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Waarom distantieert Kwak zich van de feestweek
georganiseerd ter gelegenheid van de inhuldi-
ging van de nieuwbouw van de Fakulteit Lette-
ren en Wijsbegeerte?

Omdat niemand er nog wat van begrijpt, omdat men
elkaar verwijten maakt en tegenstrijdigheden en
valse geruchten en achterklap met gretig~eid
worden verspreid, moest een artikel er wel komen.
KWAK sukkelt. Het krijgt zijn problemen niet op-
gelost. Om het standpunt van Kwak te kunnen ver-
klaren, is het nodig een overzicht te geven van
de problematiek. Deze uiteenzetting gebeurt aan
de hand van brieven verstuurd tussen 21 okt. eg
28 jan.75.(ter inzage in archief Kwak en in het
Algemeen Studentenarchief), en aan de hand van
vergaderingverslagen.

10)Kunst, llens en Maatschappij: nog geen titu-
laris.
Tenslotte werd er op gewezen dat er nog steeds
geen splitsing werd doorgevoerd voor de vakken
Bouwkunst, Beeldhouwkunst en schilderkunst in een
afzonderlijke kursus I!oderne Tijden en Hedendaags
Tijdperk -men geraakt anders nooit tot aan de
hedendaagse tijd, daar deze altijd op het einde
komt, alhoewel tot deze splitsing werd besloten
(12-9-73 verslag verg. OnderwijscomMissip).
Besluit van de brief: ·Wij weten dat onze uni-
versiteit steeds angstvallig heeft gewaakt over
de wetenschappelijke inhoud van haar fakulteiten
en instituten, wetenscappelijke inhoud die de
waarde van de door haar ultgerelkte dlploMa's
waarborgt.

Ondertussen werd opgeroepen voor de vierjaar-
lijse programmaherziening waarin dit jaar door
de A.O. werd gevraagd besnoeiingen door te voereM.
Brief van 24 okt., waarin de departementsvoorzit-
ter de studentenafgevaardigde in de onderwijs-
kOlTl11issieuitnodigt op een "uitzonderlijke en
dringende vergadering van de OnderwijscoMmissie
op 28 okt." Voorstellen tot wijziging van het
onderwijsprogramma moesten worden ingeleverd
vö6r 1 nov.!!!!
Op 27 okt. stuurt de voorzitter van de afdeling B
·om op bedoelde vergadering de werkzaamheden te
vergel'lakkelijken"aan onze..afgevaardigde een
overzicht "pro memoria" van de standpunten die
de afdeling innam op~aar vergadering van
juli (?)i.v;m: de gewenste rationalisering van
het studieprograMma.
Als programma~lÎjziging werd voorgesteld, cfr.sup
ra, in de kolleges "Gesch.v.d.Bouwkunst, Beeld-
houwkunst en Schilderkunst" de 110deme Tijden en
het lIedendaags Tijdperk te scheiden, terwiil aan
dit laatste telkens ~ee se~esteruren om de twee
jaar zou worden toegekend.
Aan de keuzemogelijkheden wordt Laboratoriumonde
zoek toegevoegd.

Door de departementsvoorzitter was ondertussen
kontakt opgenome- met dekaan Prof.M.Janssens.
Op 4 nov. schrijven de lic.studenten B, beleefd
als zij zijn, een brief aan de dekaan, waarin
zij hem bedanken voor de ·spoed waarmee U gepoogd
hebt de problemen uit de weg te ruimen".
In diezelfde brief werd er nochtans op gewezen
dat nog een viertal problemen onopgelost bé1even .
(l°nog geen titularis voor arch.mod.t. en hedend.
T., 2°Kostuumgesch. ,3°Graveerkunst;4°Kunst mens
en Haatschappij geschrapt?)
Nogmaals werd benadrukt dat de studenten niet ak-
koord gaan met de geplande besnoeiiggen, daar
deze het diploma uithollen en de toekomst van het
instituut in het gedrang brengen. Er werd de de-
kaan verzocht dringend een onderhoud bij de heer
rektor te vragen, opdat een delegatie vande stut
denten, samen met hem en met de voorzitter van het
departement, daar. nogmaals zou kunnen aandringen
op een volwaardige en definitieve oplossing van
de problemen. (Vanzelfsprekend kwam er geen onder
houd met de rektor).

Tijdens het onderhoud op 6 nov. van de dekaan,
met een afvaardiging van de studenten 1ic.B, in
aanwezigheid van de dep.voorzitter, werden siste-
matisch de punten overlopen en voorstellen gedaan.
a afloop der besprekingen drong de dekaan aan

op een volgehouden doorspelen van informatie van
beneden naar boven en omgekeerd (letterlijk en
figuurlijk sinds de nieuwbouw) zodat men én in
instituut én inde fakulteit tot een sfeer van
openheid kan komen. Tevens onderlijnde hij dat
op het vlak van het departement zowel als op het
vlak van de afdeling, alle maatregelen zouden
genomen worden om het akademiejaar '75-'76 te
kunen starten zonder moeilijkheden, door het uit-
schakelen -onmidde11ijk- van alle aktuele wan-
toes tanden! ! !I!

Het begon allemaal in oktober74 toen de licenti-
aatsstudenten van de afdeling B ('liddeleeuwen;
oderne Tijden en Hedendaags Tijdperk) van het
Instituut voor Archeologie en Kunstwetenschap
tot de gruwelijke (1) ontdekking kwaM dat er het
eerste semester vrijwel geen les zou worden ge-
geven. De voltallige 1ic.B kwam op 17 okt.bijeen
in een leslokaal in het instituut aaan de Vlamin-
genstraat, waar gepland werd een brief -waarvan
ee~ ontwerp reeds voorbereid was- naar de rektor
te sturen met een uiteenzetting van de konktete
toestand. op dat ogenblik kwam de departements-
voorzitter (prof.C.Heyman) de vergadering vervoe-
gen. Hij stelde voor de brief eerst tot hem te
richten waarna hij zou bemiddelen tussen ttu-
denten en de rektor. Hierbij dient worden opge-
merkt dat de hiërarchie niet werd gerespekteerd.
Vermits de afdelingsvoorzitter Prof.F. Van 'tolle
niet werd geraadpleegd. Om echter in deze nood-
situatie tijdverlies te verMijden, werd het voor-
stel van de dep.voorzitter goedgekel'rd.
In de brief van 21 okt. werd een feitenanalyse
gemaakt en een bijlage opgesteld met voorstellen
voor oplossingen vanwege de studenten.

Overzicht:l)Geschiedeni~ v.d.Bouwkunst p.noef.
(11iddeleeuwen ; titularis geeft geen les vöór
15 nov. Er wordt op gewezen dat bij ons weten
deze gastprofessor niet de gewoonte bezit tij-
dens de eerste weken van het akademiejaar aan-
wezig te zijn noch de op die manier verloren
lessen op te halen .
2)Geen titularis voor Gesch. '10derne Tijden en
Hedend.Tijdperk. Dit vak wordt dit jaar wel niet
gedoceerd, maar de studenten die i.v.m.deze peri-
ode een verhandeling maken hebben geen promotor.
Het gaat hier om één van de hoofdvakken in de Lic.
3)Gesch. v.d.Bee1dhouwkuns t 111ddeleeuwen ,llod.t.en
Hedend.t. en oef.; de in het lessenrooster ver-
melde docent zag af van de te geven Kolleges.
4)Gesch.v.d.Schilderkunst en oef. ,mod.t. en he-
dend.tijdperk; deze kolleges zullen pas aanvangen
in jan.
5)Kursus Kerkelijk mobilair: verschoven naar jan.
6)Kostuumgesch.:het mandaat van deze lesgeefster
werd niet vernieuwd, zodat de Kursus eenvoudig
wegvalt.
7)Graveerkunst: wordt reeds verscheidene jaren
niet meer gedoceerd, en verschijnt desalniette-
min elk jaar trouw in het lessenrooster.
8)Technologie der beeldende kunsten; laborato-
riumonderzoek: valt weg wegens gebrek aan werk-
mogelijkheden.

19)Motiverende Esthetica: verschoven naar het 2de
semester.

Ineenbrief van 7 nov. betuigden de studenten hun
dankbaarheid tegenover de dekaan en schreven zij
eveneens een bedankingsbrief aan prof.C.Heyman,
daar deze mensen echtwaar een inspanning hebben
gedaan om de moeilijkheden op te lossen. Nogmaals
werd de hoop uitgedrukt dat zij "al het mogelijke
zouden doe om aan onze afdeling de levenskansen
te bieden waarop ze recht heeft.

a nieuwjaar begon de soep pas echt te koken!
Sommige kolleges die al verschoven waren, bleken
nog niet van start te gaan. Op 28 jan. wordt de
voorzitter van de afdelingsraad sectie Been
schrijven gez6nden, waarin de studenten ~Qg~~~l~
een overzicht geven van het kollegerooster der
lic.B; "Na de vele moeilijkheden die het normaal
verloop van de licentiekursussen bij de aanvang
van het akademiejaar stoorden, durven wij u dit-
maal met aandrang vragen dat elk opoQthoud, van
we 1ke aard ook, zou worden vermeden."

