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"Demofvta.:ti.e" .u hU. meut m-U-
fvuuJLte en vell.lvta.c.hte «lOOM uU.
'4 menóen wooMenóc.Ita-t.
OVell.de hel.e aa.ltdkloot, van .unJu,
tot ltec.hU, van ItOOM tot zu,.,Ul
staan. 4taten en menóen ef.ka.aIt om
de Olten md. ltiln ec.hte demolvta.t.ie,
hoewel. de .6y.6temen m<.jlenvell.uU.
el.ka.aJz. Ugg en .

Wat komt zO-<-eU nu doen .in Veto?
De l.aa.t.6teu..'eken,hl de maJtge van
de .6tucUebewr..zC'JtahUe,.u de d-U-
ku.6.6.i.eOvell. de demolvta..t..Uc.he 0"-
gan-Uaû.e van Ivungen ook aan
bod gekomC'Jt.
Dat .u geen aktueel. pltobteem, dat
nu eell.4taan de oppell.vtakte komt;
:Ujdenó de l.aa.t.6tejl1lten .u hU.
ew ondeM'eII.pdat wet bij .iedell.e
akt.ie teil. 4pJta.kewaltdt gebltac.ht,
uj hU. dan eeltdeltb.i.nnenókamell.4.
De a6gel.open weken UJeltd eIt .in ew
aantal Ivung C'JItu,.,Ul eIt 0veIt ge-
pnaat; weIlden eIt pam6te.tten 06
'10ta'.6 ItOndgedeel.d, weItd eIt MeII.-
ovelt VOOltVeto een aJr..t.i.kel..inge-
teveltd.
opvaUC'Jtd hl de d-UkU4.6.i.U Is wet.
hd. 6eä dat de be-tMlzkenen Uc.ll
<.n hU. zwe.u. weltken om de forr-e
le kant van de demo~c.he 0"-
gan-Uaû.e tot Ln de punt ju te
egel.en; eIt walUit dan gegoo.<.d mU.

nc.eltdelthedl ..
n

nu ee.1'UI1alt(hlj ,
1.1.'(>. kwmen 01t.6 Md. van de .óu/Jwk.
ontdoen dat eIt t~veel. eneJtg.ie
UJoltdt gepompt .in cUt I1.6pekt,en
.t~wei.n.ig nagedac.ht woltdt ovelt
hU. inhoudel1j 11. I1.6pektvan de
()ltgru1-ÜJaû.e van de IvWtgweltlWtg.
HU. bel.anglt.ijk.6te aan de klt.ing-
weJt1U.ng.u dat eII. geu.:e/l.h;t woltdt
VOOlten doolt een gIWe.p 4tudelt.tC'Jli
ZOIUe-t kan je hU. boelije but
opdoeken en moet .ie.delteenmaalt
.ind.iv.<.dueet ujn e.igen boontju
doppen.

Ve be.trulglt.ijlute I1.6pektenvan
een IvWtgLI.'eltk.htg ujn de infor-
matie en de ekt1viteit; en cUe
.twee mou.en nu eenmaal. 4amen
gaan, ande11.4geltl1l1k je neJtgenó.
Hoe cUe ..i.n60!tmat.ie doo.6pel.en .u
eC'Jtrutdeltpaalt mouwen. üe xot:
nu toe geb.'l.U..i.ket.ijke me-thodC'Jl
(algemene veJtgadelt.ing, .in601tma-
tie .in de [aaen, klt.ingbtad, pam-
6lu. ... 1 hebben mt..6.6c.IUenlOOt
aan u.tta.Itde .ingebou. en moge.Ujk
mou.en eIt nog andelte wegen ge-
vo nd C'JtWOM('Jt i maM je Ut ook
nog md. hU. 6enomeen dat een
pak 4tuden.ten n.iu. een.6 de mou-
te doen om z..i.c.hte ruen .in601t-
elten, 06 übelthaupt uc.h nelt-

genó .ieU van (dUlt6t) aantItek-
ken 1c.61L. I1ItÜket MeItnI1I1.6tl.
En daan. zat ook nog hMd (wet-
Uc.lLt hU. hMd.6tl aan gell.'eI!.k.t
oeten waMen.
Wat de .in60Jtma.t.ie be.tILe6t,ujn
ptann.ing en .t.im.ing onol1.t:beelt-
Ujk: je mod. de menóen de fuut.6
gevC'JlkC'Jlt1-ÜJvan zaken te ne-
men en een 4:ttutdpu.nt .te lUezen.
Je moU. ze de nocU..gelijd daan-
toe hleden. Maalt.cUe .in60!tmat.ie-
tijd mag ook n.iu. aanslepen;
dan wkee.'L je dat de akt.ie,
IAXlaJIJI.Ond gwt601tmeeltd woltdt, v
«tttelt.t06 he.temaat .in hU. «ttteIt.

a. de .üt6o, meden de but-U.6.in-
gen tot a.k.t.iegenomen waMen. En
nu komen we I1I1Jle.en de.Uk.a.a.t
punt: wie neemt cUe but-U.6.ing.
Oe geiUgende weg .in de óakut.tu-
ten butaa.t e,Wl dat cUt doon. de
atgemene veJtgadelLÓlg (een hlj-
eenkom.6t waaItOp atle klt.ingteden
LLli:fJenocU..gdujn) gebeUJt.tiH.ielt
gaan de poppen arut hU. da.1!.6C'JI:
hoe gltOot moet d,(.e A.V. z.ijn 0
getcU.g te kunnen 4te.mmen. H.<.e.It-
op gaan we 'u&. in, «nn.t eIt ujn
zovele 60ltmUl.u al.6 eII. klt.ingen
uj n.
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Oe volgende .teIut 4taat telt fuku.6.6.ie.
Het ujlt pell.4oonlijke bedenk.ingen van .iemand van de Soc..iate Raad ovelt en
.in veltband met de a.k.:ti.e I!.ond de ~tud.iebe.Ultzen.Veel. menóeJt, ook. .in de
Sodate Raad, zuUen het eIt n.iet mee eenó ujlt. Eltdat .u e..igenlijk een
goUe zaak.
Het .u de l.aa.t.6tetijd heltha.atde.Ujk gebleken, onden: meelt op de Iteda.k-
:Ue van Veto, dat eIt een zekelte 4c.lt!tOomheell.4t om kontJtovelt.6.iël.e~tand-
punten .in te nemen. Heel. lOOt 4tudenteJt kltu.ipenac.htelt hun 4c.htUj6mac.lUne
met de VJtaag: hoe moet .ik 4c.h1t.ijven opdat ..i.edelteelthet ell.meeeenó zou
ujn, hoe ben .ik l!.epll.uentat.ie6fEen .tek.6tUXUUt .iedelte.en 'het mee eenó .u
krul natuUltUjk. be.te.lt n.i.et guc.hlLeve.nL'JOl!.den,.u oveltbocU..g en meutat ook
onteu bl1l1lt.
Een veJtuä .tn.tell.u.6ruttelteL'JeItkw<.jze.u eelt4.tandpunt .innemen, een men.ing
veltkoncU..gen. Met een 4tandpunt van Lemand .u niet .iedelteenhU. a p!t.iolLi
eenói eIt kan op gelteageeltdwaMen, eIt kan een polem.iek.06 een d-UkU4ûe
on.t.6taan en op cUe man.ielt kunnen n.ieuwe. geuc.ltUpu.n.ten gelOOnnen waMC'Jl
- .u dat geen ge/tml1Jt-Ume?Wat "Jt.e.pll.uentat.ie6".u hooltt thu.u .in Vell.4ta-
gen van ve.JtgadelLÓtgC'Jtenz. N.iet hl een kILrutt, omdat het n.iemand .inteItM-
4eelt.t.Wat Jtepll.uen.ta.t.ie.6L«, en dU4 doolt ..i.edelteC'Jlgeweten, moet .n.ie.t
enó op 4c.1l11Á.6tguteld uonden, EJt ujlt e.igenUjk. maalt .twee Moltten tek-
ten. TC'JIeell.4teteluten d,(.e .inóo!tmat.iebevatten, 6eäenk~ oveltbll.en-

gen, en cUe zees je om .ieU meelt OVell.een be.paatd oltdeltWe.ltp aan de weet
te komen - ook. zo 'n tek.6ten ujn ovetUgenó 1l00U objek..t.ie6 - en ten .twee
de .tek.6ten cUe 4.tandpu.nten bevatten, cUe Pell.4oonUjk.e men.ingen 06 gevoe-
ten.6 tot uUdJtukk.ing bll.engen UXUUt de tezell.het at dan n.iet eC'Jt.6mee kan
ujn .. Behatve tek.6ten waMen eIt .in Leuven gltOte hoeveelheden votgektad
pap.ieJt ge6ablt.ic.eeltd.
(En deze ..i.nle.icUng mag al.6 :lJA.'eedee.dUolt.iaat van cUt nummell.I1I1JIUen
waMen. 11vd/l.)

grond gekomen. In de
eiten zijn er aktie-

ees en vergederingen geweest
waerop het woord gevoerd werd door
steeds weer dezelfde groep akt1e-
ve on ge~ngageerde mensen. Het ak-
t1ekomitee heeft enkele gesleegde
prikakties gedaan. Mear de vreag
is of de grote mBssa van de stu-
denten zich ooit helemaal bij de
ektie betrokken heeft gevoeld. Is
het niet weer een aktie ven een
voorhoede geweest. over de hoof-
den ven de studenten heen, en dus
eigenlijk in de merge?
Als de ektie tot dusver niet bijs-
ter geslaagd meg heten. dan zijn
daar oorzeken voor. Binnen tien
jaar zullen sociologen de oorzaken
voor de huidige 'apethie' bij de
studenten 'wetenscheppelijk ver-
entwoord' -hoewel- Ban de wereld
ond doen. maar dear hebben wij

nu niks ean. (En binnen Uen jeer
zullen wij weer met endere dingen
bezig zijn waar de SOCiologen dan
over twintig jaar hun ~etenschep-
pelijk licht over zullen leten
schijnen.) We moeten dus probe-
ren zelf iets zinnigs over die
oorzeken te zeggen.
isschien heeft het ektiekomitee

niet góed gewerkt. ze hebben bij-
voorbeeld de mogelijkheid die ze
met die extre-Veto (nr.S) geboden
werd absoluut niet gebruikt: die
Veto was te laat. het werk ereen
was blijven liggen enzovoort. De
kwaliteit was bovendien belebberd.
De vreeg of het ektiekomitee alle
mogelijkheden om de grote massa
te orgeniseren uitgeput heoft is
gerechtvaardigd. en het antwoord
op die vraeg is m.i. nee.
Mear dat is maar een aspekt van
de zeak. en wearschijnlijk niet
het belangrijkste. De 'epethie van
de studenten' is geen Leuvens en
zelfs geen Belgisch verschijnsel.
Dat wordt bijvoorbeeld goillus-
treerd door de akties rond de

1

'Hochschulrahmengesetz' 1n de BRD.
t héeft zware implikat

voor ~lle studenten. bijvoorbeeld
doordet ze nu gedwongen worden ef
te studeren op vier jaar. waar het
gemiddelde op dit moment zes jeer
tot zes jear en helf is. De meeste
studenten vindon die vier jaar ge-
woon onmogelijk, zelfs de stud en-
tenorgenisaties van de CDU hebben
zich ertegen uitgesproken. maar
DE AKTIE KOMT NIET VAN OE GROND.
Een spreker ven de ASTA (soort A.
S.R.) ven Kiel zegt det "de nodi-
ge etmosfeer voor een staking er
niet is" (Der Spiegel 28.11.77).

Oe studentenrovolte ven het einde
ven de jeren '60 is ontstaen van-
uit de kritiek op en de efwijzing
van de Westerse meatschappij. De
studenten hadden het vertrouwen in
de zogenaemde "Westerse demokratie"
verloren. Maar ze hedden. of meen-
den te hebben. een alternatief. Det
was het Marxisme. de marxistische
school. Die generetie van studenten
meSnde dat het mogelijk wes de meat·
schappij te verenderen en beter te

en. en grote groepen dachten da
op een of andere manier met behulp
ven het Merxisme te kunnen doen.
Intussen is gebleken det die mBet-
schappij niet zo verenderbaar is.
en ook het geloof in het Marxisme
heeft flinke deuken gekregen.
Voorbeelden daarvan zijn de "nieuwe
filosofen" in Frenkrijk -"het is de
plicht van de filosofie te verhi
ren dat een idee die ooit eens een
kritische idee geweest is. het Merx
isme. een monopolie of een staats-
godsdienst wordt. barbaars. en bloe
diger als het Christendom van de in
quisitieJ"- en een werk als det van
Kolakowsk1. dat in de herfst nog de
belangrijke "Friedenspreis des deut
schen Bûchhandels" gekregen heeft.
Zowel de nieuwe filosofen als Kole-
kowski zijn ex-maolsten. stelinis·
ten overigens.
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veJlvolg van p. 1
Het marxisme als systeem is voor de
huidige generatie van studenten niet
meer wat het voor de vorige was. oo~
het geloof in de veranderbaarheid
is afgenomen. De huidige generatie
studenten is een generatie zonder
ideologie. zonder toekomstperspec-
tief. zonder hoop. De 'Resignation'
biedt alleen maar in schijn enig
soelaas.
Behalve een ideologisch vakuOm is
er ook een politiek vakuOm. De mees-
te politieke studentenbewegingen
zijn ongeloofwaardiger geworden.
Dat heeft ook de marxistische stu-
dentenorganisaties getroffen. Voor
een gedeelte ten gevolge van het
boven beschreven verschijnsel. maar
zeker ook omdat ze zich niet geloof-
waardig hebben weten te m6ken. (O-
verigens. het marxisme komt veelal
tot de mensen als een praxis. voor
ze de theorie bestudeerd hebben.
Zo zou je kunnen zeggen dat het
marxisme door marxistische organisa-
ties ongeloofwaardig gemaakt is.)
Er zijn geen ~tudentenorganisaties
meer die voor meer dan kleine fra~-
ties van de studenten attraktief
zijn. Alleen gezelligheidsvereni-
gingen zoals de Universitaire Paro-
chie lijken nog enige werfkracht te
bezitten.

Het is misplaatst zich te koeste-
ren in het gl,lrieuze verleden van
de revolte. We leven in een maat-
schappij in krisi~. En de moei-

DE A.S.R:-BEGROTING '78

lijkheden zullen waarschijnlijk
alleen maar toenemen. Het kapi-
taal zal nog lange tijd steeds
meer 'Verwertungsschwierigkei-
ten' krijgen. de werkloosheid is
struktureel en zal nog lange tijd
blijven toenemen. Het leger van
werklo~en zal blijven groeien en
alle lagen van de werkende bevol-
king zullen door verproletarise-
ring getroffen worden. Wie nog
werk heeft zal onder scherpere
druk staan. Het probleem van het
tekort aan energie is nog lang

niet opgelost.
In deze situatie is de strijd aan
de universiteit meer dan ooit
noodzakelijk. De alternatieven
voor de kernenergie moeten aan
de universiteit ontwikkeld wor-
den, de universiteit moet de
methodische arsenalen om de kri-
sis te bestrijden leveren. En
dat kan alleen door de strijd van
de studenten.
De band tussen wetenschap en maat-
schappij is meer dan ooit nood-
zakel1.1k

VOOR DE KOMMA
Alle goede intenties ten spij~ is het onmogelijk een werking uit te
bouwen zonder de finandiJle middelen. Dit geldt ook voor de studenten-

rking.
VOOl' haar IJerking ontvangt de unief toelagen van reqer-inqeueqe, Deze
zijn bedoeld voor de akademische sektor (onderwijs), voor onderzoek en
voor de Sociale Sektor. Onder de Sociale Sektor vaLlen zoweL hui8ves-
tina. voeding, medische zorg alc de .•. algemene werking van de Dtude~

ociaal, kultureel, sportvlak.
Aan de KULeuven wordt do studentenwer7<ing gocentraUseelvi door de ALg~
meno Studentenraad (A.S.R. als je wil), het overkoepelende studentenor-
gaan. Jaarlijks ontvangt zij, voor haar centrale werking en voor de
werking van do raden, een toelage van de Raad voor Studentenvoorzieni~
gen, die de SociaLe Sektor beheert.

