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550 JAAR FLAUWE K.U.L.
Sinds de tweede wereldoorlog
is de universiteit het voor-
werp geweest van voortdurende
verandering als gevolg van de
opkomst van het neo-kapitalis-
me en zijn technisch - w,~ten-
chappelijke revolut .• :. hui-

dige situati.e van he' ..r_lTer-
sitair onderwijs en ue B~den-
tenbeweging wordt dan ook veel
inzichtelijker in het perspek-
tief van deze h1storische evo-
lutie.
In de vorige periodes van het
kapitalisme had de universi-
eit slechts een marginaal ekon-

omieçll belang.Het vers.chafte
de kin-deren van de bUrgeri
een klassieke opvoeding en de
opleiding om ze voor te be-
reiden op leidende funk ties
i.nbedrijf ·Lc··.cn,staat,kolon-
loes en lel'1'. : .;.t kwam vooral
neer op hE' : ren hanteren en
produceren van de burgelijke
ideologie en het verv/erven van
een gemeenachappe'Ll jke kul tu-
rele achtergrond,kortom: de
burgelijke kl ~ die zichzelf
r-epr-cäuceer.t- • .." rekruteri
ui t lagere .0('.1. :.:legroepen was
kwas1 onbestaande,de burger1j
hield deze stevig in handen,
zoals ook vroeger de adel naar-
elang haar behoeften personen

uit andere standen toeliet.
Door de wijze van financiering

onderwijs, bleef de bur-
enj de universitaire oplei-

dlong als een privilege beschou-
wen.Het universitair onderwijs
vas een vanzelfsprekend aah-
hangsel van de burgerij en ge-
noot dan ook als zodanig een
zekere vorm van autonorLie,lin-
nen de burgelijke ideolo~e.
Daarbij was de gespecialiseer-
de beroepstraining slechts een
relatief onbelangrijk bijpro-
dukt,de industrie had voorna-
melijk behoefte aan ongeschool-
de arbeidskrachten, want de kon-
kurrentie tussen de ondernemers
speelde zich voornamelijk af
op het vlak van lonen en prijzen
Daardoor is ook te verklaren
dat het wetenschappelijk onder-
zoek aan de universiteiten voor-
naoelijk teoretisch gericht
7US en grotendeels belangloos.
Slechts langzamerhand werden
wetenschappelijke vorderingen
toegepast in het produktie -
apparaat.Dit veranderde al-
lemaal door de opkomst van het
neo-kapitall.sme en zijn tech-
nisch-wetenschappelijke re vol-
utl.e.Door de looneisen van de
sociaal-demokratische arbei-

1

dersbewegingen en de prijs-
af~praken tussen de monopo-
lies werd de behoefte gescha-
pen voor een technologische
rekonversie van het produktie-
apparaat,de ko~rrentie-strijd
speelde zich meer en meer af
op het vlak van steeds goedko-
pere produktiesystemen.Hierbij
speelde de bewapeningswedloop
na de WO Ir ook een belang-
rijke rol.Tegelijkertijd begon
de staat een aktievere rol te

elen in de industrie en de
andere sektoren,wat dan de aan-
leiding was voor een massale
groei van de staatsburokratie.
Daardoor ontstond er een groei-
ende vraag naar hooggespecia-
liseerde arbeidskrachten:tech-
niek en wetenschap werden een
steeds belangrijker produktie-
middel en de universitaire op-
leiding verkreeg langzamerhand
een ruilwaarde,gebonden aan de
we t van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt.
Paralel daarmee verliep de
demokratisering van het hoger
onderwijs.Onder druk van de
sociaal-demokratische arbei-
dersbeweging kwam, een nieuwe
wetgeving tot stand die de toe-
gang tot de universiteit verge-
makkeli jkte (..,t':.diebeurzen,so-
ciale sektor, ••• ),terwijl de
stijgende welv"l:u-tna WO II
hoger onderwijs in het bereik
van de kleinburgerij en - in
mindere mate - de arbeidersklao-
se bracht.Het gevolg daarvan
was een eksplosie van de stu-
dentenbevolking.Maar voorlo-
pig bleef het bij een kwanti-
tatieve demokratiseri06,voor

de rest behield de universiteit
haar 19-eeuwse struktuur.Maar
een universitair diploma was
niet langer een garantie voor
een leidende positie,dit bleef
grotendeels voorbehouden aan
kinderen van de burgerij,ter-
wijl de meerderheid van de af-
gestudeerden worden tewerk-
gesteld in het produktieproces.

Dit had voor de universiteit
enkele direkte gevolgen. Door
de studenteneksplotie begon-
nen de universiteiten steeds
meer op onde~vijsfabrieken te
gelijken.Ook werd het ongenoe-
gen van de utudenten over
verouderde onde~vijsmethoden,
die niet waren aangepast aan
een dergelijke studentenbevol-
king,en de autoritaire struk-
tuur steeds groter,wat dan een
van de oorzaken zou worden van
de studentenrevoltes op het
einde van de jaren 60'.Maar
het werd al snel duidelijk dat
deze evolutie de burgerij uit
de hand gelopen was.Het aantal
en de kwali tei t van de afgestu-
deerden was steeds minder aan-
epast aan de onmiddellijke

eisen van de industrie en het
staatsapparaat:steeds meer stu-
denten uit bepaalde studierich-
tingen vonden steeds moeilijk-
er werk, terwijl in andere sek-
toren de vraag het aanbod over-
trof.
Ook groeide het aantal misluk-
kingen na één of twee jaar stu-
die.Terzelfdertijd vereiste
het universitair onderwijs steeds
grotere investeringen, terwijl
de burgerij niet bereid was
deze kosten te dragen.Dnarom
begon zij de universl.teit on-
der druk te zetten om ze aan
te passen aan haar direkte be-
heeften,en tegelijk rendabel
te maken:de kwantitatieve en
kwalitat1eve funktionalisering
van het universitair onderwijs,
met als uiteindelijk doel de
volledige industrialisering.
We krijgen dus tevens een pro-
ces van technokratisering waar-
van de meest in het geheugen
liggende stappen Claes-Hurez
en Decroo-Humblet zijn.

En dan komen we terecht in dit
feest jaar waar de evolutie om
de universitaire ekspansie af
te remmen,de demokratisering
terug te draaien en het aanbod
van "onbruikbare" diplomas te
verminderen haar hoogtepunt

Ver,:,olgp.7

Er zijn weer grootse dingen op til.
Weer hengen de bleuw-witte veentjes
boven de street, de toge's worden
opgeheeld ven de droogkuis. kettin-
gen en endere erematelen worden ex-
tre opgepoest.
In één woord: de Leuvense profes-
sorele intelligentie meekt op 2 fe-
brueri heer jeerlijkse wendeling
door de Leuvense streten, dit ter
gelegenheid ven O.L.V.-Lichtmis
- indien je het niet wist: petro-
nes ven de unief. Meer dit jeer
komt er nog wet enders b1j k1jken:
de universiteit 1s 550 jeer oud.
el op de keper beschouwd 1s det

wel een eigeneerdig getel: 550.
Meer weerschijnlijk zeI elke 50
jeer méér wel gevierd worden, went
de Vlamingen hebben nu eenmeel de
neem ven feestvierend volk en en-
derzijds wordt hierdoor ten min-
ste elke generetie proffen in de
mogelijkheid gesteld toch eenmeel
eens extre de bloemetjes buiten te
zetten.
Went er worden kosten noch moeite
gespeerd om er iets specieels ven
te meken, bv. zo meer liefst 12 ere-
doktoreten (d.w.z. -doctores hono·
ris ceuse-). weerdoor de KUL nog
meer eens op geniele wijze heer
public reletions verzorgd,

tussendoor een receptie, weerop o.
e. de rektoren ven de uniefs die
nbg ouder zijn den de Leuvense,
worden uitgenodigd (zeI me det
deer een bejeerdenfuif worden ••,),
's evonds zorgt een wermbloedi-
ge flemengodenserea voor een
spektekei. En deermee 1s de der
rond.

Vervolg »-t I



ACADEMISCHE
RAAD: VERSLAG
Ook op deze akadeaische raad werd

zoals gewoonlijk veel aet woorden

gespeeld, aaa.r veranderde er niet

veel. Toch zijn er enkele verael-

denswaarcl.1p punten.

1) I.v.a. het eksaaenregleaent

kat worden gekonstateerd dat 2

faJc.ulteiten( landbouw en rechten)

hun advies nog niet hadden binnen

geleverd. Eigenaardig (of veelbe-

tekenend?) is dat het juist deze

2 waren die de studenten laat be-

rokkenden i.v.a. de eklluenrege-

ling. De vijzigingen door de IItu-

denten voorgesteld verden aan de

koaalssie Janssens overgeaaakt.

Opgeaerkt aoet vorden dat in da

rechten aan een alternatief regla

aent wordt gedokterd dat veel on-

gunlltiger uitvalt voor de studen-

ten. Waakzaaaheid is hier geboden.

2) Een interessant punt ter be-

spreking vu de -suenstelling en

verking van de Centrale Beleidll-

lichuen-.

-I.v.a. de suenstelling werd dr.

de Vlaaase Vereniging van Profes-

lIoren voorlopig 4 vertegenwoordi-

gers gevra&!d in de A.R. in af-

vachting van een grondige reorga-

nisatie. Ondank. aanipulaties van

~ rektor kon door de studenten-- -_ -,,-
delegatie bekoaen vorden dat dez

2 punten varden gescheiden en zo

besliste aen dat een grondige e-

valuatie van de beleidslichaaen

op de volgende A.R. zal besproken

vorden. Het feit dat nog eenll 4

profil de gelederen zouden koaen

-versterken- werd aet 20 tegen J
11te..en en 1 on thouding verworpen.

-N.a.v. een brief van dekaan Huyge-

lier die al 4 raden werd opgescho-

ven werd ges teld dat een grondige

evaluatie van de werking van de A.