Op 11 febr. stonden de zaken er voor als volgt:
&1)Kunst mens en 11ijwordt niet meer gedoceerd.
2)Laboratorium en kostuumgesch. ontvangen een
speciale subsidie (gedeeltelijk van de fak. en
de afdeling) voor dit jaar.
We zijn nu maart. ---
De Kolleges kostuumgesch. zijn begonnen, labo-
avonden zijn voor de nabije toekomst vastgelegd.
Wat de andere Kursussen betreft; zelden wordt het
korrekt aantal uren gedOceerd'vervolg op blz. 4

fotoreportage over 'de bezetting van de
grote b~b' op 4 en 5 maart, en over'de
voetmars op brussel' van donderdag 6 maart ,



aandag ,10 maart

Open brief aan Minister De Croo

inister,

et dit schrijven protesteren w1j kracht1g
tegen het feit dat U,niettegenstaande Uw
belofte van 6 maart voor het parlement te-
genover 550 studenten ,de studentendele-
gat1e op vrijdag 7 maart n1et hebt willen
ontvangen.
Voor ons 1S dit eens te meer een bew1js
dat U maar beloftes doet maar er gewoon
geen rekening mee houdt.
Niet alleen houdt U al maandenlang duizen-
den studerende jongeren aan het lijntje
met betrekk1ng tot hun studietoelagen,maar
ook hebt ij reeds verschillende keren onze
delegaties voor het zot je gehouden.
Het is goed mogelijk dat U gewoon bent met
grotere mensen te spreken,zoals U het zo
m001 zei ,maar toch zijn we niet van plan
om ons op dergelijke mBn1er te laten af-
schepen.
,'I1jeisen dat U bi.nnen de kortst mogel1jke
tijd Uw belofte waar maakt ,en een delega-
tie van ons w1lt ontvangen. Er zijn immers
nog een groot aantal punten dae w1j graag
zouden bespreken met U,w1j hopen dit dan
ook zo vlug mogelijk te kunnen doen.
In afwachting van Uw antwoord,groeten W1j
U inmiddels,

hoogachtend,

arc Vercauteren
namens A.S.R.Leuven

Guido Lhnne

vorige week startte het massaal protest
tegen de laattijdige uitbetal1ng van de
studiebeurzen en hervormingsplannen van
de croo. woensdag 5 maart begon het aksie-
komm1tee met de bezetting van de bib.
( foto's 1,2, 3,4 ). donderdag 6 maart
trokken we met 550 mensen naar brussel.
( foto's 5, 6, 7 ). de voetmars eindigde
op het queteletplein. ( foto 8 ). door
een handig manoever geraakte de groep aan
het ~arlementt waar Z1j op de croo wacht-
te. { foto 9 J. de croo geflankeerd door
de alom tegenwoordige wetsdienaars, geeft
een prachtige show weg. 11 met de rug naar
het parlement en het gezicht naar de toe-
kom.st antwoordt hij op onze vragen. voor
allen was het duidelijk dat h1j weer veel
beloften deed, maar er weini~ van zal te-
recht brengen. ( open br1ef J.



VERSLAG VAN DE RAAD VOOR STUDENTENVOORZIENINGEN

Oe qaad heeft, niet zonder een zeker~ vo1doenin~,
gekonstateerd dat er een "zekere graad van 1110-
bi lisatie" is ~aar te ner-en onder dl'studenten
i.v.M. de studie~~urzen. Als gevolg daarvan be-
100fdp de Minister binnen de 3,4 weken uit te
betalen. Volgens ~e administratie van de ?ijks-
dienst is rlit perfekt onr·oge1i.1k.

Q~_p~r~Q~~~}~~~~~~~i~g_i~_~~_r~~i~~~~i~~·
Zoals ren we llicht al weet, rees er enkele
naanden terug, verzet hij de studentpn aan-
gaande de hoge nersonee1skosten oer student
in de neer elitaire residenties zoals Justus
Lipsius en Pius X. ~Jij vreeeen ons net nane
af waarOM de sturlenten er ret vier ~aa1tijden
per dag in de "w~tten moesten wnrrlen !)e1eq~",
waarolllzij zelf hun kot nipt konden kuisen
enz. •. "en heeft nu geprobeerd kri ter;a vas t
te stellen voor de personee1shezetting in rle
residenties:
a) direkticpersonee1: residenties ~et "'eer
dan 100 bewoners he~hrn zekpr en vast 1 ver-
antwoordelijke nOdiJ.
b) ad~instratief personeel: zo de direkteur
zelf voltijdS aan'<if>zinis, zal .,ij zelf instaan
voor de adni"istratie zo er niet mper dan 110
im·/oners zijn. ~er hijkor.'endeschijf van 1')')
studenten kan het adn.personee1 uitye~reid
worden ~pt een deeltijdse kracht. Is de dir~k-
eur niet voltijds ilêllliezie>:voltijds adn.
persenee 1s1id vana f lSO 11 2(11) ~1'\'IOnl'rSzo
de direk teur nipt behoort tot het 11.. T.Perse-
nee 1; behoort hi j er echter ~/c1 toe: een
deeltijds~ ade'i'listratieve r."eclC\'ler~ervanaf
IS" bC\'lOners.
c) :)nderhourlsperc;onee1: zo het persenee 1 ,,'ti st ,
Il'oetmen rekenen ~let 1 personee lsltc per 5" '<a-
rers , zo de student zijn karer zelf onderhoudt :
1 personeelslid oer lal ~ 12n kaMers.

Op.ze kriteria ziin in zoverre vals dat ze ,~-
~aakt zijn op basis v~n ~e wer~e1ijkhpirl: in-
derdaad houdt ~en het hier~ij, dan kilner 1/(,
persenee 1s1id i'lhet "ei sjesc~ntru", "Ie!)villlen,
dat is elles ,
Daaro~ zou de raaJ een sterke ilanbpve1in~ dopn
voor eig~n orderhoud door (C studpnten: t1i
zou I'eq bCSflé'rin')~even van 1 ',iljo"n Fr , '!e1
roet r1l'nsoepn 1 zt in tov hpt persenee 1, vooral
voor '"lensenrlie b-ri ten dc uni..f nor,rr.oeilijk
werk zouden vinden.
I.iltals de Just, ')ius Y pn het I"eic;,ipsrentru"1,
ele, residenti es '~ilarno" voor de student 00-
!!cruifirJ'omrdt, d=ze aanhpve 1in~ naas t zich neer
1e~gen ? Oe vraag Viln de stu~enten of er rlan
aan de subsidies :Jeknaêg~ ~oorrlt,~/ercl:l X ilfge-
winpe 1d. ,\1s ge een aanheve 1inl)doet , aldus Ser-
votte, dan staat de "e1e ~aad vanrcheer é'chter u
en he~ben de presi~"nten of dire'<teurs Viln
de residenties er alle voordeel bij "ja"
te knikken. 70 niet, zo ge ,·'prke1ijkeen
beslt ssinq treft rlie"JET uttqevoerrt worden,
jaa"t lJede presijenten teten u in het h~r'las.
C'ok al zijn de 1p.den van de I'aarlvan fp"eer dan
akkoord iet lhI bes lf ssinj , er is veel "ilns -:lat
een silnctie !'tijniet-uitvoering vê'n de pprso-
l'ee1sl'tpzuiniqin~(bv suhiiclipstnp) wel worrlt
~oed9"keurd rloor Je I'aa~ Vê'n nehl'er, doch 'liet
lJit~evoerd. ",oe zitten nu eenr.ee l aan een unief
lailrveel van \Ii~t'''er,tbeslist ni..t \J(lrdtui t-
nevoerd". "r)usw» .topn een aanb"ve 1in~, en
drin~len aan op een sllplle toepass tnq", aldus
de conclusie.

