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In Groot-Leuven zijn de verkie-
zingen voorbij. Maar veruacht:
nu niet dat lJJij hier een ana'ly-
se van de recul/tatien zuHen ge-
ven.
Voor de studenten zit er toch
LJeinig of niks aan vact.
In de huidige fUsie-gemeente
vormsn de studenten - op 2

anden van het jaar na - 26,41
van de bevo'lking; zij brengen
jaar'lijko ongeveer 2 mi'ljard in
het Groot-Leuvens "Laadje; dat
belet: niet dat aan hen prakciech
geen aandacht wordt beeteed door
de traditione"Le partijen. Zo wa
het in het verZeden en zo za"L het
nog wet even duren. De studenten-
bevoZkingsgroep brengt i.

aar er zijn dit jaar ook nog
andere verkiezingen geweest. In
Leuven ze'lf dan, en waarbij de

udenten LJiHans nil/lene wé"L
betrokken zijn, nl. de rektor-
verkiezing in mei en juni j"L.
'a twee stemronden IJerd pro-

fessor dr: P. De Somer opnieuw
aan het hoofd gep"Laatst van het
rootete bedrijf in Leuven, voor

vijf jaar.
Hij maakte tijdens de verkiezinga-
periode gcen programma bekend.
De g"Lazen op de viel~ngsrecep-
tie waren nog niet eens "Leeg, of
in Akademische Tijdingen (het of-
~cilile orgaan van de KULeuven)

veroehenen al hervormingen: o.m.
herstrukturering van de Akademi-
ehe Raad, terugbrengen van het

aantal vice-rektoren tot ~~n (
t name tot prof. H.Servotte,

die tijdens de vOl~ge "Legis"La-
tuur vice-rektor voor Studenten-
aange"Lcgenheden was).
Er was dUG we"L dege"Lijk een pro-
gramna onder het grijzende hoofd
van de herkozen rektor.
In zijn "gehypcrtrofiëerde" ope-
ningsrede omschreef Do Somer z'n
plannen ('~nsdromen"). Zoals g~-
woon"Lijk "Liet deze speech aan
duide"Lijkheid alles te wensen
ovor. Zodat Veto de 30 blz. tol-
"Lende toespraak nap"Loos, hie
vcr vragen opste~l~ en ermee
naar de rektor tri .k, } mkrete
antwoorden op konkr~te vragen
waren er niet bij.
Maar de gep"Lande wensdromen van
de rektor leveren desalniettemin
voldoende stof om elnctig bestu-
deerd te worden. De hete hang-
en vangijzers in het vijfjaren-
plan van De Somer zul.'lcnin Veto
dan ook ruime aandacht krijgen
in de 'loop van het jaar.
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abonnement: 150 frl los nummer: 10 fr

Voor de 551sfe keer

Innovatie: een stuk militaire
overheid species. zonder gespe-
cialiseerd handboek niet nader t~
determineren. op de eerste rij
vierde van rechts. Horen we er
nog van ? Belangrijker dan wie
ook: de profs: op het podium de
dekanen) zij zonder toga achter-
aan. kwestie van hiërarchie.
De persmap is afkomstig van de
dienst pers en voorlichting. In-
houd: de uitgebreide toespraak
van De Somer 'Bekommernissen
voor de volgende vijf jaar'. ge-
drukt op dertig bladzijden.
eveneens in erom coat omslag.
gerealiseerd in de drukkerij
H.H. Harten (de K.U.L. is nog
steeds niet aan beschermde werk-

toe) - 2e stuk: de min-
:fde"'tekst van:d:'~~

4 oktober: 10.30 uur. De ope-
ningsmis loopt op zijn einde.
Op 150-gram-glanzend papier en
zilverkleurige karton omSlag
(erom coat papier + 20 fr./blad
grijs bewerkt. met-zwarte let-
ters bedrukt. vervolgens ge-
plastifieerd opdat de letters
zouden vast blijven): .
het alta trinita beat a als in-
trede. de kyriHlitanie op no-
tenbalk tot na de zegen het
psallite deo nostro. De stu-
dentendeelname aan de mani-
festatie blijft beperkt tot
het voordragen van liederen
door het universitair koor.
Enkelen stoppen spandoeken
onder de jas. zo goed als mo-
elijk vaotge
•.-;::....Tftriein ên --treKhen

rote aula. Aan de deuren
ende juffers in hun

nieuwe marineblauwe pakje
met prestigieuze deelnemersmap-
jes onder de arm. In totaal
twintig hostessen; de ens
bles. bestaande uit vestje en
rok gekocht in juli voor de
rdige som van 300 000 Bfr.

Vooralsnog mag niemand binnen
et uitzondering van de invi-

tées; de uitnodigingslijsten
worden zorgvuldig nagekeken.
De vertegenwoordigers van de
bijzondere opsporingsbrigade
staat naast ons. Ze overwegen
het aantal in- en uitgangen te
tellen. Mij lijken ze de pen-
sioengerechtigde leeftijd bin-
nenkort te zullen bereiken. In
hun milieu gelden dergelijke
sacrale begeleidingsopdrachten
wellicht als senecure. Ze hebben
hun sporen verdiend. Enige rele-
vantie: hun aanwezigheid wijst
op ministers onder de 'Very
Important Personality's'. Zo
hoort het.
De stoet wringt zich vanuit
een druilig weertje tl sen Ie
studenten de aula binnen. Nadat
ze met zijn allen gezeten -ijn
kunnen we erin. Enkelen bemach-
tigen een Zitplaats; het recht
van de rapstel de rest sluit
rechtstaande het halfrond af.
Vooraan de vertegenwoordigers
van de regering: Chabert. Tin-
demans niet weinig fier op z ijn
gloednieuwe. groen afgeborduur-
de toga. de vrouw ven Tindemans.
vers van de kapper; staatssecre-
taris voor wetenschapsbeleid
Geens. weeral enkele kilo's toe-
genomen sinds hij ruim één jaar
over een betere opeech-schrijver.
rechtstreeks afkomstig van de
fakulteit ekonomie K.U.L .• be-
schikt, Rika De Beeker, even
maagdelijk beige uitgedost als
3ltijd.

mernissen voor de volgende vijf
jaar' op 17 bladzijden. gefoto-
copieerd - 3e stuk: korte in-
houd van de toespraak van Be
Somer 'Bekommernissen voor de
volgende vijf jaar' op 2 blad-
zijden. gefotocopieerd - 4e
stuk: de toespraak van de stu-
denten. 2 bladzijden. gefoto-
copieerd.

DOE K
10 vivat door het 'Pol Bess
kwartet': dwarsfluit: Hildegard
Cornelisl hobo: Frans Van Hullel
piano: Pol Bess himself, contra-
bass: Bob Brand.
Openingsrede van De Somer: niet
humoristisch. duurt lang. ellen-
lang. de profs gapen. de kerke-
lijke overheid even statig als
altijd. burggraaf Eyskens heeft
moeite om opk~ende fluimen on-
gemerkt weg te werken - ouder-
domsverschijnsel.

vervolg pag.3
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Toen jullie nog lekker vakantie
aan het nemen waren of met span-
ning zaten te wachten op het re-
sultaat van je tweede zittijd,
kwamen de kringverantwoordelij-
ken bij elkaar op hun eerste
Kringraadvergadering (20/09/76).

Meestal stonden er nogal prakti-
sche punten op de agenda, doch
een tweetal themata willen we
je hier niet onthouden.

Vooreerst gaven alle kringen een
overzicht van hun onthaalinitia-
tieven voor eerstejaars.
Het voornaamste probleem dat zich
hierbij stelde was het gebrek
aan kontakt en samenwerking tus-
sen de fakultaire onthaalverant-
woordelijken en de mensen die
voor de eerstejaarsbegeleiding
instaan vanuit UP.
Anderzijds bleek dat er nood was
aan het uitbouwen van een globa-
le onthaalwerking in Leuven.
Eind deze maand zal er een werk-
groep geinstalleerd worden die
zich met deze problematiek zal
bezighouden en die een voorstel
voor volgend jaar zal uitwerken.
In die werkgroep zou elke fakul-
teit minstens één onthaalverant-
woordelijke kunnen afvaardigen,
te samen met enkele leden van de
groep eerstejaarswerking van de
UP en met mensen van Studie-Ad-
vies.
Het is voor ons erg belangrijk
dat eerstejaars en begeleiders
ons hun ervaringen en bemerkin-
gen doorgeven.

En dan kwam iemand van het KVHV
de medewerking vragen van alle
kringen bij de betoging van
vrijdag 8/10/76. Oe bedoeling
~an-he~KV~we6~.-"~na.n~ve
de traditionele relletjes weg te
houden en hen in een waardige op-
tocht een aantal studenteneisen
naar voor te laten schuiven.
In de diskussie die dan volgde,
gaven de kringen als tegenargu-
mentatie dat: men best de rellen
doodzwijgt, vermits ze toch stil-
aan vergeten worden;

de kringen de tijd
niet hebben bij het begin van het
akademiejaar om hun leden daartoe
op te roepen;

het vrij zinloos
was zomaar wat studenteneisen te
stellen. zonder dat deze degelijk
en konkreet onderzocht en voorbe-
reid waren,

het een verkeerde
manier van werken was eerst een
aktie te plannen en daarna naar
de n~dige aktiepunten te zoeken.

onklusie van de Kringraad: de
kringen zouden geen medewerking
verZenen aan de geplande betoging
en er zou over de rellen zoveel

lar III
mogelijk gezwegen worden. Wel Daarbij werd tevens afgesproken
was men bereid - na een degelij- dat al de aangehaalde probleem-
ke voorbereiding - eventueel la- gebieden in de loop van dit
ter op het jaar een aktie rond jaar verder moe ten onderzocht
zekere studenteneisen te voeren. en bestudeerd word~n. Zodanig dat

we dan met een globaal studenten-
Op haar tweede bijeenkomst van standpunt naar buiten zouden kun-
29/09/76 werkte de Kringraad nen treden.
aan de rede van de studenten bij Je hoort er dus nog wel van!
de opening van het akademiejaar
en aan de verkeizing van een tien- De kiesronde was vrij lang en
tal afgevaardigden. één enkele keer was er wat beroe-

ring toen een afgevaardigde in
I.v.m. het eerste waren we ervan naam van twee verschillende krin-
uitgegaan dat al de belangrijke gen zijn stem uitbracht. Doch, en
aandachtpunten uit de voorberei- kele oplettende leden hadden dit
ding kort en bondig zouden ge- door, vroegen en bekwamen een
formuleerd worden. Als centraal nieuwe stemming ... waarbij een
aktiepunt kozen we het onderwijs nieuwe afgevaardigde uit de bus
aan onze unief: kwam.