In de eerste maanden van elk aka-
demiejaar moet de A.S.R. aan de
Raad voor Studentenvoorzieningen
een begroting voorleggen; een be-
groting die van toepassing is
voor het volgende burgerlijk
jaar (zo wordt er nu eenmaal be-
toelaagd). Deze begroting omvat
de eigen inkOMsten. de voorziene
uitgaven en de subsidie die van
de Raad voor Studentenvoorzienin-

INKOMSTE
1. eigen inkomsten
2. toelagen a. werking

b. personeel

gen wordt gevraagd om inkomsten
en uitgaven in evenwicht te heb-
ben.
Naast de centrale uitgaven (voor
huisvesting 't Stuc, uitrustings-
materiaal, personeel .•• ) wordt in
de A.S.R.-begroting ook de toela-
gen aan de raden en studentenor-
ganisaties ingevoegd.
Voor 1978 ziet de A.S.R. 'begro-
ting er als volgt uit:

956.550
3.565.100
2.533.600

6.098.700
a.:laa ••• ClD

TOTAAL 7.055.250
UITGAVEN
3. gebouwonkosten
4. nutsvoorzieningen
5. werkingskosten a. centraal

b. toelage ISOL
Kringraad
r.ultuurraad
Sociale Raad
Sportraad
studentenorganis.
studentenakties

6. aankoop goederen
7. uitrustingsmateriaal
8. personeelskosten

Hoewel de Raad voor Studentenvoor-
.zieningen genoegen neemt met bo-
venstaand overzicht, zal enige
Uitleg welkom zijn voor de leek.
1. De eigen inkomsten bevatten

vooral de huurgelden van de
studentenkamers op de 3de ver-
dieping ("'t Kopstuc") van 't
Stuc, energiebijdragen van de
organisaties die gebruik maken
van de animatiezaal in 't Stuc
en inkomsten van de stencildienst.

973.000
130.550

266.600
136.000
330.000
852.6 ,0
547.100
330.000
400.000
10.000

2.882.350
297.350
160.000

2.533.600-=••• ;;;•••
TOTAAL 7.055.250

2. de toelagen komen, zoals ge-
zegd van de Raad voor Studen-

tenvoorzieningen.
3. het kost een aardie duitje om

't Stuc (dat. behalve de 3de
verdieping voor de studenten o-
penstaat) verlicht. verwarmd en
proper te houden.
4. sekretariaatskosten: postze-

gels. telefoon, bureelmateri-
aal, onderh~ud typmachines e.d.

5a.de A.S.R. als centraal orgaan
heeft gelden ter beschikking

voor centrale aktiviteiten (cfr.
onderwijsveertiendaagse vorig
jaar), voor de druk van Veto
(waarvan de onkosten echter op-
niouw binnenkomen via abonnomon-
cn); do A.S.R. schiot öok de

huurgelden van universitaire lo-
kalen voor studentenorganisaties
voor (deze organisaties betalen
achteraf aan de A.S.R. terug).
5b.de A.S.R. subsidieert enkel

het verschil tussen inkomsten
en uitgaven van de raden; de ra-
den hebben nl. ook eigen inkom-
sten.
Studentenorganisaties kunnen op
basis van bepaalde kriteria in
aanmer~ing komen voor subsidies
van de A .. R.; voor 1978 zullen
er dat waarschijnlijk 19 zijn. De
subsidies zelf worden toegekend
o.b.v. een aantal kriteria en ver-
del1nr:ssleutel.
Aktiekomitees (cfr. studiebeurzen)
kunne~ beroep doen op subsidies.
6. in 't Stuc worden heel wat

vuilniszakken, borstels, em-
mers. blikken. WC-papier .d. ge-
(ver)bruikt. Daarnaast slikken
de stencildiensten (t Stuc en ~o-
ciale Raad) per jaar ongeveer 6
ton papier.
7. Typmachines, stencilmachines

worden door de A.S·.R. aange-
kocht(en onderhouden; ze worden
verdeeld over de sekretariaten
van de raden.

OFFSETDIENST SOCIALE RAAD
SOCiale Raad beschikt over een
offsetdienst. die drukwerken op
DinA4 formaat (kursussen, pam-
fletten ••) kan verwerken.
De dienst wil in de eerste plaats
kursussen verwerken; vandaar de
prijzen:
kursussen: 0,45 fr per blad recto,

0.55 fr per blad recto-
verso;

dit op voorwaarde dat de kring de
kursus verkoopt aan (maximum) 0,50
fr per blad recto of 0,60 fr per
blad recto-verso.
Andere drukwerken: 0,60 fr recto
en 0,70 fr. recto-verso.
Aanvragen moeten wel tijdig inge-
diend worden.·2 _

De kleine speelruimte die er op
dit ogenblik nog is voor alter-
natieve wetenschapsbeöefening is
van levensbelang.
De strijd voor een demokratische
universiteit moet doorgaan. an-
ders is het te laat.
De aanval op de studiebeurzen is,
na jaren van (schijn-)demokrati-
sering een test. In hoeverre wil-
len de studenten hun demokratische
verworvenheden behouden. We staan
voor de keuze: demokratische uni-
versiteit (de studiebeurzen zijn
daar maar een element van), of te-
rug naar de ~lite-universiteit.
Er moet nagedacht en gediskus-
sieerd worden over de situatie
van de studentenbeweging op dit
moment. Maar tegelijkertijd moet
de aanval op de studiebeurzen
afgeslagen worden ook.

Op 14 december betogen we in Brus-
sel om garanties te eisen van Rae-
maekers en Michel. Het is nodig
van die demonstratie een demon-
stratie van eensgezindheid te ma-
ken. Om te laten blijken dat wij
een demokratische oDiversiteit
willen. Om te laten blijken dat
de studentenbeweging nog niet dood
is.
Tegelijkertijd moeten we er eens
over nadenken hoe het in de toeh
komst moet. waar we naartoe wille

8. Voorzover we weten is de A.S.
R. de enige studentenorganisa-

tie in het Vlaamse (Belgische?)
land dat personeel (·vrijgestel-
den") tewerk stelt; dit werd in-
gevoerd om het vele praktische
werk dat or- voor een studenten-
werking is, op te vangen en om
enige kontinuI~eit in de werk1n
te verzekeren. Met de personeels-
kosten worden 2 "ull time en 5
half time personeelsleden betaald.
Een fulltime ontvangt 141 fr netto
per uur, een halftime de helft
(aangepast aan de indexstijging).
Ongeveer de helft van de perso~
neelskosten gaat naar werknemers-
bijdragen, werkgeversbijdragen.
verzekering, de dienst die de be-
rekeningen maakt.

Gezien de inflatie de laatste ja-
ren stijgt de begroting van de
A.S.R. elk jaar wat; samen met
dit fenomeen plus de nieuwe huis-
vesting in 't Stuc en van Sociale
Raad ginp de totale begroting van
de A.S.R. voor 78 ~lt 2 miljoen
omhoog t.o.V. 77.
Is het verantwoord? Daarvoor wordt
gerekend op de medewerking van de
hele studentenwereld van de KULeu-
ven • Oe Raad voor' Studentenvoor-
zieningen gaf haar vertrouwen en
keurde de ingediende A.S.R.-begro-
Ung goed.

Op Sociale Raad kunnen ook foto-
kopies gemaakt worden aan 2fr.
Inlichtingen en aanvragen aan:

Sociale Raad
's Meiersstraat 5
016/23.85.75 •



RA(AR)MAEKERS· BELEIDSNOTA
Al tijdens de zomerse komkommertijd beloofde de kersverse Minister van
N8tionale Opvoeding in de herfst het Parlement een nota omtrent zijn
visie op het te voeren onderwijsbeleid voor te leggen.
En 8lthans deze belofte is Ramaekers nagekomen. En zo hoort het ook,
ook voor een minister !
Via-via kregen we een exemplaar van stuk nr. 74 - Nederlandstalige
Cultuurraad, zitting 18 oktober 1977 - in handen.
Dinsdag 22 november 11. heeft de Minister daarover een hoekje van de
wijde sluier opgelicht - wat men noemt een persconferentie houden !

In het 23 bladzijden tellende geschrift laat het 'schoolhoofd' achter-
eenvolgens het 8a4~ond~j~, het Secun~ Ond~j~, het 8ijzond~
Ond~j~, de P.M.S.-c~, het Pedagog~ch Hog~ Ond~j~, het Ho-
g~ Ond~j~, het Wet~ch.o.ppeU.jk Ond~oek, het TeweJl.1u,teLUng~be-
l.ud, de Log~ü.ehe PJtObl.emen,het depalLt.eme.n.tN.O. en een ve/l.tl.YLtlA)Ool!.d
p~onewbe1.Ud aan bod k«''''len.Een hele boterhem dus I
Wij richten ons in het onderstaende vnl. tot wat geschreven werd aan-
geande het Hoger Onderwijs - zonder evenwel de overige themata een min
der be18ngrijke rol te wille~ toewijzen.

In de ~uding beschouwt de Mi~ stemvolume, intonatie, uitspraak,
nis ter ' het onderwij s en de op- persoonlij kheidsstrul .tuur - alle
voeding (als een dienst van en maal geschiktheden waarmee bij
voor de gemeenschap) als een het beoordelen van de studiön -
recht voor allen waarbij de ge- achteraf - zal rekening gehouden
meensehap de plicht heeft elk worden. '
lid door een passende begelei-
ding maximale kansen op ontplooi
ing te bieden. '
, Oe uitgaven,' zo vervolgt hij,
, moeten zodanig bepaald worden
dat doeltreffendheid en optima-
le aanwending van de beschikba-
re middelen gepaard gaan met een
oede werking van de inrichting

en met een verdere democratise-
ring ven het onderwijs.'

En wat is de visie van de Minis
ter op het Hog~ Ond~j~ ?

Belangrijk voor hem is de verde
re integratie van alle onderwijs
vormen van ·eenzelfde niveau maar
daervoor is het nodig mogelijk-
heden te scheppen voor ' het uit
stellen van de definitieve stu-
diekeuz8, een permanente bege-
leiding, het zich heroriHnteren,
het ontwikkelen van een continu
opvoedingsproces '.
De opleiding moet daartoe in

n opgesplitst-worden
- een eerste die naar polyvalen

ie leidt;
- een tweede die specialisatie

en vervolmaking verstrekt.
"Permanente vorming" ziet hij
bij dit alles als een noodzake-
lijk onderdeel van het RIobale
onderwijssysteem.

Wat het Pedagog~ch Hog~ Ond~
Luij~ betreft wenst de Minister
de opleiding van de leerkrachten
te herdenken en dit binnen de
huidige opleidingsduur van 2 j.
Wel moet er een permanente bege
leiding tijdens de beroepsuit-
oefening voorzien worden.
Oe opleiding zal plaats vinden
in Hogere Pedagogische Institu-
ten, beperkt in aantal omwille
ven het hoog niveau dat nage-
streefd wordt.
Voor de toegang tot de studies
werd een document ontworpen dat
bij de inschrijving door de stu
denten ondertekend moet worden.
, Hiermee wordt beoogd de stu-
denten vooraf in ·te lichten over
de bijzondere geschiktheden van
een leerkracht - o.m. wat betreft

de kwantitatieve ontwik-
zijn tijd wel gehad heeft
dringend nodig aandacht

te besteden aan een meer kwali-
tatieve verbeterinl van het H.O.
Oe Minister houdt « .n. volgende
plannen in zijn achterhoofd :
- er wordt een Hoge Raad voo~
het Un-<.v~~ Ond~j~ op-
gericht, waarin alle geledingen
op een democratische wijze zul-
len vertegenwoordigd zijn. Ueze
Hoge R8ad kan voorstellen i.v.m.
de organisatie, de financiering,
de coördinatie, de rationalise-
ring en samenwerking van de uni-
versitaire instellingen ter ad-
vies aan de Minister overmaken.
- de examencommissies van de
Staat voor het U.O.· zullen-uitge-
breid worden en versterkt tot een
Open Un-<.v~UU.t.

In elke universitaire instelling
zal een "Regionaal Begeleidings-
bureau" instaan voor de pedagogi-
sche en wetenschappelijke begelei
ding van de kandidaten.
- verouderde universitaire struc-
turen zoals de Acad~che Raad,
de schots»; de -ÓUl:tUu;ten, de,i,n-
.t~6ac.uU.tWte c.~ en de l.e~-
~.toe1.e.nzullen afgeschaft worden.
In de plaats daarvan zullen depar'
tementen opgericht worden.
In de loopbaan van het onderwij-
zend personeel zal een zekere hi-
erarchie ingebouwd worden (docent
hoogleraar, gewoon hoogleraar)
met minimaal te eerbiedigen ter-
mijnen en eventueel een contin-
gentering.
- voor de Rijksuniversiteiten zal
een nieuw v~kiez.btg~~twe1. voor
de voordracht .an rector en vice-
rector worden voorgesteld. Oe mi-
nister hoopt daarmee pijnlijke en
moeilijke verkiezingen te kunnen
vermijden (Gent~ Antwerpen).
- het onderscheid tussen we.t.te-
Ujke (06 a.cad~che) e.n we.te.n-
~c.h.o.ppeU.jkeg~en zal verdwij-
nen. Oe traditionele examenpro-
gramma's worden vervangen door 'n
systeem van ge.tuig~~6ten waar-
binnen meer diversiteit mogelijk
wordt. Het nieuwe systeem - dat
de toegekende graden zoveel als
mogelijk uniform wil maken - moet
ook toelaten de studieduur van
sommige richtingen 'in te korten'
- de sedert 1929 bestaande rege-
ling voor de agg~ega.ü.eH.S.O.
zal aangepast worden. Ze nd, r ver-
lenging van de opleiding, wil de
Minister een verbetering van de
lerarenopleiding door het sterker
beklemtonen van de 'practische'
vorming en door het richten van
de theorie op de concrete onder-
wijssituatie.
- maatregelen zullen getroffen
worden-om de samenwerking tussen
de dJUe Antw~~e wUv~~e
~~.te1.l..btgente concretiseren en
te bevorderen en dit vnl. via het
overdragen van een aantal beslis-
singsbevoegdheden aan een gemeen-
schappelijk orgaan.
- het ~~exa.men - dat toe
gang tot het H.O. verleent - zal
worden afgeschaft.
, In plaats daarvan wordt NIET
gedacht aan de invoering van een
numerus clausus, maar aan de or-
ganisatie van een ruime en tege-
lijk nauwkeurige voorlichting o-
ver de huidige stand en de te ver
wachten evolutie van de beroeps-
mogelijkheden, ter oriöntering van
de toekomsti~e studenten.
Voorts kan de toelating tot de
unief afhankelijk worden gemaakt
van een voo~b~Udend ~emMt~,
dat de eerste kandidatuur vooraf
gaat en dat eveneens tot doel
heeft de student te (her)oriönte
ren. Dit zal dan wel een diep-
gaande reorganisatie van alle
vormen van hoger onQerwijs vergen
- de universiteiten moeten ook in
de gelegenheid gesteld worden hun

EERSTE"AARSONTHAAL •••
ZONDER HOSTESSEN
In de meeste kringen is het al weer ver achter de rug ... dat bonte

allegaartje van ludieke en meer ernstige introductieactiviteiten.
Van langsom meer wordt er door de praesidia meer en meer belang gehecht
8an een vlotte, degelijke en plezante opvang van hun nieuwkomers ... en
daarom is het hen niet te veel er danig wat krachten, tijd en geld in
te steken.
Het enthousiasme was niet gering •.. de opkomst en de medewerking van
de eerstejaars ruim voldoende ... en achteraf zullen de meesten wel min
of meer tevreden geweest zijn - de enkele schoonheidsfoutjes niet te na
gesproken.
Maar dat is allemaal eigenlijk niet zo belan$rijk ... de enige bedoeling
was de eerstejaars op een aangename en leerrijke wijze kennis te laten
nalen met de verscheidene aspecten van het leven van een Leuvens student
.•. hen een stukje te leren thuiskomen in dat grootse, anonieme rader-
wer~ dat de universitaire wereld toch wel is.

