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EO/TOR/AAL

toteert: U even?
Leuven ia ~eel' een studentenol'ga-
nisatie r-ijkel': het UFS. Aan het
pamfLet, dat wee oeken geleden
1'Ondgedee~ ~el'd, te oordelen
een vereniging met een 1'i.jk ver-
leden, maar waarvan bijna r.iemand
iets aftJeet.
USF staat VOOI' 'univerei tai» stu-
dentienfront:", "een be~ging die
aeeteund is dool' al/l:« demokrati-
sohe rechtse gl'oepe1'i.ngen", wt
ons een kontradiktie Zijkt.
~iDch voor dergelijke f11'Oepjes
io LJel - en het "SF bekent het 0-
oenlijk - dat. het. "proqramsa" en-
kel een oorlopsvcl'klarinp aan al-
le orogressieve en linkse studen-

1'Cnigin{llm inhoudt. En als
l'ote~ !Japen "gebl'uikc?'fl ze insinu-

aties en f11'Ove leugeno. Ats zou
bijvoorbeeld de ASR het. studenten-
!ll'lemcnt zijn ~aal' de demokroti-
he opelrepels niet gevolgd wor-

den; !Jat de ASR ml aijn, kon je
Zczen in VETO 11. AZs zou de so-
iaZe raad ( zal uel. ASR bedoeld
zijn ) niko doen VOOI' Ruisbroek;
de pamfletten hierover van 22/1
"Solidar-iteit. met: de beiionere
'Q7t de overstroomde gebieden"
(op 3500 exompl.aren vereprei.dl lbe-
~jzen het tegendeel; dat. het niet
doorgegaan is, ~s omdat el' al/leen
nog epeci al ietenuerk te doen ~as.
Als zou BPA de kantol'en van àe
A.t;R in beslag I1C!"ICn;dat ~ zo
tot november ' 75 toen BPA nog een
wl'kgroep van de ASR ~as. Als zou

Te gek eigenlijk om verder in te
gaan op de onl1ozele pl'aat.
;'Iaar dit USF-geval is geen alleen-
staand feit. Systematisch proberen
deze rechtsgeo1'iënteerde groepjes
de pl'ogl'essieve studentenl'aden en
-vereniçinqen in diskrediet te
brengen, In vor-iqe Veto kon je
daal'van nogmaals een staaltje le-
zen, door het Senio1'6nkonvent via
"Ons Leven" ge1'i.cht tegen de Spor~
raad; tijdens de vakantie '75 pak-
te KV/IV de Kul.tuurraad aan; in het
begin van het akademie iaar probeer:
de het V1>KJ-WeroDi-volkje de "rode
ratten" uit Leuven UI kloppen; vo-
rig [aa» poogde DSF tevergeefs vvs
te nekken •••
Steeds komen gekanker en verdacht-
makingen op de Leuvonse progl'es-
eieve etudentenbeoeqinq, ~aaraan
jaren moeizaam geLJel'kt is, uit de-
zelfde kleine hoek.

Willen deze M1'6n eVen notel'en dat
dit niet langer kan geacclWteel'd
worden?

P.S. Het USF zou el' goed aan doen
en gedipZomeel'd daktilo te enga-
ge1'6n.

p~stati8s levert, ~aarbij hij dB
pvineipe«, dB methoden en de tech-
nieken van de wetenschappelijke
psichologie toepast."

Dit kan de afgestudeerden wel de-
gelijk ~an banden leggen, voor~l
w~nneer men het psichologisch be-
drijvig zijn enkel g~~t gelijk
stellen met wat de 'wetenSChappe-
lijke' psichologie is. Oie op te
richten 'Orde' zal ook over de
deonthologische kode beschikken
waar ondermeer in bep~~lt wordt
dat men respekt moet hebben voor
Do rechtvaardige honorar~a van de
colleg~'s. En verder dat men in
het publiek geen kritiek mag uit-
oefenen op de 'verworvenheden'
van de psichologie.

M~~r dit houdt ook in dat ~nderen
zo~ls soci~~l-essistenten, psichi-
~trische verplegenden, end. niet
meer zelfst~ndig ean psichologi-
sche begeleiding mogen doen in in-
dividuele rel~ties of in tr~inings
groepen. Dit kan de dood betekenen
voor ~lternatieve hulpverlenings-
centr~ zo~ls J~c, Crisis Interven-
tie-Centr~, Jeugdinfo's, end. Ge-
lijk~~rdig ~an w~t ~~n h~t gebeu-
ren is met de wetswinkels.

Stel je gerust er zitten ook een
p~ar Eoeie bep~lingen in de voor-
gestelde deonthologische kode.
Zo~ls het feit d~t de psicholoog
~~n het beroepsgeheim gebonden is
me~r zich ook hier~chter k~n ver-
schuilen w~nner hij over 1e~nd
getuigen voor de rechtb~nk. Het

. feit d~t ingev~l v~n konflikt met

~

derden hij het bel~ng v~n de kli-
ent moet doen primeren en het feit
d~t men niemand psichologische bij-
st~nd of ~n~lyze meg opdringen.

hebben we met de psichologi-
sche kring besloten tegen dit voor-
stel v~n statuut en haar Orde ~ktie
te voeren, voor~ls l~ngs een pers-
kamp~gne en een n~tion~~l ~ktieko-
mitee v~n ~lle psichologische stu-
denten van Belgie NAKOP. Vooreerst
omd~t het corpor~tistisch is. Een
mooi woord waar we ook een mooie
betekenis ~~n geven I n~melijk het
~fzetten v~n bep~~lde privileges
tegenover ~ndere beroepsgroepen.
Het hetekent ook d~t een klein
groepje d~t de wetten rne~kt in de
Orde de beroepsuitoefening g~~t
v~stleggen voor de grote groep.
Dit kreëert een nieuw rechtssysteem
d~t bep~~lde beroepsgroepen privi-
leges geeft m~~r ook a~n b~nden
legt. Mensen kunnen zo hun beroep