R. noodzakelijk is.

J) Na veel palaberen en uibisllelen

van allerhande nota's blijkt de op-

richting van een Interdeparteaenteel

Centrua voor Didaktiek nog niet Yr.

aorgen te zijn.

4) Het intern regleaent van de fake ,
Landbouwwetenllchappen werd ter goed-

keuring voorgelegd. Volgens ons zit

hier en daar wel een vleugje autori-

t&rillae, aaa.r waar vindt .en dit

niet in regleaenten door -ons aller

K.U.L.- opgesteld.

5) De rektor had zijn dossier al

dichtgeklapt toen de IItudentendele-

gatie opaerkte dat zich bij de vari

a nog een vraag van haar bevond i.

v.a. de zaak FarM. Dit veroorzaak-

te zichtbare verlegenheid en onge-

aak bij sou1ge heren. Na enig heen

en weer gekijk (-Wie gaat er hier

nu iets van zeggen-) gaf dekaan

Borghgraef van geneeskunde nog

..ar eens het offici6~e standpunt

van de akadeaische overheid weer

( zie 0.&. vorige Veto). Korto.,we

werden n1ka wijzer.De studentenaf-

vaard1ging besloot dit punt (beter

gedokuaenteerd en gearguaenteerd )

op de volgende A.R. nog aaa.r eens

ter sprake te brengen.

Wij houden u op de hoo

Tony

DIEPER IN DE SOC~EKONOMISCHE
PUT •••OF ALTERNATIEVEN ?

Na deze prettige feestdagen van
drank, (vr)eten, kadoos en de
allersnoezigste wederkerige
wensen, komt het uiteraard
erg ongelegen een korte bezin-
ning te maken over enkele
kuriositeiten die onze heden-
daagse maatschappij tekenen.

Als Wij alles moeten geloven
wat de massa-media ons vertel-
len, gaat de ekonomische toe-
stand van ons dierbaar landje
zienderogen achteruit.
Reden : te dovers en te tech-
nisch Om op te noemen (lees :
om ervan op de hoogte te zijn)
Wat we wel konstateren is dat
het parlement momenteel een
lachertje is en dat de rege-
ringamacht nillens willens
versnipperd is met het gevolg
dat Tindemans en Co zich moe-

ten beperken om de stukken te
lijmen en te redden wat er te
redden valt, en zelfs dat lukt
hun lang na niet altijd.
Buiten het nuchter konstateren
van de neerwaartse gang van za-
ken heeft onze regering nog
niets konkreets verwezenlijkt
tenzij enkele spitsvondige
lapmiddeltjes waaronder de
programmawet. Akkoord, in
ditapenland is regeren onmoge-
lijk: van industrie, dok-
ters over middenstand en vak-
bonden naar de kleinste werkne-
mer toe is er niemand bereid
ook maar één duimbreed toe te
geven.
Konkreet : de dokters, de
meest gepr~viligeerde kaste in
ons systeem, eisen loonindexe-
ring. Precies zij, die over de
hoogste inkomens beschikken
eisen de indexering. Anders
staking. De méést asociale en
zelfs immorele staking die mo-
gelijk is (zelfs als je geen
tante hebt gehad die tijdens
de doktersstaking van enkele
jaren terug is overleden om-
dat er niemand bereid was om
te helpen). Welke waarde heeft
de eed van HypocrateR, die ze

In ey_ol-
den
sterk, om scnu~~gen
wijzen achten wij ons zeker
onbevoegd. Feit is wel dat de
werknemers, de overgrote meer-
derheid, van onderuit en een
overkoepelend orgaan -uiteraard
representatief voor de mensen
die het vertegenwoordigt en
niet voor eigen zak- van boven

De 3chandelijke o~elijkheid uit meer beslissingsmacht moet
heerst, niet alleen voor de hebben.
welvaartsindeling, maar nog veel Alternatieven : die zijn er.
meer op het vlak van de macht. Verwonderlijk is wel dat men
Rf zijn landen waar een kleine dadelijk het hoofd afwendt wan
groep machthebbers van een ma- neer men voelt uit welke hoek
rimum aan luxe geniet, terwijl de wind waait : liever verder
de rest van het volk in onmen- wegzakken in de modder dan
selijke levens- en arbeidsvoor.:..··zelfs maar luisteren naar moze
waarden haast elke mogelijkheid lijke alternatieven van wat
mist tot eigen initiatief. Men men "linksen" of "extreem
lijdt onder onrechtvaardige linksen" pleegt te noemen.
sociale strukturen die door Nochtans bestaat er nog zoiets
misbruik van macht en bezit als sociale rechtvaardigheid
ui tbuiting der arbeiders of en.dat. ~s wat de "progressieven"
oneerlijke kontrakten zijn du~del~Jk hebben aangevoeld.
ontstaan. De aarde is van Men kan andersdenkenden al dan
allen, niet van de. rijken niet terecht verwijten dat ze
Privaat eigendom geeft nie- e~n grote smoel opzetten en
mand een absoluut en onvoor- z~ch met alles bemoeien om voet
waardelijk recht. Niemand aan de grond.~e krijgen, men
heeft het recht om uitslui- kan het verw~Jten dat ze ·trach
tend voor eigen gebruik op- ten massabijeenkomsten te mani
zij te leggen wat hij over puleren1 dat· ze vervallen in
heeft wanneer de anderen het theori~~n en holle slogans,
nodige voor hun levens onder- maar dat doet niets af aan
houd ontbreken. Dus moeten de waarde van mogelijke wissel
grote spekulatieve winsten oplossingen. ~
verboden worden en mag het <l ,
recht op eigendom nooit ui t- C) C(. . () q
geoefend worden ten nadele ïv '. qq." . 9
van het algemeen belang. Q L\ . 7 C) 9 .
Het ongebreidelde liberalis- ~I.' ~ ~ . .'/'
me heeft de weg gebaand voor ,,~ I' " 9 .9
een vorm van diktatuur en ligt \...,.\..~ I .
aan de oorsprong van het in- . n '.fJ
ternationaal imperialisme ~
van het kapitaal.

één voor één hebben gezworen?
Wat doet de regering? Zij
buigt. een onvergeeflijke toe
geving maar waarschijnlijk
komt het er niet meer op aan
dat wij enkele centimeter ver
der wegzakken in de drek.

De liberaal-kapitalistische
strukturen van de Westerse
landen -basis van onze ekonomie-
delven hun eigen ondergang.
Eén der basisprincipes: "de
onbeperkte individuele vrij-
heid inzover ze de vrijheid
van de andere niet beperkt" is
volledig uitgehold: in een
vrije ekonomie krijgen de
verschillende monopolies meer
en meer macht onder de vorm
van multinationals. Doel :
maximaal rendement en winst
wat resulteert in een maximum
luxe voor een kleine kliek
mach1bhebbers.
Geen skrupules, geen façade:
na de staatsgreep in Chili en
de dood van Allende lekt uit
dat ITT er de hand in had :
geen reaktie; nadien lekt uit
dat architekt van heel het plan
H. Kissinger was : zelfs dat
ontkent men niet; later komt
de meesterlijke rol van de CIA
aan het licht, nl. het uitlok-
ken van de vrachtrijdersstaking
-erg goed gezien want in een
uitgestrekt land als Chili is
vervoer en bevoorrading onont-
eerlijk-, -zelfs dat wor

toegegeven: niet de monste
skrupules. Ook niet nodig:
zij zijn ongenaakbaar. In Bel-
gi~ wordt de coup van officiU-
le zijde afgekeurd, maar denk-
end aan de belangen van de So-
ciété Générale treurt men hei-
lemaal niet om deze gang van
zaken.

Het werklozencijfer begint
angstwekkende proporties aan
te nemen (momenteel meer dan

300 000 waaronder 100 000
jonge mensen). Opmerkelijk
doet er zich wel een accentver
schuiving voor: de dramati-
sche toestand wordt gerelati-
veerd en verschoven onder im-
puls van de berichtgeving :
het hele probleem wordt verschb
van van de.werkloosheid als
gevolg van de ekonomische
recessie naar de werkozen
zelf die liever genieten van
den dop dan werk te zoeken.
Uiteraard wordt er van elke
sociale voorziening dapper ge-
profiteerd, maar lang niet
door iedereen. Het is een
handige zet -gedirigeerd van
hogeruit- om nijpende proble-
men af te reageren op aanver-
wante zaken, om de kern van de
zaak om te draaien : de werk-
loosheid is geen gevolg van het
aantal profiteurs aan den dop,
integendeel ! Er zal snel naar
een nieuw trukje moeten uitge-
zien worden want men begint
bewust te worden van het al te
doorzichtige, alhoewel origi-
nele foefje.
Uiteindelijke vraag is : hoe
die evolutie en al die toe-
standen te verklaren zijn,
wie de hoofdschuldigen zijn,
of er alternatieven zijn.

p
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Raad van Beke.r van de KU~Leuven
heeft de studentendokt.r voor de
duur van dit jaar aang.no_n vol-
gens rijksweddeschaalllO) wat .en
financieel verlies op de we~ van
de dokter betekent.Dokter Deqrootte
stuurde naar aanleiding van deze
beslissing een brief aan de RVS
en drukte zijn ontqooè\eling hier-
over uit. Tevens vroeg hij wat er
met een rapport over de werking
van het Medisch Centrum, dat hij
opgemaakt had, qebeurd w..~
Servotte antwoordde dat hij op de
Raad van Beheer niet de gelegen-
heid gehad heeft om dit ter sprak.
te brengen en dat hij er geen ande-
re oplosaing meer zag dan deze di.
genomen werd door de Raad van Behee
van de lInief.
De Raad van Studentenvoorzieningen
ia van mening dat door de jongste
beslissing van de Raad van Beheèr
de dienstverlening in het Medisch
Centrum in het gedrang komt en
zoekt naar een oplossing. Er werd
reed.s voorgest.ld de t_ede stu-
dentendokter volgend jaar te laten
benoemen door een v ,z ,w. bui ten de
macht van de regeringskoamissaris
die indertijd het hele geval aan
het rollen bracht. De dokte'l'zou
dan/door subsidiëring van die diens
n09 wel door de RVS betaald worden.

