
we willen op een zinnige nanier over studie-
u~u~fen praten, kunnen we moeilijk voorbijgaan
aan het studiebeurzensysteem in zijn geheel.
De studiebeurzen zijn bedoeld als middel on de
toeaangskansen naar het onderwijs te verruimen.
et andere woorden, men wil het hoger onderwijs
toegankelijk maken voor iedereen.
I~t zou in dit verband nuttig zijn de evolutie
van het aantal arbeiderskinderen aan onze unief
even na te gaan. '..:e konstateren hierbij slechts
een lichte vooruitgang.
Zie in dit verband het zeer interessante boek

van Ivan De Lanoo over Stratifik~tieproble~en
en De,'lOkratisering van het Universitair Onder-
~lÎjs- Een onderzoek naar de demokratiserings-
tendensen bij de Leuvense studenten 1934-1966.
e kunnen ongetwijfeld stellen dat de bijdrage
van de indertijd ~;ationaalStudiefonds en nu
de Rijksdienst voor Studietoelagen tot deMO-
kratisering van het onderwijs slechts een pleis-
ter op een houten been is.
Een maatregel die veel reëeler bijgedragen
heeft tot die demokratisering is de Leer-
plicht, die reeds in het begin van deze eeuw
ingesteld werd. lietbewijst dat niet alleen
financiële hulp volstaat om de drempel naar
hoger onderwijs neer te halen.
Het huidig studiebeurssysteem speelt in de de-
mokratisering van het onderwijs slechts een
minieme rol.
De afwezigheid van kinderen uit de laagste
sociale klassen aan de universiteit werd
door het u.S.F. niet ongedaan gemaakt. Een
zin met cen bescheiden inkomen kon zelfs
t een Beurs van het Rijk, de studies van

een universitair niet bekostigen.
Op 19 juli '71 werden de bestaande studie-
beurzen vervangen door studietoelagen en leningen.
Alhoewel in de toengevoerde diskussies reeds een
tendens tot ·we geven toelagen aan diegenen die
slagen, de anderen moeten terugbetalen" doorklonk,
werd in de wet gesteld dat de studietoelagen een
recht was dat zonder terugbetaling gold voor de
minderbegoeden die door de maatschappij moeten
gesteund worden om "hen in staat te stellen de
drempel van een beroep te bereiken".

Op 28 oktober '74 verklaart De Croo: HIk vraag
mij af of wij er goed aan doen het huidig toe-
lagenstelsel te handhaven." Oe Croo vraagt dan
ook aan de roge Raad de vervanging van dat toe-
lagenstelsel door een stelsel van studieleningen
te vervangen.
Het huidig sisteem dat erop bedoeld is de minder-
begoeden ook de kans op h'gere studies te geven,
loopt niet alleen mank, maar riskeert bovendien
afgeschaft te worden.
Dit zal ongetwijfeld de drempel tot de universi-
teit verhogen en de demokratisering van het ho-
ger onderwijs tegengaan, terwijl zelfs nu slechts
lOS van de arbeiderskinderen over die dre~pel ko-
men.

aast deze f.inanciëlerel1l1lingenzijn er nog tal
van milieurel1l1lingenen sociale handikaps: de kin-
deren worden niet gestimuleerd om hoger onderwijs
te doen, er is een gebrek aan motivatie, een angst
om te mislukken...
De afwezigheid van kinderen uit de laagste sociale
klassen aan de unief is naast deze financiële en
sociale rel1l1lingenook verbonden met de struktuur
en inhoud van het onderwijs zelf.
Ret onderwijs is overdreven en eenzljdig intellek-
tualisties; vooral verbaal, waarbij een duidelijke
kloof tussen school- en milieutaal ~an de gewone
mens bestaat;
realiteits- en milieuvreemd, onvoldoende aanslui-
tend bij de dagelijkse wereld waarin we leven.

Ondanks de talrijke negatieve aspekten, vooral
onvolmaaktheden, mogen we ons toch niet laten
verglijden in een defaitisme en laissez-faire.
We moeten het verworven recht van de studietoe-
lagen en de sociale sektor in alle omstandig-
heder.verdedigen en ervoor vechten ze altijd
te verbeteren, willen we niet de weg afsnijden
voor mensen die ook later nog willen studeren.
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'lij moeten er ons voor hoeden de laat-
tijdige uitbetaling van de studiebeurzen
en de administratieve redenen ervan te
beschouwen als een losstaand feit.
Ook voor de ganse sociale se~or (zowel
in als buiten de universiteit) kunnen
«e vaststellen dat de rege,.ing "bezui-
nigingen" doordrukt. •

In hetkadèr van de economi
leving na wereldoorlog II za«{men nch van
hogerhand genoodzaakt in een tijdelijk
tekort aan industri~le kaders ~e v9ldoen
en elders universiteitsstudent~ te re-
kruteren dan onder de kinderen Van de .
meest kapitaalkrachtigen. Het. systeem van
studiebeurzen, voornamelijk afgestemd
op het laten studeren van bekwame k1nde-
ren uit minder begoede mil~eu's, schiep
de financi~le voorwaarden hiervoor.
Een verdere uitwer~ing in deze kaderoplei-
ing gebeurde door de wet van '60

"houdende de toekenning van sociale
voordelen aan de universiteiten en
gelijkgestelde inrichtingen".

Twee citaten uit de memorie van toelichting
tonen aan dat deze wet zeker niet van
karikatieve aard is.

"Het blijkt hoe langer hoe meer dat de
bestaande middelen niet meer volstaan
om een aktie te steunen die nochtans
essentieel is voor de fysische en morele
vorming van de student, een aktie die
boven elke inrichting de toekomst van de
hele natie aanbelan~.

En: iI ••• de univers~teï moet hen niet alleen
kennis doch ook kultuur biJbrengen. Van
die aktie zijn de morele kwaliteiten af-
hankel~jk van diegene die morgen de kaders
van de maatSChappij zullen worden.

e zien dus dat alhoewel de studietoelagen
formeel buiten de sociale sektor vallen,
het karakter van beide zaken gelijkaardig
iS.

Reeds geruime tijd kunnen we ook op het
vlak van de sociale sektor een tendens
tot "herzien~ng" waarnemen.
Onder het ministerschap van Calewaert
leidde deze evolutie tot de oprichting van
een "kommissie van technici". Deze kommissie
moest werken aan de herziening van de wet
van '60. Die herziening had zogenaamd tot
doel

"de sociale sektor aan de universiteiten
een autonoom statuut toe te kennen, het
beleid en het beheer ervan te verge-
makkelijken en dit te doen in een
gCP.Rt van demokratisering en ver-
nieuwi-~ "

In teksten van deze kommissie wordt
inderdaad gepleit voor een autonoom
statuut van de sociale sektor, maar an-
derzijds komen er ook minder gunstige
zaken aan bod. Zo pleit men voor Qsn
ressorteren van de psychomedische dienst
onder het ministerie van volksgezondheid
en de subsidies voor sport, kultuur en
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vervolg van blz. 1
sociale en politieke activiteiten van de
studenten onder het ministerie van kul-
tuur. Voor dit laatste zou er minder geld
voorzien worden en impliceert dit voor-
stel een sterkere kontrole op het besteden
van het geld en minder autonomie in het
bepalen van het beleid.
De huidige financi~le toestand van de
sociale sektor (deficitair) toont ons de
wankele positie van die sektor aan.

de wet van 27 juli 1971 bepaalt dat de
werkingstoelagen van de universitcieten
enkel gelden voor de academische sektor
en dus niet kunnen gebruikt worden voor
de sociale sektor.
De Alma heeft voor 1975 een superdefi-
ciet van 4 à 6 miljoen (dit dus nog
buiten de subsidiering uit de sociale
sektor van + 24 miljoen via de Raad
voor Studentenvoorzieningen en ± 16
miljoen van Waalse zijde).
Wanneer het BLOSO zijn subsidies aan
het sportsekretariaat stopzet dan zal de
massasport voor de studenten een zware
financi~le klap krijgen en de sociale
sektor heeft geen geld om die op te van-
gen.

Deze financi~le moeilijkheden brengen op
het ogenblik de sociale sektor in het ge-
drang. ,'/ezien duidelijk dat de gelden
voor een sociale politiek te gering zijn.
Zolang de sociale sektor voor enorme af-
schrijvingen staat en enorme deficiten
moet dragen van vnl residenties en voeding,
is de gevoerde sociale politiek een op-
lappolitiek. Door te lage subsidi~ring
werkt de regering dus de afbraak van de
sociale sektor in de hand en maakt een
serieuze opbouwende sociale politeik on-
mogelijk.
Voor ons is de sociale sektor echter een
verworven recht, meer nog de sociale sek-
tor moet zolang blijven bestaan totdat
hij overbodig is geworden. Uiteraard zijn
vele diensten in sé oplapdiensten, pleis-
ters voor wonden die eigen zijn aan het
kapitalistische systeem. :Iijzijn voor een
stevige en liefst zo prEv~~tief mogeli~ke
psychische ondersteuning van de student,
vooral als we zien dat de examendruk tel-
kenjare tot zelfmoorden leidt. ';/ijzijn
voor een studiefinanciering zolang het
systeem van studietoelagen vanuit het
Ri jk onvolkomen werkt. ':tij zijn voor
een maximale ondersteunl.ng van de Alma ,
zolang de invloed van de krisis op
het bedrijf Alma zou verplichten een
prijs van 65 à 70 fr. te vragen.
Binnen het huidig stelsel zijn deze
zaken ver{/orven rechten om zich te
verdedigen tegen de wantoestanden
van het komen studeren. Zolang we
er niet aan toe zijn de maatschappelijke
antoestanden in de v~rtel uit te roei-

en kunnnen we deze "hulpverlening" best
gebruiken.
','latde autonomie van de sociale sektor be-
treft is het tot nog toe zo dat de
Raad voor Studentenvoorzieningen volgens
de wet enkel een adviserende beveegdheid
heeft. De Raad van beheer van de universi-
teit is verantwoordelijk voor het beheer
van de gelden naar de regering toe.
Regelmatig stelt de beheerraad dan ook
zijn Veto ten opzichte van beslissingen
van de Raad. Het is ~~ar al te duidelijk
dat bij middel van de -zij het veruit
ontoereikende - staatssubsidies een
ernstige sociale politiek zou kunnen ge-
voerd vlorden door een autonorr.erechts-
persoon, die wel eens in tegenstelling
zou kunnen staan met de belangen van de
Leidende Principes van de verschillende
instellingen. Denk maar eens aan een ef-
fici~nte politiek ivm met de residenties
(tegen de luxer~sjdentics zoals Justus
Lipsius).
U slaagt een Raad van Beheer erin het
oprichten van een residentiefonds voor
politieke en sociale studentenaktiviteiten
tegen te houden, terllijl ze miljoenen
klaarhoudt voor de prestigieuze opening
van de nieuwbouw in .'I+L.
De enige oplossing is het oprichèen van
én autonome rechtspersoon die integraal

over de gelden van de sociale sektor
beschikt, geld dat uit é~n pot komt,
·ne..l'lt differentiatie van de inkorr.stenbron-
nen betekent dat men geen globaal beleid
kan voeren.
GEEN AFBRAAK VAN DE SOCIALE SEKTOR
AUTONOlolIEVAN DE SOCIALE SEKTOR !

krizispolitiek
De regeringspolitiek is erop gericht de zwakste
sektoren van de bevolking aan te tasten in hun
verworven rechten.