Voor de volledigheid geven we je Voor het geval je deze mensen, die
nog even de namen van de andere tenslotte ook jou vertegenwoordi-
verkozenen: gen, mocht willen kontakteren of
Financiële Kommissie ASR om info te vragen, geven we je
Tony VerheZle. Tiensevest 81. hier hun namen en adressen weer.

Ke~sel-Lo voorzitter Kringraad:
Ouido Maes. Tervuursevest 128 Guy Hendx-i», Verbindingslaan 30

Financiële Kommissie van de Heverlee. tel.22.~0.91
Kringraad: (regelt de subsidies ondervoorzitter Kringraad:
voor al de kringaktiviteiten) Kris Nuytemans. Arenbergwijk.
Hebben elk één stem: Germania. blok 5/0. Tervuursevest 101
Politika. Ekonomika. Historia. Heverlee. tel. 22.65.29
Landbouw. Oriëntalistiek (dit leden van de Akademische Raad:
is het minimum aantal leden). voor de positieve wetenschappen:

Jos Desmedt (Medika). Capucijnen-
Een volgende keer zullen we het v~er 137. tel. 22.91.56
hier uitgebreid hebben over de Chris Nuytemans (V.T.K.). zie
verschillende themata die de boven
onderwijswerkgroep en de Kring- voor de humane wetenschappen:
raad dit jaar zullen trachten te Mark Rooman (Pedagogie). Leo-
behandelen. poldstraat 21. tel. 23.15.98
... en misschien is er ook reeds Terrie Verbiest (Politika).
wat nieuws te vertellen uit de A- Naamsevest 48. tel. 23.23.54
kademische Raad van 11/10/76.

Terloops willen we hierbij
Voor hen die wat meer willen we- laten opmer1en dat elke stu-
ten~over -de....w~r,king-v:m"de~r.rini - dênt'(e)"'v1a~ae-s tûdentenle- .
raad, raden we aan de 'tekst op p. den van de Akademische Raad.
2 van VETO 1 door te nemen, of alle informatiestukken van
kontakt op te nemen met iemand de K.U.Leuven kunnen bekomen.
van je praesidium. Maak gebruik van deze bron!

toenemende examendruk !

Wat kunnen en willen wij er te- Gespreide examens kunnen oor-
gen inbrengen? zaak zijn van permanente stress
De spreiding van de examens aan en van het afbouwen van de rela-
de uniefs is de laatste tijd tievorming onder de studenten.
zeer snel toegenomen. hetgeen Ze .benadelen tevens de aktivi-
onmiskenbaar het universitaire te'tten van talrijke para-univer-
leven sterk gaat be!nvloeden. sitaire organisaties. En toch
Daarom willen wij hierover en- dragen ook deze laatste bij tot
kele vragen stellen aan het be- de algemene vorming.
leid. aan de professoren en Dit zijn enkele items, gelicht
aan de studenten. uit een nota die volledig werd
vordert zulke e:r:amensituatie opgenomen in nr.1 van het UP-

de wetenschappelijke vorming? blad. Deze integrale tekst kan
Studeert men niet enkel in eveneens bekomen worden op de
funktie van het examen of het ASR.
latere diploma? Het is er ons in eerste instan-
Welke kennis verwacht de exami- tie om te doen dat zoveel moge-
nator van zijn studenten? Een lijk studenten uit alle fakul-
encyclopedische kennis of een teiten deze tekst bespreken en
inzicht in de stof? bekritiseren en dat er bemerkin-
Hoe ver gaat de akademische gen en suggesties binnenkomen.

vrijheid van de prof t.O.V. de Op het weekend (13-14 november
examinandi? En de vele misbrui- e.k. te Wijchmaal) zal hierover
kenl met enk~ professoren, as-

sistenten en studenten van ge-
dachte gewisseld worden en zul-
len we trachten konkrete voor-
stellen uit te werken.
Wel werd de aspraak gemaakt dat
er van studentenzijde uit enke-
le mensen zouden gevraagd wor-
den die reeds enige tijd rond
onderwijsproblemen in hun eigen
afdeling of fakulteit werken.
Voor dit studie-weekend zoeken
we dus gelnteresseerde en bekwa-
me leden uit onderwijsgroepen.

Later op het jaar zal hieruit
een nota worden gedistilleerd
die naar het beleid toe kan wor-
den uitgebracht en die in een
open weekend voor ruimer pu-
bliek kan worden besproken.

Belangstellenden kunnen nu al
kontakt opnemen met de vrijge-
stelde van de Kringraad. 80-
gaardenstraat 3. tel. 238575

2

TINDEMANS
1

Naar aanleiding van de benoe-
ming van Leo Tindemans aan de
fakulteit Sociale Wetenschappen.
protesteren de studenten Sociale
Wetenschappen tegen de benoe-
mingspolitiek van de K.U.L. en
de genoemde fakulteit in het bij-
zonder. Deze benoeming volgens
een we'l zeer uitzonderlijke
procedure. over de hoofden van
de doctorandi heen. is volgens
ons een aanwijzing van de poli-
tieke maten en gewichten die
aan onze universiteit worden
gehanteerd. en is weerom een
uiting van misplaatste prestige-
politiek. Wij klagen de kumuls
uan politieke mandaten. en leer-
stoelen aanl zoals reeds vaker
in het verleden.
Deze benoeming is voor ons de
aanleiding om alles in het werk
te stellen om een gezondere en
demokratischere benoemingspoli-
tiek af te dwingen.

2

Leo Tindemans in toga (I) bij
opening van het akademiejaar.
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MAANDAG
Elganlljk zou ik ook wel

aens profassor willen wor-
den zoals leo, Ik ben wel
niel op dal CIA-tchooltje
van KllSlnger geweesl,
maar Ik zal Ridder de
Schoulheele Tervarenl
een. vragen dal hij ook
voor mij zo'n Ihesls
schrijlt. Waarover? Tja
Even denken .. Hal perse-
nalilma In hel werk van
aelpalre .. ? Toch lals mei
personalisme In de IIlel.
Zou er een 1010op de kaft
mogen? Ol doen ze dal
nlet mei weienschappelIjke
werken? Morgen eenl aan
leovragen

Oorspronkelijk was het onze bedoe-
ling een artikel te schrijven over
deze benoeming. \-Je zijn echter bij
vier tegenstrijdige versies uitge-
komen. \.olieweet hoe de vork nu
juist aan de steel zit?
Meld het ons a.u.b.
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OORSPRONKELIJK KONFLIKT: DE LIBERALE GENEESKUNDE TEGENOVER DE SO-
CIALE ZEKERHEID

VOOr 1945 was het beroep van de
arts volledig liberaal: de pati-
ent kwam naar een dokter, deze
verzorgde hem en dit alles zon-
der inmenging van derden.
Sinds de ontwikkeling van de so-
ciale zekerheid, met name de ver-
plichte Rijks- en Invaliditeits-
verzekering (R.I.Z.I.V.) botste
men op steeds weerkerende kon-
flikten met de liberale genees-
kunde, omdat vanaf nu niet het
individu, maar de gemeenschap
betaalde.
De terugbetalingsmodaliteiten
worden jaarlijks in januari o-
vereengekomen in de medico-mu-

tualistische akkoorden, waardoor
het geneesherenkorps, mutuali-
teiten en regering er zich toe
verbinden voor de periode van 1
jaar de ondergetekende akkoorden
na te komen.
De syndikale artsenkamer onder
leiding van DP. ~jnen wist zich
tot hiertoe systematisch op te
werpen als enige vertegenwoordi-
ger van het geneesherenkorps.
Jaarlijks stuurt deze syndikale
kamer aan op konflikten en dreigt
met akties teneinde bij het slui-
ten van de volgende akkoorden in
een stevige en harde onderhande-
lingspositie te staan.

CONFLIKT •• EE STE FASE
DE HUIDIGE REGERING MAAKT VAN HET SCHENDEN

VAN AKKOORDEN - ZELFS VAN WEnEN - HAAR LEVENS-
VORM EN LEVENSDOET.

HET GENEESKUNDIG DOMEIN IS ER EEN TUSSEN DE
ANDERE WAAR ZE DEZE PRAKTIJK TOEPAST.

IN ANDERE GEBIEDEN IS DE REGERING REEDS GE-
ZWICHT VOOR EEN BEGIN VAN MACHTSONTPLOOIING.
HET GENEESKUNDIG KORPS, OPGESLORPT DOOR ZIJN VOL-
LEDIG - LEVENSVULLENDE ROL, HEEFT AL TE LANG VER-
TROUWEN GEHAD IN ZIJN GESPREKSPARTNERS - EN HEEFT
AL TE VEEL GEDULD GEOEFEND.