Elk potentieel alternatief is
in se het bestuderen waard,
zelfs al blijft het potentieel,
een eclcticisme van verschil-
lende alternatieven kan even-
tueel tot het goede leiden

versiteiten in hun land niet door
de staat worden erkend en dat ze,
o~basis van racistiese .atieven
(Chinese afkomst) niet toegelaten
worden op de Rijksuniversiteiten.
De studenten stelden dat, indien
de XUL deze studenten aan haar u-
nif. aanvaardt, zij ook moet in-
staan voor de financiile hulpver-
lening indien deze studenten tij-
dens hun verblij f in Leuven in een
noodsituatie terechtkomen.
Verder is de RVS van mening dat de
sociale dienst niet tot taak heeft
via leningen of toelagen afgestu-
deerden die wegens werkloosheid
specialisatiestudies willen aanvat-
ten, te bekostigen.

op gewezen dat de dienst aan gron-
dige informatieverspreiding moest
doen, zodat de studenten de .:Ige'!"
lijkheid van deze dienst beter 1.-
ren kennen, vermits er een sterk.
daling van het aantal vragen merk-
baar is. Misschien is dit te wijten
aan het te strenge ·imago· van deze
dienst. Bet is in ieder g.val on-
waarschijnlijk dat er slechts 287
studenten op de 15.000 van de XU.
Leuven in financille moeilijkhe-
den zouden verkeren.
Studiefinanciering sou inlichtin-
gen kunnen verschaffen over:het
systeem van toekenning van beurzen
toelagen, leningen voor alle dien-
sten op dat gebied werkend en over
sociale zekerheid:RVA,kinderbijslag
mutualiteiten enz.
De algemene vergadering beklemtoon-
de hierbij dat een dergelijke kam-
pagne aktief moet gevoerd worden
en vbbr de ouders en de student
be.li.sen over het aangaan van ho-
gere studies.

Leven wij verder als
de drenkelingen ? Loont het
moeite aan andere mogelijkhe
te denken en durven wij hun
een kans geven ?
Eén vraag laten wij open :
zijn wij kollektief bewust
een dergelijke emancipatie
en zijn wij ertoe bereid?

Gie de Pisjeloe 2de kan.
De reeds bovenvernoemde ·Raad van
Studentenvoorzieningen· is het or-
gaan dat het beleidsprogrammma bin-
nen de sociale sektor uitstippelt
en de besteding van het geld kon-
trolleert. Rierin heeft de AV van
de SR vijf vertegenwoordigers.Re-
geringscommissaris Schiepers ver-
tegenwoordigt heir de Staat en
houdt een waakzaam 009 op de be-
steding van de Rijkstoelagen.

9 '<
"( ~ .,.:J

H 9q
Verder zou er een politieke stel-
lingname i. v.m. het probleem studie-
financiering moeten ingenomen wor-
den. oe dienst,door zijn populari-
zering zet mensen er toe aan ond.aks
hun laag inkomen een langdurige in-
vestering te doen. Tevens dient
primair te worden verdedigd dat ie-

oe Alma kwam hier eveneens ver
scheidene malen aan bod, maar er
kon geen eensgezind standpunt be-

In verband met het meisjèscentrum
waarvan de financiële situatie als
zorgwekkend wordt bestelllp4lld,wordt
aangedrongen op het onvermijdelijk
verschaffen van informatie,zowel
over het home als over het restau-
rant. Indien deze informatie er n
niet komt en het meisjescentrum
binnen drie maanden niet kan bewij·
zen dat er daadwerkelijk aan dit
probleem gewerkt wordt, zullen de
toelagen van de RVS verminderen.

c5oC/CJFe 11aadvan
Het specifieke werkingstereein van
de Sociale Raad (SR) is het verte-
genwoordigen van de studenten in
de sociale sektor. Vertregenwoordi-

van de Algemene verg.dering
van de SR hebben dauOIlI een
e in diverse medebeheersorga-

dereen recht heeft op een toelage
van het Rijk.
oe politieke stellingname van d,
studenten is dan ook dat iedere
vervanging van de toelagen door een
sus teem van leningen een aanslag
betekent op dit recht en op d
wil tot demokratizering.
et" .zoals~d. onwil van de överhild

om de sociale voorzieningen, zowel
aan de uniefs als daarbuiten te
revalorizeren -men gaat zelfs ver-
der: de belasting op de vervangings-
inkomens, de vervanging van d
welvaartsvastheid van de sociale
vergoedingen door een welvaartspre
mie, het achterhouden van 600 milj.
uit de kas der kinderbijslagen,
en al de maatregelen i.v.m. de ziek-
teverzekering (zie ook ASR bros jure)
een regelrechte aanval van de voor-
zieningen - is de vervanging van
de toelagen door een systeem van
leningen een aanslag op het recht
en op de wil tot deMOkratizering.
In dergelijk systeem is men boven-
dien verplicht onderwijs te zien
als een persoonlijke investering
waarvan ieder voor zich het ekono-
misch rendement moet berekenen EN
zich moet afvragen of de betaalde
retributies en andere lasten wel
in verhouding staan met de persoon-
lijk te verkrijgen voordelen.

reikt worden tussen akademisvhe
overheid (5pers.),personeel(5pers.)
en studenten.
Er werd ook gediskussieerd over het
aanblijven van Bauwens als voorzit-
ter van de Raad van Beheer AI.a.
Bauwens is namelijk ook direkteur
van de RVS. en dit zou nadelen heb-

n , De -voOtil ttervan"de Raad van
Beheer Alma is namelijk gebonden
aan de beslissingen van die Raad
van Beheer en deze beslissingen
kunnen afwijken van de uitgangs-
punten van de RVS, en vermits de
voorzitter er voor moet zorgen
dat de v.z.w. bestuurbaar blijft,
zou dat tot gevolg kunnen hebben
dat de standpunten van de RVS niet
krachtig genoeg verdedigd worden.
Bauwens centraliseert tevens een
veelheid aan gegevens over de
studenten restaurants wat enerzijds
tot een monopoliepositie kan lei-
den anderzijds ten nutte is van het
beheer.
~ch werd besloten hem als voorzit-
ter Alma te behouden, maar er werd
afgesproken dat de informatie over
de Alma sneller en duidelijker aan
de RVS. zou overgemaakt worden ten-
einde een duidelijk beeld van
financiile teestand te hebben.

Wat de financille toestand van de
RVS betreft, blijkt uit informatie
van de heer Schiepers dat de so-
ciale toelagen voor 1976, de _
'an 90.520.000 en-voor Itortrijk

5.105.000 fr. bedragen.
Om eventjes op ,de financies door
te bomen:
- De personeelslasten van het Jus-

tus Lipsiuskollege weren met
500.000 fr. verminderd, tengevolg
van een vermindering van personeel.
- Bet voorziene bedrag van '0, ',' •

5;200.000 fr. voor de Algemene
Studentenraad werd herleid tot
4.)OQ.OOOfr. Er werd door de stu-
denten wel gesteld dat het rester
rende bedrag van 900.000 fr. naar
de reserve gaat en dat de studen-
ten er prioritair aanspraak op kun-
nen maken wanneer ze gekonfronteerd
zullen worden met de verhuis naar
de lokalen boven de huidiqe Alaa I

n de"technic1teit van het me-
debeheer moesten de eerste vergade-
ringen zich noodzakelijk beperken
tot een strikte uitleg van welke
de beheersorganen z1jn (l·AV) in
funktie van de verkiezing van de
mandaten waar natuurlijk prompt een
tweede vergadering(2·AV) aan opging.
Deze fase van informatieverstrekken
-ook noodzakelijk omdat SR elk jaar

t nieuwe mensen werkt- is voorbij
zodat er in de AV i.V.m. alle pun-
ten van het medebeheer nu serieu-
ze diskussies kunnen en zullen ge-
houden worden en er diepgaande en
politieke standpunten qaan ingeno-
men worden.

Wat doet onze AV?
Door een lid van de Akadeaische
Raad werd aan de studenten qevraagd
hun beleidsopties in verband _t
de RVS op te schrijven.

Het probleem Alma kwam op de AV het
meest aan bod omdat de mensen die
daarin rken reeds in de eerste
vergadering van de Raad van Beheer
Alma qekonfronteerd werden met een
voorstel tot prijsverhoging.
Gezien het vermoedelijk deficiet
van de restaurants-47.220.000fr.-
bleek dit onvermijdelijk. Oit pro-
bleem wordt n09 verhoogd door d,
overheveling van de UCL,waardoor
hun bereidheid om bij te dragen in
de kosten kleiner en kleiner wordt,
zodat ze slechts 12.5oo.000fr.
i.p.v. 14.6OO.000fr. willen betalen
en de !CU.Leuven ook niet boven de
door haar vastgestelde som wil t or
aan.