Hier volgen enkele fragmenten uit de begrotin
75 (waarmee per slot von rekening ook de studie-
beurzen. de sociale sektor van de uniefs gefi-
nancierd wordt.)
(Uit ·Parlementair Document nr 4 - 74-75
Begroting 1975 Algemene Toelichting·)
p. 26.: Oe stijging van landsverdediging bedraagt
21\
Voor de aktiviteiten binnen het wetenschaps-
beleid. in het algemeen. een groeivoet van 11\.
p. 27-26: Het geheel der overwogen maatregelen in
dB programmawet moet een venm1ndering der uitgaven
mogelijk ma\en die ongetwij feld belangrijk is, m
maar de Regering verantwoord vindt in de huidige
ekonomiese en financiële omstandigheden. Deze
maatregelen veronderstellen een aantal wijziging-
en van wetteksten. Hiermee wordt bedoeld:
al betere kontrole op de uitgaven (•••studiebeur-

zen. pensioenen)
BI Minder stijging van de dotaties aan het fonds

der provincies en gemeentes (nvdr. maar verho-
ging van de gemeentebelastingenl)

cl Het tekort van RIZIV niet door dB staat te
laten betalen (nvdr.: zo wordt de wet van
9 augustus 63 afgeschaft I deze verpliCht de
staat in te staan voor de gezondheidszor
(financieel) van dB WI~H·s· Weduwen. Invaliden.
Gepensioneerden. Wezen)

dl wijzigingen in de ziekteverzekering der zelf-
standige arbeiders

el rationalisering der onderwijsnetten en betere
aanwending van het personeel. Wijzigingen
zullen worden aangebracht aan de wetteksten
inzake financiering der universiteiten.·

p. 122 ·Overhoidshulp voor privé-investeringen:
voor de periode 1970-1973 werd een merkwaardige
inspanning gedaan gezien de toegestane ~ulp ge-
durende deze 4 jaren deze van de 6 vorige met
meer dan 60\ overtrof, het jaarlijks gemiddelde
voor het rijk bedroeg 1.622 miljoen frank voor
periode 1959-1962 en 6.026 miljoen frank voor
de jaren 1970-1973.·

De derde februari voerde.de universiteit weer
zijn jaarlijkse show op.Grotesk.Studentenpastoor
Ignaas De'",ittelegde reeds in zijn homilie de
dB konsekwensies ven het toakennen van een ere-
doktoraat uit.Doctor honoris causa wordt iemand
die iets verweznelijkt heeft dat in de lijn lig
van de doelstellingen van deze universiteit.Dit
kan evengoed omgekeerd worden:de ideeën van een
doctor honoris causa moe·en dan ook in de prak-
tijk van deze universiteit doorgetrokken worden.
·Wat baat het in ~én akademiese plechtigheid ie-
mand op te hemelen voor wat hij gedaan heeft.als
er in het dagelijkse leven niets van terug te
vinden is 1·
Oit kwam ook tot uiting in het dankwoord dat
Paolo Freire.die.waar Kurt Waldheim en Chih-Tang
Sah slechts een beleefd applaus kregen.bedacht
werd met een overdonderende ovatie.We siteren
graag een résu~ van dit dankwoord. tijdens het-
welk het muisstil was in de zaal (zelfs de tal-
rijk aanwezige BOB-ers hoorden we niet).
·Ik heb werkelijk moeilijkheden om te danken.Ik
ervaar de kontradiksie tussen deze onderontwik-
kelde Freire en de grootse show ven deze univer-
siteit.Verder kan ik geen engels genoeg.Ook hou
ik niet van een speech,ik geloof er niet in.ik
geloof enkel in dialoog. Ik waat echt niet hoe mij
te gedragen.Er zijn er dei mij gevraagd hebben
waarom ik dit eredotoktoraat aanvaard heb.~~lnu
ik dacht dat zoiets een dialektiese zaak was. iets
van krijgen en geven.Ik schenk mijn ideeën aan
deze universiteit in ruil voor dit eredoktoraat.
Voor ik u dank.mister rector.excellencies.ladies
en gentleman •••and students.because if there were
na students.there was na university ••.•wil i
iets zggen dat misschien dema&o&ie zal lijken.
maar het echt niet is:op dit ogenblik denk ik
aan al die mensen. vrienden in Brazilië en Chili
die. omwille van omstandigheden die u zeker zult
kennen. niet eens kunnen weten waar ik nu ben .••• •

·Voor de jaren 1973-1974 worden 16 miljard voor.
zien voor de aanleg van industrieterreinen. en
696 miljoen voor de aanleg van toegangswegen. Ver-
der wordt in Wallonie de klemtoon gelegd op het
aanmoedigen ven het oprichten van dinarn1ese be-
drijven die verondersteld worden het technolo-
gisch peil van de Waalse industrie te kunnen
opdrijven.·
p. 135: "En de subsidies voor fundamenteel kern-
onderzoek zullen nog opgedreven worden.·
Wie nog meer konkrete cijfers en uitspraken wil:
alle dokumenten zijn ter inzage in het archief v
van de K.U. Leuven op het 2° verdiep.
Globaal zien we dat er in vergelijking met 7~.
grotere hulp aan het kapitaal (de privé-onderne-
mingen) gegeven is. maar daarnaast een hoop bespa-
ringen doorgevoerd worden op uitgaven die onmid-
dellijk de bevolking ten goede komen.
Bovendien stijgt de schuld van 65 miljard.
Waarom? Een grote reaen is dat de regering de
stijging van de steun aan de privé-bedrijven niet
helemaal kan kompenseren door een even grote da-
ling van de sociale uitgaven: dit is politiek niet
haalbaarl Daarom wordt het tekort aan geld maar
opgevangen door nieuw geld te maken (dit betekent
dat de staatsschuld stijft). Het grote gevolg is
~at ~et geld in waarde daJlt • inflatie.
mensen kunnen met hun geld minder kopen zo wordt
indirekt de hulp aan de bedrijven toch helemaal
afgewenteld op de bevolking.

Oe begroting is slechts een deel van de gans
regeringspolitiek tegenover de huidige moeilijke
ekonomiese toestand.
Een aanJer vrij bekend fei t is de geplan
koop van de gevechtsvliegtuigen voor een bedrag
van 30 miljard en de zeer uitgebreide voorstudies
errond. Op dat vlak wordt met geld gesmeten, ter-
wijl men over 5.000 fr. min of meer voor een
studiebeurs struikelt.
Oe ganse regeringspolitiek is een antwoord op de
toestand nu. zowel politiek als ekonomisch.
Ieder van on. zou die regeriny,spolitiek moeten
ananlyseren: wat is de oorzaak ervan. wat ia
het gevolg ervan. wat heeft vereand met elkaar
en in hoeverre?
[)i.t is ee"l diokussiet4kst van 'ie AZgerwne Ve,...
gac]A,.ring van 5(>.:iaZe uaad, als achtergrondin/"o
bij 18 aktie rond dB et.udiebeurze« IIn dil
Sr, 'iaZp S6ktoT'.

••
cc mijn voorbeeld is duidelijk»
Dit alles was voor ons een aanleiding om eens met
Paolo Freire te gaan pra~en. te gaan dialogeren.
"'ill is Paolo Prei, e '!

Paolo Freire is iemend die van bloemen houdt.van
het leven.van een glimlach.Ik ben 65 jaar.Ik heb
moeilijkheden in mijn eigen land.(Freire krijr.t
in ~razilië onder de administrassie van Goulart
de leiding van de nasjonale kulturele aksie voor
volksontvoogdin&.al~abetizasie en volksopvoedinr..
Oe door hem geleide coöperatieve alfabetis~tiebe-
~eginf met haar snelle en effisjante nazultatpn.
leidde echter mede tot een verscherping van h;
onservatief verweer,dat eindigde in de staats-

greep van 1964.Freire wordt 7 maanden gevancen
gezet.waarna hij uitweek naar Chili)
Ik ",eet wat het betekent gejaagd te worden.
Ik geloof in aksie en in dialoog. Ik ben nalef.
maar probeer dat te overwinnen. Mijn persoonlij~e
ervaring is belangrijk. maar niet beslissend.
Dat is de aociale ervaring. Mijn gehoorte in het
dramatiese noordoosten van Brazilië en de daar
heersende honger bopaaiden mijn approach. Een
ander bepalend aspekt is mijn vrouw: we zagen

aar 39 jaar geleden. Oe resultaten van deze
ontmoeting waren 5 kinderen. Ik vind het niet be-
langrijk of we nu met papieren getrouwd zijn of
niet. We. maakten vele fouten in de opvoedipp van
onze kinderen. Wij hebben wel altijd geprobeerd
te bereiken dat ze vrij met zichzelf konden eks-
perimenteren.
Peolo Freire is een man voor wie de praksis het
allerbelangrijkste is. Mijn boeken - goed of
slecnt - schrijf ik steeds als een rapport van
de aksie. Ook "Oe pedar.o~ie van de onderdrukten"
is dat. Ik was vaak wel veel te nalef. Ik ge-
bruik een zeer gesofistikeerde taal. want i
schrijf die boeken als een kleinburgerlijke in-
tellektueel. Ik ben dat nu eenmaal. hoewel i
het steeds probeer te verbergen door eenVOUdiger
taal te gehruikAn. Ik heb in mijn leven veel les
gegeven. ook veel geleerd. Ik kan immers geen
leraar zijn. zonder tegelijkertijd student te zijn.
"Waarom hebt u het: eredoktoraat: aanl)l1a1'd. tPI.Jijl
u toch ZlIeT' goed ueet: dat het ondervijs aan deze
unilJBT'3iteit in te(Jenstelling Mllt U!J principe
(llIschiedt?"



