of /1111.1'bestaat u.ot esn
boekhoudkundig overzicht, W. Il, Ol'
Huisvesting van isd8l'1I 1'IIsi.d.ent':1I
afzondel'lijk.
I)i t jaar' zou nrcn beginnsn met: de
VCl'schil.lend. ondlll'U8rpsn (uonen,
vosding, gezondheidszorg, maatschap-
pcli,ik 1Je1'k, het financiëel. aspekt
en de al'beidssituatie - waarin job-
dienst en ook studie- en lI=enpl'O-
blsmati.k) gl.oballll' til bllhandel871
en meer dan alleen boekhoudkundig,
om zo /IIeel' aan licht blIleid te doen.
Naast het feit dat Sociale Raad al-
tijd hllt gl.oballl beleid van Sociale
Raad op dil Raad VOOl'studentenvoor-

de 'act"hornlnlax..que 2

hun bn-

hanE~
den-

mo+.
Op datzelfde VLIR-ovel'leg opperde
De So/IICl'de mening dat SVB - de kleur
heeft hij niet gespecifiHel'd - ~on
uitdraaien op een onderuijs-konsu-
mQntenbond. • In de Dansael'tstl'aat
in Brussel zullen bijgevolg tabo's
geïnstalleerd worden om het houtglI-
halte van kul'suspapiel' te ontleden.
om de hardheid van de auditoriUlllban-
ken te onder-zeaken en het LJeel'stand
vermogen van pl'~ffen bij langdurig
e=ineroen te testen.

••
een vraagbaak .•

tudenten-
tr!l~ingen 't

tuc die

te jan
zij
de in-

rubrie~.

• ••

zieningen vel'dedigt (demokl'atisel'ing
'an het ondeMjS: dus ondermeel'
dool' middel van voorzieningen het r
nancieel. /7IQkkelijkel' maken v' )1' ~:n-
derbeqoeden om te gaan studeren, en
daarmee verbonden de zelfstandigheid
van de student), is het nodig dat
voor al. die hogel' vermelde punten
ten wat de direkte noden en kankr

te suggesties zijn van de studentsn,
W. op het gebied van de Huisvesting.

Op het eerste gezicht lijkt het er
op dat. wat de huisvesting betreft.
alle wensen vervuld zijn.
Er is elk jaar wel een flink pa~
subsidies als er iets gekocht of ge-
repareerd moet worden is daar op de
Raad voor Studentenvoorzieningen al-
tijd wel geld voor te ~rijgenl er
zijn overal residenties. peda's.
We hebben een dienst voor Huisves-
ting die zich ook bezighoudt met de
studenten die in de privé-sektor een
kot hurkn lo.a. via een modelkon-
trakt). Er zijn toelagen voor minder
begoeden en wet de universitaire re-
sidenties betreft wordt er door de
studentenafvaardiging kontrole uit-
geoefend IV' r het beheer van d
sident1

Toch blij~t. ondanks dat alles. dat
er nog veel ongenoegen bestaat op
het gebied van huisvesting:
hoge prijzen.
afspraken mondeling gemaakt. worden
niet nagekomen.
de bescherming die de t lurlondestudmt
nog een beetje had t.o.v. privé-
sektor. wordt teniet gedaan doordat
de kotbaas eigenmachtig het model-
kontrakt wijzigt.
hoewel wettelijk voorzien. blij~t
men plotseling niet 'lier in septem-
ber te kunnen blokken-voor een twee-
de zit.
autoritaire en paternalistische
huisreglementen en andere middeleeuw
se toestanden Izie Veto 10).
teveel bijkomende en onvoorzien
lasten en ~osten.
ook bij de universitaire residenties
een embtelij~e traagheid bij het
doen van herstellingen leen goed
voorbeeld is Homo Vesalius) •••

In vole gevanen blijkf er -ergen
·onwil te zijn bij do universita1
en de gemeentelijke overheid om er
iets aan te doen.
Het is duidelijk dat de burgemeester
rekening houdt met het feit dat hij
bij de gemeenteraadsverkiezingen
veel stemmen zal moeten ~rijgen van
de grote groep kotmedemmen en huis-
bazen - tenslotte verhuurt iedereen
in Leuven. IZodat hij eon gezamelijk
voorstel met de unief over te voor-
ziene fietsenstalling tijdens z'n
kieskampanje te streng vindt. en na
zijn verkiezing weer vindt dat er
iets aan het fietsenprObleem moet g~
deen worden.)