~et ve~oeden dat Servotte ern~ns toch 'lo~ een
besr.hern'!nc'ehand 'loven de "dure" resi.lentins
,·ti1houden, zien "Ie nok in h~t vo1f1enrlp:
sincls nerutr-o tij" vra"en vers ctrillenr'e Ieden
van de raar! naar konkreet ci jfel"1'"ateriil~lover
rle kosten en de oorsonpe1s~ezpttinl\ i" ~e re-
sidpnties. :Jit rloku'ent is pinrlp1ijl'klaar.
Toch I-on dl'besorektn« ervan niet "Iorrleni'iIn-
!)evilton<iat de nres i ëen ten van de Just, nius Y
en "nt °teisjesC'entru!'1bepa ..1c1e cijfers "'f't;t~ist-
en. Voorzitter ~ervotte stelde dan voor hpt

dOCUMent pas te bespreken tot de direkties van
de residenties akkoord zouden ztin net d
cijferge!jf'vens. aldus het ~pvaar versterkend dat
de zaak weer op tIe 1anc:~ baan opschoven ~'ordt.

De presidenten kunnen eell'lÎ~ en drie clagen op
bepaalde cijfprs bliiven vitten. "ililrdat kan
niet beletten rliltnu al overduide1i.ik is, dat
er goedkope en dure restdent tes zijn, dat bv
een luxe-activiteit als het gpven van 4 M~il1-
ijden per daq in de Just totaal overhodi') is
(wilarO<"\~aan de Juststudenten niet naar de \l'la?),
n.~."I. dat er vo1c1oende ~ef(lvens zijn om konklu-
sies te trekken.
Intussen is de zaak dan no!; maar es tlitgeste1d.

~~~g!~f!~~~çi~ri~9_~~Qr_~~i~~~1~~~~~_~~~~g~~~~·
Euiten1andse studenten krijgen in orincipe ~een
studietoelage, o~dat ze als ze hier koren stude-
ren officieel moeten kunnen bewijzen d"t ze in
eigen onderhoud kunnen voorzien en daar voor
hunvertrek een verklaring ~oeten ovpr tekenen.
Studiefinancierin~ naakte een uttzonder tnç voor
studenten wiens familiale situatie tijdens hun
studies plots zo wijziqde dat het hen on~oge1ijk
m~akte de kosten van het studeren 1anqer te dra-
gen. Sindsdien is het aantal vaders van buiten-
landse studenten dat is overleden, een hartin-
farkt heeft gekreqen, failliet is ~e!lai1nof op
vervroegd pensioen g~ste1d, dermate qestegen dat
het zijn ~p100fwaardigheid verliest, teneer daar
deze gegevens ~esta1 onkontro1eprbilar blijken.

Toen ook nog de F.c.n.S. (privéorqanisme dat met
gelden van broederlijk delen studieheurzen ter
beschikking stelt van buitenlandse studenten)
de aanvragen van Indonesiërs weiqerde (omdat
zij meestal niet teruokeren naar hun land en
dus in het kader van "ontwHke1inq'ihu11)" niet
thuishoren), stelJen cleuit9aven van de Sociale
dienst voor uitkerinoen aan buitenlanders
met 345.000 Fr.
Vandaar de beslissing:
- !Jeen toe 1ilgen meer, ~Ie1 1eninlJen die worden
omgezet in toelagen op het noment dilt de
vreemdeling teru'l')aatMar een ont\·Ii!',lre1in!ls-
land.
- geen studiefinancierin3 tijdens het eerst~
jaar verblijf in Leuven en zo er een "veran-
dering in de fa~li1ia1e situatie" wor«lt aanqevoerd,
MOeten er bewijzen zijn. roet de \-lilon jol)s te
doen aanwezig ziin en nogen ~r 'leen pertine'lte
tekenen van rateri~le '1e1vê'artzijn dip. hpt
vra!)en van studietoe1i1!jen teqen'inreken.
- in november zal op bilsis van de aanvran~n
die Studiefinancierinq verantwoord vindt,
een bedren "lOrden vast jesteld , dat dan
- ret een zekere ,ar'le- ken 'lelden als pla-
fond voor de vo11ende jaren. Oit bedrag staat
los van de s~u~iefinnancierin9 van de Ce1-
,ischp studenten.

l'eJeringscOMMissilris Schierprs en Servotte
wilden dat de feiten OI"trent "VS, aangehaald
in l documenten van de aktiegroep "tlP.enaan
VVS", ~'eer1egd werden voor er een bes ltsstm
kWilM over de 75.100 Fr. subsidie van de ~S')
aan VVS. neze feiten Jaan voor?l over de 'le-
schierlenis van VVS,de financies, d..recente
ontwikkeling en de verkiezin~en eind vorig
jaar.
e stuclenten hebben hun standpunt klaar ge-

steld: Wilt VVS in het verleden heeft qedaan,
is niet bepalend voor '''i't",ij ~.Ugpven. Daar-
voor moet men kunnen be,·lijzendat VVS 'IU
slecht werkt. DI'huidi~e ploeg heeft een
bepaald programa, h~eft l'>epê}f1deohjpctieven
en die subsidiëren wij. re.verantwoordin~ voor
de subsidies vorilJe jaren roest TOE'I gevraa')d
worden en niet nu. !)at.~ls(én.
Ten tweede nenen wij nietteMin rl~t d~ ilan-
tij~ingen in ~e teksten van ::lI.VVSgroten-
deels vals zijn en de werkino viln VVS inhet
verleden verwrin')en en kror trekken te neinde
er voordeel te kun1en uit .,..len. raarom
zullen wij ter informatie aan de raad onze
renin!) hieromtrent '1everï·.

Tot slot werden een ?ê'nta1 jaatvers1i1qpn "p'-
reven die ter inza'le zijn op Sociale Paad
(Teledienst, Job1ienst en Jurirlisch advies)
en wêlarop we 1ater teruqkor.en .

oplossing van het kruiswoordraadsel van
vor~ge week.

,,

IEI' OP.1··
1°Betreft:Voetmars naar Brussel

Mensen die hun spullen laten liggen heb-
ben in : - de wagen van het rode kruis,
kunnen terecht in Noormannenstraat 68

- de radiowagen,moeten naar Bo-
gaarden straat 3 (sosjale raad)

De regenscherm afgenomen door de politie,
ligt nu in de Bogaardenstr.3

2°Betreft:Boerenhulpak.ie

De onkosten voor de boerenhulpaksie word-
en tot u~terst 21 maart terugbetaald door
de Algemene Studentenraad.
Voor meer inl~cht~ngen moet je je wenden
tot de praeses van je fakulteit.

Ladies and gentlemen, •• Vervolg van p.6

ketje te kunnen betalen. De (tereChte) re-
aktie van het Leuvense studentenpubliek
was dan ook in de zin van "het was vroe-
ger allemaal beter, twee jaar geleden
konden zelfs groepen als Yes naar Leuven
komen, en laten de Leuvense organisasies
zich niet in de luren leggen door de grote
Belgiese organisasie met het Vele Geld?-.

En wat gebeurt er m? "Leuven" slaagt er
voor het eerst in (Sinds een 1ange doodse
per~ode) werkelijk een eersterangspro-
gramma - zelfs overdreven gevu1d - vast te
leggen. Nu weet iedereen wel dat de mensen
die hier een konsert organiseren, meestal
zoveel geld hebben op een heel jaar, als
de belangrijkste Belgische organisasies
voor één optreden kunnen besteden.
De Engelse groepen hebben stilaan wel door
dat er op het kontinent sommige heren zijn
d1e graag met grote sommen geld naar hen
gooien (dit natuurlijk ten koste van over-
dreven inkomprijzen). Ze beginnen dan ook
langzaamaan krankzinnige bedragen te vr~
gen om zich eens eventjes naar BelgiU te
verplaatsen. Een voorbeeldje: om Kevin
Ayers op de planken van de A1ma te krijgen
betaal je zo'n slordige 100.000 frank. Dat
~s dan erg goedkoop want er zijn groepen
die onmogelijk naar Leuven kunnen komen,
omdat er zalen nodig z~jn van 3000 of 4000
personen om de kostprijs te kunnen rekupe-
reren. Daarbij komt dat de kleinere Leuven-
se inrichters onmogelijk dezelfde ris~kos
kunnen nemen als firmas zoals Gemco of
Lyons Promot~ons.

En toch gebeurt het nu dus. Leuven begint
te reageren en organiseert goede konserten
tegen betaalbare prijzen (geen konsert bo-
ven de 100 fr. als pr~ns~epe). Even evalu-
eren wat het resultaat ie? Enkele voorbeel-
den: Voor Ke~n Ayers kan 800 man z~ch ver-
plaatsen (verlies van 20000fr.) En dat was
dan een meevallertje. Hatfield and the c...
North's drummer Pyp Fyle telt in de alma
"S~xteen ladies and twenty-one gentlemen" I
Voor Ekseption, een steengoed konsert over-
a.gens, waagt zich ongeveer 100 man tot
voor het podium ••• Om maar te zwijgen over