Ik doe nooit toegevingen. Toegeven is verkeerd.
Je. ik weet det de universiteit zich niets ge-
legen leet een mijn principes. Oe enigste uni-
versiteit die niet tegen mijn benedering is. is
PEKING. en Hevene in bepeelde sektoren. en som-
mige endere universiteiten in sommige mindere
espekten.
In mijn speech heb ik el gezegd det ik door die
titel te eenveerden in tegenstrijdigheden ben ge-
vellen: het is een uitdeging voor mij. meer 00
voor de unief. Hat is een jullie om uit die kon-
trediktie voordeel te helen. Je moet een de eke-
demiese overheid vregen: -Hoe kunt u verkleren
det je een titel gef een Freira terwijl je hem
nooit gelezen hebt". Het zou trouwens nelef zijn
te denken det wij door die titel te eenveerden.

unief kunnen. verenderen • Wij eenveerden en-
kel het dielektisch spel ven de reeliteit.
Deerin zijn wij het verzet. de entithese.
In mijn situetie heb ik bovendien geen titels
meer nodig. Voor mij is het voorel een politie-
ke deed. geen ekademische. Ik ben in belling-
schep. Oe regering ven Brezilii ,oudt niet erg
ven mij. ~ij hebben mij in ae gsv~ngenis gewor-
pen en h4t lend uitgezet. Meer door het eenveer-
den ven die titel ken ik druk uitoefenen op het
regime in Brezilië. Pes drie meenden geleden is
in Brezilië mijn "Pedegogie ven de onderdrukten"
verschenen. Dit mede onder invloed ven die bui-
tenlendse druk.
Kan jB iBts mrBr wrt.z.z..n owr jB methods.?
Ik weet - wij we'en ellen - det wij geen grote
verenderingen kunnen teweeg brengen zonder de
strukturen ven de meetscheppij omver te werpen.
Ik maek echter gebruik ven elke ruimte om iets
te doen. Oe hoofdtegenstelling tussen geestes-
erbeid en hendenerbeid kunnen wij niet overwin-
nen in dit sistcem.
leinera tegenstellingen zoels de lereer-leerling

dichotomie wel. Deervoor gebruik ik verschillende
methodg~. Een daerven is bijzonder interassent.
In elke sessie spreekt een leerling over zijn
eigen erveringen. Deerne bcdiskussiëren wa die.
Wa trechten er de essentiële espekten uit te
helen. Wa verdelen de stof onder mekeer. En elke
leerling wordt den lereer. Hij benedert het be-
studeerde espekt els een voorwerp ven kennis.
ijn plaets is tussen en neest de leerlingen.

Meer we moeten netuurlijk iets hebben det deze
relelies medieert. Voor mij is dit het objekt
ven de kennis. Als hetobjekt behoort tot de le-
reer wordt het een reektioneire epistomolëgie
(kennisleer). Hij distribueert kennis een de
leerlingen die zogezegd hongeren neer kennis.
Kan els ondlll'd:rukksnels rol van dIlISBuniwrsitsit
Bsn bsvl'ijelsndll tJOrden.
u is de ervering ven de studenten een pessieve.

Ze komen neer de unief om kennis te ontvengen.
Ze verwechten ven de lerear dat hij kennis geeft.
Oe studenten zijn echter tegelijkertijd in een
kontesterende en enderzijds in een kreërende
positie. Meer dat moet in de prektijk ve~ezen-
lijkt wonden. niet in uw hoofd.

t _'" _ _c

Wat is dil volgandll stap in dil bBvl'ijding na dil
opvoBding?
Ik ideologiseer nooit. Ik zeg nooit det opvoeding
een gids voor verendering is. We moeten de mensen
bewust meken. ze uitdegen om zich te orgeniseren
en zo de geschiedenistte verenderen. Hat prObleem
is politiek. We kunnen professor zijn en toch
enelfebeet - op politiek gebied. Det is de be-
lengrijkste problemetiek in Europe. Niet de on-
bekweemheid ven woorden te lezen. meer de onba
weemhaid de geschiedenis te lezen.
Wat is volg.ms u, als adviuUl' van els LHll'Bld-
raad dIIr kBrken, dil rol van dil kBrk - ISO zs nog
Btm rol tB spelsn heBft?
Wa kunnen hier niet in het algemeen preten.
r~schiedenis is geen metefysiek. Oe rol ven de
kerk hangt af ven heer klessepositie. Eerst
hebben we de treditionele kerk. Die werkt zeer
eliëneraad. Hoe maer we hier op eerde lijden,
een des te betere pleets zullen we in het rijk
der hameIen bekleden. Oen hebben w~ de gemo-
derniseerde kerk. Dit is dB traditionele kerk
meer ze is efficiënter gemeekt in de kepitelis-
tiese zin ven het woord. Tenslotte is er ook
de profetie se kerk. Dit is de enige die kan
kontesteren en kreëran tegelijkertijd. Dit is
een minderheid die moet vechten semen met de
onderdrukte klessen.

WBkonstat8l'Bn dat hBt ondllrvijs in onu roat-
schappij k lassBgBbonden is. D8 wranelsl'inOBn
in lult ondarvijs aan els uniwrsitBit zijn
VBrandBring8n in B8n ululr toBgBlatBn IIrlI'gB,
nooit j'undamantesl. ZiBn IJS nu niBt hst38lfels
bij Paolo FrBil'B gBbBUl'en?Daal' waar ;B vroeger
in els praktijk j'undanlentslB hsrvormi.ngen trachtte
tB bBLHlrkstB lligBn, word jB nu af(/Bbot tot ""n
(/BiiBra, I!ICUU' ongevaarlijk akadsnriBS tBoNtiCUS.
Ik ge deer volledig mee ekkoord. Mijn voorbeeld
is duIdelijk. Indien ik In Elr:lZlliëenkel breef
les zou gegeven hebben, zou ik inderdeed nooit
problenen gekend hebben. Meer voor ons komt het
erop een te weten wet we moeten doen, soms binnen
het sisteam. meestel buiten het sisteem. Wet we
nu doen ken morgen ven belang zijn. In G8 zijn
een eantal mansen mijn methode beginnen toepessen
in een klein dorpje in Portugel. Nu is dit prek-
tisch één ven de enige plettelendsgemeenten die
iets begrijpt van de revolutie die nu een de geng
is. Zoels hier enkelen het gedeen hebben, zullen
vele anderen het in de toekomst doen. ellen
geëngegeerd in het redikael proces van de re-
volutie. Wet ik in elk gevel nooit zeI beweren is
det de universiteit een instrument ven verende-
ring kan worden. Dit ken enkel wenneer het leer-
proces een leren wordt ven het volk en met het
volk. Dit is onmogelijk in dit aiateem. Het is
nu ~~ teek om buiten uw universiteit uw pliChten
op te nemen in redikele bewegingen. om u te
engegeren in de revolutie. Oe enige endere
keuze is met een geweer neer de les te geen of
over Merx te diskussiëren in de kroegen.

copyright: K.V.B.
B.P.A.

45 JAAR EKONOMIKA
"arbeiders, boeren, studenten, management
1 front."

Ekonom1ka zoekt,zolals alle fakulteits
kr1neen,ecn nieuwe identiteit om aan de
hU1dige evolutie in de studentenmentali-
te1t het hoofd te bieden.Op het vlak van
het kringbestuur komt d1t tot u1ting in
de technokratische stroming, die een ~aar
jaar aan het bewind 1S.JOS Clijsters{'72)
J.P.~acken('73)en Jan De hleulder('74)zui-
veren de schulden van hun voor/;angers-
drinkeboers aan en doen aan organ1gramman
kultuur(organ1satie van de veren1ging af-
gestemd op efficiency,verantVioorde11jkhe-
den afbakenen,h~ärarchisering).Z1j zeggen
dat naast de leute ook meer ernstige za-
ken hun plaats moeten krijgen:belangenbe-
hartig1ng van de studenten,"pohtieke be-
;lUstmaking".tienw~l zich voordoen als een
verzorg1ngsinstel11ng op alle gebied.
De realiteit is anders.Het kantus-,T.D-
en feestprogramma 1S impress10nant,evenals
de bedragen d~e eraan gespendeerd worden,
(bv.Doopkantus:28 OOO·fr.)Het 1S bedroevend
vast et stellen dat naast een aantal on-
verm1jdelijke servicetaken d1e behoorlijk
îunkti oneren (bar,kur-auada enst )[,loederEko-
nOm1ka-zoals het vertederd klinkt uit de
mond van menig praeses-ontstellend we1nig
boor11ngen ter wereld brengt.Het klubisme
laat nog heel "at spgren na in afnches
met korpinsigne,ekonom1ka-tru1tjes,ekono-
mika-st1kkers en folklorisF~sche praeses-
verkiezingen waarbij eerder voor karnaval
prinsen dan voor programma's wordt gekozen
Aan de polit1eke,ekonoID1sche en sociale
bewustwording wordt in hoofdzaak l1ppen-
dienst bewezen.