Op 4 en 28 november kwamen we met een of andere manier mee aan de
een aantal facultaire onthaalver- introductieperiode.
antwoordelijken samen ••. wat na- Een speciaal ontha81bladJ infor-
kaarten over wat voorbij is en matieve vergaderingen vanwege 't
zoeken naar nog beter voor volgend praesidium, de monitoren en prof-
jaar. fen, rondleiding door faculteits-
Om een wat meer globaal zicht te gebouwen en stad in groepjes, een
krijgen op de onthaalwerking, ver bosspel, een doop, een cantus, of
zochten we de verantwoordelijken avondmalen bij ouderejaars op kot"
een onthaalfiche in te vullen. samen volksdansen of naar de Zoe-

te Waters wandelen ... allemaal
Gemiddeld over 19 kringen werden activiteiten die er mochten zijn.
ongeveer 80 % der eerstejaars be- Van het Vice-Rectoraat kregen 18
reikt bij de onthaalactiviteiten.

3 Ruim 500 oUderejaar.,erkten op v~vol.g: p. 4

hele onderwijsactiviteit te ver-
beteren. Pedagog~che ~.tLuü.ebu..-
~ea.u..'~ zullen moeten zoeken naar
concrete vernieuwingsmogelijkhe-
den van onderwijs en evaluatie.
- er moet gezorgd worden voor de
stabiliteit van betrekking van
het Wet~ch.o.ppeU.jk P~onee1.
en voor een duidelijk statuut van
de Acad~che Uehenhu..üen dat
hen een welomlijnde autonomie toe
kent.
- de universiteiten hebben ook
een ü~tv~ene.nde .ta.a.k te ver-
vullen) vand88r de nood aan samen
werking met openbare machten en
industriöle en economische struc-
turen.
- de nood aan bijscholing, na-
scholing en omschakeling zullen
zich meer en meer laten gevoelen.
Kansen om po~.twUv~~e op-
l.Udinge.n te organiseren moeten
aangeboden worden.
- samenwerking en overleg tussen
universiteiten en alle andere vor
men van hoger onderwijs moet be-
vorderd worden. Als koepel zal
een V~te Raad voO~ Hog~ Ond~-
~j~ samengesteld worden zodat
eindelijk werk kan gemaakt worden
van reöle overbruggingsmogelijk-
heden.
- , teneinde de nodige rationali-
satiemaatregelen te kunnen tref-
fen in het Hog~ Ond~j~ van
het Ko~e Type zullen de besteen-
de afdelingen onderzocht worden
op de specifieke economische be-
hoeften en zullen daaruit de no-
dige conclusies getrokken worden.

Maandag 5 decembep LL. maakte
~ni8tep Ramaekep8 zijn Voo~nt-
well.pvan wet to« h~voJtming van
het ~eg,(.mevan het .toekennen van
de Acad~che GJtadenbekend.
De Raad van Beheer van elk« :m,'-
ver8iteit wordt daarovep cm ad-
vie8 gevraagd (voop 20/1/78).
Waarovep handelt dit voorontwerp?
- een univer8itaire in8telling
kan enkeL nog 8tudierichtingen
organi8eren die leiden tot acade-
mi8che graden.
- een 8tudent kan niet meer dan
tueemaal. in eenzel-fdeW1iver8itai
re in8teLling of in ver8chiLlende
in8tellingen inge8chreven worden
voor cur8u88en .•• voorbereidend
tot een examen van de eer8te of
de tweede cycLu8. Het Tri88en i8
du8 niet meer mogeLijk.
- de minimum8tudieduur voor ge-
nee8kunde bedraagt 3 jaar voor
de eer8te cycLus en teven8 3 jaar
voor de tweede cycLu8. Na 6 jaar
ben je dU8 huiearte en TTK1fl je de
practijk in. Voop het behalen
van een tite l: van dokter i8 nog
een8 3 jaar opleiding verei8t.
- de huidige Burgerlijke Ingeni-
eur8 zuLlen voortaan na hun 5 -ja
rige opLeiding de titeL van Licen
tiaat in de Toegepa8te Weten8chap
pen mogen dragen. SZecht8 na een
aantaL jaren-8peciali8atie beko-
men zij terug hun huidige titel.

jo liben8
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kringen daar samen zowat 130.000
fr. aan subsidie voor.

Alhoewel dit alles bij de eerste-
jaars erg positief overkomt, zit
men in de faculteiten toch nog
met enkele wensen.
De opvang en begeleiding moet

wat meer gespreid worden en in de
loop van het jaar doorgezet wor-
den. Er is nood aan meer indivi-
duele en/of (kleine) groepenbege-
leiding.
Een aangepaste vorming van de be

geleiders zelf dringt zich meer
en meer op. Tegelijkertijd is een
betere coördinatie tussen de fa-
culteiten onderling en de univer-
sitaire opvangdiensten wenselijk.
Het onthaal nu loopt te stroef;

de begeleiders ontbreekt het vaak
aan speelse, creatieve ideeän om
de eerstejaars echt goed te ontha-
len.

Wat zijn onze opties voor volgend
jaar ?
In een aantal faculteiten komen
ook studenten uit andere unie s
de licenties binnengewaaid ... en
voor hen moet er volgend jaar ook
een of andere vorm van opvang voor
zien worden.
Aan de academische overheid zal

7nde faculteit
De doop in Land 'uw zal maar
klein bier geweest zijn als je
hoort wat er óver die van de
Ve~en in Gent verteld wordt.
Daar moet het bepaald dierlijk
aan toe gegaan zijn als de Gent-
se Kinemaa~tualiteiten het niet
aangewezen vindt het stukje film
over deze bestialiteiten uit te
zenden.

u, de La.ndboUW6.tudenten gaan
flink door met het uithalen van
llerlei grappen. De Belgische

vlag - gestolen op de dag van
de; Dynastie, fooi ! - 1s weer
terug tot groot jolijt van een
aantal hereboeren. Maar och, wat
meer leven in het boerenkot kan
nooit kwaad !

Sommige faculteiten hebben geen
tijd meer voor lolletjes •.. daar
is het menens.
In Economie werd onlangs een A.V.
belegd om over eXBMengrieven en
voor-exenen te praten. 100 man
was er ... niet genoeg •.. prae-
sidiun en onderwijswerkgroep erg
boos ... kwaaie brief aan alle
studenten ... volgende A.V. 400
koppen. r,aar als ze zich daar
telkens kwaad voor moeten maken,
dan hebben er dra een paar een

ILLICH
EN HET MEDISCH BEDRI'-'F
Meer en meer worden mensen ziek staan worden als je 'ze ziet als

door een slechte behandeling van één aspect van de overheersing
de arts. Is dit een symptoom van van de destructieve productiewij
een ov~rgetechnologi8eerde geneea ze over de maatschappij, van het
kunde. radikaal monopolie dat ze heeft'.

Hiermee bedoelt hij in de eerste
plaats dat we op een punt komen
waar de technologie niet altijd
meer aan haar doelstellingen vol
doet. Ze bekomt nl. het omgekeer
de resultaat: de arts bv. ge-
neest niet meer, maar maakt de
mensen 'ziek. Zo ook leidt m
taire defensie uiteindelijk. tot
zelfvernietiging; een overmaat
van informatie in de scholen tot
onverschilligheid
Ten tweede ziet Illich - als oor
zaak - de groeiende alleenheer-
schappij van de technologie. In
de geneeskunde vinden we dit te-
rug in de medikalisering of het
toenemend vat krijgen van de me-
dische technologie op het da~e-
lijk.s leven.
We moeten dus eerst onderzoek.en
wat de oorzaak van dit monopolie
is, alvorens op de medikalisering
in te gaan.

gevraagd worden voldoende tijd en
geld vrij te maken voor het ont-
haal (we denken aan een ganse in-
troductieweek, aan een paar vrije
dagen voor eerstejaarsweek-ends).
Volgend jaar moet er zeker wat

voorzien worden voor de begelei-
ding van de onthaal verantwoorde-
lijken. Bv. een voorbereidend w.e.
waar ook de coördinatie van de
verschillende onthaalprogramma's
kan plaats vinden.

Er werd voorgesteld om - indien
en daar waar nodig - naast de fa-
cultaire initiatieven ook een cen-
traal geleid activiteitenaanbod te
voorzien waaruit elkeen kan kiezen
volgend eigen interesse en tijds-
besteding.
Laatst bekeken we bij de Dienst

voor Studie-Advies een viertal
video-programma's, handelend over
de "stad Leuven, het portret van d
traditonele student, de actuele u-
niversitaire situatie en de studen
tenvoorzienin~en."
wegens-het korte tijdsbestek za-
gen we slechts een paar fragmen-
ten telkens. Doch.dit was voldoen
de om ons ervan te overtuigen der
gelijke producties te gebruiken
bij het eerstejaarsonthaal; nog
interessanter zou zijn een monta
ge te maken met fragmenten uit
de vier filmpjes. Als we er dan
nog een gespreksleidraad aan kun
ne toevoegen, hebben we wederom
een bruikbaar en nuttig instru-
ment bij.
Moeizaam maar zeker werken we
verder aan de uitbouw van een
nog beter welkom voor de nieuw
kamers aan onze universiteit.

Kringraad -
Onthaalwerkgroep

Ook G~ is naarstig aan het
werk rond een statuut over actie-
voeren. Zij wil zoveel mogelijk
studenten zich laten uitspreken
over de nood aan en de zin van
actie - en dit via een enquête.
Doch, tot op heden is men er nog
niet tot een vergelijk gekomen -
binnen W. & L. - met de andere
faculteitskringen.

Het heen en weer geschrijf over
hot gezondheidsbeleid blijft
boeiend om volgen. Verledon week
trachtte Medica. haar standpunten
wat kracht bij te zetten door de
studenten op te roepen massaal
aanwezig te zijn bij de Facul- aan.
teitsraad ... allé. dat waren ze Prof. CLara (Kindergeneeskunde,
toch van plan. Misschien hebben Antwerpen) staafde dit met aller
de verklaringen van Minister Ra- lei gegevens uit de medische lit
maekers maandag 11. daar een of teratuur. Het blijkt dat de ge-
andere draai aan gegeven. neeskunde in bepaalde gevallen

Hun confraters van Mordicus - nutteloos is : Mexaform bv. is
socio-medische werkgroep van RUG een medikament waarvan - na 25
9ene~kund~.tudenten - anderzijds jaar algemeen verbruik - werd
hebben de strijd aangevat tegen aangetoond dat ze niet actief is
de farmaceutische industrie. In tegen de aangeduide kwalen.
een motie aan Minister Ohoare Erger nog, de geneeskunde wordt
bepleiten zij de afbouw van het soms schadelijk : een onderzoek
ruim 2 miljard bedragende recla- in 1974 in de USA toonde o.m.
mebudget . Aangezien ze ook onaf aan dat 2,38 miljoen nutteloze
hankelij k willen staan van de operaties werden verricht wat re Daarvoor zette Van Bladel de drom
farma-industrie, ve~erpen zij sulteerde in 11.900 doden. peltheorie van Illich uiteen.

I h t V R G elke medewerking van studenten Deze iatrogenese doet zelfs In de geschiedenis van de techno-
knl e •. T doen ze het veel aan medische beurzen. binnen de medische wereld vragen logie ziet hij twee drempels.
zaimer ~an. ijdens vakantie in Iets waar Medica-Leuven nog niet rijzen. Onlangs behandelden de Beneden de eerste drempel is men
w ~ser ~nd leer~en ze de refe- aan toe is. maar dat is een ander Antwerpse Geneeskundige dagen volledig op eigen krachten aange-
ren ums ennen.' n dachten ze. verhaal I het thema "iatrogene ziekteleer". wezen. Die drempel is overschre-
waarom dat ook niet eens in onze· den wanneer men instrumenten gaat
faculteit geprobeerd. Het is maar goed dat binnenkort gebruiken om tegenover de wereld
Onderwerp daarvoor was een sta- vakantie is voor de V.T.K.'~ - te staan.
t_ut_~nwijz!g~ng':Ia~ru1t_.!:esl!ltee~ of moeten we nu a_l_"L1centia_~en _ De tweede drempel wordt dan over-
de dat - vooraleer een actie of Toegepaste Wetenschappen schrij- schreden wanneer enkel nog die
sta~ing kan doorgaan - minstens ven"? - als je ziet wat een pro- "heterenome productie" bestaat en
30 ~ van de ingeschreven studen- gramme die jongens ( en ook wel het zelfstandig handelen on de
ten - via stemming in de jaren - de weinige meisjes) in twee we- achtergrond geraakt. Konkreet be-
zich daarvoor moet uitspreKen. ken moeten afwerken. Niet dat ze tekent dit voor geneeskunde: ter
Terstond trok de sociale raadaf- weldra examens hebben. neen. wel wijl je tussen de twee drempel
gevaardigde zich terug. een" TK-sjantant. een mosselsou- de keuze hebt je griep door je~
u. dat is niet zo erg vergele- per. een 24 uren-loopmarathon.een zelf of door de dokter te genezen.

ken met de situatie in ~~. Barbar~bal. een cantus en ••. een word je boven die tweede drempel
Daar is het ganse praesidium revue . Voor mij alleen die re- alle initiatief verboden. De dok-
ontslagnemend • Aanleiding daar- vue. die is altijd wel van kwali- Ivan Illich heeft er een verkla- ter zegt wanneer je ziek bent en
toe was een woelige redactiever- teit en dan verneem ik daar wel ring voor gezocht in zijn boek hij zal je ook genezen.
gadering waarbij KVHV-geschiede- wat over hetgeen reeds plaats had. Het Medische Bedrijf. Zijn theo- Deze monopolisatie wreekt zich in
nis (en ook wel een beetje de Oe laatste tijd beginnen anders rie bundelt in ieder geval heel een technische, sociale en kultu-
groep der Verontruste Historici) heel wat faculteiten hun "cultu- wat fêite~ ûit het dagelijks 1e- rele kontraproductiviteit. In de
niet akkoord ging met het niet- rele werking" wat op te vijzelen. ven. Volgens Illich is iatrogene geneeskunde vinden we dit resp.
opnemen van twee artikels. ge- Tenminste als we dat kunnen meten se slechts de top van een ijsberg terug in de iatrogenese.
schreven door eerstgenoemde. aan het aantal aanvragen voor de en een aanwijzing van een evolu- In de inleiding gaven we reeds en
Een open kringwergadering zal animatiezaal in 't STUC. Korte- tie die zich ook op andere maat- kele voorbeelden die Prof. Clara
zich weldra moeten uitspreken lings zal G~ er haar revue schappelijke terreinen afspeelt. aanhaalde. Die duiden op een tech
over haar vet rouwen in het be- laten doorgaan. We hopen maar dat D---s" B'ad l ( d t nische kontraproductiviteit. Maarc,~, .an ~ e re ac eur Kul-
stuur van de kring. Het is net het taalkundigen waard zal zijn I tuurleven) startte zijn inleidin ook op sociaal vlak zien we dit
als bij de grote mensen in het met it 11. Illi g verschijnsel. Door de monopolisa-
parlement I '~, een u spraa van ch : D'-- ..!. . 4 de iatrogenese ",,'alleen ver- v~vo.(.9: p. 7

hartinfarct.