In de Raad van Studentenvoorzienin-
gen kwa,'Di. v.m. deze diens t het
probleem van studieleningen aan
buitenlandse studenten aan bod.
Men is dit jaar strenger gaan
optreden wegens een groter aantal
aanvragen van buitenlandse studen-
ten. Principieel worden hen geen
toelagen verstrekt, maar er worden
uitzonderingen gemaakt voor studen-
ten die ·werkelijk· in nood verke-
ren. Itonkreet resultaat: het aan-
deel van de buitenlandse studenten
in de toekenning voor dit jaar is
teruggelopen van 18' tot 11'.
Een bijkomend p~obleem is het feit
dat de Federatie der centra voor
Buitenlandse studenten, die voor
de helft in de toelagen tussenkw
stopte .et haar hulpverleninq aan
Indonesiërs. En 18 van de 20 stu-
denten aan wie een lening werd toe-
gestaan zijn Indonesiërs. De oor-
sprong van hun aanwezigheid hier
is dat de diploma's van Vrije lIni-

In de AV werd een lnforaatiètek.t
over de dienst ·Studiefinanciering"
naar voor gebracht. In deze dienst
zetelt 1 studentenvertegenwoordiger
eesteld werd dat linanciële hulp
de demokratizering van het onderwijs
bewerkstelligt door dienstverlening
te geven aan mensen die niet onder
de kriteria vallen van de diensten
die door de staat werden opgericht.
In de AV van 20 november werd er

Een regelmatig besproken onderwerp
op de Raad (RVS) was de tweede stu-
dentendokter,dokter Braeke.
Op ~~ !tV, VlIl de SR. (16/101llet
Degrootte) vas dit reeds ter sprake
gekomen en de studenten waren van
mening dat het niet IDO<J8lijk v ..
om dokter Braeke te ontslagen,ge-
zien dit een afbraak voer het me-
disch centrtm zou betekenen.
De RVS deelde dit standpunt en de

De "rste nota' s werden reeds inqe-
diend .aar zijn slechts voorlopige
nata' s die een eerste qedachte,die
uit d1sku ••ie in de laAt.te AViS
over de verschillende die,sten van
de .ocial. sektor, naar voorkw_
_.rgeven. In de toekomst zal .ch-
ter grondig gediskussieerd worden
over onze visie op de sociale sek-
tor en dan zullen ook betere en



uitgebreidere nota'. tot .tand ko-
_no Te qeleqenertijd zullen deze
ook in Veto venehijnen.

In Un van de eer.te AV'. _rd er
ook uitgebreid gedbkUII.ieerd o_r
de 'Politieke Stellingname van de
SR.' oedat er hie:rollltrend zowel
binnen ah buiten de AVai.verstan-
den be.taan. Deze ai.ventanden ko-
_n ~rt uit het feit dat de .oci-
ale raad haar infra.t.ruktuur grati.
ter be.chikking .telt van iedereen
-dus ook van politieke groeperingen
en teven. __aar dan ai ta betaling-
qenruik kan .aken Vel haar .tencil-
_chine waardoor het adre. van So-
ciale Raad pp vele p_fletten te
zien i ••
Ret 'tOlqend principe werd unani_
aanvaard door de AV: "De .ociale
Raad al. één van de vier raden van
de Al~ne Studentenraad (ASa) _t
al. taak het vertegenwoordigen van
de .tllCMnten in de sociale .ek tor
is geen politieke organizatie_
Vanuit de jarenlange _debeheen-
ervaring en het feit dat de sociale
.ektorprobl_atiek niet los .taat
van de globale politiek- .. at.ehap-
pelijke kontekst, i. er aan de wer-
king van de Sociale Raad zeker en
va.t een politieke di_nsie.
DeAV.van de Sociale Raad zal dan
ook op haar vergaderingen pl_ta
.alten ~r een poli tieke aanpak
van de .ociale sektorp:roblematiek,
voor di.kUIIs1e over rui_re poli tie
ke probl ... n en kan eventueel hier-
over .tandptrlten innemen, aktie.
ondenteunen, zelf alJeren.
Rie:roftr ia de _rderheid in de
AVuiteraard be.li ... nd.
Dit betekent konkreet dat bvb. _t
de aktie Dec:roo-Rumbletde sociale
afgevaardigden op de AV_t elkaar
over dit onde~rp dialtuss1eren en
aangezet werden zieh in hun fakul-
teiten aktief in te zetten.
De sociale Raad is echter niet al.
Sociale Raad naar buiten getreden
en heeft niet autonoo. aktie gevoerd

Verder behoren er nog ver.chillen-
de dien. ten tot de sociale .. ktor
die weinig of niet op de AV's aan
bod kwamenzoals:
- de andere helft van het .. disch

en psychotherapeutisch centru.:be-
handeling van psychosomatische klaeh
ten. Informatie :rond .tudie en ex-

n.tre •• , hygiëne, •••
I> het _disch centrwa i • .en ZOP"
ge.tart met een werkg:roep "gezond-
heid.voorlichting en -opvoeding".
Ret hoofddoel ia te wete. welke
vragen over gezondheidszorg be-
.taan bij de .tudenten en de nood
aan informatie te peilen.
Op de AVzal deze werltg:roepnog aan
bod ko_n.
- Sociaal Studentenfonds:v.z.w.
dat tot doel had de sociale belan-
gen van de .tudenten van de Leu-
ven... tudenten (KUl.en UCL)te
behartigen en op dit ogenblik
echter geen andere funktie _er
heeft dan het beheren van het
hui. in de s'Meyer.straat 5 ( het
huia van de waal.. jobdien.t)
- Acoo:behoort eigenlijk niet bij

de sociale woor.ëeninqen die onder
de RlrSvallen en ontvangt ook geen
.ubaidie. van deze IlAad.Wel zitten
er in Acoo 5 studentenverteqenwoor
diqera.
- UUi.ve.ting.doen.t: inforaatie

over woor\llOC}elijlthedenvooral in
de partiltuliere .ektor.
- Re.identie ••
- Jobdien.t: voorrang voor .tuden-
ten _t financiile _llijkheden.
- JUridi.che dien.t: juridi.che

p:roble_n in verband _t hui.ve.ting
a11itie, financiele aangelegenheden
verblijf.vergunningen etc •••••

•
s setember 1974 bestaat er

een nieuwe aktiviteit van psy-
chiatrische pati~nten,ex-pat-
i~nten en -therapeuten. Naast

enkrant en de kli~nten-
ond is er een gekkentheater

gevormd.

~tst~0ct geêntheater is tot stand
gekomen op het psychotherapeu-
tisch dagcentrum in Amsterdam.
De direkte aanleiding was de
ontevredenheid bij enkele pa-
ti~nten, die zich konstant ge-
plaatst voelden tegenover hun
problemen,alsof die problemen
enkel in hun binnenste zouden
bestaan.Dit beleefde isolement
werd nog versterkt door de dia-
gnotiserende werking van klin-
iek en inrichting.
Zo kwam het tot een initiatief
om binnen de kreatieve bewe-
gingstherapie (waarin alle pa-
tiMntengroepen meedraaien) een
zgn. vrije spelgroep te vormen.
In deze spelgroep zou men kun-
nen vrijelijk problemen opwer-
pen,ze uitspelen,zonder ze vast
te pinnen op één persoon. De in-
gebrachte onderwerpen waren
niet automat~sch problemen
waar alleen de inbrengers mee
zaten.
Op deze wijze kon men binnen
de bewegingstherapie voldoen
aan de behoefte om gevoelens
te uiten en rollen te spelen
op basis van persoonlijke ge-
gegevens.
Psychosociale problemen spe-
len zich immers alleen af
tussen u en mij ,niet binnen
mij.
In het spel ligt ook de moge-
lijkheid om die tweezijdigheid
van gedrag te uiten:buiten-
staander en gelijk betrokkene
Het spelen van verschillende
rollen in het verhaal dat ie-
mand verteld heeft,en daar ver-
der op door improviseren,leef-

het sterkst bij pati~nten
die langer met de bewegings-
therapie bezl.g waren geweest
en sterker gemotiveerd waren
om al spelend te relativeren.
Het oorspronkelijk idee stuit-
te binnen het dagcentrum op
veel bezwaren;zou je op pa-
ti~nten kunnen rekenen?Ook
vanui t de staf kwam bezwaar
tegen meespelen van een ther-
apeut zonder dat die een dui-
delijk therapeutische funktie
vervulde (nl.als buitenstaand-
er).Dit leidde ertoe dat de
spelgroep zich vrij snel bui-
ten de formele kaders van het
Dagcentrum plaatste,al bleef
ze daar voor materiaalvoorzie-
ningen en repetitie-ruimte wel
op aanzeweaen,

DêËÏ?'\
~edereen had als einddoel
spelen voor publiek.Voor som-
migen was het belangrijker om
over de dingen te praten en ze
uit te spelen.Anderen vonden
het belangrijker-het spel naar
buiten te brengen en daarover
te diskussieren.Voor dit lW'l"t-
ste ~s na een jaar samenspel,
gekozen.Op een werkweekend zij
basisthem~'s voor de improvis-
atie vastgesteld en later uit-
gewerkt.De thema's kwamen vast
te liggen doch alle spelers
konden hier op improviseren.
Op het moment is de eerste
produktie nadrukkelijk be-
doeld om het scheidsvlak tus-
sen buitenstaanders en de be-
trokkenen bij gek zijn te door-
breken.Een vast onderdeel van
ons programma is dan ook de
publieke-diskussie na afloop.
Het pr-o.o-ammavul twee din .en
aangeven.Beh&lve laten zien
dat "gek-zijn" dichterbij is
dan men denkt,willen wij ook
opmerken dat het anders kan in
de wereld van de psychiatrie.
Dat de nodeloze en vaak erg
autoritaire scheidslijnen tus-
~en patienten en stafleden

zouden kunnen verdwijnen.Dat
de patiënten al diägnosti-
serend niet meer zo worden
ingemetseld.
Daarom moeten de spelers in
staat zijn,om met hun mede-
spelers situaties door te m
en ,waarin wisselend de rol van
buitenstaander of betrokkene
aan de orde komt.
Naar onze mening kan alleen
zo'n soort betrokkenheid uit-
monden in een juiste,kritische
houding ten aanzien van de psy-
chiatrie.Het gekkentheater ri-
cht zich daarbij op twee groep-
en.Enerzijds het grote publiek,
waaraan informatie wordt gcge-
ven en de mogelijkheid om zich-
eBlfieimogelg@kheedherkennen.
Anderzijds psychiatrische in-
richtingen,aktiegroepentJonger-
en Advies Centra (JAC's) e.d.
waarvoor de voorstellingen een
ondersteuning van hun aktivi~
teiten kan zijn.