het risiko dat je loopt als je het in je
hoofd durft te halen een Belgiese groep
naar Leuven te halen. Voor goede optredens
als Shub Niggurath en Harc Moulin blijft
de Aula opvallend leeg. Tot hiertoe in de
lange reeks gebeurtenissen van dit jaar,
twee uHzonderingen: Alan Stivell, slaagt
er~n de Alma te doen vol lopen, en Kevin
Coyne is ook geen verl~espost. Toevallig
beiden ~n of meer opkomende nieuwigheden
(omdat bv.Stivell zeer lang onbekend en
onbemind bleef en sedert zijn "Live à
1'01ympia" een breder publ~ek bere1.k:t)waar
nogal veel mensen uit kuriositeit eens naar
toe trekken.

Trek zelf maar konklus~es. Wij zullen Ian
Hunter vragen het wat rustiger aan te doen,
maar verwijt da,nniemand meer dat het kon- 3
sertleven in Leuven doods is.



De studenten van ds fakulteit landbouw hebben on-
geveer twee weken gestaakt. Het is nu al een
drietal weken geleden. De aanleiding tot de sta-
king was de verkorting van de examenperiode. Tot
dan toe was dat 1 week in de paasvakantie en de
periode van 9 juni tot 10 juli. (met enksle ver-
schillen naargelang van de jaren) Nu werd de juni-.
periode met twee weken verkort : de begindatum
werd 2} juni.

Er zijn in de stakingsperiode vele argumenten zo-
wel voor als tegen de verkorting geopperd : het
ene al ongeloofwaardiger dan het andere. Om kor
te zijn,niemand kan op een wetenschappelijke ma-
nier bewijzen dat het ene beter zou zijn dan het
andere. ~~ wat belangrijk is, is dat de voor-
keur van de studenten duidelijk naar een langere
periode gaat (dit bleek uit een gevoerde enquete).

In elk geval zijn er van professoren zijde een aan-
tal zeer eigenaardige uitlatingen gedaan die
ernstige vraagtekens plaatsen achter de eerlijk-
heid van een aantal mensen van het akademisch per-
soneel. Zo heeft de heer dekaan o.a. beweerd dat
het inderdaad de bedoeling was meer mensen te se-
lekteren, met name de brossers en diegenen die
alleen tijdens de examens blokken. (of zijn sys-
teem daarvoor afdoende zou zijn, vraagt hij zich
blijkbaar niet ernstig af)
Dezelfde persoon verklaarde ook nog dat leidende
figuren hun mening moeten doordrukken, dan wordt
er immers het minst tijd verloren met procedures.
En inderdaad, dit belangrijk onderwijsprobleem was
nooit op de onderwijskommissie gekomen voordat het
gestemd werd op de fakulteitsraad. Dit ging dan
ook gemakkelijk omdat niemand op de hoogte was van
het probleem. Toeval?

eemaal is er een studentendelegatie toegelaten
op het fakulteitsburo met de bedoeling te"onder-
handelen". De eerste keer heeft de dekaan er zich
toe beperkt hen zijn rug te tonen en zijn sekr
taris opdracht te geven die dingen te akteren die
hij zelf belangrijk vond. Later bleek dit alleen
maar om ze tegen ons uit te spelen. De tweede
keer is hij aan ~~n stuk door tegen de studenten-
delegatie uitgevaren. Ze hebben daarbij kunnen ge-
nieten van een show rond een pamflet. Toen die
afgelopen was werden ze niet meer representatief
bevonden, enz. De reden waarvoor ze kwamen, name-
lijk het vervroegd bijeenroepen van een fakulteits-
raad, was gewoon zinloos. IlIIIIersvooraf bleek al
dat het zgn. "technisch"onmogelijk was een fakul-
teitsraad samen te roepen voor 15 april.

Van een aantal professoren hebbon de studenten
wel de verzekering gekregen dat hun dekaan een
"eerlijk" mens is. Dat betwijfelen wij dan ook
niet, alleen klagen wij ten zeerste de manier aan
waarop de studentendelegatie systematisch wordt be-
handeld. Een beetje meer tak~ had in elk geval
mee- bijgedragen tot een mogelijke oplossing. Onze
dekaan blijkt dus niet goed met "zijn" studenten
om te kunnen: hij vindt het belangrijker dat zijn
eigen opinie wordt doorgedrukt en het demokratisch
proberen te vertolken van iedereens visie staat
voor hem gelijk met gezichtsverlies.

Tijdens onze aktie zijn we voortdurend in kontakt
gebleven met de meeste professoren. Velen ston-
den aan onze kant. 70en wij echter vroegen of ze
konkreet wilden meewerken om een extra fakulteits-
raad samen te roepen wilde iedereen zich liever op
de vlakte houden. Ze namen hun verantwoordeliJk-
heid niet op, ze weigerden zich te engageren. Als
wij dan beweren dat de problemen veel dieper liggen
dan alleen maar die datum en verwijzen naar de ge-
brekkige vertegenwoordiging in de fakulteitsradd,
de dikwijls archaIsche manier van lesgeven, de
slechte programma-opstelling enz., dan verschuilen
zij zich achter de studenten I de studenten bros·
sen, interesseren zich niet voor de stof, praten
veel en luid, maar werken niet.

Dan is er ook nog de voorzitter van de onderwijs-
kolllllissie,de heer Verachtert. Deze man heeft
vele ideeUn over onderwijsmetodes, examenmetodes
enz., dus wellicht ook vele goede. Nadeel is
echter dat hij al zijn ideeën integraal en on-
veranderd wil doorvoeren, en dat hij het ook is
die in het eerste ingenieursjaar het rekord aan
gezakte studenten naast zijn naam kan schrijven.

En tenslotte zijn er ook nog de studenten. De
meesten zijn heel onervaren : ze goloven niet dat
ze iets kunnen afdwingen, voor hen is demokratie
geen recht maar een gunst. E1~nlijk kunnen wij
ook moeilijk anders reageren. We zijn zo opge-
voed: altijd gehoorzamen en eerbied hebben voor
je meerdere, niet ocwille van het feit dat hij
rechtvaardiger zou zijn of deskundiger, maar om-
dat hij je meerdere is. Daarbij krijgen we zo-
veel werk dat we gewoon de tijd niet meer vinden
om ons met andere - wellicht zinnigere - dingen
bezig te houden. Wat betreft de ontevredenheid
over het exaoensysteem, spelen de studenten -
zoals de professoren - vaak verstoppertje. Voor
hen ligt alle schuld bij de professoren : die
geven immers slecht en oninteressant les. Voor
de studenten zijn deze uitvlucbten vaak slechts
een alibi om niet te hoeven werken.

Een aksie als de onze zou ideaal geweest zijn om
de studenten wat bij te brengen over andere re-
volutionaire opvoedingsmetodes (zoaln die van
Paulo Freire bvb.), of om ze op een ernstige ~
nier aan het nadenken te zetten over ons onder-
wijssysteem. Dit is wel op kleinere schaal ge-
beurd, maar }/4 van de studenten verkiest nog
steeds stillekes, individueel ervoor te zorgen dat
hij er goed doorkomt ••• En dan maar de progres-
sieve in woorden uithangen.

Op dit ogenblik heerst er tussen de studenten van
het landbouwinstituut een vrij ontnoedigde stem-
ming. Een goede eensgezinde aksie die moet be-
wijzen dat wij samen wel iets kunnen bereiken, en
dat samen meer betekent dan de som van de indivi-
duele inspanningen, is nu meer dan wenselijk.

Iemand die graag "landbouw" zou studeren

n.v.d.r.: omdat de studenten landbouw
nog steeds geen voldoe~ng hebben ge-
kregen op nivo van de Fakulte1t,heeft
de Kringraad het nodig geacht dit pro-
bleem voor te leggen aan de Akademische
Raad.H1erover meer in de volgende Veto.

vervolg van
bladzijde 1

Aan het programMa van het volgend jaar werd+ 14
uur gesnoeid.
AT B~Ef~GT ONS HET AKADEfllEJMR '75- '76 ??

EEi' GROOT VRAAGTEKE".

Waarom doet de afdeling B nu niet ~ee aan de feest