Het gaat hier niet om de goede bedoe-
lingen van Somm1ge bestuursleden, doch als
geheel 1S ekonomika,meer nog dan de totale
bevolking van het Handelskot reakt~onair.
Gesteld voor een derge11jk gegeven,bl~jven
de meeste progressieve studenten erbuiten
omdat zij menen voor een oninneembaar bas-
t10n te staan.

O.M.door de r1chting van z1jn aktivi-
teiten helpt ekonomika mee aan de besten-
d1g1ng van een komform1stisch,goedgelovig
en onkrit1sch studententype.Een progressie-
vehng die de unif binnenkomt gaat in de
meeste gevallen al niet naar de fak.Ek.&
Toeg.Ek ••Het publiek aldaar bestaat hoofd-
zakelijk u~t mensen die een suksesr~jke
kar-raër-e op het oog hebben,aspirant-mana-
gers.Een zwart volkje met hier en daar een
VI~ tte raaf .Een groot deel van de aanvanke-
l~jk lauwen bezw1jkt alras voor de geor
niaeerde indoctr.natie die hooggeleer~e
heren ex cathedra bedrijven.
Alternatieve ekonomische visies komen trou
wens onvoldoende aan bod b~nnen zowel als'
bu1ten de les.Het monopo~ie van de burger
lijke ekonomie wordt nog O1et bedreigd.

Op de plaats waar de zelfverrechtvaar-
dig1ng van een ekonomisch stelsel(voorge-
steld als het efficiänste of minstens het
minst slechte)aan de studenten wordt in-
geprent(later zullen zij die visie in
meerderheid mee verkondigen of op basis
ervan aan het systeem meewerken)is zo'n
ant1-kr1tische verenig1ng zeer funktioneel.
Eén kritische studentenbeweging in een fake
Ekon.zou onvermijde11jk voortdurend in kon-
flikt komen met de prOffen omdat de inhoud
van de stof zou in vraag gesteld worden.
Het 1S dus ook belangrijk iets 1n die zin
op te bouwen.

Een ander terre1n waarop EkonOmika de
haar toebedeelde rol speelt,1s de belang-
enbehartiging van de studenten.Op de Raden
(Fak.&Dep.) gaat men schadebeperkend,mede-
beherend en konfliktvermijdend te werk.
Men is er op uit de proffen niet tegen de
schenen te stampen.Samenwerk~ng zou de
meeste resultaten opleveren. Daartegenover
stellen wij de noodzaak van een onafhanke-
lijke en demokratische studentenvertegen-
woordiging.

Tenslotte is er de band met de senioren
(afgestudeerden)Deze dienaren van het es-
tablishment(veelal op belangr1jke posten)
betekenen via financiäle hulp en schouder-
klopjes een niet te versmaden onderste~ng
De funktie van praeses is een gedroomde
springplank voor een carr1ère in het be-
drijfeleven,zoals men kan vernemen U1t de
mond van Jan de Meulder.

Ekonomika 1n aktie(o.a. citaten U1t
ekonoID1ka-lust~boekje)
1~t~~1es:"' ••)Aanvankelijk ver11ep
alI"ëäZoä.Tä-ëën gewone jaarlijks weerkerend
pol~tieke strubbel~ng,totdat het meer en
meer du~de11jk werd dat sommige 1nformatie
onvolled1g en soms zelfs onbetrouwbaar was.
Uit een telefoongesprek,en U1t een ontmoe-
ting met dekaan en Prof.Vander Eecken,heb-
ben Jan(V1ce-praeses)en ik(praeses)dan een
heel andere vers~e van de fe1ten moeten
vernemen. Toen we op vragen daaromtrent noch
op de kr-ingraad ,noch van mensen van het
aktie-koID1tee een afdoend antwoord konden
krijgen,hebben we het nodig gevonden ook
deze informat1e door te geven op de volgen-
de vOlksvergaderin,'-".Nade nevi ge en zeer
emotionele discussie die daarop volgde werd
sestemd.~et overweld1gende meerderheid werd
besloten de aktie Spies stop te zetten 1n
onze fakulteit."
Nu moet je weten dat de praeses en de vi-
ce praeses B!en van be1den ooit aanwez1g
was geweest opeëii-Skhef{omi tee of.op de
voorbere1dins van de volksvergader1ng.
Îochtans meenden Z1j het recht te hebben
deze A'I1n handen te nemen d1t om"de neu-
traliteit en objektiv1teit"van de modera-
tors te waarborgen.Dit kwam dan ook neer
op het verdedieen van het standpunt ven
de ak.overhe1d.~en haalde er zelfs de de-
kaan b1j.0nm1ddel11jk massaal handgeklap
uitin:rvan een naIc ..e en enkr-atische hou-
ding t.o.v.de proffen.~et een demagogische
rede en gezagsareumenten(zoals:"in mijn
fake maakt ge mij niet U1t voor leugenaar")
had hij het gros van de student~n op ~ijn
hand.Einde van de akt~e Sp~es.TJa,"w1J
~o :en de goede verstandhQud~ng tussen de
prort en er.de studenten ruet in het gedrang
bret1lLen."(d1xitpraeses)
2)De-Lustrumweek : 25-30nov.74
De-fiëIe-Wëëf{-v,eraer steV1C gezopen met
o.a.het klassieke brouwerijbezoek(Stella),
een hlfkroegentocht doorheen Leuven,een
Soartlappen T.D. een Galabal(avondkledij),
een lustrumkantus,een sportnamiddag.
De fakebeepr-oei.dehet beheel kvl1Stig met
subs1d~es ter waarde van 73.0COfr. De Ge-
nerale Bankmij.hield het b1j 10.000fr.
De totale uitgaven worden geraamd op
347.000fr Het motto van deze week:"Niet
denken,wel doen".
3)EkonoID1ta zal nieuwe~ebouwen krijgen.
Daarbij bestaat më mogeh'JKhe1d van
samengaan met Pol.&Soc.Een goed deel van
het Ekonomikabestuur en een aantal proffen
,villendit ten allen pru j ze vermijden.Ge-
tu1ge hiervan de gevleugelde woorden van
Prof. Vuerings :"Dan gaan we al~e dagen

A-pamfletjes in onze handen geduwd
krijgen en we gaan rode petjes dragen."

Ameel
COrt01S



INSPRAAK
Inspraak ••haha ••hoe demokratisch is ons
land,hoe demokrat1sch is onze un1vers1teit
haha ••Laten we ser1eus b11jven ••haha ••
Twee weken geleden gebeurt het volgende in
de fakulteit landbouw:in de fakulte1tsraad
wordt bes11st:de examens worden in plaats
"an op vier weken op twee weken afgenomen.
oteer de volgende feiten:

1)het gaat om een typ1sche studentenaange-
legenhe1d(niet om proffen,of wetenschappe-
l1jk personeel,of f1nanc1es of zo ••• )
2)de beslissing valt als een donderslag,
want slechts de praeses en enkele mensen
waren een paar dagen tevoren op de hoogte
gebracht,zodat geen enkele student ook maar
de t1jd had te reageren.
3)er zijn V1er studenten afgevaard1gden op
d1e fakulteitsraad.ze stemmen allen tegen
de verkorting van examenz1ttijd.
4)al de proffen én het wetenschappe~jk
personeel stemmen v66r.
Nu vallen er veel argumenten v66r en tégen
die verkort1ng van examenper10de te zeggen
';,atwe hier willen beklemtonen 1S het vol-
gende:er werd gewoon niet geargumenteerd,
t;ediskutieerd.Alle studenten lopen weer
achter,n1et een half jaar maar slechts en-
kele dagen.En dat is teveel.Pas nA de fa-
ulte1tsraad kan het praes1dium een enqua-
tG onder zijn studenten houden,pas nA de
fakulteitsraad ziet zij zich Gedwon~en te
stacen ,
Als de proffen ons verw1jten dat we staken
is dat hun schuld.Kan de diskussie n1et
vroeger geopend worden?Kunnen Vle ru et op
voet van gelijkheid .,eplaatst worden om te
praten?Het z1jn toch onze examens,het is
toch onze toekomst en ons leven!!
Ln d1e studentenvertegenwoordib1ng?
Der~ eens aan:4 studenten met elk 1 stem
\ertegenwoordiger. de ganse fakulteit.All~
pro:i'er:met elk 1 stem vertegen'lloord1~er.
enicel z1chzelf.En wat heeft het wetenschap-
pehjk personeel met onze examenregeling ;
te maken?
Eoe zou het op de andere fakulte1ten geste
ld z1jn?i.:1ssch1en komt het prObleem Vlat be-
nepen voor maar 1n fe1te 1S de kern var. het
vràagstuk heel universeel:het zijn altijd
er~ele mensen die beslissen wat voor ande-
ren goed 1sjdenk maar aan de 30 m1ljard ,
denk maar aan heel ons opvoedingssysteem,
aan de KLJ •••
De volgende konklusies dr1ngen z1ch op:
1)inspraak van studenten(scholieren,burgers)
1S een 1jdel woord.Als 't er op aan komt
heb je niets te zeggen.Die V1er mensen(of
het parlement)hadden evengoed thuis kunnen
blijven.
2)als we 1ets w1llen doen voor de derde
'/ereld,30 IlUljard,gastarbe1ders moeten we
zaen waar het schoentje nijpt.'lel het nijpt
b1j ons op dezelfde manier als op een ander
~ot z1jn alt1jd dezelfde strukturen,dezelf-
""t: mentalite1t.ïl1e heeft wAt en waar het
voor het zeggen.
De extra-Un1vers1ta1reproblematiek 1S de-
zelfde als de intra-uni versi ta1re: trek u'",
ozen open!
3}het is toch wel toevallig dat juist n'l
Paolo Fre1re gehuld1gd wordt aan onze uni
versiteit.Als vele proffen zouden weter.
!latdie man allemaal geschreven heeft over
opvoeding en onderwijs zouden ze niet mee-
stappen 1n de stoet.Laten wij studenten
echter zijn theor1e 1n de prakt1jk toepas-
sen.Laten we ophouden als stomme 1nd1oten
alles te slikken om het ter gelegenheid
terug U1t te spuwen.
,'11 j roepen alle studenten op om mee te
doen aan de akt1e van landbouwkring om
zichzelf en heel de universiteit wakker te
schudden, want zoals de kr1ngraad van 24/1
'75 heel snedig opmerkte:we worden zowel
op de Un1vers1tair als op maatschappelijÁ
vlak ~kloot!!