Ik geloof dat hiermee de kern uit
gedrukt is waarover de avond Il-
lich~ arts en samenleving handel-
de - woensdag 9 november 11. - en
die door ruim 300 man gevolgd
werd.

Dit letterlijk z1ekmaken door
de dokter wordt in de mediac
litteratuur iatrogenese genoemd.
Het neemt belangwekkende vormen
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kunsarten
pi~rr~ bensusen

"Een gitarist en banjospeler van formaat
die gemakkelijk het peil van Jansch, Ren-
bourn en Grossman haalt", beamen de folkre-
scensenten. Pierre Bensusan, 20 jaar oud,
genoot een klassieke opleiding op piano,
maar al vlug nam hij de akoestische gitaar
ter hand en wijdde zich na zijn middelbare
studies volledig aan de muziek.
In het begin speelde hij vooral Amerikaanse
en Franse luisterliedjes tot hij bekoord
werd door de gitaarklanken van Jansch, Ren-
bourn enz., zodat hij het folkwereldje bin-
nen duikelde en de eerste folkklubs van Pa-
rijs afschuimde met allerhande folkgenres
in blue-Erass en new-orleans groepjes.
adien ging hij meer en meer solo spelen

tot hij zjjn professioneel debuut maakte
inIiIt-deAmerikaanse banjospeiêr B11l Ke1th.
a enkele toernees kwam in 75 zijn plaat

uit "Pres de Paris" die in juni 76 hem de
Grand Prix du disque op het 20ste festival
van Montreux opleverde v66r de Chieftains.
Deze onderscheiding bezorgde hem grote be-
kendheid en vele toernees in Ierland, Schot-
land, Duitsland enz.
Oe muziek die hij nu brengt heeft dus aller-
hande invloeden ondergaan, van traditionele
Amerikaanse muziek tot de originele Europe-
se ( Schots, Iers, Bretoens, Frans) weet hij
op een fijnzinnige manier in gitaarklanken
om te zetten en bovendien zingt hij daarbij
nog een aardig stukje,wat zijn optredens
heel aangenaam maakt. Ondertussen is er al
een tweede plaat van hem op de markt "Pierre
Bensusan 2" Cezame.

De klassieke muziek raakt in onmin. Zij vertoeft
in de "betere wereld" van smoking en schitterende
jurken. Zij is het tijdverdrijf van de burgerij.
Zij is niet relevant, zij is konservatief, zij is
niet kreatief, zij is steriel. Kortom, zij is de
burgelijkheid zelve. Zegt men. Men kan echter
geenszins ontkennen dat deze muziek geen waarde
heeft en geen materie zou zijn voor kreativiteit.
Aldus loopt men het gevaar voor bovengenoemde uit-
spraken het kind met het badwater weg te gooien.
Hoe komt het dan zo ver? Treft ons geen schuld?
Doen wij wel iets om deze muziek uit haar kaste
te halen?
Het is immers zo dat jong talent hier pas Kan
doorbreken wanneer zij de weg van de bur2eli1kheid
inslaat:-Een middel tot doorbraak was het geven
van huiskonserten bij rijke lui,die een clown_ no-
dig hadden voor hun drinkpartij en zich daardoor
nog maar eens geaffirmeerd voelden in hun -(meest
al) pseudo-kultureel intellectualisme.
Andre middelen zijn de wedstrijden ( pro civitate,
Koningin Elisabeth) waar de musici als prooi wor-
den beschouwd van hen die een week daarvoor de
paardenkoersen bijwoonden. Andre middelen zijn
er nagenoeg niet voorhanden. 't Stuc wil hjer~an
iets doen door deze musici een kans te geven zich
uit hun keurslijf los te rukken, door ze te laten
optreden in een andere atmosfeer dan deze waar Z9

gewoonlijk toe verplicht worden.
Laat ons hopen dat hierdoor de klassieke muziek,
zowel voor de musici, als voor onszelf, een beet-
je voor onszelf van aanschijn verandert.
prograrrrna:
Hilde DE NEEF: (fluit), Loeiliet, Roy, Bartok.
Michel Wagemans: (piano), Maes, Granados, Ravel.
Dirk DE HERTOGH: (gitaar), Bach, Dowland, Villa
Lobos.
Eric ROBBERECHT: (viool), Veracini, Poot, de Fal-

• I la.mUSJe 20.30 u.: woensdag 14, in 't Stuc.minimal
In samenwerking met BRT-2 omroep Brabant orga-
niseert Kultuurraad op 21 december een konsert
onder de titel " MINIMAL MUS IC "
Uitvoerders zijn de Nederlander Harry Sparnaay,
wonderkind van de basklarinet en de Duitser
Michaäl Fahrer,perkussie en elektronioa.
Maar eerst een woordje over die Nieuwe Ameri-
kaanse stijlrichting:"Minimal music".
Onder deze muziek bundelt men doorgaans de werken
van de komponisten La Mounte Young,Terry Riley,
Phil Glass en Steve Reich.
Deze mensen beweren meestal dat het nieuwe van
hun muziek zich uit in het radikaal en langdu-
rig uitwerken van één muzikaal gegeven.In andere
muzieksoorten zijn legio voorbeelden te vinden .
van langdurige konsentratie op één gegeven.Denk
aan de soul-muziek of de jazz-rock en niet te
vergeten: vele soorten volksmuziek.
Een ander aspekt van de Minimal Music is het feit
dat zij opnieuw het probleem een. de orde heeft
gesteld van de verhouding tussen komponist (kon-
septies) ,uitvoerende musikus (produktie) en pu-
bliek (konsument).Voor komponisten als Reich en

Pro eiuitat~

Glass is het een pri~cip~ dat zij schrijven voor
musici waarmee zij een permanente en/of nauwe,uwe
samenwerking hebben.Meestel maken zij zelf deel
uit van het ensemble.
Het programma nu,dat de 21ste gespeeld wordt door
Harry Sparnaay (basklarinet + tape) bestaat uit-
sluitend uit werken die op deze Minimal Music ge-
baseerd zijn of erdoor gelnspireerd zijn.Hun pro-
gramma is internationaal en vrij recent.
Ton de Leeuw: Mountains (1977 Nederland)
Michael Fahrer: Minimal (1977 Belgische kreatie -

Duitsland)
Karel Goeyvaerts: You'll never be alone any more

(1975 Belgiä - wordt in vol-
strekt donkere zaal uitgevoerd)

Al deze werken zijn speciaal voor de uitvoerder
Harry Sparnaay geschreven en worden op een ver-
bluffend originele manier op de basklarinet gere-
aliseerd.
Zoals reeds gezegd wordt dot konsert opgenomen in
't Stuc door BRT 2 Omroep Brabant en uitgezonden
op in Muziek uit de Kosmos (10.00 - 11.40u)
Toegangsprijs: 60,- (steunkaarten) en 80,-.



donderdag 15 ",aandag 1~",aandag 11
20.00 u.en 22.30 u.: Film: AGUIRRE,
in 't Stuc. Org. Kultuu-raad en Kwam. (40,60l

20.00 u: Film: OE DUBBELE DAG,
in aud. Ves. Org. Isol en Bevrijdingsfilms,
(40,-) -

Voorstelling van Leuvens buurtwerk m.m.v.
SOkelo, buurthuis 't Lampeke, Heso e.t!!.
(gee~ inf. i.v.m. uur en plaats)

J

20.00 u.: lichtbeelden; Film: CUef\ SI? (wat
gebeurde en gebeurt er in Cuba?)Prof. E.
Stas,
in Wijsb. en Lett. 8e. verd. Org. Verontrus-
te Historici.

20.00 u.: WAT IS MYSTIEK, door Paul
Mommeerts,(prof. aan de Ufsia, fil.,
theoloog, doet. in de godsd.wet.)
in het Maria-Theresiacol., kleine aula.

20.00 u.: Film: ERITREA, SEUL CONTRE LES
GRANDS, van Gerard Chaliaud. Paneel: iemand
van het komitee en getuigenissen van een Bel-
gisch geneesheer over revolutie en volksge-
zondheid,
in Elcker-Ik, Blijde Inkomst$traat 115.0rg.
Internationale Solidariteit.

20.00 u.: Oe Nieuwe Brug, vormingsvergadering.
In 't Stuc.

20.00 u.: CUba-avond,op
de 8e verd. v. Wijsb.
en Lett.
Org. verontruste
toriei,
Zie l4egwijzer. 20.30 u.: Film: HITCHCOCK,

in 't Stuc. Org. Kultuurraad.

20.00 u.: Toneel: Othello, W. Shakespeare,
NS,
in de stadsSChouwburg.

u.: KREA-AVOND BIOLOGIE,
Stuc.

u.: AIB vergadering,
Stuc.

20.00 u.:
evue VTK,
_n de stadsschouw-
burg, 70,- tot 150,-

20.00 u , : De
in 't Stuc.

20.30 u.: 10 jaar koor

Elckerlyc +

instrumentaal .ensemble
o.l.v. L. Freund,
in de begijnhofker

zo. 00 u.: F!lm :

20.00 u.: Revue
van Genr.~anse - Studenten-

dIn.dag 13

u.en 22.15 u.: Film: Sacco e Vanzet-
ti, in Studentenhome

Ter Bank, Celest.laan,
Heverlee. Org. Kultuur-
raad en de Heverleese

ringen, 40,-

20.00 u.: Toneel: Othello,
W. Shakespeare, KNS, in de
stadsschouwburg.

20.00 u.: Voorstelling van ak-
tiviteiten v. WERKGROEP VERBA-

ZING, in de Half Maart Gal.,
Half Maartstr. 17. Org. Werkgr.

Verbazing. Zie Wegwijzer.

20.00 u.: Kursus grondbeleid door
prof. Geert Bekaert,
in Elcker-Ik. Org. Elcker-Ik. Zie

egwijzer.

20.15 u.: MARC GYSELEN i.v.
m. homo-erotiek en zelfreali
satte.
Org. LSWH, tn Mte Tree
ZIE Wegwijzer.

20.01..1u.:
Revue VTK,
In de stadsschouw-
:Jrg, 70,- tot 150,-

20.30 u: Folk: PIERRE BENSUSA ..,
in 't Stuc. Org. Kultuurraad.40,60,-

20.00 u. en 22.35u.: Film: AGUIRRE,
in Studentenhome Ter Bank, Heverlee (Celes-
tijnenlaan). Org. Kultuurraad en de Hever-
leese Kringen. 40,-

20.30 u.: Jazz: KEYHOLE, CONSPIRATION, BIG
BAND,
in de jazz zolder v. d. Blauwe Schuit. Org.
de Blauwe Schuit.

20.15 u.: Klassiek konsert: SIGISWALD KUY-
EN [barokviool, viola da gamba) ROBERT KOH-
EN (clavecimbel) met werken van Bach, Cou-

perin en Mozt!!rt,
Org. Europakring, 80,-100,-ln de Grote Aula.

20.00 u.: MARXISTISCHE ECONOMIE,
in hande~sinstituut, 10k. 02.04.0rg. Pole~.

\Noen.dag 1...



in de kleine A~18. Org.

16.00 u. tot 1130 u. SOCIOL. THEORIE ..,
in Oe Molen, Celestijnenlaan 131 3030 Heverl.
(lags de DijIe, tss. kasteel Arenb. en Cel.
laan. Org. Werkgroep Wetenschapskritiek.

20.30 u.: Klassiek Konsert: PRO CIVITATE
LAUREATEN piano, gitaar, viool, fluit,
in 't Stuc. Dra. Kultuurraad en Kwam.4o-60

Org. Polo".
20.00 u.: AIS vonmingsvergadering,

Stuc.

14.00 u.: Film en debat:
in aud. Ves. Org. oAF.

20.00 u.: KVS
in 't Stuc.

Benefietavond t.v.v. OE LEUVENSE PERS:
Bevrijdingspersagentschap, Leuvense stads-
rant Het Dijlepaard, Leuvense Oopkrant,

m.m.v. ALFRED DEN OUOEN EN CHRISTINE, OAVE
EVANS, FUNERAL BAND e.a.,
in ALMA 11, 80,- 100,- org. SkaI.

woan.dag .21

20.00 u.: MAR-
XISTISCHE ECONO-
MIE, in handels-
ot, 10k. 02.04.

ORG. POLEK.

20.00 u.: Spree~-
beurt: Lade Claes
in de Valk 00.11
(of 00.27) Org.
,)AKUL._ .

•00 u , : De ver-
loren eer van Ka-
tharina Blum, in
de stadsschouw-
burg.

20.00 u.: MARXISTISCHE ECONOMIE,
in handelskot, 10k. 02.04. Org. Polek.

20.30 u.:Kerstkonsert: door het instrumen-
taal ensemble van het LE~~ENSINSTITUUT,
in de concertzaal v.h. Lemmensinstituut, 100,
70.

20.30 u.: KONSERT MET DE BRT: Hedendaagse mu-
ziek: kosmische muziek: Minimal Musik: MICHA-
EL FAHRER (perkussie, elektronika) en HARRY
SPARNAAY (basklarinet)

u: Ballet: FIESTA GITANA,
stadsschouwburg.

12.00 u.: Klas-
aiek konsert:

~~UL VAN WALLE-
~HEM,fluit, SUZAN-
E MILOONIAN,harp,
in wijsb. en Lett.

20.15 u.: Toneel:
SIZWE SANS! IS DOOD
van Athol Fugard,
door BKT (Dirk BUY-
se en Ronnie Commissaris)
in 't Kersouwke.

Dag van de thuislozen:
Org. oikonde, de andere
Film en sxs i ,

rstspel door de leerling
conservatorium Le~ven,

r van Kessel-Lo,
ha zaai ·van ret Leuvense stad-

20.00 u.: AIS stud.
in 't Stuc.

14.00 u.: Film: LA SA-

LAMANDRE, in de Valk.
16.00 u.: Peneelgesprek met Tony Peters(crimin.), Piet
van Thuinen ('t S8S, Betekom ) e.a.
21.00 u.: Benefiet8vond: m.m.v. OELLA BOSIERS, KAZ.
LUX. en BIEN SERVI, LIEVF.N, TROJAANS PAARD, POPPENTHEATER STEKELBEES,
JAN DE WILDE e.a.

huis.

15.00 u.: P
een hondj
uit Sint Ni
in 't
20.00 U.:
ANTORU
in Pro

verhaal van
Ennek.e-Pennek.e,

donderdagJ~
20.00 u.: AIB stud.
in 't Stuc.

20.00 u.: Film: THE GREAT DICTATOR (Charlie
Cha~lin),
in "de Vroenk", Jozef Pierrestraat, Kessel-
Lo, 30,- (leden) 50,-. Org. De werkgroep
NFillem begodtN van j.h. Grams.