ONTERENDE WIJZIGING VAN HET CONTROLESYSTEEM
EN FIS KALE STROOK - HOE BELANGRIJK OOK - ZIJN
SLECHTS ONDERDELEN VAN HET ALLES DOMINEREND ELE-
MENT: HET NIET GETROUW ZIJN AAN EEN WOORD. GEEN
ENKELE BURGER - GEEN ENKEL KORPS - MAG OF KAN DIT
AANVüR.DEN.

DE ZWARE MACHINE VAN HET GENEESKUNDIG VERZET
IS IN GANG - EN ZAL NIET STILSTAAN VOORALEER OP-
NIEUW EEN SFEER VAN EERLIJKHEID EN VERTROUWEN ZAL
WORDEN BEREIKT.

uit: INFORMATIE BLAD, orgaan van de Vlaamse Sektie van de Syndikale
Kamer der Geneesheren van Brussel en Omgeving; 1'1/9/'16

HET HUIDIGE KONFLIKT: EISENPAKKET VAN DE ARTSENKAMER WIJNEN
Reeds verschillende jaren deden
de artsensyndikaten nieuwe voor-
stellen om de monopoliepositie
van de dokter te verstevigen, o.
a. met:
-numerus clausus-vestigingswet
(1974)

-bijscholing van de huisartsen
(1975)

-postgraduate opleiding van de
huisarts en invoering van de ti-
tel specialist-huisarts (zie
Veto-1).

Door het verzet van de studenten
en vermoedelijk om opportuni-
teitsredenen van regeringszijde.
konden deze voorstellen niet ge-
realiseerd worden.
De syndikale kamers o.l.v. Dr.
Wijnen zijn het nu hartsgrondig
beu. Ze kunnen niet meer aanzien
dat hun plannen niet gerealiseerd
worden en ze besloten dan ook
een frontale aanval te organise-
ren:
1. Door het invoeren van de fis-

kale strook, het uitstel van
de 20% opslag voor de bijge-
schoolde huisarts en het uit-
blijven van een regeling voor
de specialisatie van de huisarts
zoals overeensekomen in de me-
dico-mutualistische akkoorden
'75, schorst WIJNEN de onder-
handelingen tussen artsen-zie-
kenfondsen en regering op. Ver-
der verwijt hij de partners
volledige onbetrouwbaarheid.
2. Eerste fase van de aktie:

om zijn dreigementen kracht

bij te zetten, roept de art-
senkamer Wijnen zijn leden op
om door onnodige, dure en vaak
pijnlijke onderzoeken een meer-
uitgave van 10 MILJARD uit het
R.I.Z.I.V. te pompen.
Gevolg: op 1 oktober wordt de
20 % toeslag voor de bijge-
schoolde huisartsen toegestaan
en vastgelegd in een K.B.

Ondertussen werd een eisenpak-
ket door de artsenkamer Wijnen
naar voor geschoven, dat als
volgt besloten wordt: "Op dit
ogenblik vormt voor ons, in de
verhouding geneesheer-zieken-
fondsen, alles ~~n geheel, dat
globaal een oplossing moet krij-
gen." (Informatieblad van de
Syndikale Kamers, 17/9/76)

Deze globale oplossing die voor-
gesteld wordt, ligt vervat in
een zes-punten-programma:
1. Verwerping van de fiskale

strook en van iedere rege-
ringsinmenging in de gezond-
heidszorg zonder akkoord van
het geneesherenkorps.

2. Globale verwerping van het
Rapport Petit, dat een poging

ie tot hBretrukturer1ng van de
Gezondheidszorg.

3. De syndikale artsenkamer eist
alleenvertegenwoordiging voor

het geneesherenkorps op (andere
organisaties, zoals de artsen-
konfederatie o.l.v. Dr. De Bra-
banter, beschouwt de syndikale
artsenkame~ls een groep dis-

- ziekenf()nd

x sidenten).
4. Het invoeren van de specia-

lisatie van de huisartsge-
neeskunde (zie Veto-1).

5. Volledige inspraak en vrij-
heid betreffende artsen die

werken in ziekenhuizen.
6. Invoeren van een numerus cla

clausus in de opleiding tot
geneesheer, en een vestigings-
wet voor de uitoefening van
het beroep.

Dit eisenpakket wordt als één

n-....ese...inu

globaal geheel aanzien, en is
dus in zijn geheel te nemen of
te laten.

3. Om dit eisenpakket kracht
bij te zetten, riep de syn-

dikale artsenkamer op 9 okto-
ber jl. de Staten Generaal (d
i. een vergadering van allE
artsen van het land) samen a,
akties te plannen: nl. eerst
regionale stakingen) vervolgen
- indien geen voldoening beko-
men wordt - na~ionale staking.

AKTIE TEGEN HET ARTSENSYNDIKAAT EN FRONTVORMING
In afwachting van de Staten Ge-
neraal werden pogingen onderno-
men om tot een frontvorming te
komen met patiëntengroeperingen
en progressieve artsen) een po-
ging die, wegens tijdsgebrek,
slechts in beperkte mate lukte.
Op 9 oktober was er een nationa-
le manifestatie van progressie-
ve artsen, groepspraktijken, pa-
tiëntenraden en studenten.
In de toekomst plannen de studen-
ten Geneeskunde akties om de dok-
tersstaking te breken, en eventu-
een de gevolgen van zulke sta-
king te kunnen opvangen (door
inrichten van wachtdiensten,
eerste zorgen toedienen. enz.).
Tegelijkertijd zal opgeroepen
worden om een patiëntenfront op

te richten als oppositie tegen
de alleenheerschappij van de
artsensyndikaten, en als verde-
diger van de rechten van de pa-
tiënt.

Zoals Dr. Wijnen de dokters op-
roept om zich aan te sluiten bij
de aktie - een mogelijk zwaarder(
konfrontatie met diep ingrijpen-
de beslissingen - zo moeten de
patiënten zich aaneensluiten om
weerstand te bieden aan de ge-
neeskunde. die de artsensyndi-
katen voorstellen; een genees-
kunde waarbij de patiënt mis-
bruikt wordt als wapen om de
eigenbelangen van de dokters t
dienen.

medika

vervolg van pag.1
Jonkheer Eys-

kens schijnt meer te denken aan
de komende moeilijkheden bij
PHILIPS dan wel zich te koncen-
treren op de nonsens van De So-
mer. Jef volgt nauwkeurig in de
uitgebreide versie van de toe-
spraak. Op zijn signaal gaan er
spandoeken de hoogte in. Vijf
maal skanderen ze met een hon-
derdtal: geen numerus clausus.
geen omzendbrieven, neen aan de
maatregelen DECROO-HUMBLET. De
Somer "... dit wilde ik ook
juist naar voor brengen ..•". Dat
doet hij niet. Hij pleit voor
numerus clausus. Hij keurt de
maatregelen van Geens goed. Hij
komt met een ontwerp voor de dag
van een eliteuniversiteit. Zo is
hij. Reeds. Later meer erover.
De grijze massa draait zich wee~
in de goeie richting. De Somer
gaat verder: over het opwaarderen
van het beroep van prof, ze voe-
len zich niet weinig in hun schik

- Tindemans kijkt vergenoegzaamdl
hij zal het nog goed hebben nadat
hij zijn zware verantwoordelijk-
heid aan de jongeren zal hebben
overgedragen.
Preludio en Gavotte uit het con-
certo voor hobo Arcangelo Coreli.
Na de tweede noot: 5 X geen duur
dere maar betere geneeskunde,
geen 20 % opslag enz ..• ·Vier
supplementaire spandoeken in de
hoogte; fototoestellen flashen
eens te meer.
Preludio en Gavotte uit het con-
certo voor hobo Arcangelo Corelli
Toespraak door de heer K. Here-
mans. voorzitter van LOVAN, na-
mens het wetenschappelijk perso·
neel.
Gaudeamus igitur. Bewerking:
Pol Bess.
Toespraak door een afgevaardigde
van de studenten. Zeven minuten
maximum. De show is voorbij. Hij
duurde anderhalf uur.

oo~~romlJ~~Sociale raad, Kringraad. Isol,
U Sportraad en Kultuurraad.

lay-out : werkgroep Grafiek.
foto's : werkgroep Fotografie. _

omdat mensen belangrijk zijn, omdat uw problemen bekweme
mensen vra~~ abonneer op VETO I I I betere tijden ••••

3



, (l------

BUITENLANDSE STUDENTEN
Buitenlendse studenten
in Leuven. men denkt di-
rect een de geneeskunde-
feculteit. Hier zit inder-
deed een grote groep. voor-
el Indonesiërs. Nederlenders
en Amerikenen. En ze hebben
het hier niet gemekkelijk.
Sommigen kwemen hier venwege

ciele o~ politieke proble-
€lgen lend. endere

om te ontsneppen een een nu
merus cleusus. venwege de

"eenlokkingen" ven een bui-
tenlends dip lome of ook wel
omdet een studie in eigen
lend zo duur is. det stude-
ren in het buitenlend finen-
cieel weinig meer uitmeekt
en men evontuurlijk genoeg
is om de grote reis een te
vengen. Went meest el is stu-
deren in het buitenlend een-
zienlijk duurder.