studenten landbouw

BEU R ZEN : RECHTZETTING

Verledenweek namen we een perSberichtover,
Hierin verklaarde:HnisterDe Croo dat de
studietoelagenvoor 1975-1976per brief moesten
aangevraagdworden.
'HETS IS ECHTER MINDER WAAR.
Al de studentendie vori

Toen voor een paar weken de raad voor Studenten-
voorzieningenbesloot geen verdere voorschotten
op de studietoelagenuit te betalen en niet
langer uitstel tot betaling te verlenen aan de
studentenvan de residenties.had dit voor een
heleboelonder U zeer zware gevolgen.Daarom
dachten de mensen van Studentenvoorzieningen
evenals zij van de sociale raad dat het best was
via een paar informatievevergaderingenU op de
hoogte te brengen van de algemenesituatie op het
ministerieen zo samen tot een aktie te komen in
leen breder kader. I !!r_!~l!~~~!~g--

Oe terugbetaling van de toelage wordt in bepaalde
gevallen geëist. Hoe. wat. wanneer staat in geen
enkel uitvoeringsbesluit.
U begrijpt dan ook onze situatie als in het midden
van een examentijd eqn student hierover inlichting-
en komt vragen.
Oe samenstelling van de raad van ~eroep. een orgaan
waartoe de student zich kan wenden als hij niet
akkoord gaat met de terugvordering van zijn stu-
dietOBlage is nog niet bepaald. Ook haar bevoegd-
heid is niet bekend,

Bij de start van de sektor Studentenvoorzieningen
van de K.U.Leuven werd in het kader daarvan de
Dienst Studiefinanciering opgericht. Deze dienst
werkt y~!!!~!g_~~~f~~~!!!j~van de rijksdienst
voor studietoelagen.
Oe taak van de dienst Studiefinanciering bestaat
erin beurzen en leningen te verstrekken aan stu-
senten die in een minder gunstige finaciële situ-
atie verkeren. Een gedeelte van de werkzaamheden
van Studiefinanciering was ook het verlenen van
informatie over de rijksdienst voor studietoelagen.
Aangezien de studiebeurzen van deze dienst vrij
laat uitbetaald worden en er vele studenten hier-
door financiële moeilijkheden krijgen. betaalde
de dienst studiefinanciering ook voorlopig voor-
schotten uit op deze studiebeurzen. Wat ge-
beurt er echter? - Oe hoofdtaak van de dienst
Studiefinanciering wordt meer en meer het op-
vangen van de tekorten van de rijksdienst voor
studietoelagen en dit door
-het verstrekken van informatie over de dienst
-het uitbetalen van voorschotten op de rijkstoela-
ge.
Is dit de taak van de dienst studiefinanciering.
de sociale dienst van de universiteit?

rn1SCHRIJVINGTAAK VAN DE RIJKSDIENSTVOOR STUDIE-
TOELAGEN.

een. want reeds van in 1954 bestaat er een Natio-
naal Studiefonds. Dit fonds verleende studiebeur-
zen aan alle studenten die geslaagd zijn in hun e-
xamens en waarvan het inkomen of dat van hun ousers
het bepaalde maximum niet overschrijdt. Het NSF
heeft zo gedurende haar twintigjarig bestaan on-
geveer voor twintig miljard studie eurzen uitge-
keerd.
Dit ~.S.F. werd door de wat van 19 juli 71 afge-
schaft en vervangen door de rijksdienst voor Stu-
dietoelagen.
Eén van de voornaanste doelstellingen van deze wet
van 19 juli is. de studiebeurs die beschouwd werd
als een verleende gift. te vervangen door de stu-
dietoelage: eeri erkend recht.
Teneinde U een klein beetje te laten voelen in
welke geest deze wet is opgesteld. lees ik U een
tekst voor uit het verslag van de kommissie voor
de Nationale opvoeding van de heer Vandewiele:
·In onze maatschappij is de school een wettelijke
verplichting of een sociale noodzakelijkheid. af-
gezien van het recht dat eenieder bezit op dezelf-
de kansen voor zijn ~ersoonlijke ontplooiing. Lo-
gischerwijze moet de maatschappij een aantal scho-
len ter beschikking stelle~ van het opgroeiend
individu. die het hem mogelijk maken al zijn talen-
ten te ontwikkelen. Bijgevolg heeft de leerling.
voor zover hij zelf de nodige inspanning levert om
met goed gevolg de studies te doen waarvoor hij
normalerwijze begaafd is. recht op de materi81e en
financiële steun van de gemeenschap. indien zijn
ouders. op eigen middelen aangewezen. niet over
voldoende inkomsten beschikken om hem in staat te
stellen zijn studies normaal voort te zetten,·
Helaas zien we dat hoe realistisch deze wettekst
ook opgesteld is. de werkelijkheid helemaal niet
overeenstemt met de mooie sociale ideeën die aan
de basis lagen bij het in voege treden van deze
nieuwe wetgeving.
Teneinde U dit te bewijzen zullen we siste-
maties de tekorten van deze wetgeving nagaan en
hierbij aansluitend eveneens de tekorten van de
werking van de ijksdienst voor studietoelagen.
dienst die belast is met het uitbetalen van uw
studietoelage.

TEKORTEN VAI4DE WETGEVING.

-ontbreken van uitvoeringsbesluiten
Bij elke artikel van de nieuwe wettekst staat
tot besluit: ·de koning bepaalt verder de wijze
van uitvoering·. Dit houdt in dat deze wettekst
nog 'niet volledig is. dat er nog detailpunten, ver-
dere uitwerking e.d. nader bepaald moet worden
door uitvoeringsbesluiten.
at zien we nu dat alhoewel de wet reeds in voege

is sinds 1971. nog tal van uitvoeringsbesluiten n
niet verschenen.
Vb. in de basiswet voorza~ men studieleninsen voor
studenten die wensen te specialiseren. doktoreren
of gewoon ter aanvulling van hun studietoelage.
Hierover is nog geen enkel uitvoeringsbesluit ver-
schenen. Bovendien wil Min. Decroo dat leningssys-
teem grondig gaan uitbreiden ten koste van de
toelagen.

indien u niet akkoord gaat met de beslissing van
de rijksdienst voor studi~toelagen over de wei-
gering ven uw studiebeurs of het bedrag ervan. dan

lIeDraen
moet U reklameren bij de dienst zelf. dus hiervoor
kan U zelfs geen beroep aantekenen.
Uw aanvraag voor studiebeurs MOet in Brussel zijn
voor 1 maart van het kalenderjaar tijdens hetwelk
het akedemisch jaar aanvangt.
Voor 75-76 is de datum exceptionaal 1 mei 75. EBn
groot aantal studenten mist hierdoor de toelage.
vb. zij die beslissen om terug te gaan studeren.
Dit houdt in dat alle aanvragers tenminste 1x moe-
ten aangeschreven-worden om hun examensuitslaR te
kennen.
Dit brengt ons dan tot het volgende punt: de chao-
tische situatie op de rijksdienst zelf.

TEKORTEN 114DE WERKI'lG.

Het is geenszins mijn bedoeling het admdnistra-
tieve personeel van de rijksdienst voor studie-
beurzen hier aan te klagen. Integendeel. Ik weet
ook dat zij slecht met een paar oude getrouwen de
duizenden dossiers moeten uitcijferen. dit omdat
er steeds nieuwe bedienden komen en gaan die door
gebrek aan ervaring. niet of slecht de studiebeur-
zen gaan uitcijferen. Wat ik wel wil aanklagen is
de manier waarop de ganse dienst uitgebouwd is.
Vb. Denk aan het al aanvraagformulier
Dit is werkelijk een improvisatie. ondoordacht.
Geh~~de of zelfstandige studenten moeten er hope-
loos veel informatie en dekumenten bijvoegen om
klaar en duidelijk hu" financiële situatie uiteen
te zetten.

bi Gebrek aan kollektieve infor-
matie.
oa-dIenst zal nooit voorkomend werken.
-er bestaan geen degelijke folders met inlichtingen
over de werking.

-er zijn geen speciale informatieblaadjes voor ge-
huwse en zelfstandige studenten,
-geen inlichtingen over wat er gedaan moet worden
bij wijziging van de situatie van de student

nl. bij ovarlijden. ziekte of pensionering ven het
gezinshoofd

-wie van U kende of kent het juiste bedrag van de
toelage waarop hij recht heeft?

cl Gebrek aan individuele infor-
matie.
~ven van studenten worden niet beantwoord
-telefonisch kontakt met die dienst is zeer moeilijk.
-geen bezoekdag vermeld op het aanvraagformulier.
-indien man U om informatie vraagt gebeurt dat per
stencil. o.k. dat betekent werk gespaard. maar
nooit wordt er bij vermeld waerom U juist die in-
formatie moet geven.

dl Gebrek aan samenwerking tussen
de sociale diensten van de universiteit -- dus stu-
diefinancierin~ en de rijksdienst.
-de mensen van onze dienst mogen niet meer persoon-
lijk naar de dienst gaan om moeilijke dossiers ter
plaatse te bespreken
gevolg: alles dienst sc~riftelijk te verlopen zodat
voor eenzei fde aanvraagformulier verscheidene brie-
ven heen en weer moeten gestuurd worden.
-bepaalde wetteksten kunnen op verschillende manie-
ren geIn terp retee rd worden. Nooi t wordt er door
de rijksdienst daarover nota's gestuurd of infor-
matievargaderingen belegd,

BESLUIT:

Ik zou kunnen doorgaan om aan de hond van praktisch
ervaringen de tekorten in wetgeven en werken van
de rijksdienst te kunnen aantonen.
Ik wil besluiten met het volgende over de uitbeta-
ling van uw studiebeurzen.
Het recht op studiebeurs. zoals het zo mooi in d
wettekst staat.
Oe uitbetaling hiervan zal niet r,eheuren voor het
einde van het akademisch jaa~en vroegste in juli.
In de wettekst staat nochtans dat een voorschot van
tenminste 75\ van uw totaal hedrag uitbetaald zal
~ordgn voor 15 nOvgmbgr 880 dg !tudQnton dlo !188g-
den in hun eerste zittjjd.
Ik dank u voor uw aandacht.

ondertekend: Sociale Dienst- ~tudentenvoorzieningen
K.U.Leul)Iln.