COLLEGIUM

, 50,-



saCCD e
venzztf

a de revolutie in Rusland en de moord op de
tsarenfamilie vreest men in de Verenigde Sta-
ten eveneens een groei van de linkse beweging:
p 15 april 1920 werd een overval gepleegd op

een schoenfabriek te ~outh-Braintree in de Ame-
rikaanse staat Massachusetts, waarbij twee men-
sen werden gedood. Nicola Sacco, schoenmaker,
en Bartolomeo Vanzetti, vishandelaar, -beide
Italiaanse inwijkeli~gen- worden ervan beschul-
digd de overval te hebben gepleegd. De Ameri-
kaanse overheid wil een afschrikwekkend voor-
beeld stellen, temeer omdat alle linkse orga-
nisaties in de hele wereld partij voor de be-
klaagden kiezen. Voor het gerecht blijken een
anarchistisch pamflet, gevonden in de zakken
van Sacco, het feit dat beiden Rewapend waren
en de herkenning door getuigen van beide man-
nen voldoende om hen ter dood te voordelen.
Vragen tot proces herziening worden afgewezen,
genadeverzoeken geweigerd. Op 22 augustus 1927
sterven beide op de elektrische stoel.

Oe geängageerde verfilming door de Italiaan
Giuliano Montaldo van het proces tegen Sacco
en Vanzetti, blijkt opnieuw felle emotionele
gevoelens bij de toeschouwers te kunnen oproe-
pen, waartoe het ontroerende spel van Gian-
Marie Volonté en Riccardo Cucciolla als beide
beklaagden en de sterke regie een belangrijke
bijdrage leveren. Knap en functioneel in deze
film is het afwisselend gebruik, dat de regie
van de kleur en het zwart-wit heeft gemaakt.
an men zonder voorbehoud waardering hebben

voor het werk van Montaldo als dramatisering
van een historisch:gegeven, met de juistheid
en objectiviteit in historische zin, die de
film pretendeert, is het anders gesteld.
De kombinatie van politiek en spektakel, van
objektiviteit en pamflet , van emotie en histo-
rische werkelijkheid die Mnnt~ldo voortdurend
betracht, groeit niet tot een zinvol geheel,
omdat hij zich te veel koncentreert op de twee
hoofdfiguren, en te weinig op de mensen en fi-
guren
gebeurtenissen die ermee in betrekking stoncen.
Indien Montaldo met zijn begin- en eindbeelden
wil suggereren dat onverdraagzaamheid leidt
tot wettelijke moord, dan moet hij dat in de
beelden die ertussen zitten niet alleen tonen
maar ook bewijzen. Een biografische filmdocu
mentaire is de film dus niet. Hetgeen geens
zins afbreuk doet aan de dramatische en fil-
mische kwaliteiten van dit werk.

•equnre
Werner Herzog voert Don Lope de Aguirre ten to-
nele, een Spaans edelman die deel uitmaakte van
de expeditie van Pizzaro en-op zoek gaat naar-
het verloren rijk El Dorado. Oe tocht werd ech-
ter nooit uitgevoerd, wel door Werner Herzog,
en dan nog in beeld. De film is sterk lineair
opgebouwd en doet je kijken tot het einde. Het
hittige tropische oerwoud is nooit weg. Aguirre
wordt gedreven door de illusie van de macht,
kracht en bezit als kompensatie voor de mense-
lijke sterfelijkheid. Je voelt Aguirre als de
dood op je afkomen. Wat drijft de bijna onnen-
selijke Aguirre tot zulke zinloze expeditie:
zw~kzinnigheid, grootheidswaanzin, de jacht
op rijkdom? De grens tussen werkelijkheid en
fantasie vervaagt, wat de film een speciaal
suggestieve kracht geeft. In erg moeilijke om-
standigheden gefilmd. blijft de film erg soepel
met vele travellings rond het vlot waarop zich
alles afspeelt. Klaus Kinski is regelrecht
groots als Aguirre. Is een toneelspeler dan
toch de beste acteur voor een film? Hij is de
verpersoonlijking van het niets ontziend mense-
lijk "streven". Denk- en kijkstof te over. De
muziek is even sfeerzwanger als de beelden.
Een monument.

FILM
in 't stuc

de dubbele
dag

Dit is de eerste produktie van het "Internatio-
nal Women's Film Projekt". Het is een film over
en door vrouwen.Oe film wil een historische en
wetenschappelijke analyse geven over de levens-
omstandigheden van de arbeidende vrouw in Latijns
Amerika. Vrouwen zijn daar (ook?)helaas goed om
kinderen groot te brengen, te koken, te wassen.
Deze traditioneel vrouwelijke rol heeft nog
steeds sterke wortels in het hedendaagse Latijns
Amerika.De film geeft niet alleen uitgebreide
informatie, hij werkt ook provocerend i.v.m. de
strijd voor gelijke rechten voor man en vrouw.
Hij wordt ook opengetrokkendoor een analogie
te schetsen met de (elke) uitbuiting op wereld-
vlak.Inspiratie voor feministen allerhande (aller
landen?). Verenigen maar. Lovende persartikels
waren niet van de lucht: "een overtuigend femini-
stisch dokument, dat de komplekse hindernissen
wil aantonen voor een volledige vrouwelijke
emancipatie in alle sektoren, ook dje waar de
mannelijke superioriteit het grootst is.
Rode draad: "Politiek en feminisme zijn niet
onverenigbaar!"
Het superbe lied 'Mujer' op het eind van de film
doet je de kriebels krijgen.

hifthcnck
• We zitten hier gezellig te praten en misschien
ligt er wel een bom onder deze tafel.Ons gesprek
is heel gewoonIer gebeurt niets speCiaals en op-
een ..: boem, een ontplo-'fing.;iet publiek is ver-

rast,maar voor het dat was, heeft men het een
doodgewone scène vertoond, waarin niets bij-
zonders gebeurde. Onderzoeken wij nu de suspense.
De bom ligt onder de tafel en het publiek weet
het, waarschijnlijk omdat het de anarchist gezien
heeft die hem daar neerlegde.Het publiek weet dat
de bom om één uur zal ontploffen en het weet dat
het nu kwart voor één is - er hangt Ben uurwerk
in het dekor - lhetzelfde banale gesprek wordt
eensklaps interessant,omdat het publiek deel heef
Aan de scène. De lust bekruipt hen de personages
op het scherm toe te roepen:"jullie moeten niet
zo'n onbenullige zaken vertellen,er ligt een bom
onder de tafel,die over enkele minuten zal ont-
ploffen." In het eerste geval heeft men het
publiek op het ogenblik van de ontploffing vijf-
tien sekonden geschonken vol ontzetting,in het
tweede bezorgt men het vijftien minuten vol
suspense ••• De terreur wordt geboren uit de ver-
rassing, de suspense uit het gewaarschuwde be-
wustzijn."
" Le cinéma selon Hitchcock" - P.Truffaut.
De film die vertoond wordt dateert van 1940
en is Hitchcock's tweede Amerikaanse film.
et Poreign Correspondent begeeft~Hitch-

cock zich op een voor hem vertrouwd terrein.
Het werd geschreven volgens een patroon dat men
vaak bij Hitchcock zal terugvinden: een achter-
volger wordt op zijn beurt achtervolgd.Oe film
is doorspekt met sensationele stunts,zoals het
slot,met zijn fantastische opnamen die schijnbaar
genomen werden vanuit een vliegtuig dat in het
water stort en zinkt. Oe vergezochte story over
de speurtocht door een Amerikaans joernalist,
die op zoek is naar een naZi-misdadiger en in
Londen en Nederland zal belanden,bezat een pro-
pagandistische inslag: een waarschuwing voor
Amerika zich niet afzijdig te houden van wat er
omging in Europa.Oe film beantwoordt zeker aan
Hitchcocks voorschrift dat een film wel on-
waarschijnlijk mag zijn,maar nooit banaal.
Een absolute aanrader voor zij die houden van
een thriller.

vrg&jazz
Jazz is nooit de lieveling geweest van het
grote publiek. Veel mensen komen nooit aan
jazz toe, laat staan dat ze er naar luiste-
ren. Inderdaad, deze muziek is in se lang
niet altijd toegankelijk voor iedereen. Een
ideale kennismaking met jazz is dan ook een
live-optreden. Zo word~jeLop een prettige
manier als 't ware er toe gedwongen er echt
naar te luisteren. Voor de verspreiding van
jazz, zijn de konserten dus erg belangrijk.
Ook in Belgiê heeft men dit aangevoeld en is
er de laatste jaren een kentering gekomen.
Jazz-clubs kennen overal een groeiend succes
en voortdurend lopen meer en meer mensen
warm voor deze muziek. We juichen dan ook het
prachtig initiatief toe van de "Blauwe Schuit"
die met de opening van hun jazz-zolder stee-,:s
vast iedere dinsdag goede programma's brengt.
Op die manier kunnen ook onze eigen puzikan-
ten, die al te dikwijls slechts in het bui-
tenland naar waarde geschat worden (Toots
Thielemans. Jeggpap) aan bod komen. Met deze
gedachte in het achterhoofd besloot het VRG
dan ook daartoe een steentje bij te dragen,
en een jaazavond in te richten die doorgaat
op 15 december in 't Stuc.
Op het programma staan 2 groepen die elk een
heel verschillend jazzgebied bestrijken.

DE JEGGPAP NEW ORLEANS JAZZ BAND hoeven we
aan de kenners nauwelijks voor te stellen.
Het is een zesmansformetie die zijn home
heeft in de Honky Tonk Jazz-club te Dender-
monde.
Zij brengen oude klassieke New Orleans jazz
op een heel eigen. frisse en originele wijze.
Zij verdienden reeds hun sporen in het bui-:"'I,]
ten land en speelden o.a. in New Orleans semen
met groten zoals Thomas, Albert Nicolas ...
Zij brachten zojuist hun zesde LP uit, ge-
naamd de J.N.J.B. anno 1977. Op 10 december
vieren zij hun 15 jarig bestaan in de Honky
Tonk Jazz-club van Dendermonde.
De bezetting ziet er als volgt uit:
ert Heuv~nck: klarin

Joris De Cock: trompet
Oeni:. .erl-;.-!cken:trombone
Norbert: piano-vocals
Miel Leybaert: drums
Pol van der Durpel: contra-bas

De tweede groep is ~~~~:Ç!~Ç~~die vooral in
het Gentse, maar sinds kort ook door zijn op-
treden in 't Leuvense (Blauwe Schuit), gekend
is. Deze recente groep speelt een gevarieerd
repertoire gaande I van klassiekers via Zuid-
Amerikaans getinte rytmen en pop-invloeden
naar moderne jazz-rock, waarbij vooral nadruk
gelegd wordt op gevoel voor sfeer, interpre-
tatie en zin voor originaliteit. Deze vier-
mansformatie kan sinds kort ook steunenop de
hulp van Eric Melaerts. fen jonge uiterst ta- I

lentvolle Leuvense gitaridt die aan het geheel
een bijzondere klankkleur geeft. Hij is een
leerling van Philip Catherine en heeft ree,j
heel wat op zijn actief. ( Brt studiowerk enz.)
De andere leden zijn:
Marc van Garssche: contrabas, begeleid regel-
matig Amerikaanse solisten op doorreis.

Jean-Luc van Lommel: Drums, vaste drum bij
Zjef Vanuytsel en Johan Verminnen

Philippe Venneman: san, speelt samen met Bob
Partes trio, Ivan Guyleni en Roland Thyssen

Tarcisius Lootens: piano, ook pianist bij Zjef
Vannuytsel.
Het wordt in elk geval een denderende avond
en alvast tot 15 december! (20.30 u. in 't
Stuc)



FAKULTEI
m 'evaLLig ontvingen we voor dit nummer onderstaande 2 artikels die be-
tr~kking hebben op de kringwerking. Het tweede artikeL was enkeL als
informatie bedoeld om aan te tonen op welke manier een kring kan werken.
De eerste bijdI'age was oorspronkelijk bedoeld ale lezersbrief en !.J?:Z
!.J?:jzenop enkele "bedenkela jke praktijken" in een fakulte?:tswerking.
Juist door de tegenstelling tussen de 2 bijdI'agen ver de kringwerking~
meende de redaktie er beter aan te doen dp. artike7s naast eZkaar te
ptaateen, zodat ze nog aan reï.euantrie tJinnen.

HET VTK HOUDT NIET VANBEURZEN
Het VTK (ingenieurskring) dat vo-
rige jaren bij akties steeds de
neiging vertoonde om te laat al-
gemenevergaderingen te organise-
ren en er z t n eigen, vooraf inge-
nomen, standpunt door te drukken,
was er dit jaar met de studiebeur-
zen eindelijk eens op tijd bij.
Bovendien werd op die algemene
vergadering de dure eed gezworen
dat "het standpunt van de studen-
ten het standpunt van het VTK zou
zijn" (nogal logisch). Met over-
grote meerderheid van stemmen
werd beslist om deel te nemen aan
de akties en werd er een aktieko-
mitee opgericht dat al dadelijk
aan de arbeid sloeg en zich uit-
breidde tot een aktiekomitee van
zowat alle Heverlese kringen.
Ter gelegenheid nu van de natio-
nale aktiedag van 23 november werd
er in dat komitee beslist om als
voorbereiding in de fakulteiten
een algemene vergadering te orga-
niseren en een pamflet te drukken
om langs deze wegen informatie
rond de huidige stand van zaken
te verspreiden. Bij de ingenieurs
werd voor dit eerste beroep ge-
daan op het VTK. Toen enkele le-
den van het aktiekomitee dinsdag-
morgen 22.11 op het VTK kwamen om
het juiste uur van de A.V., die
voor die dag voorzien was, te we-
ten te komen (om dit tijdens de
ostkaartenaktie in 1ste en 2de

kan. mee te delen) bleek het VT
plotseling zijn eed vergeten te
z1jn.-Oè praésis van hë-t VTK w1s't
ons nl. te vertellen dat het VTK
zich niet achter een zaak kan zet-
ten "waar zich slechts 20 mensen
voor interesseerden". en dit ter-
wijl + 80 organisaties van zowat
alle universiteiten de open brief
aan Rameekers ondertekenden (Veto
4) en zowel vakbonden, oudervere-
nigingen aïs universitaire over-
heden reeds hun ongerui theid over

Zoals in de meeste _akulteiten is
er ook in pedagogie een kring die
als vertegenwoordigend orgaan van
zijn studenten wordt aanzien, een
kringhuis met bar, stencil- en
vergaderlokaal heeft, en als V.Z.
W. met enkele t.D. 's poogt rond
te komen.
Nochtans is er binnen deze kring
dit jaar een verandering opgetre-
dim en alhoewel dit niet met gro-

de regeringsintenties laten blij-
ken. Zelfs voor de eigen fakulteit
bleek dit getal niet op te gaan,
want in 1ste en 2de kan. werden
die dag liefst 210 postkaarten
verkocht (zowat 1/3 van de studen-
ten, wat goed overeen komt met het
aantal studiebeursgerechtigden).
Dit werd dan ook onmiddellijk aan
het VTK meegedeeld met als reak-
tie hierop: "we zullen er eens o-
ver denken".
Naast de eerste "rechtvaardiging"
van z'n weigering voerde het prae-
sidium ook aan dat het - na de
verspreiding van een informatie-
blad (bij het wekelijks bla-bla-
blaadje dat weinig gelezen wordt)
- vond dat de studenten wel genoeg
gelnformeerd waren en ze de aktie
"voor 6 maanden als opgeschort be-
schouwden": of alles bij elkaar
een volledig met voeten treden van
de besluiten van de eerste A.V.
Enkele dagen later bleek dat het
VTK zich inderdaad moeilijk met
zulke onbenullige studentenakties
kon inlaten, want het had belang-
rijkere zaken te klaren. Zonder
de studenten te raadplegen en als
enige fakulteitskring, vond het
praesidium dat de overgrote meer'
derheid van de ingeniqursstuden-
ten zich blijkbaar wel interes-
seerden aan de Egmontkwestie. want
samen met rechtse organisaties als
VNSU, SAKUL en KVHV ondertekende
het de beginselverklaring voor de
Leuvense_Egmontbetoging~en maakte
er ook ijverig reklame voor.
Deze bedenkelijke praktijken in
een tijd waarbij de dsmokratise-
ring van het onderwijs in nauwe
papieren komt te staan willen we
dan ook aan de studentengemeen-
schap mededelen zodat zij hier-
uit haar besluit kan trekken ••

D. Van Eynde
11 'akultair aktiekomi tee

te ruchtbaarheid gepaard ging en
waarschijnlijk voor velen (nog)
niet voelbaar is geweest, is er
binnen de pedagogen een bewust en
efundeerd experiment aan de gan

Waarin ligt juist het verschil
met wat vroegere jaren gebeurde?