~AAMGEV:~
:e naamekkentheater" is
gekozen om de dingen te be-
noemen op de wijze,zoals er
over gedacht wordt.
Je kunt trouwens meestal niet
verstoppen dat je in een in-
richting zit of gezeten hebt.
ogelijk mede door de naamge-

ving worden wij bij menige
voorstelling gekonfonteerd met
een wat verbaasd publiek,dat
misschien stiekem toch was
gekomen om "gekken" te zien.
Het verbaasde ons ook hoe de
eerste proefvoorstellingen

Op 9 en 10 februari 1976 komt
het Gekkentheater naar Leuven.
Het optreden heeft plaats:
-Op 9 februari l.n de grote aula
-Op 10 februarl. in Alma 2
telkens om 20.30 uur.
Kaarten: 60,- (70,- de avond
zelf)

al spelend, thema's te ont-
wikkelen.
Er ginge~echter te veel pro-
blemen spelen om deze open
groep te handhaven (telkens
nieuwe introdukties, wie
komt er de volgende keer,
enz.) Daarop is besloten geen
nieuwe mensen meer toe te
ten en van de overigen per-
manente aanwezigheid op de re
pititieavond~n te vragen.
Onderwerpen die ~edereen aan-
spraken -relaties, angsten,
alleen-zijn- werden onder lei
ding van de bewegingsthera-
peute uitgewerkt. Zij had enk
ie jaren pantomime-ervaring
achter de rug en leidde in he
Dagcentrum de bewegingsthe-
rapie. Het bleef nadrukkelijk
de bedoeling te blijven
viseren. Een kompleet vast-
gelegd en geschreven stuk
kon niemand spelen en sloot
ook niet aan bij - de behoef-
te om vrijuit de eigen erva-
ringen uit te spelen. Een op-
gelegde rol werkte benauwend.
We vonden~dat het erom ging d
ander wat. dichterbij te halen
te laten zien: 'wat is gek?'
en 'hoe dicht bij is gek?'.
Daaruit themas te ontwikkelen
die informatief zouden kunnen
zijn om het gek-zijn bespreek
baar te kunnen maken.

op een middelbare school over-
kwam.Het gek zijn kwam dichter-
bij en werd bespreekbaar met
buitenstaanders.Het taboe "je
maR over deze dingen niet pra-
ten" werd doorbroken.

pWIJZED
We zl.jn be.zonnen met een groep
van vijftien : patit!nten, oud-
pati~nten en een therapeu"te.
De groep was open ,iedereen
kon komen kijken en meedoen.
Het ging erom l.n open situa-
ties ieder in staat te stel-
len zich te uiten en daaruit,

Er werden veel situaties van
vroeger gespeeld. Voelde je
te zeer door geraakt, dan k
je 'uitstappen' en gaan regl.
seren, of door kijken naar he
spel der anderen jezelf weer
wat meer relatl.veren.
Juist om deze emotionele za-
ken moesten regels gemaakt w
den. We dienden ons_als spe-
lers te beveiligen tegen niet
meer hanteerbare situaties.
Zo kan dus ieder tijdens de
repi ti ties uitstappen als bi
zij de situatie niet meer aan
kan.-Een ander lid van
groep neemt dan de rol over.
Ook komen leden tijdens de
voorstelling in een scene
soms niet op, omdat zij de
situatie niet aan kunnen.
Beide vormen van 'uitstappen'
vergen een groot improvisatie-
vermogen van de spelers. Een
grote dosis van tolerantie is
nodig, ieder heeft zijn eigen
tempo van gevoelens verwerken
BeLangr-i.jkis die te leren re
pekteren.

Wie verantoordelijk was voor
het wel en wee van de groep
was een onduidelijke zaak.
In het beging was de bewegi
therapeute van uit haar rol
het Dagcentrum degene die au
tomatisch de leiding kreeg t
bedeeld. Na de startperiode
toen de groep een gesloten
rakter kreeg, weigerde zij
nog langer alleen de verant-
woording voor de groep en de
repitities te dragen.
Dit bracht ons er toe het pro
bleem van het leiderschap bin-
nen_de groep uit te spelen.
Hoe " ervaar je leiding in het
algemeen? Dit bernvloedt ook
je iegen manier van leiding
geven.
Het wisselend repetities te
laten leiden mat alles wat
daarbij komt -thema's beden-
ken, de vorm kiezen en het
stimuleren- bleek voor de
groep erg belangrijk te zijn
om door te kunnen gaan. Om-
dat er zoveel verschillende
belangen door elkaar heen lie·
pen werd gekozen voor een
werkgroepvorm.
De een zag namelijk het Gek-
kentheater als een soort ge-
zelligheidsklub, de ander al
een voortzetting van de the-
rapiet!n, weer een ander als
toneel.



JLOI GER HEM I
rEEL 2 maliteiten. Je moet je in elk geval

niet laten intimideren. Het beste
is bij vervelende vragen te verwij-
zen naar je opvatting over geweld-
loosheid en niet al te erg op de
zaak ingaan.

3. ~~~Q_~~r_g~!~!~!~!~~~rQ!

Het eerste dael handelde over de
aanvraag voor het statuut van gewe-
tensbezwaarde en verscheen in VETO-
11.

2. Y~~r!~e!8!_!~!~~r!j~!~g_~e_Q!
!!j!~_~~_g~!~!~!~!~~~rQ!~_:_~!:
!!!r!
Binnen één maand na ontvangst van
da aanvraag. wordt medegedeeld door
het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken dat je voorlopig ingeschreven
bent op de lijst van gewetenSbe-
zwaarden. Heb je binnen deze maand
nog niets ontvangen. dan informeer
je best per brief of telefonisch
bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. dienst gewetensbezwaarden.

Van het ogenblik van de voorlopige
inschrijving ontvang je eventueel
ook drie -getuigenverklaringen-. Oit
zijn vragen naar schriftelijke ver-
klaringen van mensen die kunnen be-
vestigen dat je gewetensbezwaren
oprecht zijn. Oaze getuigenverkla-
ringen zijn niet essentieel en die-
nen enkel om je dossier te vervolle-
digen.
Bovendien kan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken alle nuttige
inlichtingen inwinnen over je per-
soon. levenswijze enz ••. Zo kan je
bij de politiekommissaris geroepen
worden voor een profiel van je per-
soon. Oit zijn echter slechts for-

Zodra je dossier volledig is en ui-
terlijk binnen 2 maand na ontvangst
van de aanvraag. wordt het doorge-
zonden aan de voorzitter van de
Raad voor Gewetensbezwaarden. Bin-
nen -afzienbare tijd- (momenteel
ongeveer 6 maand - in de toekomst
kan het sneller gaan) zal je opge-
roepen worden om voor de Raad te
verschijnen. Je wordt opgeroepen
per aangetekende brief. minstens
7 dagen v6br de zitting. Oe oproe-
pingsbrief vermeldt waar en wan-
neer de zitting plaats grijpt en
ook wanneer en hoe je je dossier
kunt raadplegen tijdens de vier da-
gen die de zitting voorafgaan.

Op de zitting mag je je laten bij-
staan of vertegenwoordigen door
een advokaat. Oit is echter totaal
overbodig. aangezien de proêiÎdure
zeer formeel gebeurt. Van de min-
derjarigen worden de ouders niet
meer opgeroepen. Oe ouders die het
wensen kunnen wel als toeschouwer
aanwezig zijn. Oe zittingen zijn
immers openbaar.
Oe Raad zelf bestaat uit drie le-

den. nl. een magistraat-voorzitter.
een advokaat en een ambtenaar van
het Ministerie van Justitie. Een
afgevaardigde van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken treedt op
als sekretaris-verslaggever.
De Raad kan je aanvraag aanvaarden
of verwerpen. Dit gebeurt op de
zitting. Je krijgt bericht binnen
1S dagen. Wordt de aanvraag verwor-
pen. dan kan je beroep aantekenen
bij de Hoge Raad voor Gewetensbft-
zwaarden. en zelfs in kassatie.

Tijdens de zitting kan je nog ver-
anderen voor ongewapende dienst.
of een andere vorm van burgerdienst.
Eenmaal uitspraak gedaan. wordt de
keuze definitief.

4. ~;~~Q~!!Q~~~Q!r;~!~

Eens je statuut verworven. zal je
opgeroepen worden voor een medisch
onderzoek. Dit gebeurde vroeger
door de administratieve gezond-
heidsdien*t van het Ministerie van
Volksgezondheid. Nu wordt de moge-

lijkheid geschapen de hel. medische
keuring in één dag af t. _~an
in een ziekenhuis. aangeduid door
de Minister. tilervoor mo.ten ech-
ter nog Koninklijk. Besluiten
worden uitgevaardigd door de ft!-
nister van Volksgezondh.id onder
wiens bevoegdheid de keuring valt.

De kriteria voor goed- of a~keu-
ring zijn dezelfde als d.ze toe-
passelijk op dienstplichtigen.

Wie evenwel opteert voor ongewa-
pende militaire dienst. wordt
gekeurd op het Klein Kaste.ltje
zoals alle dienstplichtigen.