week? >'ogalwiedes. Omdat er geen reden tot feest-
vieren is. Onze vlag hangt half-stok.
IMMers tijdens het Gnderhoud Met de dekaan heeft
deze ons op de vraag of hij ons garanties kon ge-
ven dat dergelijke toestanden zich volgend jaar
niet meer zullen voordoen, negatief moeten ant-
woorden. De toekomst ziet er dus niet rooskleurig
uit. De spanning die ontstond bij het hegin van
het jaar hangt er nog steeds. Alleen zijn de akr
tieve studenten moegestreden. Ze zijn het alle-
aal kotsbeu. Ze zijn ontgoocheld dat het re-

sultaat van hun bemoeiingen a~per te zien zijn.
'tenverwijt ons dat het probleem Kwak niets met
de feestweek te ~aken heeft. Laat men het zich
betwijfelen.
Op de Kwakvergadering van 4 febr. werden er noq
andere bezwaren geuit. Waa~~ een gebo~~ inhuldi-
gen dat al lang in gebruik is? ~laarOMhet op zulk
een manier inhuldigen? Hoewe l so..,igepr~fessoren
van mening zijn dat zulk een feestweek een
prima gelegenheid is voor de Fakulteit wijs-
begeerte enLetteren, die altijd nogal stiefmoeder-
lijk wordt behandeld, om eens in de kijker te
komen, vinden so~mige studenten dat de orga-
isatie van de feestweek getuigt van een f~ç~g~-

politiek, waar zij zich niet kuneen achter stel
lën:-Yn-de bloemen gezet worden op een 'piedestal'
is allemaal niks, zolang het er ~aar niet hij
BLIJFT !

Intussen heeft ~A~K ook af te rekenen met interne
ualaise. Hiervan getuigt het volgende treurige
feit: Studenten 1° en2~ kan. archeologie hingen
aan de valven een papier waarin ze zegden zich
niet akkoord te verklaren met de distantiëring van
lic.B. en distantiëren zij zich in volgende be-
woordingen: "~Iijd... ons van het petit COMité
Kwak genaamd i;v;m; enz•.."
Hoewel zij goed op de hoogte waren van de plaats
en het uur waarop de Kwakvergadering zou bijeen-
komen en waarop deze beslissing werd genomen,
waren zij hier gewoontegetrouw niet aanwezig.
ou, na enkele dagen was dit papiertje van de

muur verdwenen -er worden op die manier vele
affiesjes gestolen op de vierde verdieping v.d,
nieuwbouw- waarop ze Met goedkeuring van rlezelfde
hogergenoemde dep.voorzitter , die in deze zaak
een ander standpunt inneemt, het papier achter
het glas van de universitaire valvas hebben ge-
hangen. De goede verstaander zal allicht hebben
opgemerkt en begrijpen dat de hele labiele toe-
stand een sfeer van vertrouwen en openheid niet
in de hand werkt, en dat wij in die toesta~d
niet schouderkloppend een week 9aan feesten of
er geen vuiltje aan de lucht is.
Daarom hebben wij gedacht voor één keertje kon-
sekwent te zijn door geen komedie te gaan spelen!

L.V.D.V.

EEN ROTZOOI(.~)

GRAAD VAN VOLMhAKTHEID
VAN DE VERZORGING VA
DE BUITENSPORT.

SPORTINSTALLATIES AAN DE K.U.L. 11.

2.Andere terreinen

Het hocheyterrein heeft hetzelfde euvel
als de voetbalvelden. Om hockey 'e spelen.
is het ongeschikt.Daarom vordt het ge~
bruikt voor rugbyen voetbal.De hockey-
spelers zijn verplicht hun toevlucht el-
ders te zoeken. .
Het terrein zou beter moeten gedraineerd
vorden; de oppervlakkige laag moet be-
verkt worden.

Het basketterrein en de vloer voor de
tennismuur liggen oneffen.Een aantal pla-
veien steken boven het oppervlak uit.De
vloer is ook nog oneffen.Het gevaar voor
vervondingen is zeer reëel.We hebben even-
vel vernomen dat er voor dit jaar een
nieuve vloer gepland is.De tennismuur zelf
voldoet in ruime mate aan de noodzaak.

De volleybalterreinen zijn erg vervaar-
loosd.ln de velden zijn er kuiltjes en
bulten,de palen staan scheef en de lijnen
ontbreken.Op sommige plaatsen groeit het
gras door het tennisrood.Dit maakt he
onmogelijk om nog buiten volley te spelen.
Bij schoon veer is dat nochtans een vaar
genoegen.
Deze speelvelden moeten dus dringend her-
steld worden,want een herstelling biedt
aan zoveel studenten meer de kans 0

sport te beoefenen. Volgens deSkundigen
moeten deze terreinen verbeterd vorden
door er een laag terrilassen op aan te
brengen,waarna men er tennisrood moet op
strooien.De verken aan deze terreinen zou-
den nog dit jaar aangevat worden.Tvee vol-
leyvelden zullen in gereedheid gebracht
vorden.Tevens overveegt men de aanleg van
een aanlooppiste voor hoog- en versprin-
gen,en voor polstok of speerverpen.Natuu~-
lijk voorziet men ook een springbak.

Als de piste een huis vas,verd ze verval-
len verklaard.Ze is oneffen en bij de min-
ste regenbui vordt ze herschapen in een
brij.De binnenborduren moeten dringend
herschilderd vorden.De drainage is gebrek-
kig,doch die kan men verbeteren o.a. door
ze direkt te doen aansluiten op de draina-
ge van het voetbalterrein I.De piste zelf
moet helemaal opgebroken worden.Ze moe
feitelijk helemaal opnieuv aangelegd wor-
den.

Met de tennisterreinen -ze zullen opgeof-
ferd vorden om er een nieuvbouv te zetten
voor het Instituut voor Lichamelijke Op-
leiding,gelukkig niet voor 1980- is het
uiteraard niet beter gesteld.De velden
zijn praktisch ondoordringbaar voor vater.
Afgelopen jaar waren het geregeld vijvers,
et een beetje fantasie had men er ijs-

hockey terreinen van kunnen maken.

sport installasies
aandek.u.L

Ik jaar moet er veel werk besteed wor-
den om de trrei~en spèelkl~ar·te krijgen.
In het seizoen vergen zij een dagelijks
onderhoud. Deze speelvelden zouden ook in
aanmerking kunnen komen voor een verhar-
ding,want dan vergen zij bijna geen onder-
houd meer.Er is sprake van dat men aan
vier tennisterreinen verlichting zal plaat-
sen.

Wat de buitenterreinen betreft,kunnen ve
besluiten dat de toestand van de meeste
velden onverantwoord slecht is.We vonden
in onze dossiers een mooie grafiek,die
duidelijk het verval van de buitenterrei-
nen aangeeft.

AoO'7.~.,.
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SPORTUITSLAGEN
VOETBAL HEREN

eerste klasse

Medika - V.R.G. 3 - 1
Paus college - Apollon 2 - 3
Germania - V.T.K. 3 - 4

I.Apolloon 4 400 18 5 8
2.V.T.K. 4 400 19 7 8
3.Germania 5 320 19 9 6
4.Pauscoll. 5 230 13 17 4
5.Medika 5 1 4 0 8 22 2
6.V.R.G. 505 0 6 23 0

VRG zakt naar tweede klasse.
De wedstrijd Apolloon-V.T.K.
beslist over de titel.Apollon
heeft genoe~ aan een gelijk-
spel.

tweede klasse

Wina - Ekonomika 4 - 1
Terbank - Landbouw 2 - 2
Salezianen - Farma 3 -

1.Terbank 5 3 0 2 21 7 8
2.Ekonomika 5 3 1 1 18 7 7
3.Salezianen5 3 2 0 16 15 6
4.Wina 5 1 3 1 10 17 3
5.Farma 5 1 3 1 8 18 3
6.Landbouw 502 3 7 16 3

Terbank is in extremis kampi-
oen geworden. Landbouw zakt
naar derde klasse.Wina heeft
zich kunnen redden.

ES

eerste klasse

Romanisten - Medika 3 - 0 ft

vervolg van
hiernaast

B.Binnenterreinen.

Ekonomika - Farma o - 3 ff
V .R.G. vrij

1.Farma 4 4 0 12- 0 8
2.V.R.G. 4 3 1 9- 3 6
3.Romanisten 4 2 2 6- 6
4.Medika 4 1 3 3- 9 2
5.Ekonomika 404 0-12 0

Evenals vorig jaar is farma nu
weer kampioen.

tweede klasse

Johannes 23 - V.T.K. 1 - 2
Wina - Apolloon o - 3 ff

1.V.T.K. 330 7-2 6
2.Johannes 3 2 1 8-1 4
3. Apolloon 3 1 2 3-6 2
4.Wina 303 0-9 0

Dank zij een nipte zege heeft
VTK zich gekroond tot kampioen.

B. U. S. F. KOMPETITIE.

HOCKEY HEREN /