In dat geval kan een officiA Ie in-
stantie als de Huisvestingsdienst
weinig meer doen dan protesteren en
uitgebreide jaarverslagen maken om
de wantoestanden uitvoerig te be-
schrijven •
Daarom liet Jas Oe Winter. verant-
woordelijke voor de Huisvestings-
dienst. weten dat als de studenten
iets zouden ondernemen. zij wat hem
betrof alle medewerking zouden krij-

On konkrt.te feiten 1.v.m. huisv' ting
te verzamelen heeft Sociale Raad een
enkAte opgesteld om onder de studen-
ten te verspreiden.
Het is de bedoeling om een zwartboek
op te stellen. om die informatie te
geven over bepaalde huizen. koten en
peda's. die je elders niet kan vin-
den.
Ook kan het nuttig zijn om tegen die
situaties die veel blijken terug te
keren en waar nooit iets aan gedaan
wordt. een aktie te ondernemen.

Oe enkAtes worden verspreid via de
sociaal afgevaardigden van iedere
fakulteitskring. Het is ook bij hem
of haar dat je de enkAte ingevuld
weer moet inleveren. Je kan er ook
halen op Sociale Ra,"j 1in de 's Mei-
ersstraat 5 Leuven). waar je ook vo~
de re informati~an beko~ n.,

.lciale Ra"J

---------- PROCES VAN DE INSPRAAK
In het kader van de "IngenieUl'sr.JCek" gl'eep el' 'p 19 febl'Uari een terugblik
op, en een kl','t-:sche doorlichting van de inspraakstruktul'en aan onze lD1ivel'-
iteit plaats. ~'t gebeul'de onder de VOl'rnvan een rechtbank-spel, voorogeae-
ten dool' Bl'W7 Van Gass!, Vl'ijgBstelde van Kringraad.

de voorzitter
Oe voorzitter opend( dl rechtszaak
met een korte uiteenzetting over het
ontstaan van do huidige strukturen.
Het doordenken over de vervlaamsing
leidde in '66 tot een eis voor dl -
mokratisering van de universiteit.
Harde akties op straat maakten le
overheid duidelijk dat er iets ~~st
gebeuren. tiandig wist zij het kon-
fliktmodel om te vormen tot een o-
verlegmodel. door de omvorming van
de bestuursstrukturen tot inspraa~-
orgern n ,
Oe studIInten kregen in de meeste uni,
versitaire raden een kleine verte-
genwoordiging. die inspraak kreeg
in het beleid mear ver werd gehouden
van participatie of daadwerkelijk
medebeheer.

de aanklager
aanklager van het in-

teem het woord.
t het failliet ven de in-
vooral aan oorzaken die lig-

gen in de aard ven de inspraakstruk-
tuur. nl. het radensysteem.

Hij zag twee hoofdoorzaken. nl. de
tudenten die zich degelijk inwerken

raaen groeien onvermijdelij
los van de massa van studenton di
ze vertegenwoordigen. hun ver
waardigende fun~t1e valt door
vertegenwoordiging a.h.w. weg
volgens bereiken de studenten
weini~ door het overleg in de

en ver
erg
raden.

Voor de verklaring van de eerste
oorzaa~ haalde hij een drietal rede-
nen aan: a. door de inspraak lang
raden wordt de meerderheid ven d
studenten lijdend voorwerp. ze wor-
den niet wezenlijk betrokken bij het
afdwingen van eisen. hierdoor ont-
staat een apathie van de basis en
een kloof tussen vertegenwoordigers
en de ongelnteresseerde basisl b.
de raden werken vrij ad~inistratief
en houden zich ook bezig met heel
wat problematie~en die niet direkt
verband houden met de studentenwe-
reldl in zulke aangelegenheden ver-
tegenwoordigen de aanwezige studen-
ten bijna onvermijdelijk ziChzelf)

r wordt een enonrs dossierkennis
var- ist om mee te kunnen draaien.
wat leidt tot over-informatie van d
vertegenwoordigers die dikwijls de
nodige deskundigh id missen om dit
te verwer~en. m.~.w. er wordt bijna
een vertegenwo r"iging vereist door
een soort studenten-managers.