UNIVERSITAIRE SPORT

Voor de universitaire sport zijn er moei-
lijke tijden op komst.Velen zullen er
misschien al iets van gehoord hebben via
de dagbladen en de studentenpers.
Om een idee te krijgen van die moeilijk-
heden,geven vij nu een schets van de hui-
dige toestand en lichten ve de problemen
van de toekom~t toe.

HUIDIGE TOE~TAND

Op dit ogenblik zijn er drie instanties
die instaan voor de sportbeoefening aan
deze universiteit.
1.I.L.O.

Het instituut voor Lichamelijke Opleiding
heeft een ondervijsopdracht.Het staat in
voor de opleiding van kinesisten en van
licentiaten lichamelijke opvoeding.
Zij moeten hun eigen problemen oplossen.
Dit ma~ echter niet gebeuren ten nadele
van de studentensport.Daarom moeten zij
zich beperken tot 5 uur gebruik van de
sporthalle,per dag,d.v.z.tot i3 uur.
Tevens mogen zij het plaatsgebrek voor
de ar·istenten niet oplossen door loka-
len,die 00 de plannen voorzien varen voor
de ~assasport,aan te slaan.
Hun gelden krijgen ze van de fakultei
geneeskunde.
Een nieuv sportinstituut is gepland,zo-
dat zij de sporthal Ie slechts voorlopig
mogen gebruiken.

2.Sportraad.

De sportraad is het orgaan van studenten
die de belangen van de studenten verdedigt
op het gebied van de sport.
Zij vil vooral de massasport stimuleren
door het organiseren van kompetities en
van massaaktiviteiten.
De sportraad valt onder de sociale sektor
en haar problemen voor de toekomst hangen
dus voor een deel samen met de problemen
die de sociale sektor te vachten staan.

3.U.C.L.0.S.

Dit is het Universitair Centrum Voor Li-
chamelijke Opleiding en Sport,beter gekend
onder de naam K.U.L.-sportsecretariaat.
Haar aktiviteiten zijn vooral: initiatie-
lessen geven in de verschillende sport tak-
ken (door monitoren),de trainin~en verzor-
gen van de vele K.U.L.-oloegen,materiaal
aankopen voor de massasport en de vrije
sportbeoefenaars,verhuur en beheer van de
sportterreinen.
Zij zijn op dit ogenblik nog een vrij onaf-
hankelijk orgaan,dat zijn financies langs
meerdere vegen binnenkrijgt.
Voor het jaar 1914 zagen die inkomsten er
als volgt uit: meer dan een miljoen ver-
kreeg het UCLOS van de unitaire universi-
eit KUL-UCL; al deze gelden zijn uits1ui-
end bestemd voor de betaling van de moni-

toren ·en van de trainers.

Van het B.L.O.S.O. en A.D.E.P.S. samen
kreeg het UCLOS een toelage van iets meer
dan een miljoen.
Het derde miljoen verd verkregen door de
verkoop van sportkaarten,het verhuren van
zalen en tereinen aan niet-universitaire
klubs en door deelname van de studenten in
de verplaatsingsonkosten en materiaalkosten.
Het UCLOS is dus zeer duidelijk een orgaan
dat thuis zou horen in de sociale sektor.
Aan de andere universiteiten is dat trou-
vens het geval. Dat het in Leuven nog niet
zo is,ligt aan de vroegere unitaire struk-
tuur van KUL en UCL.

DE DE TOEKOMST.

De probleemloze situatie die er vas tot
voor enkele jaren,behoort reeds tot het
verleden.
Daar is het probleem van de inflatie,vaar-
door de prijzen van het sportmateriaal ge-
veldig de hoogte in zijn gegaan.Zo zijn er
sinds kort 24 handballen per jaar nodig
(omdat steeds meer mensen die sport beoefe-
nen); en elke handbal kost 1.500 frank.
Per jaar moet het UCLOS 40 nieuve voetbal-
len kopen en deze kosten nu 1.300 frank
(voor tvee jaar nog maar 800,-).
Door deze prijsstijgingen vas er in 1914
een voorzien tekort van ongeveer een half
miljoen. Dit komt omdat de toelage van
het BLOSO en ADEPS dezelfde blijven,en OM-

dat de prijs van de sportkaarten en de
huurprijzen slechts dit jaar zijn gestegen.
De unitaire universiteit betaalt enkel de
monitoren.
Voor 1915 is er een nieuv tekort voorzien
van 850.000,-franken.
Dat maakt voor de tvee jaren samen een
tekort van ongeveer 1 miljoen (men is
reeds begonnen met besparingen zodat de
tekorten van dit jaar kunnen herleid vor-
den tot 250.000 frank).

b.KUL-UCL

Aan onze universiteit is er trouvens ook.
nog een ander probleem. Wanneer de U.C.L.
in zijn geheel naar de campus van Ottignies
verhuisd zal zijn,houdt de unitaire univer-
siteit op te bestaan.
Dit heeft voor gevolg dat het miljoen voor
~e uitbetaling van monitoren en trainers
van elders moet komen,normaal van de soci-
ale sektor.
In het totaal betekent dit
sektor een meeruitgave van
En de sociale sektor kamp
ciele moeilijkheden.
Oplossingen voor deze problemen zijn nog
niet in zicht.En het vordt hoog tijd om
iets te doen,vant anders zal de uitbreiding
van de sportbeoefeniog aan de universiteit
stoppen.Dat is het perspektief vaarin vij
nu l~ven : een stagnatie,en misschien vel
een regressie van de universitaire sport,
te vijten aan mensen die de sociale aktivi-
teiten van de student villen beperken.

voor de sociale
drie miljoen.
nu al met finan-

F.J.
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stallaties samen met de ~niversiteiten.
Daarom is de houding ,van het BLOSO des te
eer onbegrijpelij~.Tervij1 vroeger elk

ministerie vocht om zijn bevoegdheid uit
te breiden,gooit men nu een belangrijk
deel van die bevoegdheid ve~.Een ander op-
merkelijk feit is dat tijdens de zittingen
vaarop de beslissing ~enomen verd,niemand
van de universitaire sport gehoord verd.
Ons is echter uit gepubliceerde intervievs
et Mevrouv De Backer gebleken dat ze nie

veel veet van BLOSO en universitaire sport.
Wij vermoeden dat BLOSO de universitaire
sport onder het ministerie van Nationale
Opvoeding vil,onder de sociale sektor.
De universitaire sport hoort eigenlijk on-
der de sociale sektor,maar die heeft niet

het geld ~m te~ell~et te komen aan de noden M I I l I \ I l 1 I J}}}::
van de un i verei t.ei re sport. iV,l. . " 1 . . . _ . . _:::::::::::::::;o:::~::~~~:i~'v~~kd:':~~:=~.':~k:~::;'~'. ': . '." "::'1"" .. :...:..(

a.B.L.O.S.O.

Maar sedert september ziet de toestand er
nog veel slechter uit.
Langs betrouvbare bron verd namelijk verno-
en dat BLOSO overvoog de subsidies voor

de Vlaamse Universitaire sport af te schaf-
ren.De reden van dit besluit is duister:
Bloso beveert dat de universiteiten maar
moeten aansluiten bij een federatie,zodat
zij langs deze federatie subsidies kunnen
vragen.Dit is dan een eerste afbreuk van
de autonomie van de universitaire sport.
Door de verantvoordelijken van de univer-
sitaire sport verd een nota opgesteld om
ter bespreking voor te leggen aan de Hoge
Raad voor de Lichamelijke Opvoeding,de
Sport en het Openluchtleven.
Daarim vordt gepleit voor het behoud van
de huidige situatie en voor de autonomie
van de universitaire sport.Argumenten pro
varen: - het uitgebreid en eigen activi-
teitsprogramma,dat zij sinds meer dan 15
jaren hebben uitgebouvd.

- hun multidisciplinaire struc-

tuur die een uitgebreide infrastruktuur
eist.
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Voetbal heren--------
';Il.na - Psycho
!.T.K.2 - Apolloon
Psycbo - V.T.K.1
Romanisten - Lerkev.

Y211~Lh~~!}
·,'.T.K.2- V.R.G.

Basket heren--------
V.T.K.1 - Ekonomika
V.T.K.2 - V.R.G.
Lerkeveld-Psycho

Tafeltennis heren--- -,
V.T.K.1 -Wina

UITSLAGEN
y

y2!le _
I.R.G. - Ekonomika
cd1.ka - Psycho

Farma - V.T.K.
Chem1.ka - Apolloon

DEKERUITSLAGEN

De winnaar gaat naar de volgen
de ronde.

uitg.
0-2
o - 2
0-2

2 - 4

o - 2
o - 6

1 - 2

20 - 0 ff
50 - 48
52 - 59

o - 5

Op 10 februarl. heeft de trek~
king voor de volgende ronde
plaats.

APOLLOON - GERMANIA 2 - 1

Op de 36e minuut kvam de ver-
diende gelijkmaker.De Germania-
keeper greep naast een hoge
bal ,zodat een Apo1lonist hem
maar voor het inleggen had.
De druk van Apolloon verd steeds
groter.Op de 40e minuut maakte
de stopper van Germania een o-
verbodige fout.De vrij schop verd
rechtstreeks ingetrapt.(2-1).
De tveede helft verd gekenmerkt
door een voortdurend offensief
van de bezoekers,met af en toe
een gevaarlijke uitbraakpoging
van de thuisploeg.
Tveemaal trof de bal het doel-
hout van Apolloon en eenmaal
schoot een Germanist de bal
naast het ledige doel.
Aldus bleef de ruststand ook
de eindstand.