U.C.L. - K.U.L. 3-0

Zonder zijn beste twee spelers
(Meeuwis en Marijnen),heeft de
KUL geprobeerd de prestatie
van vorig jaar over te doen.
Ze zijn er echter niet in ge-
slaagd.De wedstrijd startte
nochtans veelbelovend. KUL was
in de aanval en miste twee
doelkansen.Ucl kreeg meer vat
op het spel en doelde op he
halfuur.Even voor de rust ver-
grootte de achterstand (2-0).

De binnenterreinen bevinden zich in de
twee sporthallen. De oude sporthal herberg
twee gymnastiekzalen,een grote zaal(voor
volley of basket of tennis) en een zwem-
bad.
Het zwembad is een instruktiebad dat zeer
klein is en ondiep. Omdat er zoveel in ge-
zwommen wordt,stelt het problemen op het
vlak van de hygiëne.Er kan dus gezwommen
worden,maar liefst door een beperkt aantal
mensen.Er zijn een aantal verbeteringen
voorzien.Men wil een apparaat plaatsen
voor een automatische analyse van het wa-
ter,en voor het automatisch bijvloeien van
chloor,om het gehalte chloor in het water
constant laag te houden.Ook plant men
stortbaden,die men verplièht is te gebrui-
ken,voordat men in het water mag.
De zalen voor gymnastiek en ploegsporten
zijn in goede staat.

Dat kan natuurlijk ook gezegd worden van
de sportzalen in het nieuwe gebouw.Er is
een goed uitgeruste powerzaal,een schiet-
~aal,een_(gezellig) ping~pong7aaltj~,een
boks- en een judozaal.Ze zijn allen pik-
fijn in orde,behalve de judozaal.Er zijn
namelijk professoren en monitoren die de
judozaal gebruiken om gymnastiek te geven.
Daardoor zijn de matten veel vlugger ver-
sleten dan in normale omstandigheden zou
gebeurd zijn.Om de judozaal in orde te
krijgen zouden er dus nieuwe judomatten
moeten gelegd worden (en dat is een zeer
zware uitgave).
Op de eerste verdieping zijn er dan nog
de grote zaal (met drie terreinen voor
ploegsporten) en het zaaltje voor toes-
telturnen.Het zijn mooie zalen die nut-
ig gebruikt worden.Alhoewel,we vragen

ons toch af hoeveel terreinen er nog bij-
gekund hadden,als het wat minder luxueus
zou geweest zijn.

Zo zijn we aan het einde gekomen van het
overzicht van de sportinstallaties die
er zijn aan de K.U.L. Wat de binnensport
betreft,die hoeft niet te klagen.Maar
des te erger is het gesteld met de bui-
tensport.De terreinen zijn jarenlang ver-
vaarloosd geveest en onvoldoende onder-
houden.Nochtans;sport is een activiteit
die zich in hoofdzaak buiten afspeelt.
Het verschijnsel dat alle sporten naar
binnen trekken is een minder goed teken.
Dan gaat trouwens een van de gezondste as-
pekten van de sport verloren.

Tijdens de tweede helft ging
UCL door en doelde een derde
maal. Het laatste kwarties stel-
de de Kul-spelers alles in het
werk om een eerreddend doel-
punt te scoren,maar ze slaag-
den er niet in.De goede presta-
tie van Van Vlasselaer en De-
nys is het vermelden waard.

RUGBY HERE

K.U.L. - U.L.B. 3 - 33

Na de zware nederlaag van veer-
tien dagen geleden,wilde de
KUL-ploeg zich rehabiliteren.
Ze zijn er in geslaagd. Tegen
de geroutineerde Brusselse
ploeg verdedigden de spelers
van de KUL zich goed en ze
slaagden er zelfs in punten
te scoren. Als ze zo volhar-
dend blijven spelen,zit er de
overwinning tegen Gent dik in.

VOLLEY HERE

K.U.L. - U.L.B. 3 - 1
(3-15;15-10;15-11;16-1

De eerste set liet het ergste
vermoeden.De Kul-ploeg kwam er
gewoon niet aan te pas.Via 0-6
en 3-8 won ULB gemakkelijk.
De tweede en derde set kende
een spannender verloop.Tot 6-5
was de wedstrijd gelijkopgaand.
Dan slaagden de thuisspelers
erin een definitieve kloof te
slaan en verdiend kwamen ze op
voorsprong.
De laatste set was de spannend-
ste.ULB liep uit tot 4-7 en
6-11.A.les leek ver.oren,doch

Wij vermoeden overigens dat de buitensport
heel wat goedkoper is dan de binnensport.
De aanleg van terreinen is niet zo duur,
en ook de kosten van het onderhoud kunnen
gemakkelijker beperkt worden.Dit evenwel
op voorwaarde dat men de boel niet eers
laat verwilderen. Dit vereist een perma-
nente onderhoudsdienst.

Tot slot dit nog: we kunnen optimistisch
zijn als we horen welke verbeteringen er
allemaal gepland zijn.Doch er is nog een
groot verschil tussen plannen en werke-
lijke reparaties.En de hogere organen van
de K.U.L. hebben de gewoonte adviezen en
voorstellen in de prullemand te gooien.

Er is een milde hoop dat de curve in 1975
lichtjes zal stijgen.
Naar de oorzaken van deze aftakeling moe-
ten we niet ver zoeken. Vooreerst is er de
financieel ontoereikende som die er voor-
zien is voor het onderhoud van de buiten-
erreinen.Elk jaar wordt er een bepaalde

som voorgesteld. Deze som komt overeen me
de kosten van een minimaal onderhoud. Maar
elk jaar wordt minder dan 50% van de voor-
gestelde benodigdheden aangenomen door de
hogere beslissingsorganen.
Een tweede oorzaak \s het groot gebrek aan
personeel. Het aantal werklieden dat ver-
bonden is aan het Universitair Sportcen-
trum is ingekrompen tot twee eenheden.En
zelfs die twee wilde men wegnemen. Als er
werken nodig waren,dan meest het sport-
centrum een aanvraag· doen aan de techni-
sche diensten,die dan het nOdige personeel
zouden sturen. Dit betekende dat voor elke
banale taak,zoals bijvoorbeeld netten han-
gen,een beroep moest gedaan worden op de
tecnnische diensten. En men kon wachten
tot het gestuurde personeel kwam. Gelukkig
heeft men van dat pian afgezien.De twee
werklieden blijven verbonden aan het Uni-
versitair sportcentrum .•
Maar zij staan dan ook in voor het onder-
houd van alle buitenterreinen en van de
plantsoenen en grasvelden. Tevens moeten
ze altijd klaar staan als er materiaal
moet opgesteld worden (b.v.zetten van rug-
bydoelen).Kortom,zij staan voor een onmo-
gelijke taak.
Tenslotte een laatste reden voor de slech-
te staat van de terreinen : het gebrek aan
onderhoudsmateriaal.Op een paar kleine uit-
zonderingen na,is er de laatste jaren geen
materiaal meer aangekocht.We vermoeden dat
het unitair karakter van het Universitair
Sportcentrum daar voor veel tussen zit.
Het is namelijk zo dat de U.C.L. ,wanneer
ze vertrekken uit Leuven,50% van het mate-
riaal zal meenemen.Om alle diskussie te
vermijden steekt de K.U.L. er ook geen
geld meer in.Zo komt het dat de jeep -die
dateert van 1947- niet hersteld mag worden,
want de kans bestaat dat de U.C.L. hem
meeneemt naar Ottignies.Er is ook nog een
traktor van 1939,en hij rijdt nog.

door een zware inspanning
kwam KUL terug tot 13-14.ULB
miste vier setballen,waarna
de Kul de wedstrijd beëindig-
de.De Leenheer,Beenders en Ver-
beek waren de opvallendste
spelers.

Andere uitSlagen

Tennis d :ULB - KUL 3 - 0
Schermen d :3.KUL (op 5)
Badminton h :RUG - KUL 3 - 3
Voetbal h :Vlekho - KUL 2 - 1
Basket d :VUB - KUL 22 - 90
Judo h :I.KUL

KOMPETITIE SPORTRAAD

TERBANK - LANDBOUW 2 - 2

Deze wédstrijd was belangrijk
voor beide ploegen.Terbank
moest een punt halen om kam-
pioen te worden,Landbouw moest
winnen om niet te degraderen.
De wedstrijd was gelijkop-
gaand.Tien minuten voor de
pauze kwam Terbank op voor-
sprong.Maar Landbouw sloeg te-
rug en gelukte de gelijkmaker.