(wordt vervolgd)

~~~~!~~
Misschien heeft het artikel over
de Gasthuisberg je enkel. kop- •
brekens gekost. Als je zotge-
keken bent op de foto van de
voorpagina. willen we je nu het
raadsel oplossen. Door een on-
vrijwillige vergissing. werd
de ~oto bij Acco op zijn kop
in de lay-out geplaatst. waar-
voor hun en onze excuses.
En de dt-fouten: de maker van
het~artikel is momenteel bezig
duizend keer te schrijven in
schoon schrift: -Ik mag geen
dt-fouten meer schrijven, jij
mag geen dt-fouten meer schrij-
ven, hij/zij mag geen dt-fouten
meer sChrijven-. Hij zal 't wel
leren ••• 1

M/5
een

aktualiteit en
RUBRIEK

In flfm nmdBchrijtJfm. glIricht
aan a. faku1.tflitfm, Vl'aagt

Prof. 14. Eyskmls. KUL-b6hellJ"dll1'.

W01'S tellen wo:r het p laatsfm
van aanp Iakborden aan uni v.:rsi-

taiN gllboUJlln.

Bij allerhande bevoegde raadgevers wint de afgevaardigde beheerder
advies in. Hier in gesprek met de bekende beheerder van de Ougan-
da-Oada-University.

Gealarmeerd door het bericht in VETO-11. riepen de leden van de Akademische
Raad een spoedzitting bijeen om Vice-Rektor 5ervotte rekenschap te vragen
over de bedoelde richtlijnen. 5ervotte ontkende echter het Bericht. Merk
op dat de rektor niet op het appèl aanwezig is •••

BEL

~

NU

Terwijl prof. Eyskens aktief informatie inwint.
enkele leden van de Anti-Affiche-Ploeg (AAP) een illegaal
plakker. die op tot nu toe verboden plaatsen een uiterst
subversieve affiche ophing. waaraan er in dit blad reeds uit-
voerige aandacht werd besteed.
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ns bewlJst bovenstaan
bericht opgevolgd wordt 1n universitaire kringen.
Frans. de portier van Oe Valk. houdt scherp toe-
zicht op de naleving van het wapenverbod van 5er-
votte. Onder zijn stoel: een pas ontwapende MLB-er •

•



Tenslotte hebben we naast de
wekeliJkse trainingsavonden
besloten om enige keren per
jaar gezamelijk een weekend
buiten de stad door te bren-
gen, met het doel om ons spel
te evalueren en de onderlinge
relatief weer eens goed door
~e lichten. Vaak blijkt dat er
opgehoopte ~panningen zijn die
d66r geprt:.ai.moeten worden.

AMN,;:;:;>'!'Y
INTERNATIONAL
LET}VEN

De werkgroep Amnesty Internati
onal Leuven wenst de aandacht
van de lezer te trekken op het
volgende feit:
Daniel PEZERIL, hulpbisschop
van Parijs, geboren te Chili,
heeft volgende indrukwekkende
verklaring afgelegd :
Alphonse-René Chaufreau, gebo-
ren uit Franse vader en een
Chileense moeder, is sinds
30 juli 1974 verdwenen te
Santiago.
De meest offici~le interventie
ten zijnen gunste hebben zeker
niet ontbroken en de Franse
publieke opinie werd reeds me-
nigmaal gealarmeerd over zijn
lot.
aar Chili verdoezelt ·elke

l.nformat1.e.
Op alle publieke of persoolllij
ke verzoeken, hoe waardig ook
te worden beluisterd omwille
van hun a.nspfz-atä.e en hun .
dr~jfkracht, reageerde de Chi-
leense regering steeds met een
zelfde eentonig antwoord :
"Wij weten niets van de Heer
Ghaufreau. Hij werd nooit
aangehouden. Zijn naam komt
niet voor op de internerings-
registers van onze gevangenis-
sen"
Er is niemand die niet de ha-
telijke angst afkeurt, waarin
de familie beklemd gehouden
wordt. Wat wij verzoeken stemt
overeen met de meest elemen-
taire eisen van de rechten
van de mens.

"Le Monde" 28/29 dec.

Een zoveelste aanduidin.
de "barbaarse repressie die ln
Chili onverminderd verder duur
En ••• een openlijk verzet van
een bisschop tegen de Chileen-
se regering.

Amnesty Internatlonal beschikt
over een aantal adressen van
andere polltieke gevangenen dl
op dit ogenblik door de Chi-
leense regering gevangen gehou
den worden :
1) Titi Palestro ROJAS

Peni tenciara de Sant1.ago
Santiago de Chili,
Chile

2) Juan Jilom
Carcel Publica de Valdivia
Valdivia
Chile

Schrijf protestbrieven naar de
Chileense diktatoriale regerin.
Generaal Pinochet
Palais Presidentiel
Santiap:o de Chili
Chile.

EN steunbrieven naar de p:evan
genen zelf met de tekst
Amnesty International werkt
voor uw vrijlating !!

Maar dan moet hij ook eens
nijn spelletjes meesvelen.
En dan moet hij me ook troos
ten zoals pa~a en mama dat
kunnen als ik iets niet kan
of bang ben van de hond.

Dag Z)ef! ;..ls jij \lil mag je
met Stefaan meekor.Jenom te
spelen, nu \loensdag, want dan
hebben ~ole nog heerlijke scho-
kolade ",afels.

Deze brief verscheen in
het tweede nummer van
"Emiel", tijdschrift van
de pedagogische kring,
als reaktie op een infor-
matief artikel over Pedo-
filie. Aangezien in
Veto 5 een soortgelijk
artikel verscheen, nemen
we hier deze brief inte-
graal over.

Dag Zjef,

Jij schreef in Emiel nr 1 dat
de grote mensen je niet graa
zien omdat jij met kleine
meisjes zoals ik speelt. Ik
ken je wel niet Zjef, maar
jij kent misschien uel mijn
grote vriend Stefaan.
Voor enkele dagen kwam Ste-
faan bij me babysitten. ;le
speelden papa en mama. Hij
pakte me op in zijn sterke
armen, gaf me een kusje op
mijn tanden en noemde me
schattebout. Om Su gingen
we slapen. Voor ik mijn pi-
jama aandeed, mocht ik 0

mijn bed springen en dansen.
o/antik had het toch vrarm ge-
noeg na zo'n heerlijk SChuim-
bad, zei Stefaan. Terwijl ik
danste, viel ik en dan
streelde Stefaan me en kuste
hij me op mijn buik. Ook
deed hij blub-blub-blub met
zijn mond in het putteke van
mijn buik. Na lan~ spelen
kreeg ik eindelijk kou. Ste-
faan trok mijn pijama over
mijn rillend lijfje en hij
drukte me dicht tegen zich

ZO HOORT HET NIET

Beste Karel,

Ik vind het nogal moeilijk om
je een antwoord te geven op
de vraag aan de L.S.W.H.,
vaarmee je je stukje beslui t
in Veto van 12 december.
Ik begrljp helemaal niet waar
je naar toe wil met het pu-
bliceren van deze tekst.
Ik kan nlet anders dan je
100 percent gelijk geven als
je van leer trekt tegen de
bars en soortgelijke instel-
lingen waar de homo's el-
kaar ontmoeten. Zo goed als
ik weet jezelf ook wel dat
de mensen er niet naar toe
trekken omdat het er zo ple-
zierig is. Het is de verstik-
kende druk van de zogeheten
"normale" aamerû.ev.i.ng , die de
homo's in deze subcul Jur
samendrukt. Want homo mag je
wel zijn, in het geniep, vei-
lig weggestopt bij je soortg~
noten, maar probeer het niet
daar waar het gewone leven
zich afspeelt, thuis, op
straat, Jr ~en café, in col-
legezalen, want dan krijg je
het dek. 1 op je neus. Wie
kontakt Wl~ hebben met andere
homo's komt dan bijna onver-
mijdelijk terecht in die ano-
nieme 9chijnwereld van bars
en slubs. En wie dat ~et
aankan, of wil, verzeilt vaak,
zoals je zelf schrijft, bij
psychologen (-iaters of-iatri-
sche instelllngen). Over b81~
niet veel goeds dus, maar het
beeld dat jij ervan schetst

aan. Stefaan had het warm,
want hij had zijn pull uit.
Hij nam mijn hoofdje en leg-
de het voorzichtig op zijn
blote bors tkas. \~e speelden
nog verstoppertje tussen de
enkele krulhaartjes van zijn
borst tot ik in slaa~ viel.

Als ik wakker \lerd was Ste-
faan weg. Vandaag ben ik
boos op Stefaan. Elsje is
weg met haar mama en nu heb
ik niemand om mee te s~elen.
Stefaan wil alleen met me
spelen als hij komt babysit-
ten en dan mag ik nooit aan
papa of mama vertellen wat \le
spee l.den , '.laaromzegt Ste-
faan niet \laar hij is, zodat
hij me kan troosten als ik
val of iets kapot maak? Nee
dat doet hij niet en ik mag
ook niet naar hem toe, want;
hij komt alleen op bab/sit.
En dan speelt hi; alleen met
me als hij zin heeft. Mees-
tal vraagt hij me of ik met
zijn gekke spelletjes wil
meespelen. Als ik kiekeboe
wil spelen blijft hij liggen
en vraagt of ik zijn buik of
poe~ wil strelen en kittelen,
omdat hij daar ~ijn heeft.
Dan kan Stefaan ook nog zo'n
moeilijke woorden s~reken,
maar dan versta ik hem niet
en houdt hij me zo hard tegen
zich aangedrukt dat ik niet
eens \o1eglopenkan.

Zjef, als jil Stefaan kent,
zeg hem dan dat ik zijn
vriendeke tIil blijven. Dat
hij heel dikuiils met me moet
kor.Jenspelen, ik heb al aan
mama gevr:Hl~'.dof het mag.

~s zo karlkaturaal en gechar-
geerd dat het beslist zijn
bedoeling voorbljschiet : het
raakt de lezer niet waar Jij
hem wil raken. Karel, het is
toch precies de L.S.W.H. die,
al meer dan 8 jaar lang, pro-
beert de situatie voor de ho-