Apo1100n startte de vedstrijd
met acht spe1ers.Germania ging
dadelijk in de aanval en reeds
in de vierde minuut hadden ze
succes (O-I).In plaats van
dooor te drukken gingen de
Germanisten eerder op hun ge-
ak spelen.

Apol1000n,dat intussen een
volledig elftal had,kvam meer
en meer opzetten.
Intussen redde de Apolloon-
doelman zijn ploeg van een gro-
ere achterstand,dank zij zijn

gepast uitkomen.



kevin avers
te leuven Gezocht voor onm1ddel11jke 1nge-

bru1kname: STUDENT,dienende voor
het vullen van 1 kamer. Bieden
afwas huis- en tU1nwerk,een blok-
sfeerl???).zw.CapucijnenvOer 225.

Goede okkas1ef1etsen te koop.
erk:"fonkelend in de zon".

Te bezichtigen bij Jef Cornelis
Veshnggang 3, (Mgr.van ','/aegen-
berglaan). In de buurt van de
St.Jacobsmarkt.

KeV1n Ayers, naam als een klok 1n de heden-
daagse muziekwereld, medest1chter van de 0
zo belangr1jke Soft Mach1ne, 1nspiras1ebron
van de hele Gong-fam111e, en daarna de ke-
rel d1e met zowat de ganse kreem van de
Engelse popmuzikanten samenwerkte , d1ezelf
de Kev1n op 19 februar1 1n Alma 11.
Ayers maakte, na zijn eerste furore b1j de
Soft Machine een hele muzikale evolus1e mee
aar hij bij S.~. de humor1st1ese noot in

de strenge jazz-rock bracht (een rol die
1n diezelfde pen ode zijn vr1end Syd Barret
b1j de van start gaande P1nk Floyd vervul-
de) werd jU1St z1jn Z1n voor humor fataal
1n z1jn eerste solo-langspelers, omdat ze
er te weiD1g subt1el op de voorgrond kwam
en humor kan nu eenmaal zelden zwakke kompo
sis1es verdoezelen. Later lostte Kevin d1t
probleem op door zich te omr1ngen met een
heel stel steengoede muz1kanten (Oldfield
al op No Eggsplanahon). De LP Bananamour
kreeg daardoor al heel wat meer volume, en
at later kwam h1j er helemaal terug boven-

op met z1jn Confess10ns of DR.Dream. Waar1n
namen als M1chael G11es, M1ke 01df1eld,
N1co enz. Het laatste wat we van Kevin za-
gen en hoorden waren nog een live-LP met
weer een hele fam111e (N1CO, John Cale, Eno
Robert Wyatt, ~1ke 01df1eld enz.)een optre-
den 1n B11zen waarover de meningen nogal
verdeeld waren, en een dito TV optreden.
Kev1n beloofde enkele van zijn superster
vr1endjes mee naar de Alma te brengen. Om
eens goed te komen eten?

Roger, ik kan ruet binnen.
Geef sleutel aan Mar1ette aub.
Tot dan. P.
ie interesseert er z1ch voor

fotograf1e? Wie werkt er graag
b1nnen een werkgroep? Voor al
deze mensen is er een donkere ka-
mer beschikbaar op de kultuurr.
Kom naar de H.Geeststr 90

JOBSTUDENTEN GEVRAAGD!!
Allerle1 opdrachten.
Dagen,weken,of avonden.
Voor "fest1val van
Vlaanderen" per10de van
19aug. tot 24sept75.In-
licht.+lnschr1jv. Kul-
tuurraad,H.Geeststr.90

Rik Denolf verkoopt een 75-tal
bluesplaten waaronder een aantal
hele rare zegtem. Neem eens een
kijkje: Broekstraat 47 3030 Hev.

1_(27

JOBSTUDENTEN !!
Belg.studenten kunnen
deelnemen aan een werk-
verlof in AUSTRALLE ge-
durende zomervakansie.
Soll1c1tanten moeten
Engels spreken. D1t w.
mog. gemaakt dr.Austr.
ambass.te Brussel. Pro-
gramma en 1nhcht. KR.
H.Geeststr90, 23.67.73

Te koop wegens dubbel ge-
bru1k, zeer goede toe-
stand, onbeperkte moge-
11jkheden, met b1jbehoren,
prijs overeen te komen.
Ik koop alles tegen de
hoogste pr1js !

il zoekt 1n
KORTE FIlliS!!

Eerste versnelling geweris t
Z;',':Delhuze

Jongen die z1ch vragen
stelt zoekt me1sje om
antwoorden te verschaf-
fen.
Barman zoekt bijzit voor
donderdag. Z.w. Uannen-
straat 13, 3000 Leuven.

N1euwe LP van de groep die in 74 voor één
van de meest opvallende konserten zorgde
die 1n Belg1M te zien waren. Rook en eks-
plosies bewezen dat Ian Anderson het de
laatste t1jd allemaal nogal groots ziet,
en de D1euwe plaat past vr1j goed 1n dat
pompeuze kader. ",'/All CHILD" 11jdt een
beetje aan overprodjoesing, de violen wor-
den er te pas en te onpas 1n~egooid, en
het geheel komt dan ook nogal rommelig
over. Allemaal nogal een grof kontrast
met de laatste twee LP's van Jethro Tull
(Thick as a Brick en APassion Play) ,
beiden gevuld met toch wel harmonieus op-
gebouwde, 40 minuten durende nummers.
Typies voorbeeld op kant 1 is "LADIES",
nummer van slechts enkele m1nuten,bcg1n-
nend met een Cohen-achtige intro, te vlug
wordt het hele orkest erbi jgehaald , en
als men dan net van de emot1e bekomen is
begint de eroep te rocken. Stof voor een
hele kant van een LP. Ook het beB1n van
"BACK DOOR ANGELS" klinkt prachtig Aqua-
lung-acht1g, maar reeds in de tweede zin
barst het lawaai los. Als het dan toch op
de stampende popt oer moet bevalt Scal10n
dat de eerste kant afslu1t, ons nog het
meest, regelmat1ger opgebouwd, m1nder ver-
gezochte ritmeverander1neen, en m001e ak-
kord10npassaces d1e ook eerder al bekoor-
den ("QUEEN AND COUNTRY").
Op de tweede kant Gewone rockmuziek, even-
eens La j dand aan te grove ar-ran.jement en,
Uitzondering is h1er het zonder meer l~ede
openingsnummer ("SKATING A',VAYON THE TIN
ICE OF THE NE,'/DAY"). Op "THE THIRD HOO-
RAH" :<omt het orkest mi sactu en nu en dan
'Iel op z1jn plaats, maar hier wordt notial
onvoorz1chtig omgesprongen met r1tmes en
themas die Tubular Bells tot een un1kum
maakten, maar \'Ie vrezen dat !hke Oldf1eld
de enige was die jU1st deze muz1ek volle-
d1g kon waarmaken,
Kortom \'/archild1S niet de slechtste, maar
zeker n1et de beste langspeler van Jethro
Tull geworden.

het frazjiel van sieriel
En als dit de tweede vet
o niet is :: De veetwee,
zegt von braun h1er :: D
1e zou ook beter zW1jgen
:: Vorige week kwamen tw
ee redaks1eleden van vet
o te laat :: De r1jkswac
htai*:Tegenwoordig heb j
e een valhelm nodig 0
m op een moto te kruipen
:: Voor als je eens op d
e r1jkswacht moest valle
n zeker? :: Zijn d1e nu
op hun hoofd gevallen?;
Blnnenkort mogen we zeI
s nog D1et meer door het
rood 11cht r1jden :: Een
beursstudent heeft toch
eigenh jk we irug om het
11jf :: De kultuurraad v
erkoopt naar advertensie
van vora ge week hentall
en e1eren per dag :; De
arme d1ertjes van k1ppen
'UNNEN D1et meer :: Geef
d1e beestjes een beurs!!
:: We schamen ons diep 0
ver ons kruiswoordraadae
1 van vor1ge week :: Het
blijkt al bij al toch-te
helpen een u11 te z1jn 0
m blj de ri~kswacht te
eraken :: Die d1kke ze1:

"Hoe ge h
ebt geen
valhelm??
Hoe? Hoe?Ol:: "N1et

ui Len , mama" zeggen .'11 j
dan natuurlijk.:: Zeg, L

, doei dle laatste Itt
fleas Ganc1a~ ook ~ ma
ar op en Zeker ??? #*

platen'
JETHRO TULL
,VAR. CHILD
CHR 1067

L.C.
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"Iaarkomen plots al die homo's vandaan?