En den komen er nog endere
probleempjes bij. Eenmeel
hier ingeschreven blijken
er tel ven studieproblemen-

I op te duiken. tenminste els
je efgeet op exemenuitsle-
gen. Deze problemen schijnen
op het eerste gezicht voor-
el samen te hangen met teel-
problemen. Men begrijpt de
kursus niet helemeel. ~er
wet funester is. men be-
grijpt soms een exemenvreeg
verkeerd en geeft een ent-
woord. det eigenlijk bij een
ndere reeg hoort. En bij

nsysteem. det zic
niet bezighoudt met wet een
student wel weet. meer elleen
probeert uit te vissen of
een student misschien iets
niet weet. -leidt zoiets tot
rampen. Op deze menier ken
men zelfs mensen buizen.
die meer weten den de prof.
Weerschijnlijk spelen hier
ook nog endere fektoren een
rol. zoels de menier ven do-
ceren. eenpessingsproblemen.
vooropleiding en zo verder.
Het resulteet ven een en
ender wes. det men werd ge-
konfronteerd met mensen.
die jeer op jear bisten of
zelfs tristen.

ven
gen door onder meer buiten-
lenders met minder den 40\

bissen onmogelijk te meken.
Buitenlenders hebben hier
sinds 1972 namelijk toestem-
ming voor nodig ven de fe-
kulteit. Deze 40\-regel wes
echter enkel ean het buro ven
de fekulteit bekend. meer
niet ven te voren een de
buitenlanders bekend gemeekt.
Ze stuitte den ook op veel
verzet. Ven de 23 slecht-
.offers werden er toen 13
toch weer eengenomen een de
KUL. weerven er drie ven
fekulteit verenderden.
Men heeft de zaken toen
"fundamenteler" aengepekt.
Allereerst werd het regle-
ment in verband met de toe-
leting voor buitenlenders ver-
anderd. Slegen voor een tael-
test door de fekulteit inge-
richt wes noodzekelijk om
in te kunnen schrijven voor

Deze leetste vorm ven dis-
criminetie ( de 40\-regel)
tussen belgische en buiten-
lendse studenten geldt echter
niet meer voor diegenen.
die ne 1974 zijn gekomen en
gesleegd voor hun teeltest.

In het keder ven de bij ons
gangbare drang neer evelu-
etie ven het onderwijssy-
steem in se is dit elles els
zeer positief te betitelen.
Echter deze regels korre-
leren niet eltijd de studie-
resulteten een de intelli-
gentie of een cepeciteiten.
evenmin trouwens els dit het
gevel is voor de belgische
studenten. Meer we denken
niet. det het een de buiten-
landers is hierover te egeren.
We kunnen trouwens weinig
meer doen dan eten. wet de
pot scheft. el zouden we het

de exemens ven de eerste kan.
In hogere jeren werden bui-
tenlenders nog meer uitzon-
derlijk toegeleten. Dit elles
wordt beoordeeld door een
kommissie voor buitenlendse
studenten. besteende u
drie proffen. de monitor voor
de eerste ken. een vertegen-
woordiger ven Medica en een
ven de buitenlandse studen-
ten. onder voorzitterschep
van de sekreteris ven de fe-
kulteit. Deze zelfge kommissie
onderzoekt ook de eenvregen
om te mogen bissen of trissen.
wearbij voor bissen els regel
is ingevoerd. det tenminste
40\ beheeld moet zijn. ter-
wijl ook het "universiteir
erleden" een rol speelt.
teindelijk beslist de vice-

rector. weer men ook even-
tueel beroep ken eantekenen.

<

.willen.
Leten we eens geen kijken.
wat er dit jeer gebeurd is.
De vier mensen. die zijn komen
opdegen voor de tealtest.
zijn hiervoor gesleegd. Twee
ijn om nog onbekende redenen

niet verschenen. Zij krij-
gen eventueel nog een kens in
december. samen met drie
Koerden. politieke vluchte-
lingen. die te leet in België
aenkwamen voor de taallessen.
Voor deze koerden is er ook
een uitgebreide en voor hen ver-
plichte monitoreetsbegelei-
ding voorzien om ze in de
eerste periode op te kunnen
vengen.
Wet betreft het bissen. hier
zijn twee mensen efgewezen
venwege hun extreem leeg per-
centege. \olekunnen wel ver-
melden. det ze niet elle exa-

mens hedden efgelegd en det
het percentege berekend wordt
op elle ef te leggen vekken.
Twee mensen uit de tweede doc.
die echter in hun eerste doc
getrist hedden en nu minder
den 55\ hedden. werden ef-
gewezen. Dit wes echter
el vestgelegd in een voor-
weerde verbonden een de toe-
leting om het eerste doc te
mogen bissen. Twee endere
in het zelfde gevel. meer met
meer den 55% mochten de
tweede doc wel bissen.
Verder werden elle eenvregen
om de derde doc bis ( stage-
jeer met meer drie vekken. de
stege velt weg in het bis-
jeer ) en vierde doc te mogen
kombineren. efge.ezen op een
ne. Verder werden ook elle
andere eanvregen tot kombi-
neren efgewezen.
Geweigerd werd tenslotte ie-
mend. die het zo hed weten
te regelen. det hij in België
el zevenmeel de derde ken
hed gedeen en die re nu voor
de echtste keer een wilde
beginnen.
De definitieve beslissing
over el deze gevellen ligt
bij de vice-rector. die de
edviezen ven de kommissie
niet hoeft op te volgen.
Konkreet is er een de nege-
tieve edviezen weinig meer
te doen den een persoonlijk
beroep op de vice-rector •
Wel is het mogelijk deze
zaken min of meer te voor-
komen door een betere bege-
leiding ven de studenten in
kwestie. ISDL zel in grote
lijnen echter de voorna
faktoren te komen. die hier
een rol spelen en kijken of
er iets konkreets aan te doen
valt. In ieder geval zetten we
een taaltraining op voor deze
studenten.
Alle verdere info hierover
kun je 's middags op ons
sekretariaat krijgen.

I.S.D.L. Bogaardenstraat 8. Leu-
ven. tel.23.50.57

Remark: from next edition on. ar-
ticles from I.S.D.L. will be in
English again. as it was last
year.

experimentele
muziek

Deze nieuwe werkgroep heeft
bedoeling enkele muzikanten
te brengen rond het theme •
muziek kreëren' Hierbij vragel.
zowel instrumentisten als enkele
zangers. en speciaal enkele mensen
die goed de weg weten op het ter-
rein van de elektronika. om deze
tak ook te betrekken in de muziek.
Er zal wel gepoogd worden effektief
naar nieuwe muziekvormen te zoe-
ken op een verantwoorde wijze. Er
wordt van de instrumentisten ver-
wacht dat zij over een zekere er-
varing beschikken. Voor kreatieve
muzikanten dus een enige gelegen-
heid. De eerste vergedering peat
door op I!!andal"25 oktober
laatt epel van ~ome

Ter Ban~ L~lestijnenlaan. Heverlee
IInlichtingen : Kultuurread
of beter : Oedene Guide

Arenberg. 6de gebouw 103
everlee.

Kultuurraad zoekt dringend
mensen die kunnen en willen
tekenen. illustreren. plakken
en knippen. om zich aen te slui-
ten bij de werkgroep GRAFIEK.
Deze werkgroep verzorgt de Lay-
Out van Veto en de kelender.
mear wil tevens dienen voor
het ontwerpen en afwerken van
affiches. Verder kunnen zich

natuurlijk ook mensen aanmelden
die enkel voor hun plezier wil-
len tekenen. Ken je dus een
graficu~ of tekenaar. stuur hem
dan eens naar Kultuurraad: er is
genoeg werk voor zulke nensen.

Als er mensen zijn die tijdens de
week op een orgel willen spelen :
dat kan in de kapel van Home
Terbank. Gelnteresseerden geliev
kontekt op te nemen met Dedene
Guido. Arenberg. gebouw 6 nr. 10

In de tweede week van december or-
ganiseert Kultuurraad weer een
CFEt-!PODIUM • Zoals elk jaar zoe-
ken we ijverige ~deeënspuiende enl
of uitvoerende mensen. Wie in een
of andere hoedanigheid op of over
de planken wil lopen zou zich best
zo vlug mogelijk bij Kultuurraad
komen aanmelden. Wie voelt zich
geroepen om zich bezig te houden
met: presentatie van de nummers-
podiuminrichting en dekor - bar
belichting - elektrisiteit - mu-
ziekinstallatie - informatiestands
(pOlitiek. kultureel. socieel) -
fototentoonstelling - filmpjes ••
and last but not least: lui die
iets willen brengenJ ideeën. zang.
muziek. dans. sketch. kort-theater
mime en dergelijke evenementen
meer die mogen gezien of gehoord
worden.

OPEN
PODIUM

4

foto
Maandag 18 oktober '76 start(te)
de werkgroep foto met een infor-
matievergadering op Kultuurreed.
Elke maandag daaropvolgend zal de
werkgroep samenkomen in de H.Geest
straet 90 om 20.30 h. Beroeps-
fotograaf Piet Vranckx zel zorgen
voor een eengename initietie voor
beginnelingen en technische bij-
schaving voor gevorderden.
In Kultuurraad wacht op jou een
donk ere kemer (ook voor niet
aengesloten leden). Aen elle ge-
interesseerden: ALLEN DAARHEEN I



zuid..afrika
geweld of ontwikkeling?

zW8rt Afrika overeind g8at staan
om ze er in de kortste keren uit
te gooien. Ook ten overstaande
van hun eigen mensen kunnen de
Amerikanen zich geen tweede
" Vietnam " meer veroorloven.
Het is dus een belangrijke op-
dracht voor de ambassades van
Zuid-Afrika om de publieke opi-
nie in de hele wereld gunstig te
stemmen en een eventuele oppositie
tot het minimum te beperken.

aannemen dat de demokratiese
krachten in deze streken daar
niet bepaald gelukkig mee zullen
zijn. Niet iedereen is gediend
met gewezen racisten in de fei-
ten. en blijvende racisten in
het hart als buurmannen. Ook
voor wat betreft deze problemB-
tiek mogen de desbetreffende re-
geringen niet teveel onder druk
komen te staan van de publieke
opinie. die de ambassades ' P8S-
send ' zullen moeten voorlichtèn.