mofielen hier in Leuven te
veranderen. De werkgroep is
in het studentenmilieu en aan
de universiteit geaccepteerd
gelijk elke andere studenten-
vereniging, met subsidiMring
en alles wat erbij hoort.
Getuigen daarvoor zijn ook de
uiven die we regelmatig op-
zetten met andere ~;roepen :
met Release indertijd, met
JAC ,Dolle Mina, Omtrend, en
nog niet zo lang geleden met
de Wetswinkel. Voor de rest,
en dat weet jij ook wel, kon-
centreert de werkgroep zich
vooral op twee punten. Aan
de ene kant de opvan.: van
nieuwe leden, homo's, die,
soms na heel veel aarzelen,
met hun eigen geaardheid n9~r
buiten wlilen komen en in een
open en tolerant omgeving an-
dere homo's willen leren ken-
nen. Aan de andere kant is er
het bewerken van de publieke
opinie, in ons geval de stu-
denten, wat op lange termijn
moet lelden naar een volledige
integratie van het homosexuele
leefpatroon als een volwaardig
alternatief in onze samenle-
ving.
Karel, het spreekt toch van-
zel~ dat de L.S.W.H. niet be-
hoort bij dle ~nen die llever
de handen altrekken van een
situatie zoals jij die be-
schreven hebt : het is de
kern van datgene waar wij te-
gen vechten. Ik vrees trou-
wens dat het enige gevolg
van je stukje zal zijn dat
nog maar eens vele mensen in
hun vooroordelen en verkeerde
opvattinppn bevestigd worden.

Tot zi ei, , namene L.S.VI. H.

Rob/

Daag! Tot
\'1oensdag

Liesje.

DAG .... ZJEF

THE APPRENTICESHIP OF oUDOY KRA-
VITZ (1975 - Canada - Ted Kotcheff)

We spreken alweer over een film die
een vluggertje maakte in Leuven.
Maar je kan gerust zijn dat hij zeer
binnenkort zal teru~komen, r,evisio-
neerd tijdens het Internationaal
Filmfestival van Brussel. bevestigd
tijdens het Filmv,ebeuren van Gent
en (reeds) bekroond op de Berlina-
Ie '75.
OUOoY KRAVITZ schetst de bliksemcar'

(·epprenticeship· • leertijd)
van een joodse jonr,emen. die op 20-
jarige leeftijd reeds zijn ideaal
bereikt heeft: land bezitten en (dus
een gerespekteerd iemand zijn. Aan-
vankelijk op ideelistische wijze
geld verwervend. handelt hi.) ten
lanr,e leste als een genr.ster. ten
koste ven zijn verloofde en vrien-
den. Uiteindelijk bezit Ouddy het
beloofde land. mear wordt hij al-
lerminst gerespekteerd.
De film is geen uitschieter. maer
toch de moeite waerd om te bekij-
ken. Zeer vlot r.edraaid met ~oed
getekende karakters (Richard orey-
fuss - de wetenschepsman in JAWS -
els Ouddy). De hele film heeft een
humoristisch tintje. det echter
n&er het eindo toe een wranp,e
smeak krijgt. Er zit o.e. een knap
stukje in - het visioneren ven een
dokumenteire. geproduced door Duet-
dy - det door filmliefhebbers zal
geapprecieerd worden. maar dat ook
tot nadenken kan aanzetten over
·1ntel18ktuulu· f11mer1j
Misschien maakt de film een anti-
joodse indruk. mear de joodse hu-
mor. de ironische visie op de JOOd-
se ·handels·praktijken on vooral de
afsluiting van de film. trekken de
prent open tot een alr,emene visie
op arrivisme en prastatiedranr..



bluegrass" is een muziekvorm
die omstreeks 1945 is ont-
staan uit de zogenaamde
"old-time" en de"mountain"
music die in de U.S.A. sinds
1925 hoge toppen scoorde. Dank
zij Bill Monroe en Earl Scruggs
die nieuwe speeltechnieken ont
wikkelden op de verschillende
bluegrassinstrumenten, voorna-
melijk de 5-string banjo, de
mandoline en de gitaar ont~tond
een gans ~euwe mieziekstijl,
namelijk bluegrass.

De "NUYENS FAMILY", een ,groep
uit Westmalle, zijn zowat de
voornaanaamste vertegenwoor-
digers van bluegrass in het
Europese kontinent. Het is
een familie bestaande uit
vader (mandoline, mandola en
itaar), moeder (contrabas)
zoon Jos (5-string banjo) en
dochter Mimi (gitaar, viool,
dobro en mandoline). Deze
groep maakte reeds verschei-
dene tournee's door de
U.S.A. waar ze bekend werden
door de verschillende concer-
ten die ze daar gaven op
blueaass--festi vals en door

de versche~dene telev~s~eop-
tredens in sz verschillende
in de verschillende staten
van de U.S.A. Het is trouwens
in de staat Tenessee dat deze
1ensen de technieken leerden
~ de bron zelf van de grote
virtuozen in deze stijl waar-
onder Bill Keath. In Europa
zelf hebben ze zowat alle lan-
den doorgereisd om concerten
te g:evel.voor goed gevulde
zalen. Ook op het radiIpro-
gramma van de BRT dat gewijd
is aan country en folkmusic
zijn ze ondertussen een vas-
te en graaggez~ene groep
geworden. Hun programma be-
staat hoofdzakelijk uit ei-
gen bewerkeingen van origi-
nele bleugrassnummers aan-
gevuld met een ganse reeks
ea gen werk.
Dus : 5 FEBRUARI 20.30 UUR

BLUEGRASS met
THE NUYENS FAMILY
IN DE CERCLE (bij Alma2)

Inkom : boerekotleden : 50
voorverkoop : 60
avond zelf : 70

Voor de Nuyens-Family krijg je
nog het optreden van "COLUMBUS
S~OCKA.DE": folk- en old time
mus~c van de bovenste plank.
ze groep bestaat uit Peter Van
Eyck ( gitaar en banjo) die wel
een goede bekende iS ln het
blue-grass wereldje, en Geert
van Paellel (viool en mandoline)

TOT DA'I ••••• EN KOMENl

KRO- KUSJES-DAG

Bericht aan alle eerste-
jaars van de K.U.Leuven.
Kort na de Parti~el examens,
nl op woensdag 18 februari
.s., verzamelen we voor een
rda eke namidd _

- se greep uit het pro-
van de 40 verschillen-

de aktiviteiten:
De binnenstad van Leuven
brengen we tot leven door
volksdansende eere; ra op
het hooverplein of••••••ski-
lopers in het park.
Op het Ladeuzeplein I:Icnilderen
e op meterslange panelen en

en wanneer we nog niet genoe
aan onze trekken komen, kunnen
we geblindoekt een paar kle-
kens ontkoppen in de Tiense
straat.
Voor wachtende dagjesmensen
koken we soep en bakken we
pannekoeken op het Fochplein.
En de apotheose van deze -
speelse namidda~ vormt de
vensenbesto
het hart van Leuven nog eens
wordt wakker geschud en 400
ballons de vele goede wer
uitdragen tot over de Al
Ondertussen is het tijd \ 'r
de Begi jnhofviering, waar we
tot rust k m in de ernst
van het sp 1.
Hierna trekk n we naar de unl
versiteits-nallen voor de
KRO-KUSJES-avonc: W"'\r we eten
dansen en zinger ••••op een
vrij podium.
Na 12 uren happeru.ng we ten
te dat Leuven ook een pret-
tit:!:e"thuis" kan z~jn.

Tevens herinneren we het
academisch personeel aan het
prlnciepe dat de woensdag-
n~ddag vrij is en dit voor
alle facultleten.
We verwachten dan ook een mas
sale deeln
Nod~gen U u . : vergadering
Eerstej~-Begeleiders (V.E.
B.) -U.P.

e de eerste ASR-verr,edering. vJnden
wij. els minder bekende reed ven de
ASR. het nodig even een kort over-
zicht te geven ven onze ektiviteiten
en plennen een de hend ven de evelu-
eties gemeekt voor die ASR-vergede-
ring.
ISOL is de reed die de buitenlendse
studenten (bs) van de KUL groepeert.
d.w.z. wij pogen binnen en met deze
groep te komen tot het signaleren
van de groepsspecifieke en individu-
ele problemen om er iets aan te
doen! we pogen de bs studenten in
kontakt te brengen met elkaar. met
Belgische studenten en faMilies en
met het land zelf in het kader van
aanpassing en integratie - iets dat
wel lukt mear nog steeds op. veel te
kleine schaal! we proberen het be-
houd en het besef van eigen identi-
teit te stimuleren - vooral van be-
lang bij de vraag "terug of niet?"
na het .inde van de studie! we pro-
beren een nuttig onthaal te organi-
seren voor de (nieuw)komers en we
willen proberen informatie te geven
aan bs over aktuele problemen aan
de KUL.

In het kader van deze doelstellin-
gen. worden een (te kleine) reeks
aktiviteiten op touw gezet:
-kontaktmaaltijden iedere donder-
dar,avond die door een eerder klei-
ne groep mensen (20 à 30 per maal-
tijd! in totaal ongeveer 80 regel-
metige gasten) bezocht worden!
-gespreksgroepon met de bedoeling
de bs de kans te geven zich te oe-
fenen in het Nederlands. Oaze ak-
tiviteit is nog niet praktisch ver-
wezenlijkt bij gebrek aan belang-
stelling!
-trips naar beziensw8ardigheden.
redelijk gefrekwanteerd door een an-
dere kleine groep (cfr. kontakt-
maaltijden)!
-voordrachten rond thema's staan
nog op stapel!
-folkloristische avond. die door-
gaat in de feestweek. half meart!

KANDAHAR : BLUES-ROCK-JAZZ
Op woensdag 11 februari or-
garliseert Germania om 20.30 uur
een concert van Kandahar in
de grote Aula.