De tweede helft kende het-
zelfde spelbeeld. Landbouw mis-
te evenwel een strafschop. Op
de 75e minuut bracht Vanheus-
den de thusiploeg weer op
voorsprong. Maar vijf minuten
voor het inrukken maakte Land-
bouw gelijk.Zo kwam er een
billijke uitslag op het score-
bord.Terbank is kampioen,en
Landbouw zakt.

We besluiten met een positief geluid:
1975 is het eerste jaar sedert lang dat
er iets aan de buitenterreinen zal gedaan
worden.Naast de hogervermelde voorzienin-
gen,zijn er nog enkele verbeteringen ge-
pland,namelijk een afsluiting voor voet-
balveld 111 en voor de volley terreinen
(opdat de studenten er niet meer met de
fiets zouden over rijden),en zand voor
voetbalterrein III.Er is dus een spran-
kel hoop; we zullen afwachten wat er op
31 december gepresteerd zal zijn.

'··1
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Dat krijst Mott the Hoople's Ian Hunter
enige maanden terug door de mikros van
Vorst Nationaal, en de inhoud van die zin
.taat wel een beetje in tegenstelhng met
het matige entoesiasme van de enkele hon-
derden luisteraars die een beetje sienies
in de zeteltjes zaten. De grote hoop kwam
dan al. om Bowies' vroegere gitarist bck
Ronaon bezig te zien, en zelfs die bekoor-
de ~teindelijk maar matig, maar ja, nie-
mand speelt erg opgepept voor een lege
zaal.. Kortom, het lijkt ons nogal. vreemd
te gaan beweren dat we uiteindelijk in
een gOUden muzikal.e periode verzeild ge-
raakt zijn, terwijl juist nooit zo'n al-
gemeen gebrek aan entoesiasme te merken
wae als nu. 1974 W88 al.het Triestige
Jaar: er verscheen bitter weinig nieuws
op de platenmarkt, wat er wel kwam waren
meestal. lp's van groepen die hun naam
vroeger hadden grootgemaakt, en daar nu
wat op teerden, van de gelegenheid ge-
bruik makend om rotzooi op vynil vast te
leggen. De nodige uitzonderingen beves-
tigden de regel.
Op koneertgebied gebeurde er in Leuven zo
goed als ~ks, en we moesten dan ook al-
tijd maar naar Brussel trekken, na een he-
le week D1et gegeten te hebben om een ti- .

lees door op blz. 3
De planeet Gong is een on-ontdekte massa,
ergens in het heelal, die zijn zendeling-
en naar de aarde stuurde in 1965.

GONG
ALMA220maart

Muzikale ekstravagansie, vernieuwing van
de muzikale idee, en wat vroeger D1et
aocht dat mag nu wel, dat is Daevid Allen
en Daevid Allen is Gong, de naam <he -
vreemd genoeg sinds z1jn bestaan - meer
een muzikaal begrip was dan de naam van de
groep zelf. Het begon allemaal in de twee-
de helft van de zestiger jaren. Inspirator
- leader - zanger - gitarist Allen zocht
het met zijn Frans-Engelse kombinasie 1n
de sfeer die Soft Machine (nadat Syd Bar-
ret's Pink Floyd al had gebroken met enkele
basiswetten van de muziek) toen program-
meerde. Die liefde bleek wel wederzijds
te zijn en het produkt daarvan werd een
dubbel;!bum met Kevin Ayers, Robert Vcyatt,
Allen, en de hele Gong-Soft Machine f8m1-
lie. De nodige humor ontbrak niet, en Allen
voelde zich dan ook in die periode zoda-
nig in zijn nopjes dat de groep Gong al
vlug op eigen benen stond. In het grapjas-
brein van de grote baas ontstond de mythe
rond de planeet Gong en hij werkte het ver-
haal uit in twwe LP' s met een hoop steen..-
goede muziek. "Radio Gnome Invisible" en
het meesterwerk "Angels Egg". Gong's pla-
tenfirma Virgin slaagde er dan in met een
groots opgezette dubieuze reklamekampanje
de LP Camenbert Electrique te doen verko-
pen, en zo werd de gedeeltelijk verloren
gegane beginperiode van de groep nog eens
in de verf gezet. Een flater, omdat de
plaat moeilijk te beluisteren viel zonder
de "historiese" achtergrond van de groep
te kennen, en omdat de evolusie die Gong
in zijn laatste twee LP's had doorgemaakt
iets anders liet verwachten dan de muz1ek
uit Camembert Electrique. Die verwachting-
en werden dan ingelost voor hen die het
nog aandurfden het meest resente album
·WO" te kopen. Heerlijk kosm1ese muziek
gebraoht door muzikanten waarvan je aan-
voelt dat ze hetgeen ze spelen door de ja-
renlange ervaring tenvolle beheersen, en
die tegelijkertijd de techn1ese kapasiteit
bezitten om die moeilijke muziek te breng-
en. Je moet dus die .feer maar eens gaan
beleven wanneer Gong naar Leuven komt, want
men.een als David Allen en saxofonist Didier
Malherbe zijn echt de moeite waard. En

Futje ondertussen niet wijsmaken dat Bill
ford meekomt. So long. L C

het frazjiel van sieriel
ooooaaaahhm a Fw1111

ieeeeee a Zo gaat dat
hier a Om maar te zeg
gen dat de paasklOkke
n voorbijsuizen a Hoe
kunt ge nu werken in
zo'n sfeer a En Roeri
ch die hier met zijn
poten op zijn kop in
de kelder zit te jank
en a Op kul tuurraad z

Gitaar te koop: Fender Telecas-
ter Custom. Zeer goede staat.
Inlicht1ngen: Bureel Kultuurraad
Ma,Di, Woe naau ddagen (vragen naar
Lu do ) - Of bi j DIRK JANSSmS,
Provinciestraat 125, Ant~erpen.

)

JOBSTUDE:iTE!; GEVRAAGD!!
Allerlei opdrachten.
Dar.en,wcken,of avonden.
Voor "festival van
Vlaanderen" periode van
19aug. tot 24s.pt· •.n-
licht.+!nachrijv. Kul-
tuurraad,H.Geeststr.qo

it iedereen met een e
i a behalve den dirk
a Weereens eieren die
wel nooit zullen verk
ocht worden a Voor éé
n keer zijn ze eens n
iet zat, maar nu zitt
en ze allemaal met ee
n leverkr1s1s a Ludo
geef de watten eens d
oor s De watte? a Jaa
a Hoes? a Jawatte!! a
Iedereen Z1t h1er de
laatste tijd nogal ve
el op de kap van anne
mie vinden wij a Als
<he nu ook maar geen
mars op brussel gaat
organiseren a Roerich
is de hond a Annemie
de sekretaresse ...

Zoek schuiftrol'"."etzonder pie-
ton. Niet te duur. .w.:~ichel
Ardui, t.:gr. Van "aegenberglaan
(Oude L~enatr.)13 3000L.



Op donderdag 20 maart treedt het Leuvens
Universitair Koor op in de Grote Aula,om
20.30u.
Dit konsert wordt door Kultuurraad geor-
ganiseerd in samenwerking met de universi-
teit,en sluit de reeks ~versiteitskon-
serten af.
Het programma belooft veel afWisseling.
Voor de pauze enkele korte werkjes van
SchUtz en een kantate (nr4)van Bach.Na de
pauze,de meer hedendaagse koormuziek en
een optreden van het reeds bekende Blazers
ensemble (cfr.open podium)tals ook nog
enkele verrassingsnummers,die we uiteraard
n1et verklappen.
L.U.L. is één van de aktiefste werkgroepen
van Leuven,met 90 leden. Dit zal zeker tot
uiting komen tijdens dit optreden.
Kom kijken en luisteren naar deze manifes-
tasie ,het wordt een mooie avond!
inkom:50fr.

kultuurraad.

20 MAART 20._)O GROTE AULA

PAASKURSUSSEN

amma's maken en ~e-
vorau~wer ....

Kessel-lo,7-12 april

Een kursus voor ~edereen die kenn1s wil
maken met de vele mogelijkheden van de
video-apparatuur, vaardigheid w~l verwer-
ven in het gebruik ervan en vooral in-
z~cht krijgen in de zeggingsmacht van het
televisiemedium en de bruikbaarheid ervan
in voraungssituaties en sociale akties.
orden vooral op deze ~deo-week uitgeno-

digd:verantwoordelijken in kulturele en
jeugdverenigingen en akt~egroepen,kultu-
rele werkers, buurt-en opbouwwerkers,leden
van foto-en filmkringen en iedereen die
meent dat het werken met v~deo een belang
rijk ~nstrument ~n z~jn of haar vormings-