Blijkb8ar kon de Zuid-Afrika8nse
ambassade in Belgiö geen betere
reklame-running ma e vinden dan
ALTERNATIEF. Meteen treedt ALTER-
NATIEF op als indirecte h8ndlan-
ger van VORSTER. Oat iedereen dat
in zijn achterhoofd houdt wanneer
straks de 8fficKes worden

DEBAT
HET

JAN VAN AERSCHOT
(PU8L1CIST)

EN
EEN VERTEGENWOORDIGER

VAH DE
ZUIDAFRIKAANSE

AMBASSADE

2. WAARHEEN ~1ETDE KOLONIALIS-
TEN ?

In de tweede plaats bevinden zo-
wel Nederland als Belgiö zich in
een bijzondere positie.
Het regime V8n Vorster weet d8t
het uiteindelijk tegenover heel
zw8rt Afrik8 88n het kortste eind

Met deze slagzin organiseert de
werkgemeenschap ALTERNATIEF i.s.m.
het NOOROSTARFONOS. KVHV-Antwerpen
en EUROPA-reizen in de nederlands-
talige universiteiten informatie-
avonden over Zuid-Afrika. Te Leu-
ven treden ze op in het collegium
falconis op 21 oktober aanstaande.

ALTERNATIEF: WHAT ABOUT ?

ALTERNATIEF situeert zichzelf als:
"zoekend naar een derde weg tussen
het liberaal-kaPitat~sme en het
dictatoriale cOTTrTlWlisme".Hiervoor
vinden ze. althans volgens de
redactie van het maandblad. hun
basisideäen terug in het
sol i dar i s me.

een vertegenwoora~ger van ...
AKZA uitgenodigd. Het spijt de
inrichters dat AKZA heeft gemeend
niet op deze uitnodiging te kun-
nen ingaan en elke medewerking
te moeten ontzeggen. Het lijkt
ons dat deze beslissirä getuitE
van een betreurenswaa ~~e te 001'-

gang van dë ~eest van obJectivi-
teit en krit~sch onderzoek ..."

ALTERNATIEF EN ZUID-AFRIKA.
Al bij al is ALTERNATIEF een ge-
schikt organisatorisch instrument
dat zeer ruim verspreid wordt on-
der de argeloze en gemakkelijk be-
invloedbare scholieren om de Zuid-
Afrikaanse apartheidspolitiek te
propageren. Bij gelijk
welk willekeurig nummer van ALTER-
NATIEF zien we deze racistische
politiek onder al dan niet verdo-
ken vorm geëtaleerd. Zo pleegt
bijvoorbeeld Jan VAN AERSCHOT in
de laatste uitgave (september
'76) een scherpe aanval tegen de gaat trekken en dat dit niet zo hangen "Zuid-Afrika: geweld of
diverse demokratische anti-apart- lang meer gaat uitblijven. Daar- ontwikkeling ?".
heidsbewegingen in Europa en A.V.L om is het ook niet toevallig dat N.B.: (Onder voorbehoud van wij-
aan oda aan da door ,alla volkeren d~ Zuidafrikaansa.ambacsade9 van zigingen) Op 20 ok~ober organi-
ter wereld veroordeelde blanke Belgi~ en Nederland de grootste seert AKZA eveneens een Zuid-
minderheidsreg1me. bezetting aan personeel kennen. Afrika-avond in De Valk.
Het is dan ook niet te verwonderen Voor deze " nederlandssprekende "
dat de Zuidafrikaanse ambassade blanken is België en Nederland Er zal ondermeer de film Front-
overal te lande op toernee trekt een aangewezen uitwijkmogelijk- line vertoont worden waarin met
met ALTERNATIEF en in tegenstel- heid waarnaar ze eerst hun kapi- beelden intervieuws en getuigenis-
ling daarmee debatten voor de taal en later heel hun hebben en sen de leugenachtige propaganda
radio stelselmatig van de hand houden zullen moeten verhuizen. van Vorster weerlegt wordt.
wijst Daarom ook die uitgebreide akti- Frontline maakt een analyse vanI DE ZUIDAFRIKAANSE AMBASSADE: viteit rond het zoeken naar in- het apartheidsregime. toont de
PUBLICITEITSAGENTSCHAP vesteringsmogelijkheden en het mechanismen en de ekonomiese funk-

• belang dat gehecht werd aan een tie van het regime aan en stelt ook
Overigens drijft de Zuidafri- inplanting aan onze universiteit duidelijk de wantoestand in het
kaanse ambassade de propaganda ten tijde van SPIES. licht van de verdeel en heerspoli~
voor VORSTERS uitbuitingspolitiek We kunnen echter redelijkerwijze tiek. I

op. naarmate de zwarte meerder- ,
heidsbevolking haar demokra-
tische eisen voor de eerbiedi-
ging van de mensenrechten. ge-
lijkberechtiging en een mens-
waardig bestaan scherper afdwingt
en de racistische politiek van
het minderheidsregime meer en
meer in het gedrang komt. Op dit
ogenblik kan Zuid-Afrika publici-
teit in het buitenland bijzonder
goed van pas komen om een tweetal
redenen:

Historisch bouwt het solidarisme
in Belgiä voort op de ideologie
van Joris VAN SEVEREN. leider V8n
het fascistische voorloorlogse
VERDINASO (verenigde dietsche
nationaal socialisten).
Naar aanleiding van deze stelling-
namen van ALTERNATIEF betitelde
de rektor van het Europacollege.
Prof. Or. H. BRUGMANS. het solida-