VROEGER

Vroeger vervulde de kring (of
meer specifiek: het buro) de

G
funktie die men er eerder tradi-
tioneel van verwacht: enerzijds
een representatieve stem vertol-
ken binnen de verschillende raden
(studentenraden en fakultaire ra-
den): de vertegenwoordigende
funktie dus.
Anderzijds h~t stimuleren en ko-
ordineren van wat leeft bij de
studenten zelf. Meestal kwam dit
neer op het uit de grond stampen
of het verder helpen van een
werkgroep, oç het zoeken naar men-
sen in de verschillende jaren die
zich aktief rond iets wilden be-
zighouden.
Heel dikwijls was de onderliggen-
de bedoeling van dit alles een
bewustwordingsproces bij de stu-
denten doorgang te doen vinden,
en hen tot kritische bevragers
van hun situatie aan te zetten.
Belangrijk is echter het specifie-
ke karakter van zo'n buro te zien.
Het buro gaat niet uit van zich-
zelf maar stelt altijd de gehele
groep van studenten voorop waar-
naar de aktiviteiten worden ge-
schikt. Wil men al tot een eens-
luidende visie komen, dan is men
erop gericht, deze te 'distille-
ren' uit de verschillende be-
staande opvattingen. Het hoofdac-
cent ligt niet op het 'zelf naar
buiten treden', maar op de koör-
dinatie. Veel aandacht gaat ook
naar de dienstverlening (verga-
derzaal, stencilmachien. maand-
blad. kursussen. enz ..•• ) die men
zo veel moge11j k neut ree I ter be-
schikking wil stellen.
Het resultaat van dat alles was
heel dikwijls maar povertjes. Het
buro verviel meestal in een lou-
ter formele struktuur waar er
weinig inhoudelijk gewerkt werd.
Bovendien lag het hoofdaccent op
koördineren volledig verkeerd,
daar er doorgaans ,niets te, koör-
dineren viel ...
Het Is vooral dit laatste, nl. de
spijtige vaststelling dat er door'
gaans niks van de grond kwam, wat
aanleiding is geweest tot de ver-
nieuwde poging dit jaar.

We wachten niet af tot er werk
groepen ontstaan om die dan te ko
ordineren en/of te stimuleren.
Doorheen aktiviteiten die een kon
sekwente vertaling zijn van de in
houdelijke visie, willen we zo
veel mogelijk zelf naar buiten
treden. Pas wanneer dit gebeurt
kan er een zekere dynamiek binnen
de pedagogische kring ontstaan,'
worden mensen gedwongen stelling
te nemen en is er een reële moge-
lijkheid tot bewustwording.
3. We werken met een pZoeg. Niet

enkel diegenen die een funktie
vervullen zitten in het buro (af-
gevaardigden Sociale Raad bv.),
maar iedereen die zich min of
meer achter de inhoudelijke visie
kan plaatsen en wil meewerken aan
een of andere aktiviteit van de
werkgroep.

HOE 'T GROEIDE EN WAAR WE NU STAAN

De aanleiding tot deze nieuwe for-
mule is reeds geschetst. Maar toen
we op het einde van vorig jaar met
dit voorstel op de.kringverkie-
zingen voor de pinnen kwamen, wa-
ren er twee moeilijkheden. Er was
te weinig volk om tot stemming o-
ver te kunnen gaan, en ons voor-
stel was nog niet genoeg uitge-
werkt. Er werd besloten ons "de
macht" in handen te geven, op
voorwaarde dat we begin dit jaar
een nieuwe verkiezing organiseer-
den. waar we ons - toen nog vage
-"ploegidee" zouden verduidelijken
Hiervoor zijn we met een vijf tien-
tal mensen in september naar het
Kasteeltje van Wijgmaal getrokken,
waar we ons twee dagen over de
zaak "wie, wat, waar en hoe met
pedagogie en het Ploegske" hebben'
gebogen. Het resultaat van dit
buigen was een kringbrochure en
een succes op de verkiezingen op
19 oktober.
Ondertussen zijn we al stilaan
gelnstalleerd geraakt, maar met
deze nieuwe onderneming komen er
ook nieuwe moeilijkheden. Met een
ploeg werken laat een grotere dy-
namiek toe, maar vereist meer aan-
dacht voor het groepsaspekt: ie-
dereen moet mee kunnen, en aan
bod komen. iedereen moet zijn ge-
wicht in de besluitvorming kunnen
laten doorwegen. Met andere woor-
den, de interne werking van de
Ploeg is zeer belangrijk. Haar
interne samenhang bepaalt haar
kracht. Maar naast de interne
werking is de werking naar buiten
toe, het naar buiten treden van
de werkgroep. al even belangrijk.
We hebben ons tot nog toe vooral
ingelaten met de voorbereiding
van de kringverkiezingen, en de
akties rond de studiebeurzen.
Wat dit laatste betreft durf ik
beweren dat onze kring tot de
verst gevorderden behoort. Dit
is misschien een eerste pluim
voor het ploegske, en wanneer dit
ploegske-tot een echte ploeg. of
liever. een beweging binnen pe-
dagogie zou kunnen uitgroeien,
dên volgen er vast nog meer.

Jan Huys

vervolg van p , 1 edltor.aal
Ve. vJtaag kan alle.e.n gute!d WOIL-
de.n 06 het Met veJr..tlJt:ÓAJOolLdkan
ûj_n dat. de. meMen cUe. 1L0nd e.en
be.paa1..de. zaak wil.l.en we.lLke.n, de.
moge,Ujkhe...i.d wolLdt gege.ven om
h,ü)tJt.Ond t.~weJtk~ - w~ d~nk~
Mei!. ~pe.c-<.aal aan cUe. o.k.üu cUe.
op wU.v~ä.tUA vta.k ge.voe.lLd WOIL-
de.n Ic61L. de. ~tudie.be.ulLze.naktie.I,
«WVtMnd tlLOUWeM me.utal. de. ~-
ku.6ûu Ovel!. 1Le.p1LUe.nt.aUVUe.,.U
onUta.an.
Zou het Met veJr..tlJt:ÓAJOolLdkunnen
u.jn dat. de. meMen, cUe. na. de.ge.-
U;jke. ht601l.ma.ü.e. - de. concU..:Uo

~.ute. qua non - e.en ge.6unde.e.ILd
~ta.ndpunt ovel!. e.en zaak he.bben en
de.z e ook wil.l.en v e.lLde.cU.g en na.all.
buUen xoe, bu.e,u,~en OVel!. het
vOel!.en van e.en a.ktie., en cU.t
,in na.am ~n met ko~ehwe.n,t(.e.&
VOOILde. he!e. klLhtg?
VI!.a.Q.,(_de. vJtaag 0m: 1.6 het v e.ILant -
wooJtd dat. studenxe», na ht60.lUl1a.-
tie. en na uÁ.-t9 e.nocU.gd te. U.j n
hun ~ta.ndpunt e.n ~tem uU te.
bILengen, het ve.lLü.kken cU.t te.
doe.n, om welke. lLede.n dan ook?
KonkILe.et: 1.6 het venarduoond dat.
doolL de.ze. lak4e 106 hoe. je. het

EN NU

Wat er momenteel aan het gebeu-
ren is, wijkt op drie essentiä-
Ie punten af van wat we tot nu
toe I.enden.
1. In tegenstelling tot het 'dis-

tilleren'. of het voortdurend
afstemmen op de grote groep.
werkt het buro nu vanuit een in-
houdelijke visie waarrond het zo-
veel mogelijk mensen tracht te
verenigen. Deze inhoudelijke vi-
sie staat uitgewerkt in een
kringbrochure. Na een algemene
schets van onze maatschappijvi-
sie, volgt een konkretizering er-
van naar vier verschillende do-
meinen, nl, het standpunt tegen-
over de opleiding, de jaarwerking,
het medebeheer. in de fakultai-
re raden en de studentenbeweging.
Je zou kunnen zeggen dat dit de
basis vormt waarop het kringwerk
moet opgebouwd worden en waar we
steeds kunnen op terugvallen.
2. Het buro wordt een werkgroep.

ook noeme.n wiltl houcU.ng, e.e.n
o.k.üe. tege.n de. htvoe.lLhtg van
~tudie!e.n.<.nge.tl wolLdt ge.~-
boomd e.n dat da.all.d001L de. ~tu-
dle.be.ulLzen wolLde.n a.6gucha.6t?
W.<.e.kan zo-<.w ve.lLde.cU.ge.n? •..
Te.nu.j -<.ema.ndcUe. tlg~ de. de-
mo~e.ILhtg van het enden-
~ j ~ 1.6; ma.aII. dat. moet men
dan ook kunne.n e.n dUILven zeg-
gen.
En de. guchwte. ~Uuaü.e. 1.6
Met 6-<.ktie.6: ht e.en pam6tet
1Le.a.ge.e.ILt WWW.Óth.e! te.g en het
vooMte! van het pIlP1"'icU.um VRG

------------.--------------

om het a.a.nweu.g hUd.6 R.woILUm ht
de. A. V. op te. dlUjven om ge!cU.g
te. kunne.n ~te.mmen 1pam6tet op
600 e.xe.mptalLe.n va.n 25.11.111;
e.n op de.ze. bta.dz-<.jde. kan je.
een vooAbe.etd le.zen ove.A de.
dubbe!z.<mUge. houcU.ng van de.
VTK-butuUlL.

We. ~te.U.en Mei!. e.en aantal.
vJtagen.
Het 1.6 nu aan de. klLhtgen om cUep
ht Ugen haAt te. IU..jken en met
het pILO bte.em van e.en goed e en
veJr..tlJt:ÓAJOolLde.hlLhtgwe.lLk.<.ng ht het
1Le.hte. te. kom
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In de Veto-r~br1ek "de factis ho-
minibusque". hebt U het tweemaal
over de openingsuren van de Alma.
Hierbij volgende kanttekeningen:
1. Sinds enkele jaren zijn alle

restaurants gesloten op zater-
dag - en zondagavond. behalve
tijdens de examenperiode van ju-
ni. Deze regeling werd vastge-
steld door de Raad van Beheer Al-
ma.
Voor de feestdagen geldt een ge-
lijkaardige regeling. voor zover
geen "behoorlijk aantal"(?) stu-
denten verwacht wordt.
Oe moeilijkheid bestaat er dus in
om een evenwicht te vinden tussen
rendement en verantwoord dienstbe'
toon. U schrijft terecht dat de
restaurants een studentenvoorzie-
ning blijven. maar dat U begrip
heeft voor de moeilijke (finan-
tiäle situatie.
Onze bekommernis is dezelfde.
doch de grillige kalender maakt
het ons niet eenvoudig om steeds
een aangepaste regeling te tref-
fen.
2. Iets anders is de verlofrege-

ing een de Uni ver_sitei.t.
Noch de collegeroosters. nocht
het akademisch kalender geven
hier uitsluitsel. Men heeft soms

de indruk da' elke fakulteit. elk
departement. zijn eigen regeling
treft. Meestal gebeurt dit dan
slechts één of twee dagen vooraf.
Bovendien worden deze beslissin-
gen nergens gecentraliseerd. zo-
dat men niet weet waar men te-
recht kan)
Eén voorbeeld slechts: op maan-
dag 31 oktober zouden de lessen
normaal doorgaan volgens het Vi-
ce-rektoraat. Toch werden op de
Gasthuisberg geen lessen gegeven
aan de 2de en 3de kandidatuur.
Weet men het op de Hallen dan
ook niet meer?
Een meer éénvormige en tijdige
regeling zou ons zeer welkom
zijn. Hierdoor zou vermeden wor-
den dat er soms teveel. dan weer
te weinig restaurants open zijn.
zodat er geen geld verspilt
wordt en het dienstbetoon gewaar-
borgd is.
unnen de studenten hiervoor iets

doen?
Tenslotte nog dit. Wij willen ons
geenszins verschuilen achter vroe'
gere beslissingen.
'w·bezwaren zijn dus ten al~en
tijde bespreekbaar op de Raad van
Beheer Alma.

G. Mangelschots
Direkteur

op de Hallen cirkuleren ook enkele Veto's r~nd; dus maar hopen dat
de "bevoegde instanties" de suggestie onder 2. lezen.
De studentenvertegenwoordigers in de Akademische Raad kunnen het prv-
bleem van de verlofPeriode zeker op de agenda van deze raad brengen.
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Hierbij zou ik U willen vragen
of het "t Stuc' mij de mogelijk-
heid verschaffen kan. na of voor
zijn dagtaak of aktiviteiten een
lokaal ter beschikking stellen

kan. Dit omdat ik als student.
wonende op een kot met enge is, -
latie. de kans niet z~mijn mu-
ziekinstrument behoorlijk verder
te beoefenen (dwarsfluit).

C.J. Leuven

Voorzover de lokalen tijdens de week niet door kursusgr~epen of vereni-
gingen bezet zijn~ is dit inderdaad mogelijk.

E STUDIEBEURZENAKTIE .- •.•.••••.••• - •• - ••• - .
a, r dat ik

het is
nu de derde keer dat er "aktie"

t komen. Tot nu toe kon me dat
alleen ergeren maar daar ik denk
dat er vele "maffe passievelin-
en" zijn zoals ik. besloot ik

dit te schrijven.

"De studenten moeten hun RECHT ~
OPEISE,~. Diegenen die niet recht-
streel bedreigd zijn moeten SO-
LIDAIR zijn." Laat ik om te be-
ginnen zeggen dat ik a priori te-
gen dergelijke studentenakties

n. Studenten leven op kosten
van de maatschappij en dat ze dan

de lactis hominibusque·
En wij maar pochen in de verant-
woording van Veto 6 dat we aan
de Egmont-teksten niets veranderd
hadden tenzij typfouten in het
manuscript. * Om in de kolom er-
naast vast te stellen dat er een
koe van een "typfout 11 door ons
gemaalc.twerd. * 0011. al steekt
het Egmontpakt spaken in de fede-
rale struktuur van België. dan
nog moet de titel van Egmonttekst
1 in Veto 6 zijn: "geen spRake van
een federale struktuur".*Waarbij
dit weer rechtgezet is.