taak kan z~jn.
kursusbegeleiding:Hu~b H~nnekint,pedagoog,
medewerker Centrum voor Andragogisch Onder
zoek,Hans Vereycken,T.V.-ass~stent aan het
RITCS.

Training in groepsrelaties

Kessel-Lo, 31 maart-5 apr~l

Deze kursus richt zich tot personen die ~n
't voraungswerk met groepen werken en hun
eigen w~jze van begele~den van groepen be-
ter willen leren kennen, aanvaarden en meer
adekwaat w~llen maken.
De training ~s edukatief van aard,zij ~s
niet bedoeld om psycholog1sche moeilijkhe-
den te verhelpen. Personen die aan één of
andere vorm van terap~e deelnemen,wordt
deelneming afgeraden.
kursusbegele~ding:Arnold Herrebout,psycho-
loog,Daan Van Speybroeck,groepswerker.

Le~den van en deelnemen aan taakgerichte
groepsgesprekken.

Kessel-Lo,7 - 12 april

De kursus is afgestemd op allen die,~n het
werken met volwassenen en jongeren in het
vorm~ngswerk,met groepsgesprekken en be-
sprekingen te maken hebben.

Inlicht~en:
St~cht~ng-Lodewijk de Raet
Volkshogeschool De Bron
Koetswe~ 12213200 Kessel-Lo
tel.016j2546ö5

HET LEUVENS STUDENTENTONEEL voert op

"GUANAHAMI"

naar LOPE DE VEGA 1 in het Groot Begijn-
hof - Hu~s van chièvres nr 55A

REGIE : JOOS FLORQUIN

DATA : DOND. 13 maart
MA. 17 maart
DI. 18 maart
WO. 19 maart

~telkens te 20.00u

.. '.~: r.., ,1.''', ..

Otraban6
op.de

TONE BRULIN is een eminent. teaterpersoon-
lijkheid.Hij was akteur,auteur,regisseur,
doceerde toneel aanverschillende universi-
teiten en instituten,was T.V.-realieator,
richtte eigen gezelschappen op en verwierf
alsdusdanig een grote faam over heel de we-
reld.
In 1969 kreeg hij een aanbod om het teater
in Curaçao(Nederlandse Antillen)van de
grond te helpen.Nu,vijf jaar later komt hij
terug naar Belgil!,waar hlj met zijn groep
Otrabanda Company een rondreis door Europa
begint.
OTRABANDA COMPANY werd a.n1971 in CUraçao
opgericht onder de le~ding van Brulin.
Na de eerste produktie"The Kaaka-llakaako"
keerden de ~jf akteurs en dr~e aktrices,
allen van Amer~kaanse nationaliteit,terug
naar de Veren1gden Staten.
Vijf maanden werd er ~n Baltimore geepeeld
en in het voorjaar van '72 werd er ~n Ohio
onder leiding van Brulin een n1euw stuk
voorbereid.

~ ICHTHUS

ICHTUS ~s een groep evangelische kr~ste-
lijke studenten,die samenkomen ~n de
Parkstraat 96.
E.lke dinsdag om 20u worden op dit adres
uiteenzettingen gehouden over verschil-
lende temats uit de Bijbel,zoals:natuur,
abortus,geld, •••
Daarna is ee tijd van open diskussie en
wordt er een kopje koffie gedronken.
Iedereen is welkom I

vervolg op blz. 8
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Sosjale raad.Vormingsvergadering
aàada.'De rol van de intellektuelen
in een kommunistische arbe1derspartij'
m.m.v. een arbeider van Philips •

---n-"et,werkgroep kultuurraad,21u tot
in sportkot.
gelaar:volksdana in de Munt,2Ou

.**Snorta : 20u dansles
21u turnen

·*Debat over de vestigingswet in AUD.Ge-
neeskunde om 20.30u.

DINSDAG 18 MAART

**1Ou Gebouw Letteren en Wijsbegeerte,
8ste verdieping. Debat over de toe-
komst van de ~versite1t en de uni-
vers1taire opleiding,m.m.v.minister
De Croo,prof.De Bondt,prof.Servotte

**20.00u Valk.Regionaal Kongres VVS
waarop de mandaten verdeeld worden
over de·groepen,die ten laatste 8/3
bun tekst hebben binnengebracht.

.-Film : Gimme-Shelter,om 20 en 22u in
aud.vesalius(org.po11tika)

•*Sohouwburg :2Ou Getemde feeks(KVS)
.*Sporta : 13.2Ou paardrijden

20.0Ou karaté
21 en 22u yoga

••Festival van het Franse chanson,Ectors
Phillipe,J.Y.Duchène,Michel Barbier
e.a.,in Le doigt dans l'oeil •

•-Bijbelstudie en diskussie,onderwerp:
"de laatste dagen",Ichthus-parkstr.96
iedereen 1S welkom

BI;Uin kreëert cBarons Display lt

vervolg van- blz. 7 . I • te leuven
Het was een projekt waarmee men vooral 1n
de gevangenissen,hospitalen e.d. kon op-
treden.Het stuk noemde "Stump Removal".
Vervolgens werd het "l41ss1ssipi Raft Pro-
ject" uitgewerkt.
In juni '73 maakte de groep op een vlot een
trip van 1.100 mijl lange de Ml.SS1SS1pi-
stroom en gaf tientallen voorstellingen on-
derweg in geïsoleerde dorpen,k11n1eken en
gevangenissen.
De Mississipi Raft Tour werd omwille van
het groot sukses een jaarlijkse gebeurtenis.
De ~oep keerde na twee jaar terug naar
Maleisi! ,waar onder leiding van Brulin de
Aziatische muziek en teatervormen werden
bestudeerd.
"BAl!ONG DISPLAY" is het jongste projekt van
Brulin ,een veelbelovend stuk, voortgaande
op het werkschema dat door Brulin en zijn
groep werd opgesteld.
De Barong is een Balinese draak,die het he-
le podium beheerst,aanvankelijk als een en-
orme konstruktie die een 'gewoon dier' moet
voorstellen. Onder zijn masker ontdekt men
echter zijn alter ego,die van het moderne
leven. Zintuigen en ingewanden van het beest
worden voorgesteld door akteurs.
Dit fantastiseh sehouwepel,met muziek en
teater,kan je in de Grote Aula bekijken op
WOENSDAG 16 APRIL.
Organisatie:kultuurraad,isol,germania.
Voor meer inlichtingen:tel.236773

WOENSDAG 19 MAART

**LENTEFUIF in "DE SPLrnTER"
vanaf 21u,toegang gratis I!
zorg dat je er ook bent.

**Regionaal kongres vvs,sosjale raad,14
**ULK,tiensevest 128,2Ou Zwanazang
.*Toka,20u 'de tandenborstel' in 't ker

souwke
**Ballet ,werkgroep K.R.,21 en 23 u,in

't sportkot
**Sporta : 19.3Ou schaatsen
**busf:basket heren:KUL-RUG om 16u

voetbal:KUL-ULB om 14.3Ou
volley heren:RUG-KUL
judo individuele kampioenschappen
te Leuven vanaf 15u
veldlopen ind.kamp.dames en heren
te LU1k
zwemkamp. dames en Heren te Leu-
ven vanaf 18u in het stedelijk
zwembad,hogeschoolplein •

*.Festival van het franse chanson,zie
18 maart

DONDERDAG 20 MAART

**GONG in Alma 11 te 21.3Ou
**Indische dansen met J.L.Lievens,om 21u

in café 'De Spiegel'(dam1aanple1n)
**Film in aud.vesalius om 20.30u,1nge-

r1cht door het Eva Forest-front uit
solidar1teit met de ter dood veroor-
deelde ant1-fasc1st1sche voorvechters
in Spanje.

**ISOL:mexikaanse komtaktmaaltijd te
19.3Ou in 1s01 center

**"LEUVENS UNIVERSITAIR KOOR"treedt op
in de Grote Aula om 20.30u,50fr.

**BUSF : handbal heren UCL-KUL 20.3Ou
••Sporta : 18u zwemmen

19.3Ou paardrijden
22u volley

VRIJDAG 21 MAART

••ISOL CENTER : 21u optreden van de groep
STArnLESS STEEL

ZATERDAG 22 MAART

••ISOL: kontaktmaaltijd om 19.30u:lndi-
an Vegetarian Food

••FUIF in parochiezaal St.Maarten,Wil-
sele,met D.J.Peter en popgroep GINGER
40/50fr

-.Antwerpen;nat10naal VVS kongres waar
de nieuwe VVS ploeg '75-'76 wordt aan
geduid(er z1jn bussen voor gemanda-
teerden)

••BUSF : badminton dames en heren 1nd.
kamp. te Leuven.

STUDIO :14-2Ou Conrack
16-22u Kid Blue
18u Jerem1ah Johnson
24u L'invi tee

LOVANIUM:14.30uza,zo,wo,Dolle Kever op
safar1
16.30uza,zo,wo,.voeste Hoogten
18.30-20.30 alle dagen,Le gen-
darme de S.Tropez
22.45u What's new Pussycat

FORIDJ : 14-20.3Ou 747 in nood
23u Katjes zonder schaamte

EDEN :vanaf 14.15u De sexy buurmeisjes
iONTY:vanaf 18.15u Lentevuur
REX : vanaf 14.OOu La gUle
VITA :18-24u Le passager de la pluie

22u Etat de s1ege
20u Vincent,François,Paul et les
autres •