den ook els "in de feite-
lijke praktijk een soort
ede l - f a s cis m e, dat
principieel moet worden afgewezen,
totaal en onvoorwaardelijk".
Bedoeld wordt een fascisme dat
omhuld wordt door een zeemzoete
demokratie-naar-de-letter. die
totaal afwezig is in de feiten
en de daden van genoemde organi-
satie.
Zo bijvoorbeeld werd voor de ge-
noemde Z uid-Afrika-avond AKZA
(aktiegroep Zuid-Afrika) formeel
uitgenodigd naast een vertegen-
woordiger van de Zuidafrikaanse
ambassade en iemand van de vrien-
denkring België-Zuid-Afrika.
AKZA wees die uitnodiging vrien-
delijk van de hand omdat AKZA in
het verleden reeds slechte erva-
ringen had opgelopen met derge-
lijke konfrontaties. Zo is het
voor AKZA bijvoorbeeld onmogelijk
op dergelijke avonden op een
treffelijke manier zijn standpunt
uiteen te zetten omdat het
spreekrecht tot een minimum
wordt herleid en de tegenwer-
king van de Zuidafrikaanse ambas-
sade in het panel en VMOers in de
zaal door de inrichters openlijk
wordt getolereerd.
Onmiddellijk na de niet-aanvaar~
ding van de uitnodiging vanwege
AKZA verspreidde Vik VAN BRAN-
TEGEM. leider van ALTERNATIEF.
een perskommunikee. waarin de
superdemokraat verklaart: "Het is
de bedoeling de politiek van
Zuid-Afrika m.b.t. de gescheiden
ontwikkeling aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen. Hier-
toe werden uitgenodigd Jan van
Aepschot (publicist) (vrien-
denkring België-Zuid-Afrika
n.v.d.r.) en een vertegenwoor-
diger van de Zuidafrikaanse
ambassade. Vanuit dezelfde zin
voor nuancering en objectiviteit
ten aanzien van de actuele
prob lemen die de werking van ...
ALTERNATIEF kenmerkt, werd ook

~~~Jli:lniti8tiefKOmitee voor de Vrede

STUDIE-WEEKEND -NAAR EEN DERDE WERELDOORLOG?-
zaterd8g 23 / zond8g 24 oktober

Prograrrrna
z8terdag
9u
9u30

in Europ8)

a8nkomst en welkom 8an de deelnemers
voorstelling van het IKOVE door een 8fgev88rdige V8n het
dagelijks bestuur.
De ekonomische verhoudingen tussen de Sowjet-Unie en de
Comecon: konkrete toep8ssing in Polen.
Oe ekonomische verhoudingen tussen de Verenigde Staten
en Latijns-Amer1k8.

10u15

11u301. BUITENLANDSE "HULP":
Het is niet uitgesloten dat VOR-
STER beroep doet op buitenlandse.
met name Amerikaanse hulp. wan-
neer de toestand voor hem te be-
labberd zou worden. Amerika kan
hem die economische en/of mili-
taire 'bijstand' echter slechts
verlenen op voorwaarde dat er
geen of slechts een zeer geringe
binnenlandse en buitenlandse op-
I positie ,ertegen bestaat. Op zich-
zelf is Amerika als wereldover-
heerser sinds enkele jaren niet
meer 1n staat op dezelfde manier
als vroeger tussen te komen in de
interne aangelegenheden van een
land en alle kritiek naast zich
neer te leggen. Ze weten immers
zeer goed dat wanneer ze vandaag
of morgen zich rechtstreeks in
een Angola of een Zuid-Afrika zou
den inmengen. A,.ezelfde dag heel

14u Ekonomische inplanting van de Sowjet-Unie en de Verenig-
de St8ten in West-Europa: recente evolutie.
Diskussie over de 8angebr8chte them8's.

voorstelling van de verwezenlijkingen V8n de provinci8le
komitees van het IKOVE.

15u15

20u

zondag
9u30 De "ontwapeningsverdragen- en de konferentie van Helsin-

ki: ontsp8nning of masker om de intense bewapening V8n
de twee supermachten te verbergen?

Diskussie.
Verwezenlijkingen en werkplan van het IKOVE (diskussie
per provincie).

14u
16u30

Waar?
Vrije Universiteit van Orussel. Maneuverplein - Generaal J8cques-
laan. 1050 Brussel.
Trein: tot a8n station van Etterbeek
Trams 90 en 93; bussen 95 en 96.

informatie: Peternosterstraat 45. Rotsela8r. tel.016/44.39.61



POL EK LEUVEN,
Om spektakulair te beginnen. gaan
we nog eens een open deur flink
intrappen: aan alle fakulteiten
heerst een wijdverspreide ontevre-
denheid met de gedoceerde stof.
Ekonomie is zeker geen uitzonde-
ring.
Het bekende verhaal : de eerste-
kanneer komt boordevol enthoesi-
asme naar Leuven. gelnterresseerd.
geboeid door het vak dat hij pas
gekozen heeft. Om het schoon te
zeggen : hij verwacht van onze
wereldberoemde unief dat hij er
inzicht verwerft in de ekonomische
machinerie van onze samenleving.
dat hij er ernstige wetenschap-
pelijke kennis opdoet. Edoch.
wat gebeurt? Na enige tijd (twee-
de kan schijnt bij ons een kri-
tisch punt te zijn) beseft hij
dat het klimaat van passiviteit
en kritiekloos luisteren van de
massakolleges ~ verdwijnt en
dat de mallimolen van kursussen-
examens-kursussen-examens niet
stilvalt. Last but not least
wordt hBt hem duidelijk dat de
inhoud zelf van het programma erg
ingeperkt is (het smoesje van de
kandidaturen: 'later komt de
rest wel'. kan je moeilijk in de
licenties nog bovenhalen ••)

Beperkte inhoud?

Algemene ekonomie. mekro-ekonomie.
mikro-ekonomie. monetaire ekono-
mie. internationale ekonomie.
wiskundige ekonomie. arbeidsekono-
mie. ontwikkelingsekonomie. orga-
nisatie van de ekonomie. regio-
nale ekonomie •••krijgen we dan
toch niet alles wat de ekonomie
te bieden heeft ? Moet er nu nog
een vak bij op het programma ?
Al de onderdelen die hier opge-
noemd worcen zijn niets~meer ca
variaties op eenzelfde thema.
Twee basisMOdelllen. de neo-
klassieke mikroekonoMie (ontwik-
keld sinds 1880-1690) en de
keynesiaanse makroekonomie
(ontwikkeld sinds 1935) dienen
als onbetwistbaar. onaanvechtbaar
uitgangspunt in elk van deze deel-
gebieden. Onze eerstekanner zal
nooit een andere aanpak te zien
of te horen krijgen. Deze model-
len zouden het instrumentarium
moeten zijn waarmee het korps eko-
nomisten zinvolle verklaringen van
de ekonomische situaties en juis-
te oplossingen voor ekonomische
problemen kan leveren. Deze model-
len worden letterlijk voorgescho-
teld en ingelepeld als de enige.
universele. objektieve. ekonomi-
sche wetenschap. Andere theorie-

en schijnen ofwel niet te bestaan
ofwel worden ze zo karikaturaal
voorgesteld. dat ze alleen maar
belachelijk kunnen zijn.

wat is dat nu wee r ?•

Is dan toch wat anders ?

Zonder hier verder in te gaan op
een kritiek van dit soort ekonomie
(in feite de kritiek van het posi-
tivisme in elke menswetenschap)
is het wellicht voor iedere kran-
telezer duidelijk dat het ekono-
mistenkoDps met zijn mond vol
tanden staat tegenover een feno-
meen als de krisis. Oe modellen
waarover we het hadden. leveren
geen enkele heldere verklaring van
een ekonomische krisis. het wordt
gewoon weggedacht. (We kunnen hier
in een later artikel op terugkomen)
Dergelijke dingen zetten een
aantal mensen aan het denken. Zo
is er in januari '76 aan de fakul-
teit een studiegroep opgericht
over deze ekonomische krisis. Het
resultaat daarvan is tweeërlei :
(a) één brochure "Oe krisis van
de kapitalistische ekonomie".
werkuitgave KRITAK. 74 pag. 70BF.
te verkrijgen op Scheursvest 63.
ten behoeve van ijverige studie-
maniakken die een beter zicht
willen krijgen op de aktule situ-
atie (oliekrisis. monetaire kri-
sis. Belgische toestand) en een
inleiding in de marxistische the-
orie over de krisis ,
(b) de vaste overtuiging bij een
groep studenten dat er wel dege~
lijk een andere. en betere. manier
bestaat om aan 'ekonomische we-
tenschap' te doen. VOOr de va-
kantie besloten we daarom een
permanente werking in de fakul-
teit te starten. Uit het kollek-
tieve denkwerk en het kontakt dat
we met een gelijkaardige groep
uit de Katholieke Hogeschool
Tilburg hadden. groeide het vol-
gende projekt

Een werkgroep POLitieke EKonomie.

Om van de ekonomie weer een in-
teressant vak te maken. dat zin-
nige antwoorden levert op de
vragen waar iedereen-behalve de
ekonomen-zich mee bezighoudt
(krisis. inkomensverdeling.eko-
nomische en politieke macht •••• ).
proberen we onze studie zelf in
handen te nemen. We proberen de
ekonomische wetenschap terug als
een sociale wetenschap. een we~
tenschap van de mens in de
maatschappij. te beoefenen, weg
van het dwaalspoor van de po-
sitivistische benadering.

,kOlrfba

Door het maatschappelijk kader.
de sociale verhoudingen. de ver-
schillende lagen van de be-
volking. opnieuw in het studie-
objekt van de ekonomie op te
nemen. keren we terug naar de
beginfaze van de ekonomie als
wetenschap(vOOr 1880). toen de
gangbare naam van dat vak "po-
litieke ekonomie"(political eco-
nomy. économie politique)was.
toen het nog voor iedereen dui-
delijk was dat ekonomie onaf-
scheidelijk verbonden was met
de globale inrichting van de
samenleving m.a.w. met de poli-
tiek. Niet alleen met onze be-
naming sluiten we terug aan bij
de klassieke ekonomen. ook in
ons konkreet studieprogramma
voor dit jaar nemen we de draad
weer op waar de neoklassieken
hem in 1880 lieten liggen. nl.
bij Karl Marx. Dit wil niet zeg-
gen dat ons doel bestaat in het
van buiten blokken van de dog-
ma's van "Oas Kapital". wel in
het toepassen van zijn manier
van analyseren. zijn metode. op
de hedendaagse realiteit.

Op woensdag 6 oktober start-
ten we in Leuven met een ta-
melijk jonge en ongekende
sport: korfbal. Wij doen
hiervoor beroap op alle stu-
denten en studentinnen die
graag een nieuwe sport wil-
len aanleren. Iedereen is
welkom en vergeet even je
drempelvrees om sport te
eoefenen: we beginnen van

nul, iedereen die wil kan
deze sport aanleren.

Korfbäl is êêB gê~êBgd spêl,
ontegenzeggelijk een van de
belangrijkste trekken van
deze sporttak. Het beoefe-
nen van één spel door man
en vrouw tegelijk in één
wedstrijd is een unicum in

n

kan je krijgen bij onderge-
tekenden).

2. Een cyklus "Kritiek der po-
litieke ekonomie". bestemd
voor mensen met een minimum
opleiding in ekonomie. Kri-
tische vergelijking van de
drie grote denkrichtingen in
de ekonomie (klassieke. marx-
istische. neoklassieke).

3. Debatten en lezingen. Open-
ingsdebat waarschijnlijk op
20 oktober in 't handelskot.
met iemand van POLEK-Tilburg
en een prof van bij ons. over
werkeloosheid. inflatie en de
daaruit volgende krisis in de
ekonomische teorie.

4. Aktie voeren om een vak "poli-
tieke ekonomie" inhet offi-
ciele lesprogramma te krijgen.
gegeven door een bekwaam do-
cent.

POLEK-programma 76-77.
1. Basiscyklus "politieke eko-

nomie". uitdrukkelijk be-
stemd voor alle gelnteres-
seerden. Niet-ekonomen hoe-
ven geen enkele drempel-
vrees te koesteren. Om zo-
vetl mog~lijk mensen in de
gelegenheid te stellen hier-
aan deel te nemen. is de cy-
klus opgebouwd rond thema's.
die telkens een afgerond ge-
heel vormen. Elk thema duurt
4 weken(l avond per week).
We beginnen eind oktober met
een thema "de marxistische
~.naderingow1jzQ". Oe volgen-
de thema's worden afgespro-
ken met de deelnemers zelf.
Wellicht komt er één over de
huidige krisis. (meer prak-
tische informatie komt in één
van de volgende Veto's. of

Organisatorisch stelt POLEK zich
open en demokratisch op :
open : iedereen kan meewerken

waar hij wil. er wordt
geen politieke visie
vooropgesteld.

demokratisch : evaluatie en be-
slissingen over de verde-
re werking en uitbouw van
POLEK gebeurt door alle
medewerkers van alle deel-
aktiviteiten. In deze al-
gemene vergaderingen wordt
een stuurgroep verkozen·
voor de dagelijkse leiding.

Oe inschrijving op de rol is gra-
tis. de avonden zijn opgevat als
diskussiebijeenkomsten. begelei-
ders-lesgevers die niet goed zijn
mag je buitegooien. er zijn g~en
examens. en een diploma hoef je
ook niet te verwachten. Dus waar-
om zou je het niet proberen.
reeds??
inlichtingen. ideeën. kritiek bij
.frank vandenbroucke. politie~
verantwoordelijke Ekortomika.
.johan algoed. schreursvest 63
heverlee.
.guy hendrix. verbindingsi. 30
heverlee.

de scala van sporten. Dit
spel, van Nederlandse ori-
gine is uitgegroeid tot een
volwaardige sport in Neder-
land en België.

Nico Broeckhuysen, de gees-
telijke vader van korfbal,