*In ons regelmatig weerkerend taal·
tuintje deze tip.*In Heverlee is

er geen Decroylaan dekP~laan
maar wél een Decroylaan dekroi-
laan .* De laan is immers ge-
noemd naar een Duitse adellijke
typ die tot na Wereldoorlog I een
reusachtig landgoed had dat zich
uitstrekte tot in Heverlee. Na
die wereldbrand schonk deze Duit-
se edelman (niet zonder enige
druk) een stuk van zijn landgoed
in Heverlee (Campus Arenberg 111)
aan de unief.*Blijdschap alom
aan de Alma ~ater. natuurlijk.

verdomme studeren. Want velen
stellen aktie gelijk aan stakin-
gen. Daarbij komt nog het droevi- .
ge fenomeen van de burgerlijke
afstomping. Wat blijft er over
van dat idealisme als de afgestu-
deerden een baan hebben. een ge-
zin. een huis met een tuintje.
Waar zijn de revolutionairen van
'68?
Het is juist als men afgestudeerd
is dat men de problemen fundamen-
teler kan aanpakken. Ik denk hier
vooral aan economen. sociologen.
advokaten. ingenieurs. geneeshe-
ren enz. Men beschikt dan ook o-
ver doeltreffender middelen zo-
als kennis. geld en soms zelfs
gezag. Waarom sparen jullie jul-
lie energie niet voor redelijker
akties? En voor later? Wel kunnen
we ons enthousiasme overdragen
aan mensen met een beginnende car-
rière.
Terloops wil ik nog iets kwijt
over de inmengingen van VMO. AMA-
OA. RAL. Ik betwijfel sterk of
die werkelijk begaan zijn met de
aktuele problemen. Hun aktivitei-
ten zie ik meer als de stuiptrek-
kingen van een laattijdige puber-
teit en/of het verkrampte verlan-
gen naar '68. Let wel. ik stel
jullie niet gelijk aan deze bewe-
gingen.
Ik weet zeer weinig af van econo-
mie. maar ik weet wel dat de Wes-
terse wereld er zeer slecht voor-
staat. Het is zeer spijtig maar ER
IS GEEN GELD MEER. Over enkele ja-
ren hoeven we helemaal niet meer
te rekenen op sociale voorzienin-
gen zoals studiebeurzen. Het aan-
tal bejaarden en werklozen wordt
steeds groter en zij moeten on-
derhouden worden door een steeds
afnemende aktieve bevolking. Ie-
dereen moet aan de economische
risis verhelpen: de rijken door

hogere belastingen; de "minder
begoeden" ~Ior s~udieleningen i.
p.v. -beurzen. ijn jullie even
onrealistisch als de vakbonden
die meer geld willen voor minder
werk?
Let wel. ik keur ook niet goed
dat de studiebeurzen zouden afge-
schaft worden. Ieder geval zou
afzonderlij~ moeten bestudeerd
worden: sommigen hebben beurzen
nodig. anderen gedeeltelijk beur-
zen en gedeeltelijk leningen.
nog anderen kunnen het wel aan
met leningen. Natuurlijk moet re-
kening gehouden worden met misluk'
kingen. werkloosheid of andere te-
genslagen.
Misschien heeft de regering reeds
van in het begin gedacht aan een
minder radikale maatregel. Omdat
ze rekening hield met een reaktie
van de studenten (die er al dan
niet door agitatie toch altijd

komt) heeft de regering het voor-
stel radikaal gemaakt om nadien
haar eigenlijk plan als compromis
in reserve te houden.
Enkele opmerkingen heb ik over
jullie pamflet.
-Jullie richten het tot studenten
maar jullie hopen blijkbaar dat

ze de propagandistische toon ni
~erken. Studenten worden toch
ondersteld enige kritische zin
te hebben •.•
-Oe regering verdenken jullie
van allerlei achterbakse stre-

ken. Oe vraag "Wat steekt erach-
ter?" zouden jullie i~,tweede
graad moeten stellen. Oe maatre-
gel van de regering leidt jullie
aandacht af van veel "ergere
dingen zoals kumulatie. onnodige
rug- en wegenbouw. korruptie ...

Oe regering zou beter haar on-
macht bekennen in de huidige e-
conomische moeilijkheden; het
zou veel van haar minder sym-
pathieke maatregelen verklaren.
Maar ze heeft nog haar image en
bovendien kan ze moeilijk "Leve
de anarchiel" roepen.
-Wat jullie bezwaren tegen de
leningen betreft vind ik, zoals

ik reeds zei. dat alleen het
"ten tweede" zin heeft. Maar de
overige punten zijn er maar bij-
gelapt. Oe demokratisering van
het onderwijs hoeft toch niet
meer gepredikt te worden. Als
minderbegoede families hun kin-
deren niet naar het hoger onder-
wijs sturen. ligt dat dikwijls
aan hun eigen mentaliteit. Oààr
zou wat moeten aan veranderen.
Het laatste punt is ronduit be-
lachelijk: alsof afgestudeerden
nu wel "hun bekwaamheid op een
meer verantwoorde wijze in
dienst van de bevolking gebrui-
ken". Kom nou.
ovendien zal dat betalen no
wel meevallen gezien we kunnen
rekenen op een flinke inflatie.
-Tenslotte geven jullie de in-
druk dat er reeds veel georga-
niseerd is en dat jullie de
zaak stevig in handen hebben.
Jullie spreken van een Nationaal
Studentenfront. van perskonfe-
renties. van eisenprogramma's
en van een nationale agitatie-
dag. Zo'n vaart loopt het wel
niet. zeker?

Je zegt waarschijnlijk: als ze
zoveel kritiek heeft op onze
aktie waarom organiseert ze
dan zelf niet een alternatieve
aktie? Dat is juist maar zoveel
ben ik nu ook weer niet gemoti-
veerd. Ik behoor tot de zwijgen-
de minderheid en ik vind het al
flink van mezelf dat ik nu es
niet gezwegen heb.

ristin Amoloot
Leuven

Het akti,ekomitee van Leuven heeft de brief ontvangen en zal er in vol'
gend nümmar op antwoorden.

1 minder vrolijk brandbericht.*
Een groot deel van de Beschermde
Werkplaatsen in lessel-La is op
vrijdagmorgen 2 december afge-
brand.*Naast de grote materiële
schade en het probleem van de te·
werkstelling van de gehandikap-
ten aldaar. is er ook voor Veto
een probleem. *Want nadat Veto
gedru~t is bij Acco. wordt hij
normaal in de Beschermde werk-
~~aatçengeplooid.1tOp het ogen-
blik van samenstelling van dit
nummer. weten we nog niet of het
plooien door de brand in het ge-
drang komt. * Gelieve er dus re-
kening mee te houden. indien dit
nummer later dan voorzien bij
jou terechtkomt. Merci.

** Eigenlijk is het 1--------6-.;;._----- bericht om

bij vrieswcer te publiceren.~En-
kele wetenschapslui hebben een
bezwerende vinger opgestoken en
gewaarschuwd dat de Poolijskap
wel eens aan 't amelten kan gaan
met overstromingen als gevolg.
als we niet minder stoken.* elfs
de oerklassieke steenkolen vor-
men een bedreiging.*Oe mensen
van de Werkgroep Techn logie zul-
len nog werk krijgen om iedereen
aan zonneënergie te helpen.

*ZetdUiveLs zijn ergerlijk.*Op
donderdag 15 december organiseert
het koor Elckeryk een avond met
oude en nieuwe psalmen.*Oe a-
vond gaat. volgens de affiche.
door onder de titel "Oe Heer is
mijn Verder".*Hoever?

*
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ONSPORTIEF?
In Veto nW7r71erviel' verscheen een artikel "Sport aan de universiteit",
van de hand van dhr Deleu, epartdivokteur Kur,. Een paragraaf in dit
artikel zette bij sommige mensen van de redaktie nogal wat kwaad bloed.
El' stond een 'weinig sportieve benadering' van het fenomeen sport (in-
teruniversitair) in, waar dhr Deleu het had over "zorgen dat de KUL
volgend jaar nog meel' wint, tot spijt van wie het benijdt, omdat de
andere uniefs altijd proberen de KUL dLxu>s te zitten tot en met."
Na enige uitleg over de laatste gebeurtenissen in het BUSF (Belgische
Universitaire SportFederatie) kon men zich in de schoot van de redak-
tie .Jr al m,!er mee verzoenen dat het hiel' eerder ging om een "zure
oprisping". De lezer moet echter ook, en in de eerste plaats, ge1:nf·r-
meerd ~,rden. Var~ar deze toelichting.

Zodra er universiteiten en sport-
takken bestaan, bestaat er ook
kompetitie tussen die universi-
teiten. Het BUSF is daar het ko-
ordinerend orgaan voor. Sinds
jaar en dag wordt jaarlijks een
uitgebreide kompetitie georgani-
seerd tussen de verschillende u-
niefs en hogescholen (alleen Gent
doet de laatste jaren niet meer
mee: die zijn het na een konflikt
afgestapt, en volharden in de
boosheid). In die interuniversi-
taire ontmoetingen heeft Leuven
zich altijd ontpopt tot dé ge-
vaarlijkste tegenstander. Oe om-
nisportbeker (een totaalrangschik'
king van de verschillende sport-
takken bij de dames en de heren)
is omzeggens nooit in andere han-
den geweest. Eigenlijk niet ver-
wonderlijk als je even in over-
weging neemt dat het een kleine
tien jaar terug nog om de uni-
taire unief KUL-UCL ging, met
een .25.aap studenten. Enkel het
jaar van de grote splitsing -
wanneer was het ook weer juist -
viel KUL wat licht uit. Het jaar
daarna was het echter weer Leuven
Nederlands dat de klok sloeg.

Die overheersing van KUL werd, zo-
reeds schreef, al-
ogen bekeken door
Een betrekkelijk

normale reaktie denk ,.ik.'Iedereen
~il al eens winnen, hoe ben je
i~lf ~el. En als Anderlecht op
Beringen komt voetballen, dan zeg-
en de mannen van de mijn ook:
"Die zijn hier nog niet zomaar

weg!" Zo dus ook bij de universi-
tairen. KUL krijgt uiteraard nooit
geschenkjes als ze ergens moeten
voetballen of zo. Dat moet ook
niet, natuurlijk. Als je de sterk-
ste wil zijn, moet je dat maar
bewijzen. Punt.
Maar het blijft niet bij sportie-
ve tegenstand. Als je toevallig
een scheidsrechtersblad onder o-
gen krijgt van een hockey-wed~
strijd, waar bij de tegenstanders
4 spelers zitten die helemaal
niet ingeschreven zijn aan die
bewuste unief, dan kan je daar
hooguit groen mee lachen. En zo
zijn er in de loop der tijden
meerdere toeren uitgehaald. Wat
men dan jaren later bij de aange-
schoten momenten van recepties of
zo eens komt vertellen, als zijn-
de een goede grap.
Maar ja, de kruik loopt zolang te
water tot ze breekt. En die scher-
ven zijn er dit jaar blijk~aar
dan toch gekomen.
Enkele maanden geleden waren er
de nieuwe voorzittersverkiezin-
gen in het BUSF. Nadat men al we-
ken aan het zoeken was geweest
naar een kandidaat, ging men rond
de tafel zitten, nog steeds zonder
geïnteresseerde voor die .1ob.
Uiteindelijk stelde dhr Oeleu, on-
ze sportdirekteur, die al jaren-
lang, ondervoorzitter was_in_het
BUSF, en overigens al door ver-
schillende mensen benaderd was om
toch maar zijn kandidatuur voor
te dragen, zich kandidaat. O.K.
Stemming. Resultaat: één stemmetje

voor, en de rest onthoudingen en
een pak tegen. Totale verwarring.
En dan blijkt opeens dat sommigen
overeen waren gekomen dat het ~I

SF, oorspronkelijk toch een stu-
dentenorganisatie, een student als
voorzitter hoorde te hebben. En
een andere groep had afgesproken
dat het eens wie, maar niemand van
Leuven mocht worden. Alsof men dat
allemaal op voorhand niet had kun-
nen vertellen. En dan de klap op
de vuurpijl: na rondvraag tussen
de studenten (iedere unief wordt
vertegenwoordigd door twee studen-
ten en één oud-student, voor Leu-
ven Carl Putman, Paul Adam en dhr
Oeleu), bleek niemand tijd en er-
varing genoeg te hebben om de taak
op zich te nemen. Uiteindel1j k
wordt het dus toch géén student,
maar de oud-student uit Brussel
die zich kandidaat stelt en verko-
zen wordt! Kan je nog volgen?

- - -
Konkreet: ten eerste een ézels-
stamp voor iemand die al vijftien
jaar zowat met hart en ziel voor
het BUSF werkt, en ten tweede een
flagrante negering van Leuven, dat

wel goed is voor het betalen van
de schulden van het BUSF, en het
merendeel van de leden van de na-
tionale universitaire ploegen le-
vert, maar dat met het voorzit-
tersschap in de federatie "te
machtig" zou worden.
Begrijpelijk dat KUL, door al dit
kouwelijk gemaneuvreer plus de he-
le 'folkloristische' voorgeschie-
denis, tabak gekregen heeft van
het hele boeltje. Een ogenblik
werd gedacht aan terugtrekking
uit het BUSF. Maar wat zou BUSF
nog betekenen zonder RUG en KUL?
Overigens zou dit niet de mooiste
oplOSSing zijn. Men heeft dus, na
beraad met alle verantwoordelijken
van de universitaire sporten,
besloten een 'konstruktieve oppo-
sitie' te gaan voeren. D.w.z. zich
niet teveel meer bezig houden met
organisatie (waar BUSF altijd
blij is mogen zijn qat KUL er was)
naar nog meer proberen te bewij-
zen dat een BUSF zonder Leuven
niet denkbaar is. En hoe kan je
jat beter dan met klinkende resul-
taten?

de tact•• hornlnlbu.que(lI)
Wij dachten dat de tijd voorbij
was dat rtl6isjesin vervoex-inq
kwamen bij het aanschouwen van
blauuoqiç«, blonde filmhelden.*
Het Filmt'rum Heverlee brengt een
andere visie aan het licht.*Oe
film "Three Days of the Condor"
met Robert Redford lokte aanzien-
lijk en opvallend meel' meisjes
dan jongens naar de Ter Bankzaal.
*Wij denken er stevig aan onze
haren blond te laten verven en
blauwe kontaktlenzen te kopen.

*Een aantal vel''ntl'UsteLeuvense
huismoeders en -vaders (waar-
schijnlijk) hebben de politie-
kommissaris van Leuven laten we-
ten dat de filmrekZameplaatjes
n de reklamebladen vaak aan-

stootgevend zijn (dë halfontblo-
te borst van Bilitis, de oerge-
zonde jongens en meisjes in de
Tirolerfilms ... weet je wel), en
dat de kommissaris daar beter
iets aan zou doen.* Dus loopt
die goede ziel.nu de cinemaba-
zen af met het verzoek meer ver-
hullende reklameplaatjes te la-
ten afdrukken, terwille van de
kinderziel.

VeJlvolg van p. 4 .llIch
tie ontstaat de medikalisering,
dwz. de toenemende afhankelijk-
heid lan het medisch bedrijf.
r. J)lie (longarts) ziet dit in

drie niveau's : medikalisering
van het budget (steeds meer geld
gaat er naar gezondheidszorg),in
het vaststellen van een ziekte
(steeds meer problemen worden nu
medisch -bv. ouderdom,misdaad),
van de moraal (gezondheid wordt
aanzien als het hoogste goed).
Aldus krijgt de arts de hoogste
macht en moet men er veel voor o-
ver hebben om zijn raad te krij-
gen (hoge honoraria?).

Prof. Janssenc (huisartsgeneeskun
de, Antwerpen) zegt: 'de kultuur
moet o~s middelen geven om prabl
men als ziekte, pijn en dood aan
te kunnen. Oe medische wetenschap
echter probeert krampachtig die
uit de wereld te helpen, en door
het uitbannen van problemen ver-
liezen die hun zin.
Aan de hand van de evolutie in de
filosofie langs Marx, Marcuse en
Beaudriar merkt hij hoe steeds
meer het menselijk subject op de
achtergrond geraakt; er gaat een
steeds groter invloed uit van de
technologie op ons denken, spre-
ken, verlangen •••• En het is de

toraatswerk had ingeleverd, en
werden ook vragen gesteld of die
thesis wel door hém zelf geschre'
ven was en niet door prof. P.
Van De M~erssche (prof in poli-
tieke).*Blijkt nu echter dat
Van Oe Meerssche z~lf praktisch
niets origineels publiceert. *
Oe onderwerpen van zijn boeken
worden samengezocht door zijn as-
sistenten en de sekretaresse mag
de aangeduide bladzijden in die
boeken overtikken. Waarna het
boek alleen onder de naam van P.
Van De Meerssche, zonder enige
vermc lding van de "medeuerkere":
verschijnt.*Wie heeft nu eigen
lijk die thesis van heer Tinde-
mans geschreven: .Tindemans zelf,
P. Van De Meers8che of diens ao-
sistenten en sekretaresse?