Deze groep werd opger.icht in
mei 1972 door Jeff de Visscher
en Karel Bogard wiens eerste
LP toen juist werd gereleased
"Blues from over the Border"
Aanvarlkelijk bluesy getint
werd de muziek van Kandahar
langzaam aan meer Jazzy en na
ruim anderhalf jaar werken be-
kwam de groep een eigen sound.
In deze perlode veranderde de
bezetting nogal. Bijna 3 jaar
werkte de groep Live alvorens
een eerste LP uit te brengen
nl. "Long live the slices ham"
Zij traden op o.a. op het
P.S.U. festival te Parijs,
het festival van Wortel ('7
Bilzen ('75), Maastricht •••••
In augustus '75 verscheen de
tweed LP -:"thc court of
Catherina Squeezer". Hoewel
de sound van de groep bleef,
veranderde de stijl sinds
sinds deze laatste brok vinyl
gevoelig. Heel wat Belgische
muzikanten maakten op een of
ander ogenblik deel uit van
Kandahar, mensen die men nu
terug vindt in andere pop- en
jazzgroepen.
Kandahar werkt momenteel aan
aan de voorbereiding van een
derde langspeler die sterk van
de vorige zal verschillen.

-het openhouden van een bar. Hier
trekken we weer een te kleine groep
mensen! Aziaten komen hier bv. zeer
zelden!
-onthaal (zie verder)!
-het houden van tweewekelijkse alge-
mene vergaderingen. Hier komen ech-
ter slechts enkele aktieve bso
kont8kt met d
is nauwelijks spra~e.
zijn we ertoe gekomen
uit te sturen met een reeks vra~en
over de dagelijkse problemen van de
bs en over onze funktie in het sig-
naleren en oplosse. ervan. over ak-
tiviteiten die hen uit hun isole-
ment halen zo daar behoefte aen is!
en over onze plaats bij politieke
akties (zie verder)!
-het driftig jagen achter adressen-
lijsten van bs. al ingeschreven en
nieuwkomend. met het oog op info-
doorstroming en onthaal. wat met
neme bij de lijst van nieuwkomers
niet gelukt is.

Tot zover een overzicht.
Evaluerend hebben we binnen ISOL
wel enkele problemen gezien. Op de
eerste plaats .spreekt schrijver
slechts namens een deel van het bu-
ro. Het andere deel heeft al de e-
veluatiegesprekken geboycot. net
zoals dezelfde groep ook iedere.
haar politiek lijkende. uitspraak of
aktie namens ISOL de grond in pro-
beert te boren! immers "buitenlan-
ders mogen niet aan politiek doen".
Dit alles heeft uiteindelijk ook z'n
invloed op de samenwerking op alle
vlak. zodat er geen sprake is van
een team. wel van naast elkaar wer-
kende individuen. wat alles nogal
moeilijk maakt. Zo is bv. het uit-
vallen van de penningmeester en
sport verantwoordelijke niet opge-
vangen kunnen worden! bijgevolg:
puinhoop in de boekhouding. geen
enkele sportaktiviteit.
Over het kontakt met de achterban
hebben we het al gehad.
Het onthaal is een flop geworden.
door onze slechte organisatie en
door de onbekendheid van de nieuw-
komers met ISOL.
Vroegere enquêtes van bv. de Dienst
voor Studieedvies gaven echter weer
dat er wel een gat te vullen is in
de opvang van bs.
'e zullen ons dus terdege moeten be-
raden over. en voorbereiden op het
komende onthaal.

SAMENSTELLING :
Stewart Smith : vocals,con

harmonika,tamboerijn
Tony Boast: leadgitaar,vo
Karel Bogard :vocals,keubo

rhythm gitaar;
Jack Eddyn : sax,fluit,kla
Clem Van Hove : trombone,t
pet

Walter Stes :basgitaar,voc
Etienrle Delaruye :drums,ce
Een live-optreden van Kand
arandeert altijd een brok
steengoede muziek, en '[oor
plezier bij het muziekmake:
-beluisteren.
Daarom nog even de Lnf'orma:
woensdag 11 FEBRUARI
20.30 UUR GROTE AULA
leden 60
voorverkoop 70
avond zelf 80
(voorverkoop :appel,muslclw
fa.l1:bar)~":"--=>9---"2tiii&:--""

Vervolg _van p.1

bereikt.De krisis is volop aan
de gang ! Het aantal afgestu-
deerden dat werkeloos blijft
stijgt steeds meer.De aanval
op de sociale diensten en de-
mokratiaering worden.vanui'löde
burgerij steeds opgedreven.Het
medebeheer van de studenten-
populatie blijkt meer dan ooit
een fiktie te zijn.Het presti-
gieus karakter van de unief
neemt toe.
Is dat de zin van 550 jaar
universiteit 1??????????

Vervol~ van editoriaal p.1

Maar nog niet het feest jaar. want
er staan ook nog tentoonstellingen.
kongressen en colloquia op het
programma. alles in het kader van
550 jaar Katholieke Universiteit
Leuven.

Ondanks' dit uiterlijk vertoon.
kan je je toch de vraeg stellen of
werkelijk zoveel reden is tot vie-
ren en feesten.
Om het maar op dit .ne jaar te ~ou-
den: geven de nieuwe finencieri-~s-
wetten van De Croo-Humbl.t. die
ondanks het protest. goedgekeurd
werden door het Parlement. zoveel
redon tot juichen?
Getuigt de nonchalance waarmee
studentenvoorst.ll.n door de over-
heid behandeld worden (bv. examen-
reglement) van .en volwassenheid.
die 550 jaar universiteit veron-
derstelt?
Is de op zijn minst dubieuze hou-
ding ven de academische overheid
i.v.m. de Gasthuisberg een teken
van openheid. vertrouwen di. zou
moeten uitgeen van de oude Alme
Meter?
Het zijn mear .nkel. vragen.

Tot zover een korte presentatie
van lSOL. zoals het is en werkt.
Reakties zijn altijd welkom op
de Bogaardenstraat 8.
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AANDAG 2 FEBRUARI
OLV-VROUW-LICHTMIS
PATROONFEEST VAN DE UNIV
•CONCERT: nuovo compagnia di
canto populare - stadsschouw
burg

RRAAD: wer.
de kegelaar in de munt
ballet en 10 in oud ~ebouw v.
het sportkot
SOL: de bar is op 1.: • intjes

en fru~tsap aan 1C 1.
*HUIS DER RECHTEN: Sl;arli van
de fietsrally op rollen tot
en met 6 februari

..lrs

,1AAJWAG9 FEBRUARI
*KULTUURRAAD: werkgroepen
.kegelaar in de munt
werkgroep modern ballet en 10
in oud gebouw van het sportkot
THEATER: gekkentheater in de
grote aula om 20u30 - infor
matie verder in dit blad
RATI5 VA'f:an de fakbar,- J..."e:r

RUAR'I
D: van bios in de Thler
DE PIMPEL: vanaf vandaag cont
act opnemen met Karel Verscho
ten frederik lintstraat 29
VODr de poeziedag van 25 maar

bar open om 20u :pintjes
ruitsap aan 10 frank

reJ:;""'-'-l'
er een ...e.1 til" ·t

,'IOENSDAG4 FEBRUARI
*KULTU1JRRAAD: werkgroepen
modern ballet en 10 in oud
gebouVi sportkot
*~tLB:vormingsvergadering in
de grote zaal van sociale
raad

DINSDAG 10 FEBRUARI
THEATER: gekkentheater uit Am
sterdam, alma II om 20u30
VOORDRACHT : in verband met
vacci.naties door professor DR
J.Desmeyter

ep ao
1, klein _J

DONDERDAG 12 FEBRUAR
*KULTUURRAAD: werkgroepen
Toneel: sluisstraat
LUK in mietrees
D: van landbouw in de thier

*ISOL: bar - amerikaanse kon
taktmaaltijd door Cindy
"Chlcken in barbecuesauce"
prijs 60 frank - vooraf insch
rijven - start 19u30

VRIJDAG 13 FEBRUARI
*KULTUURRAAD: werkgroepen
werkgroep fotografie in 1
kelder van kultuurraad
Geeststraat 90 - 20u3

breuze- reklamekampanje
·trl.que te doen verko-
deeltelijk verloren
van de groep nog eena
'1 aater, Cllldat de,

MAANDAG 16 FEBRUARI
*SPORT: kaarten in de fakbar
*I50L: bar open om 20u
pin,1j_es_QILf~i tsap aan 10 _fr

\ -r---·· --- --.-
A Ç-lle bebeera1r, en

~. '.' ;;l_chnieee ka;." l te.l.t• e JalZl.ek t, 'en"-
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DOHDERDAG 5 FEBRUARI
*1D: germania in de corso 20u
*KULTUURRAAD:. werkgroepen
luk in mietrees
COHCERT: organisatie landbouw
blue-grass met de Iiuyens Pami
ly en Columbus Stockade
in de cercl· om 20.30

*VLAAMSE KRU.S: •oljart·."Ied
strijd door en t.v.v. het
vlaamse kru~~ met prachtige
prijzen, inschrljvlng 20 fr.
Brusselse straat 141
*ISOL: contact dinner in de bar
engelse "steak w~th dumphings"
door AlVlyn, vooraf lnschrijven
aan 50 f'r-ank

*MEETING:de valk 20u30
protestcomité teeen het mis
bruik van de psychiatrie voor
polit~eke vervolging:
meeting rond amadadomter merx

,'IOENSDAG11 FEBRUARI
*CONCERT: kandahar in de grote
aula om 20u30 - organisatie
germania

*KULTUURRAAD: werkgroepen
modern ballet en 10 in het oud
eebollw van het sportkot
LB : vormingsvergadering om

20u30 ln de grote zaal van soc
iale raad bogaardenztraat
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STUDIO: 13.45 en 17.45:
LITTLE BIG MAN
20
THE APPRENTICESHIP OF DUD-
16 en 22.15 Dy KRAVITZ
HAROLO ANO !I,AUO
24
BLUF: /tfJVIF:

LOVANIUM: 14.30 (zet, woel
17.30
WOODSTOCK
20.30
PALLIFTF:R
i'2.45
L'EOUCATION A/tf)URF:USF: DE

VALENTIN
VITA: 18. 20 en i'2

L'IHPORTANT C'EST O'AI~R
24
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