leidde de basisvormen af
van het Zweedse spel ring-
boll. Hij richtte in 1903
de Koninklijke Nederlandse
Korfbalbond op.
Op de Olympische Spelen
van 1920 te Antwerpen en
1928 te Amsterdam werd
korfbal gedemonstreerd.
Scaldis nam in België het
initiatief tot oprichting
van de Belgische Korfbal-
bond. Er waren toen vijf
verenigingen: Scaldis,
Blauw-Wit, Brabo, Maccabi,
en A.K.C •• Scaldis werd
de eerste Belgische kam-
pioen in 1921-22 en be-
hield deze titel zes op-

eenvolgende jaren. Daarna
volgden andere klubs zoals
A.K.C., Riviera, Arbeiders,
Voorwaarts ••• , en in
1975-76 speelde Boeckenberg
kampioen.
Aarzel niet om met uw vrien
den of vriendinnen samen
deze nieuwe sport te leren.
Elke woensdagavond van . .
19.30 tot 21 uur in het
Universitair Sportcentrum
(oud gebOUW) zal je enorme
sportvreugde aan korfbal
beleven.

Tot woensdagavond,
Paul VAn Cauteren

SPORT

&



.". ..'----------------- ........---------------- .....,----~:: ..,. . -~ Als je ook eens wet wil doen •••
loop den 88ns lengs bij OIK[JIE
det is aen vzw. mat el. doel de
'bevordering ven tie meetschappe-
lijke integratie ven allaanateen-
den' (o ,e , mansen welk. in een
psychiatrisch9 inrichting verbl.-
ven. mentaal gehendikapten. ax-
gevangenen •••)
Wij werken vooral met studant.n-

L- ~.vrijwilligers, afgestuurden zonde
werk •••
Dit houdt in dat wij voortdurend
op zoak zijn near :
BEGELEIDERS die in een oikonde'
huis met 8en aantel alleenstaan-
den een thuis willen helpen op-
bouwen.
LEEFGROEPEN die ean k~r ter be-
schikking van oikonde willen stel-
len
Mensen die EKSTEBN willen MEEWER-
KEN vb. voor hulp van huishoude-
lijke taken. vervanging van beg.-
leiders. kontakt met alleenstaan-
den••

INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI
SOPRA DI OGNI SOSPETTO
(1970 - Italiö - van Elio Petri)

In 1972 heeft Elio Petri de aan-
dacht van critici en publiek ge-
kregen voor zijn in Cannes be-
kroonde La CLa88e Operaia va in
Paradi8o. een film over de klas-
sestrijd. .
Tussen de groep geängageerde I- ~
taliaanse cineasten. vormt Petri. 1
met Pietro Germi en Oamiano Oami- J
ani. een een eigen schakering ~
qua thema en qua vorm. r
Indagine of Onderzoek naar een ,
burger boven aLLe verdenking is
enerzijds een studie van de psy- ,
chologie van 2 individuen. een II"'I~ I" IV
politiekommissaris (Gian Maria I
Volonté) en zijn maltresse (Flo- 40

rinda Bolkenl r de vrouw tart de -Hl' l' .EI"I'!HIH.E"I~IE.ILeefgroepen die af en toe ean ka-
man. door steeds maar meer te 4J E Krol ti " " ~ p._C _S [B mer ter beschikking !·stellenvoor
vragen. wat de man er tenslotte I - mensen die voor korte tijd een
toe brengt zijn maltresse te ver- onderkomen zoeken. of voor e8n
moorden. Dit wordt het uitgangs- -gen als toevallig van de hand ge; gedetineerde welke met penitenti-
punt voor het onderzoek yan het daan. Tot de bewijzen van de air verlof is (max 3 degen)
systeem. Door zijn funktie - schuld van de kommisaris fla- Om je meer uitleg te leven over
kommissaris op qe dienst moorden grant worden... wat Dikonde wil en is en om ne te
kan de man onmogelijk verdacht In de vorm van een politiethril- gaan wat we voor mekaar bet.kenen,
zijn: zijn funktie laat dit niet Ier. gaat Petri op zoek naar de staan we je altijd greeg parsoon-
toe. Oe man zelf leidt het onder- oorzaken van het mislopen van de lijk te woord.
zoek. Als zijn medewerkers spo- huidige maatschappij. Kom eens langs op de RUELENSVEST
ren vinden die wijzen op de kom- ktob l T rbank 127 te HEVERLEE (deer i8 het
missaris. worden die aanwijzin- 19 0 er-zaa e sekretarieat van Oikonde) of bel
L -I!. eens naar het nUlllNtr016/229613.

Horizontaal.
1) zuurtegraad ) porrenkledings-
stuk) fakulteitenkonvent.
2) altaarstuk) snelle loop.
3) amerikaans bokser ) krambam-
bouli. 4) te realiseren) dwaze
figuur. 5) liturgische beker)
amerikaanse jongensnaam I

6) burgerlijk ingenieur) held uit
de griekse mythologie ) onzes in-
ziens. 7) vorige fakulteitsvoor-
zitter. 8) belangrijke bron van
inkomsten voor een fakulteitskring)
plaats. stad) totus tuus.
9) een beetje. akademische titel.
10) vroeger ) vordering ) muzika-
le wijs. 11) vorm van denken)
european space research organisa-
tion. 12) koppel) duidt aan met
een naam.

Onder deze ~itel ('PUZZLE' dus). publiceren
we in deze en volgende VETO's een (uitermate
interessant) denkspelletje. Oe bedoeling is
met de zeven (7) stukjes van het vierkant.
dat hiernaast staat afgedrukt. de figuur te
vormen die we iedere week opgeven. Je knipt
dus de stukje~ uit (of je tekent ze over en
knipt ze dan pas uit) en je maakt met alle
zeven (allemaal) deze week een mooie 5. de
5 van olifant of zo.

...film..... wegwijzer:
~ Sportkot heeft voortaan z'n
sekretariaat én kafaat op de
Naamsestraat 156 Leuven ~ En
dorstige studenten Rechten (en
anderen) vinden lafenis in de
"Garage" der Rechten. Park-
straat 29 Leuven.

OPLOSSING VORIG KRUISWOORDRAAOSEL

Vertikaal.
1) verbod van invoer) fabrikage
en verkoop. 2) uitroep ) vorm van
doen. 3) opdracht J deel van een
trap. 4) rektoraatsonderkomen )
senior (omgekeerd) J namelijk.
5) opslagplaats voor gedrukte wijs-
heden. 6) zijn (eng.) ) hogescho-
len. 7) eiland in de Middenland-
se Zee ) Leuvens studentenres-
taurant. 8J ingenieur (afkorting)
goelbruine verfstof. 9) opper-
vlaktemaat J desoxyribonucleina-
cid) hetzelfde. 10) vervolgens J

getuigschrift. 11) Belgische wa-
penfabriek) opwindende belevenis.
12)groente ) neusvocht.

OPLOSSING VOLGENDE KEER

PUZZLE

OPLOSSING VOLGENDE KEER



(HEDENOAAGSE APPETIJTS PROBLEMATIEK)

Nog geen 10000 j88r geleden
wordt de mens V8n voedselzoe-
ker een voedselproducent. die de
gr88n-en diersoorten zorgvuldig
kweekt en er de beste specimen
uitkiest om zo hun nuttige ei-
gensch8ppen steeds te verbeteren
Deze eerste vorm V8n biotechno-
logie heeft zich zeer 18nge tijd
81s tr8ditie voortgezet en geper-
fektioneerd.Zij is sinds Mendels
eerste inzichten in de erfelijk-
heid (+1865)met grote st8ppen
vooruit geg88n d88r men nu recht-
streeks in het genetische mech8-
nisme k8n ingrijpen en zo nieuwe
eigensch8ppen k8n 88nkweken(ver-
wering tegen ziekt. grotere pro-
duktie.88np8ssing 88n gemech8-
niseerd oogsten).
Intussen is een 8ndere metode
voor voedselverbetering ont-
wikkeld: kunstmest. scheikundige
insektenbestrijders.hormon81e
toevoeging e.8.technieken om
het voedsel te bewerken. Voor-
n8melijk tegenover deze verbe-
teringen st88n we erg sceptisch
en zonder direkt te willen (kun
nen)bewijzen d8t 811e scheikun-
dige toegevoegde produkten k8n-
ker verwekke •• zijn we erv8n o-
vertuigd d8t ze ongezond en ze-
ker niet onmisb88r zijn.
Dm suiker en brood zo wit(dus
rein)mogelijk te krijgen. worden
in de 19de eeuw bewerkingen be-
d8cht die v8nd88g nog gesofis-
tikeerder zijn. Voor de burgerij
V8n toen is het deftig V8n wit
brood te eten. dit om zich te on
derscheiden V8n het 18ndvolk
d8t gezond donker boerebrood
eet.V8nd88g zijn het voor81
ekonomische be18ngen die deze
wijze V8n mish8ndeling bevor-
deren. deer -~Jit~rn!lol-\leel-langQr
bew88rt.Weinigen weten echter
d8t met het bleken V8n de gr88n
korrel het volgende verloren
g88t:kiem(vitemine B en E).ei-
wit188g en huid188i(miner81e
zouten).Nu is dit buitengewoon
rijke 8fv81 meest8l verwerkt
in veevoerJop zo een m8nier le-
veren 7kg geinvesteerde gr88n-
eiwitten slechts 1kg vlees.P8r-
811el d88rmee verkeert iedereen
in de W88n d8t vlees noodz8ke-
lijkerwijze minstens eenm881 per
d8g gevreten moet worden.w8t het
dus tot een V8n de meest winst-
gevende produkten m88kt.Een mini
mum 88n vlees is inderd88d nodig
(vit.B12 komt slechts in vlees

isschien hou je gewoon niet V8n
w8ter. Misschien ger88k je 81 in
p8niek als je je blote grote teen
uitsteekt n88r een niet te klei-
ne p18S.
isschien ben je door je ouders

w8terschuw opgevoed. Eigen88rdig
hoeveel be18ng sommige ouders bv
88n 't vreemdet81en-onderricht
hechten. 't Is n8tuurlijk pr8k-
tisch 81s je "8U secoursl" kunt
roepen 81s je in de Seine ligtJ
m88r ergens denken wij nog 81tijd
dat zwemmen n6g pr8ktischer is.
isschien hou je gewoon niet van

je spiegelbeeld. Je hebt je b8d-
p8k 8angetrokken of je bikini. je
kijkt in de spiegel en mompelt
vertwijfeld: nee d8t k8n niet.
wma8r ben je wel zeker d8t het
niet k8n?
Er best88n nog altijd m8nnen en
vrouwen met een voorkeur voor
stevigheid.
Er best88n nog 8ltijd m8nnen en
vrouwen Met een uitgesproken
voorkeur voor het r8nke riet.
En hoe je het ook dr88it of
keert: vroeg of 188t moet jij het
van zo'n m8n of vro uw hebben.

voor en beschermt het lich88m te-
gen bloed8rmoede).maar de ~olos-
s81e hoeveelheden die in het
westen d8gelijkse kost zijn. over-
be18sten het org8nisme en leiden
tot overm8tige zuurvoming.Lo-
gischer wijze g88n er stemmen op
voor een m8tiger(r8tioneler)
vleesgebruik.minder gr88nver-
kwisting en een rechtv88rdiger
verdeling V8n de 81dus besp88rde
gr88nprodukten.Hier r8ken gezond
eten en soci881 ver8ntwoord eten
elk88r.
En is het niet fijn om met een
gerust geweten in een appel te
kunnen bijten en de eventuele
plekken of wormen erbij te nemen
in p188ts V8n hem te moeten W8S-
sen(w8t bitter weinig helpt) of
schillen(w88rdoor een vitaminen-
rijke laeg verloren g8at). On-
vermijdelijk is trouwens de im-
munisatie van veel insekten zodet
en steeds grovrere pe8rdemidde-
len moet gebruiken. Een buitenge-
woon harmloze en n8tuurlijke me-
tode besteat erin de sch8delijke
insekten door.8ndere insekten te
18ten vreten. In deze richting
wordt voor8l in Zwitser18nd en
eder18nd gezocht.Zo is de k8S-

spint met succes bestreden door
de roofmijt in komkomner-.toma-
ten-en bonenteelt,de witte vlieg
door de sluipwesp.

Deze eetrubriek zal hopelijk met
de regelmaat V8n een gezond klop-
pend h8rt verschijnen.ln volgende
afleveringen komen makrobiotiek.
veget8risme e.8. 88n bod,wordt de
toestand in Leuven onder ogen ge-
nomen.z81 zich de onvermijdelijk-
heid van een grondige en persoon-
lijke ment81iteitsver8ndering ver-
dedigd zien.en-w8nt dit is ten-
slotte de bedoeling-worden uit
enkele kookboeken gem8kkelijke.
smakelijke.verr8ssende recepten
voorgesteld.

isschien heb je een of ander fy-
siek gebrek, een fysieke h8ndi-
cap. Je hebt geleerd d88rmee te
leven. .
Leer er ook mee zwemmen.
Het w8ter dr8agt jeJ je lich8am
leeft n8genoeg zondr gewicht in
een ander. in een gen8diger me-
dium. Je zult zwe~nd anders
leven. vrijer.

Hoe d8n ook. bang. bedeesd. wa-
terschuw. te mager. te dik. met
een voet die niet meewil (nog niet)
of een 8rm die het niet doet •••
KOM. Kom n88r de CEFENSTONDE in
het plosb8d V8n onze unief. waar
ie. m8rie en M88ike je zullen

ontvangen en kundig begeleiden.
Misschien hebben ze op die 8vond
ook wel spiegel vrees gehad. toen
ze hun bikini's 88ntrokken. Al-
leen: zij zijn 't gewend ••• Jij
moet noe beginnen. Ma8r d88rvoor
is weinig vereist: je studenten-
kaart en ••• natuurlijk een aanwe-
zigheid in het zwe~8d: Sportkot
(in kelder) Tervuursevest 101. de
WOENSDAGAVONO V8n 17 tot 18 u.
20 oktober: eerste plons •••

er-e Oe Hert. N8amsesteenweg
236. Heverlee. tel.23.70.04

IVIT I
~~Q~§_!~_Q~IQ~~~

Werkgroep Oe Kege188r om 20h in de Munt (Volksd8ns)

& Werkgroep Fotogr8fie om 20.30h in Kultuurr88d. H.Geeststr. 90

& 50 j88r F8rm8Ceutik8 Lustrumweek • 17h : opening in AV0017 met le-
zing : 'Enkele snapshots uit de geschiedenis V8n de f8rm8cie'

Q!~~~§_!~_Q~IQ~g~

& 20h : 'Voorstelling V8n Wetswinkel' in V81k (kleine z881 beneden)

& 20h : Georges : TD F8rm8ceutik8

~.20h : Thierbr8u : TO V8n VTK

& Filmforum in Heverlee: Onderzoek over een burger om 19.45h. 22h
en 24h in Ter B8nk. Celestijnen188n. (Org. Kultuurr8ad)

& 20h in de Frederik Lintstr88t : Primitief 08nsen (org. Kultuurr8ad)