On de povere rest.!taten te verklaren
haalde hij vier redenen aOin. ,. d
studenten laten zich dikwij à !ngen
aan de zogena, ,_' deskundigheid van
de proffenl b. het aantal vertegen-
woordigers is te klein. zodat steeds
steun van de pruffen'nodig is. maar
de fundamentele opties van de stude~
ten staan bijna steeds loodrecht te-
genover de opties van de proffen. zo
dat er weinig van in huis komtl c.
het overlegsysteem is een kwestie
van voortdurende kompromissen. van
geven en nemen. van "do ut des"l d.
do,Ir de aanwezigheid in de raden
~rij&en de studenten een gevoel van
verantwoordelij~heid en familiari-
teit met de machthebbers, waardoor
hun eisen minder streng gaan worûen.

7

Uit dit alles besloot de aanklager
dat het huidige systeem weinig aarde
aan de dijk brengt. Ter staving riep
hij een aantal getuigen op. die en-
ele gevallen van misgelopen in-
praak in de fakulteit kwamen uitee~

zetten •
it deze gevallen bli1 'J'10raldat

de studenten weinig kennis en erva-
ring hebben met de te volgen weg
door het radenkompleks. te weinig
voeling hebben met hun vertegenwoor-
digers en de uiteindelijke overmeent
van de proffen to groot is. Hierdoor
stranden vele voorstellen ergens in
de wirwar van raden of sneuvelen ten'
slotte in de fakulteitsraad waar
proffen cndur '!(in hOlldje 'Ipelen.

d. v.rdedlger
Oe verdediger w!,et het .alen van .het
systeem niet aan zijn stru~tuur.
maar wel aan de mensen die er in zit·
ten.
Er bestaan nereolijk voo
lanen en niet-slanen.

ldan van

Als getuige van een geslaagde onder-
neming riep hij een vertegenwoordi-
ger op die een belangrijke program-
mahervorming erdoor had ge~rogen. Oe
getuige verklaarde dit vooral door
het feit dat hij in alle raden zat
die het voorstel moest doorlopen en
doordat ook de proffen achter h
proje~t stonden. waardoor hij in sa-
menspraak met hen een strategie had
uitgestippeld.
On deze strategie te veralgemenen
zag hij wel enkele problemen) de
stru~tuur is niet te veranderen op
deze manier. enkel duidelij~ekses-
ses kunnen ermee aangepakt worden.
die dan WIler wel precedenten kunnen
scheppen. -
Voor- en nadelen van zijn vertevon-
woordiging zag hij als volVt.
Voo~delen zijn dat men pra, ~ti~ch
leert denken. dat men inziet cat de
werking van de unief korrupt is en
vooral gebaseerd op geld en macht.
hoe onnozel de proffen kunnen zijn
en hoe schrijnend apathisch de stu-
dentenmessa wel is.
Nadelen waren vooral dat men voelin
verliest met de studenten en men
daardoor een houding gaat aannemen
die te omschrijven valt als 'alle
voor het volk. niets door het vol~'.
Daarnaast stipte hij aan dat te ~ i
nig studenten met een probleem naar
do juiste persoon komen en dat men.
wegens het te geringe aantal verte-
enwoordigers. mek~elij~ de kans

loopt dat een probleem. dat de stu-
dentenvertegenwoordigers matig in-
teresseert. door hen niet ter sprake
wordt gebracht.
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Een tweede getuige uit Psychologie
kwam de inspraakproblematiek uit d
doeken doen aan de hand van de op
til zijnde verlenging. t ij toond
aan hoe de proffen een a~koord om

interpreta~rdon als
verlenging, hoe d

proffon vitale informatie achterhie~
den en slechts met mondjesmaat tege-
moetkwamen aan eisen van de studen-
ten. om zo de indru~ te geven mee te
doen en de studenten toch buitenspel
te houden. want na elke neergehaalde
muur was er een nieuwel hoe proffen
alles reeds vastlegden in wandelgen-
gendiplomatie. waarna de studenten
uiteindelij~ meegetergd weigerden om
op die manier nog mee te werken aan
de problematiek binnen de fe~ulteit~
read. en andrrc wegen gingen zoeken.

b•• lult
Ne deze getuigenissen poneerde d
verdediging de stelling dat het een
un~verseel verschijnsel is dat grote
groepen mensen apathisch zijn en
slechts individuon oog hebben voor
macht en prestige. waardoor de oor-
zaken van het falen van het raden-
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