*Na zijn verkiezingsoverwinning
moch~ premier Vorstel' van Zuid-
Afrika gelukwenstelegrammen ont
vangen van o.m. K. Dillen, voor-
zitter van het nog-nat-achter-
de-oren-partijtje V.N.P. *Heb-
ben wij in Veto 4 niet eens ge-
schreven dat "alwie zich (de
laatste tien jaar) met de Vlaam-
se beweging heeft bezig gehouden
zich vanuit demokratisch stand-
punt uit~rst verdachtheeft ge-
maakt"?

vraag in welke mate we hier nog
te maken hebben met gezondheid
zoals Kuyper die definieert : 'Ge
zondheid is menswording door de
harmonische relatie tussen mens
en menselijke relatie'.
Na deze u1~eenzettingen volgde er
een levendige discussie met de
zaal. Hoe verhouden we ons tot 't
medisch bedrijf en hoe kunnen we
die kontraproductiviteit tegen-
gaan ••• dat waren de belangrijk-
ste thema's. Iets anders was de
relatie Illich-Marx : is Illich
een vluchtheuvel voor anti-mar-
xisten of een korrectie op Marx
(vlg. Van Bladel) ?

Deze avond werd georganiseerd
door Palfijn, een tijdschrift da
zich bezighoudt met die proble-
men in de gezondheidssector die
vrijwel niet besproken worden in
andere tijdschriften en in de u-
niversitaire wereld. Aldus poogt
het een forum te zijn van mensen
die werken rond alternatieven in
de gezondheidssector. Deze avond
was de laatste in een cyclus van
vier die verder nog behandelde
de eerstelijnsgeneeskunde, het
gezondheidsbeleid in Belgiê en
Ekologie en Gezondheid.

T.Jacobs *Toen vorig jaar heer Tindemans
in Pol & Soc kwam doceren, vroeg
Veto zich af of hij wel een dok-

OPENINGSUREN VAN 'T STUC
dagen (wanneer ook de diensten
van de unief gesloten zijn) is
't Stuc ook de hele dag geslo-
ten; vergaderzalen en ateliers
zijn dus uiteraard ook gesloten.
Tijdens de vakanties (Kerstmis,
Pasen en zomervakantie) is 't
Stuc op werk~n open van Su

~,__.,__.,__.,__.,__.,__.--,__.,__.,__.,__.,__.,__.,__.,__.--

betreft. Principiêel is de bar
elke dag (weekends en feestdagen
inbegrepen) open van 12u tot 2u
's nachts. Ook tijdens de korte
vakanties (Kerstmis, Pasen).
Veranderingen in het schema zul-
len tijdig in de bar aangekondigd

7 4 worden. ,

tot 12.30u en van 14u tot 18.30u.
In deze periode zijn de verga-
derzalen en aUiiers niet meer
open nà 18.30u

Van maandag tot en met vrijdag
zijn de vergaderzalen en ateliers
op 't Stuc open tot 23 u; dit
tijdens de gewone kollegedagen.
23u is het effektieve sluitings-
uur van deze lokalen.
Zaterdag en zondag, en op feest-

Oe bar van 't Stuc volgt een an-
der "regime" wat de~;ningsuren



Cuba ..• een magisch woord, aat
wel zeer uiteenlopende beelden
oproept.
Je denkt erbij aan paradijselij-
e eilanden in de Caraibisch~

Zee. aanlokkelijke plaatjes uit
een bounty-reklamefilm. En die
eerste, spontane associatie
wordt voor de ene verfraaid en
voor de ander dadelijk verduis-
terd door de gedachte aan wat
Cuba toch weer ènders maakt dan
Haiti, Jamaica en andere schat-
teneilanden.
Het revolutionaire geurtje dat
aan het eiland hangt, drong al
door in een eigen Diets kinder-
liedje. Cuba, een hedendaa
mantisch epos, met Fide de Be-
baarde .•Che , die in Latijns-
Amerika een laaiend vuur on in
Europa de harten van tienermeis-
jes ontstak. Cuba, dat op enke-
le jaren tijd komaf maken kon
met de kwaal van het analfabe-

jarenlang model

KURSUS
Grond is een schaars goed, zeker
in een stedelijke omgeving zoals
Groot-Leuven. Deze kleine ruimte
zou zo geordend moeten zijn dat
zij op de beste manier tegemoet
komt aan de verlangens van ieder-
een om te wonen. te spelen, te
wandelen.
Maar grond is ook het voorwerp
van winstbejag. De spekulanten
jagen de prijzen de hoogte in, de
promotoren bouwen de laatste
vierkante meter vol met woonKa-

Itemeer
n en

OVER
"Homofilie is geen taboe meer."
lees je wel eens in recente publi-
caties over dit onderwerp.
Inderdaa:i. homofilie La niet ren-
er een onbespreekbaar thena en
velen bev.innen in te zien dat het

theoretische dis-

bijvoorbeeld
rtrouwd dat hij

recies omdat homofilie enigszins
uit de taboesfeer geraakt is, is
eteen de probleemstelling hier-

omtrent wat verruimd.
aar tot voor kort de homofiele

emancipatiebeweging het accent
hoofdzakelijk legde op het ver-
strekken van zoveel mogelijk ver-
antwoorde informatien hebben we
dS8rn88st nu ook te meken met
vragen als "Hoe los je de emotio-
nele weerstand op die mensen (ho-
mo zowel als hetero) nog hebben

de

stond voor wie hier te lande
storm wou lopen tegen "het be-
stel". En de moeilijkheden om
klarè gedachten in een zuivere
maatscheppi.jsturktuur om te zet-
ten. Boeman voor de een, bede-
vaartsoord voor een ander.
Oe Werkgroep Verontruste Histo-
'rici wil óén en ander nog es uit
de doeken laten halen en nodigde
twee geschiedenissers uit: prof.
Stols die met argusogen Latijns-
Amerika in de gaten houdt, en A.
Buyse, eenvoudige piot die niet
om een uitzonderlijk groot ver-
stand, maar alleenlijk voor zijn
thesis de septembermaand tussen

vallige Caralbische vrouwen.
onder de palmen aan de blauwe zee
mocht doorbrengen.
leurige lichtbeelden zullen ook
u in vervoering brengen op don-
derdag 15 december e.k. om 20u
op de 8ste verdieping van de
'ieuwbouw W&L.

Verontruste Historici

GRONDBELEID
evolutie van het wonen door
de eeuwen heen. maakt hij een
analyse van de maatschappelij'
e faktoren die het wonen de-

termineren.
17 jan.: prof. Suetens geeft een

overzicht van mechanismen van
grondspekulatie en de wette-
l1.jkemogelijkheden op gemeen-
telijk niveau voor een soci-
aal grondbeleid.

31 jan.: Jef Van Reusel van "Stad
voor de Mens" (Turnhout) ver-
telt over de mogelijkheden,
middelen en moeilijkheden van
gemeente lijke aktiegroepen ..

O~ kursus gaat door te 20u in EI-
cker-Ik. Blijde Inkomststraat 115
Leuven. Op dit adres kan men zich
inschrijven door storting van 100
fr op 001-0488559-46 met vermel-
ding "kursus grondbeleid"; tele-
fonisch bereikbaar tijdens kantoor-
uren op 016/23.96.92.

Werkgroep Grondbeleid
lcker-Ik

HOMOFILIE. ..
tegenover homofilie, ondanks het
feit dat ze dit rationeel perfekt
unnen integreren?"

Deze vraagstelling belangt ook
jou rechtstreeks aan.
Hoe zal bijvoorbeeld jouw konkre-
te houding zijn tgo. homofiele
vrienden en kennissen. Krampach-
tig? Of bevrijdend. zowel voor je-
zelf als voor die homovriend van
je?

In deze kontekst organiseert LSWH
regelmatig gelntegreerde fuiven,
open avonden of aktiviteiten die
ook voor een ruimer pUbliek inter-
essant zijn.
Zo nodigen we je hièrblJvriende-
lijk uit voor een gespreksavond;
op maandag 12 december om 20.15u
in de Maria-Theresiastraat 20 in
Leuven komt MARC GYSELEN, auteur
van Eén op honderd. Ovct: homo-ero-
tiek en zelfrealiaatie, een ge-
sprek voeren over dit recente
boek. In dit boek wordt o.a. ook
de vraag gesteld naar het hoe van
die relatie homo-hetero.

Leuvense Studentenwerkgroep
Homofilie (LSWH). Maria-The-
resiastr. 20. Leuven, 016/
22.25.72
Inlichtingen-onthaal:

dinsd.16-18u
dond. 20-22u

bijeenkomsten: dinsd.20.30u

Vanaf mei werkten een
HET DIJLEPAARD

ntal men-
sen - uit buurtwerk. actiegroepen
jeugdclubs en opbouwwerk - aan de

realisatie van een nieuwe stads-
krant voor Leuven. En in septem-
ber vern~~~we het bestaan van

~--------------------------------------------'uk

In ons regelmatig weerkerend taaZ-
tuintje deze tip.~In Heverlee is *

de Moeial - een n~~-onpartijdig ken tot het doorgeven van duide-
maandblad voor Groot-Leuven - • lijke en kritische informatie.
Van een echte samenwerking met neer ook aktie mogelijk maken en
deze laatste kwam niets in huis. bevorderen. Daarom moet vooral de
Daarom dat we onze plannen toch bevolkingsgroep - met weinig mid-
maar probeerden uit te voeren. delen en macht - zich organiseren
En zo gebeurde ••• naast Brugge, tips geven aan de redaktie. zelf
Aalst. Turnhout, Antwerpen. Me- in de pen kruipen. ~ich opgeven
chelen ••. heeft nu ook Leuven als korrespondent voor eigen wijk.
zijn ' echte ' stadskrant en dit school of werkplaats.
vanaf begin december. En dat is Je kan steeds terecht op de maan-
meer dan ooit nodig want ook in onze del1jkse open vergaderingen die
stad loopt de informetiesoorstro- vooraf in de stad krant worden aan
ming meer dan eens spaak. gekondigd.
Beleidsbeslissingen. waar meestal Vermits het Dijlepaard geen en-
veel geld mee gemoeid is, kunnen kele binding - ook niet financi-
gunstig maar ook nadelig zijn voor eel - wil hebben met partijpoli-
de inwoners van Groot-Leuven. tieke groeperingen, moeten de cen

ten voor het drukken van het le-
zerspubliek komen. Begin december
werd het eerste nummer uitgegeve
en men voorziet 10 nummers per
jaar. De abonnementsprijs bedraagt
150 64. (of 15 fr. per los nummer)

unabonnementen van min. 250 fr.
zijn uiteraard van harte welkom !
Je kan storten op het rekeningnum-
mer 001-0596401-24 van het Dijle-
paard. Blijde Inkomststraat 115
te Leuven. En dit is ook het kon-
taktadres en het redactielokaal
vind je d'er ook al.
ie duimt er mee ?

Het V~jtepaa4d - zo gaat die
stadskrant noemen - wil de spreek-
buis zijn van de bevolking.
We willen actief de initiatieven
van de plaatselijke groepen of in
dividuen kenbaar maken, ondersteu
nen, met elkaar in kontakt bren-
gen én hiermee de Leuvense bevol-
king stimuleren haar eigen probIe
men op te lossen.
Het Dijlepaard opteert dan ook
voor initiatieven die zet6weAk-
zaamhe.i.d, zet6oJtga.rti.6t1Ü.e en
klein4chatlghe.i.d vooropstellen.
Om dit zelfbeheer te ondersteunen
wil de stadskrant zich niet beper

STICHTING FERNAND LAZARD
Oe Stichting F. Lazard is bij

machte een financiêle steun te ver·
lenen - onder de vorm van leningen
vrijgesteld van intresten - aan
jongelieden die hun hogere studies
hebben beêindigd.
Deze leningen beogen o.m. het ver-
gemakkelijken van de aankoop van
de door het beroep vereiste werk-
benodigdheden, het ten laste ne-
men van installatiekosten van een

abinet. het tussenkomen bij we-
tenSChappelijk onderzo
De kandidaten tot een lening zul-
len hun aanvraag vóór 1 januari of
1 juni e.k. richten tot de heer
Marcel GROSJEAN.. Beheerder van de
Stichting ..
Inlichtingen en aanvragen:

Stichting F. Lazard
Egmontstraat 11
1050 Brussel
02/511.81.00

WERKGROEP VERBAZING
rkgrocp Verbazing. opgericht be- Maart". H

in 77, .s_chreefvoor de v
een wedstrijd voor teksten en an-
der materiaal uit dat de "verba-
zing" uitdrukt (Veto 21. jg. 3).
Op dinsdag 20 december e , k , gaat Meer
de eerste manifestaite van de
werkgroep door in galerij "Half-

GEMEENTETAKS RADIOWAGEN
Op onze navraag ontvingen we van
het Leuvense stadsbestuur een ver-
duidelijking over de gemeentebe-
lasting op het "gebrik van de o-
penbare weg voor publicitaire
doeleinden".
Uit de bladzijden stadhuis- en
provincieraadtaal haalden we het
hetvolgende:
"Uit artikel 1 van dit reglement
blijkt dat de belasting enkel ge-
heven wordt voor kommeJ'CiOZe l'e-
k~e. Een dergelijk reglement
heeft. naast het inkomstenaspect.
ook tot doel het indijken en or-

TEWERKGESTELDE WERKLOZE
lcker-Ik Leuven zoekt een tewerk-
estelde werkloze voor de uitbouw

van haar ontmoetingsruimte (ont-
haal. animatie, praktische taken).
Kandidaten kunnen z1.ch tijdens de
bureeluren (10u-18u) aanbieden op
het sekretariaat voor meer inlich'
tingen: Blijde Inkomststr. 115
Deze plaats is vakant vanaf 1 ja-
nuari 1978.

Elcker-Ik Leuven

[ WEGWIJZER>
JI 11

CUBA - AVOND

a

Als je dit nummer ontv
r (uitzonderlijk) al

Veto bij de drukker, Voto 8 kan je
verwachten tegen maand
ber e.k.

bonnement
kos~ 200 fr - met steunkaert van
ultuurraad: 150 fr - los 15 fr.

Het abonnement omvat alle nuomers
tivitips va

denen van reklame door lUidspre-
kers omwille van de geluidshinder~
Verder lezen we in art. 2: "Het
bedrag van de belasting wordt
per ondeelbare periode van een
dag gesteld op 200 fl'. pel' l'ij-
tuig of op de weg bewegend toe-
tel voorzien van luidsprekers."

Het gebrUik van radiowagen moet
tenminste 24 uur op voorhand aan-
gevraagd worden bij het gemeent
bestuur. met opgave van karakter
van aktiviteit, dag en uur van ge-
bruik van de radiowagen.

A.S.R.

AMNESTY INTERNATIONAL LEUVEN
Sinds dit akademiejaar is er in
Leuven een afdeling opgericht van
Amnesty International.
Adres: Blijde Inkomststraat 98

3000 LEUVEN

redek.t1e:
Veto 10: donderdag 5 januari om
14u op 't Stuc (1ste verdieping)

opij
Veto 9 (verschijnt op 9 januari):
tegen maandag 19 dece~ber 14u op
't Stuc
Veto 10 (verSChijnt op 23 januari
tegen dinsdag 10 jan ...ari om 14u
op 't Stuc.

Eigenlijk is het bericht om

mijn Yerder"; *Hoever?
*