~~~~Q~§_?Q_Q~IQ~~

& Sportnamidd8g georg8niseerd door Farm8

& 15h : Oeb8t over werkloosheid en ekonomische krisis in H8ndelskot
10k881 02.29 (vroeger 212). org. Polek.

& 17h-16h : Zwemmen voor mensen met w8tervrees. Sportkot.

& 20h : Debat over Zuid-Afrika. Valk (Grote z881 beneden). org. AKZA

& 20.3Dh : K8yak + K8zimier Lux. (120-140BF). org. SKAL & Scoobidoo

~gg~Q~§-~!_Q~!Q~~
& 20h : Doop fkonomik8 in Thierbr8u

& 20.30h : Oi8-8vond van Speleo-klub en Alpinistenklub. Sportcentrum

& 20.30h : 08118 Bossiers en de Ben V8n der Lindengroep. Grote Au18
org. F8rma

& 20h-22h. ILO Tervuursevest 101. Oud gebouw. Kleine z881 : Werkgroep
B811et en Lichamelijke expressie (Kultuurr8ad) voor initi8tie.

& 20h : repitie V8n het Leuvens Universit8ir Koor in M8ri8 Theresia

& Mortier : C8ntus en gr8tis vat. org. Farm8.

& Studieweek-end van de IKOVE J N88r een derde wereldoorlog ?
(zie verder in dit b18d)

MAANDAG 25 OKTOBER

& Doop van Germ8ni8 in Thierbr8u

& Werkgroep Oe Kege188r om 20h in De Munt (Volksd8ns)

& Werkgroep Fotografie om 20.30h in Kultuurraad. H.Geeststr. 90

& Werkgroep Grafiek : lay-out en montage V8n Veto : doorlopend v8naf
14.00h tot woensdag ochtend 8.00h (warm aanbevolen)

DINSDAG 26 OKTOBER------------------
& 20h en 22.15h : Vertoning V8n "KAFR KASSEM" in Auditorium Ves811us.

10k8al 91.12. toegang 30BF.

& FILMFORUM : vertoning van 'Hugo en Jozefin' om 20.00h. 22 en 24h
Ter B8nk. Celestijnenlaan. Heverlee (Kultuurraad)

& 20h in de Fredrik Lintstraat. 35A. Werkgroep Primitief Dansen.

& 20h : Corso. TO van ekonomika.

& 20h : Handelskot V 03.02. (ingang nieuwe blok aan Vesaliusstr.)
"Cyclus Kritiek der politieke ekonomie" org. Polek

20.30. Grote Aula. Jesse Ballard Band. (80-10OBF)

& 20b. Handelskot V03.02. Cyclus Marxistische Ekonomie. org. Polek

& 17h •.Zwemmen voor mensen net w8tervrees. Sportkot.

EdenJ19.55uur Police python 357.
22.30uur:P8rtnerruil.

Studio:13.30 - 20uur:Fantasia
15.30 - 24uur:Clockwork

orange.
16uur:T8xi driver.
22uur:D1e plötz11che e1n-
samkeit des Konrad Steiner.

Vit8:18 - 22uur: Oe blonde val-
strik.

20 - 24uur: Ten little indi

Rex:doorlopend van 14 - 20.30uur.
Nu hebben we alles gezien.

Lovanium:18.30 - 20.30uur: Het
land der vergeten mon-
sters.
22.30uur:Voor een h8nd-
vol dol18rs.

Forum:14 - 20.30uurJOe wet van
de haat.

23uur: Het bordeel van m8-
daMe Claude.

a