Ook als je alleen maar ~euwsg~er~g bent
naar het antwoord kan je terecht op de
teach-~n d~e de Leuvense Studentenwerkgroep
Homof~l~e(LSWH)inr~cht op woensdag 19 fe-
bruar r om 20.3Ou in De Valk,T~ensestraat.
aar je zal des te meer aan de avond heb-

ben als je ~ets meer wenst te weten te ko-
men over de gelijkenissen die er bestaan
tussen relat~es die men homof~el noemt en
die als heterofiel worden gekenschetst.
De ~deale situat~e,~n een verre toekomst,
is d~e waar het er niet meer toe doet ofje
nou homo of hetero bent,waar het momenteel
begr~p sexualiteit moo~ ~ngeschakeld ~s bij
al onze andere relatie-en kontaktmogelijk-
heden.En ja,ook al staan we nog niet zo ver
toch valt nu reeds duidel~jk te tonen dat
de relat~emogel~jkheden bijv. van homo's
en hetero's in essentie dezelfde z~jn.
De scheiding tussen de twee ~s dus groten-
deels een denkbeeldige,maar toch blijkt de
meerderheid ~n onze samenlev~ng er erg aan
te houden,en maar al te vaak wordt die
scheid~ng opgeworpen tegen de homosexuali-
telt.Vooral sinds de zest~ger jaren veran-
ert ons ,Vesterse,denken.u n poaatieve zi n:

hier en daar wordt aan die scheidlng ge-
morreld,somm~ge konkrete homofiele toe-
standen worden zelfs ge!nstutionallseerd op
~ndlvlduele schaal hebben begrippen homo en
hetero soms niet eens meer betekenis.
Parallel hlermee gaat er ook ln het hetero-
kamp wat aan het schu~ven,cf.het feml~sme,
voorbehoedsmlddelen,het ln vraag stellen
van het alleenzaligmakend huwelljk,kortom,
je zou er Ult kunnen beslulten dat we schu-
tere passen doen in de r~chtlng van een we-
reld dle wat real~stlscher staat tegenover
de sexual~te~t.Dat brengt mee dat de woord-
en homo en hetero hun sectaire klank ver-
llezen,wat je ook nu reeds kan gewaarworden.
En vandaar al die homO's dle plots opd~lken.
Ook al ben je het hiermee niet eens,kom dan
toch maar naar de teach-in met,
Prof.J.Sodefray(Tilburg)demograaf
~.Chr~stiaen,moraalwetenschapper
S~mone Claus,psychotherapeute
R.Van Balen,studentenpsychotherapeut(Leuven)

{NOTEER

Binnen enkele weken r~cht de Kunstweten-
schappelijke en Archeologlsche Krlng in
samenwerking met Kultuurraad een drietal
konserten in,telkens op maandagavond ~n
de grote aula.

Een konsert met Italiaanse,Franse en Duit-
se barokmuz~ek,op or~ginele instrumenten,
met historische speelwijze en met een unie-
ke st~jlkennis.

Telkens ~n de grote aula om 20.3Ou
Toegangskaart voor I konsert:60fr.-abon-
nement 150fr.

Deze Weense groep ensceneert een"feest
aan het hof van de Umbr~sche graaf P~er-
baldo"(1400).De rekonstruktie hiervan is
gebaseerd op de sonnettenkrans "lo1undus
Placidus" van S~mon Prudenz~an~ d'Orvieto
waar~n dit fest~jn tot in de details be-
schreven staat.Deze avond brengt niet al-
leen muziek,maar ook po~zie,dans en culi-
naire geneugten van de m~ddeleeuwen.
D~t konsert ~s het e~ge optreden in Bel-
g~~ tijdens een Europatournee van het
Oostenr~jks ensemble voor oude muziek"Les
enestrels".

KV/AK

REDAKS_E: kr~s van boechout, w~lfried
minne, to~ne nouwen, paul
n~euwdorp, ludo camberl~n,
fons janssen.

LAY-OUT: luk vers~uys.

EDE','IERKERS:ma cheL ar-dua , greet kerk-
hove, ~~e demoor, annemle
van laethem. pol verplanckL- ~

~aandag 10 maart: Geor!es Octor~viool)
~~_RoÈ~!~~_~~~a~!!~IËI:~ör:----- -----

Zij spelen enkele m~nder bekende sonaten
u~t het repertor~um,nl.een sonate voor
piano met vioolbegele~ding van Fr.Schubert
een sonate van Prokofieff,en de e~ge v~-
oolsonate van Ravel,waar~n impress~onisme
en jazz op een originele wijze samenge-
bracht worden.

INDONESIESE WEEK
(van 24 tot en met 2 /i)

In het kader van de geplande Indonesische
leek,van 24 tot 28 f'ebruaru,organiseert
e ~.P.I.(Indonesische studenten vere~-
I;in Leuven)ln samenwerklnr,met ISOL en
Kultuurraad een INDONESISCHE FOLKLORE
A!OUD op donderdag 27 feb.
laamse studenten die ge!nteresseerd zijn

01:1 ti,jdensdi e avond een :ndoneslsch mu-
zieklnstrument(anklung)te bespelen,gelie-
ve zo vlug mogelijk zich ~n te schrijven
.-j:-R~~ S~nr.F,ih,ZevenSlapersstr.22

-Kultuurr~d,H.Geeststr.90
-ISOL,Bogaardenstraat 8

~lt geldt ook voor d~egcnen die belang-
stelling hebben voor Indones~sche dansen
en klederdracht.
(Het procramma van de Indonesische week
vor-d t a.nde volgende veto gepubHceerd) •

"ETO ABO .tENT 1975 ( 10 nummers)

Prijs 50,-fr.

NAAJwi•••••••••••••••••••••• Voornaam ••••••••
Kotadres ••••••••••••••••••••••••••••••••••
ostnummer •••••••••• Gemeente ••••••••••••••

Lnschm jnngen bij:Sociale raad,bogaarden-
str.3,3000 LEUVEN
Kultuurraad,H.Geeststr.
90,3000 LEUVEt;



DAG 17 FEBRUARI

**Tandheelkunde T.D in Th1erbrau
*.Kwak en Kultuurraad organiseren een

konsert 1n de grote aula,"Les rJenestrels"

om 20.3Ou
••Ballet werkgroep van Kultuurraad van

21 tot 23u in sportkot
**Sporta 20u dansles

21u turnen
**Vormingsvergadering Al.IADA"Werken in

de vakbond als kOllllllUIllst"m.m.v.eenar-
beider van Renault en een delegee U1t
de metaal,Leuven,Soc.Raad,2Ou

.*Beg1n Anti-Apartheidsweek,Inl1chtingen
AKZA,Schreursevest 63,3000 Leuven

*.B.U.S.F.badm1nton dames KUL-ULB, 20u
badm1nton heren KUL-ULB, 20u
p1ng-pong dames RUCA-KUL,2Ou

-----------------------------

Basket

heren 19u krim1-the010g1e(30kl~
21u lerkeveld-bios ( "

heren 19u medika-vrg (1° kl
20u apolloon-vtk
21u W1na-landbouw
22u psycho-ekonomika(2° kl)

**Voetbal

DINSDAG 18 FEBRUARI

*·In Isol Center om 20.3Ou optreden van
"GARDEN"-folk: lDUsic-1nkom 15fr.

·*Debatavond over de 30 miljard, ingericht
door het akt1ekom1 tee Ihjsb.en Letteren
met o.m. W111y Courteaux en P.v.D.Berge

**Isol:grote finale van de schaakwedstrijd
en het vogelp1kken

·*Sporta paardrijden 13.2Ou
karaté 20.0Ou
bow11ng 20.0Ou
yoga 21.0Ou

··Voetbal heren 21u rom~sten-psycho
Basket heren 19u salaz1anen-farma

20u theolog1e-lerkeveld
21u apollonia-terbank
22u pauscollege-mercator

WOENSDAG 19 FEBRUARI

·*Ballet van 21 tot 23u 1n het sportkot
**~eeting over de aantast1ng van het

studiebeurzensysteem 1nger1cht door
Sociale Raad,20u,instituut De Valk

*~each-1n 1nger1cht door de Leuvense
erkgroep voor homofilie,Mar1a-There-

siastr.20,Leuven,20u.
**Isol,finale schaakwedstr1jd en het vo-

gelp1kken.
**Geneeskunde 1° kan.T.D.georges?
·*Verpleegsters T.D. corso

*·Schouwburg 20u Indonesische balletten
-*Sporta schaatsen 19.3Ou
-*Toka "Een heug11jke dag voor de wijze
meneer \Vu".

-*Busf basket heren
hockey heren
rugby heren
p1ng-pOng "
voetbal "

20u ULB-KUL
20u Saint-Louis-KUL

15u UCL-KUL
15u Luik-KUL
15u V.E.H.-KUL

--Voetbal heren 19u mercator-pedak
21u po11t1ka-apollon1a

Basket heren 22u bios-germania
Basket dames 21u bios-romanisten

21u joh.23-mercator
21u farma-apolloon

DONDERDAG 20 FEBRUARI

**SHUB NIGGURRATH ,konsert 1n de grote
aula om 20.30u

**Kontaktmaaltijd 1n Isol center om 19.
30u -stoofkarbonade

**Schouwburg 20u Equus-Thé~tre National
**Sporta zwemmen 18u

karaté 20.4Ou
paardr1j den 19. 30u

**Sociale school T.D. thierbrau

·*Voetbal heren 21u vrg-germBn1a
Volley heren 19u salezianen-germania
Basket dames 19u landbouw-poh hka

VRIJDAG

STUDIO :14 en 20u la femme de jean
16 en 22u iluminacja
18u the offence .

24u l'enfance nue
FORlt.1 : van 11 tot 20.3Ou emmanuelle

23u 9 an de ri.;
LOVANIlflli: van 14.30 tot 20.3Ou 1k

heb er m1jn bulk vol van
22.45u werkers ~aan naar
de hemel

18 en 22u vincent,franc01s,
paul en de andere
20u belladona
24u S.P.Y.S.

X : vanaf 13.3Ou de man met de gou
den revolver

:vanaf 14.1 IU ,ieloopt nooit zo
snel als een geVieerkogel .ó

ONTY: van 11.15u als eendronken ~~
~- Q'

21 FEBRUARI

**Debatavond met Frans Swartelé(wereld-
scholen)en prof.De Keyser(pedat;;ogieKUL)
over de methode Fre1re en het polit1ek
vormingswerk in Belg1~,De Valk,20.00u

**Promotiebal landbouw-georges
**Busf tennis heren 20u KUL-UCL
**Scheikunde 3° j T.D. thierbrau

dinsdag 25 februari
kleinkunst, toneel, volksmuziek,pop, klassieke muziek
goochelen, stunts, mime, filmpjes en powezie

tantoonstellingen, kreatieve standjes en dergelijke

in de grote en kleine aula vanaf 20 u.

INSCHRIJVEN TOT 10 FEBRUARI BIJ KULTUURRAAD H,CEESTSTR. 90

: KulluurrNd H. GlHtllrll' 90. LIWtIl - VrijylfI Z.' On,werp luk Vlfllllyt