Er heerst wel w~t onrust onder
het doorg~~ns zo begrijpende psi-
chologenvolkje v~n Leuven. Men is
na~lijk van pl~n ons te g~~n
heschermen ! Misschien wel tegen
ons zelf !!
De Belgische Vereniging voor Psi-
cholor,ie heeft namelijk een voor-
stel ingediend om de titel van
Psicholoog te beschermen. Dit
voorstel is al goedgekeurd door
et Ministerie van Nationale Op-

voeding en bevindt zich nu ergens
in een juridische kommissie wach-
tend op een teeks handt

niemand zich licenci-
eet, in de Psichologie mag noemen
wanneer hij d~t niet is. Oe ti-

tel van Psicholoog tout-court
meg wol iedereen op zijn voordeur
l~ten preiken. (Althans voorlopig
nog, dus h~ast je). A~n dit'euvel'
wil de Belgische Vereniging dus
verhelpen.

In dat statuut zitten n~tuurlijk
nog heel w~t meer bepalingen. Om
die ber,eerde 'titel' te mogen dr~-
r,en zul je voort~an 2 j~ar st~ge
moeten doen onder de supervisie
van ene 'Orde v~n Psichologen'.
Ben je d~arin gelukt (dwz. ben je
je ~ltern~tieve ideeën voorgoed
kwijt ger~~kt) d~n k~n je een be-
roep uitoefenen d~t als volgt om-
schreven wordt: (art. 4) :
"!Je psicholoo(7, in de betekenis
van onderhaviqe wt, is een pel':"
800n die, droge l' van de l.'etteZij-
ke titel van psicholoog, overeen-
komstig deze wet, z~el aan indi-
viduen als aan groepen beroeps-

(die van de psichologen)

ontzegt worden zonder d~t ze wette~
lijk iets verkeerds ged~~n hebben.
Voorbeelden ~ls v~n dokter Lecomt
en dokter Merckx zijn lezio. In
Duitsland treft de vereniging van
~dvokaten maatregelen tegen advo-
k~ten die bijvoorbeeld leden van
de B~ëder Meinhofgroep verdedigd
hebben en in België wil men een
orde van journalisten opdringen
die 'toezicht' houdt op haar le-
den, op die manier kan men dan
toch censuur op de berichtgeving
doorvoeren in een l~nd waar dit
niet officeel ~g gemaakt worden.

Hier klinkt ~1 een 'tWeede reden
door waarom wij tegen dergelijke
beroepsvereniging zijn.. Zij is
onwettelijk. Hoewel het in onze
grondwet niet voorkomt schrijft
de algemene verklaring van de
rechten van de mens van Genève
de vrijheid van het niet vereni-
gen. Zod~t je vrij zou moeten
zijn je ergens bij aan te sluiten,
en niet verplicht zo~ls hier bij
een eveniuele Orde van Psicholo-
gen. Dnderh~vig statuut is ook
een inbreuk op het recht v~n ~r-
beid. Iedereen heeft het recht
zijn beroep uit te oefenen on~f-
gezien een eventuele schorsing
vanwege om het even welke orde.
Verder is het volgens ons onjuist
een zogen~~mde tweede filter in
te bouwen, wat de twee j~~r sta-
ge bedoelen te zijn. Het is wel
niet~verkeerd d~t men psicholo-
gen selekteert, m~~r d~n moet men
d~t niet n~, ma~r tijdens de uni-
versit~ire opleiding doen.
Hiervoor is een hervorming van
de unief nodig. W~nt wat doet men
mensen die sl~ge nin hun vijf-
j~rige universit~ire opleiding
en niet sl~gen voor hun beroeps-
st~ge, zij st~~n nergens.
Trouwens heel d~t stelsel v~n
st~gi~irs voor ~lle beroepen ls
veel~l een verv~lste arbeidsmerkt
Verpleegsters, ~rchitekten, ~dvo-
k~ten, en str~ks ook nog psicho-
logen worden tijdens hun st~ge
gebruikt om de vuile werkjes op
te kn~ppen, v~~k op uren d~t het
gewone personeel niet wil werken.
en d~n nog zonder vergoeding. V~n
opleiding komt er dikwijls niet
veel in huis, en recht op verweer
is er niet w~nt hun diploma hangt
erv~n ~f.

V81'1)O19 p. 2.



i!! D~ DRUK VAN DE PUBLIEKE OPINIE HAALT RESULTAAT.

:::::Zoals uiteengezet in I/HO nr. 13
:::: werd door de correctionele
:::: rechtbank te Antwerpen een colle-
~~ ge van 3 psychiaters aangesteld
:::: om Dr. MERCKXte onderzoeken:
:::: Prof. SIVAOON(Parijs), Prof.
::::'CARP(Leiden) en Prof. DELLAERT
:::: (Leuven). Begin februari trok
:::::SIVADONzich terug en werd op 6
:::> februari vervangen door Prof.
:::: DUMON(Brussel). DUMONzelf
:::: deelde het protestkomitee mede
:::: zeker niet te zullen meespelen,
::::maar wilde eerst de rechtbank
:::: inlichten vooraleer zijn motie-
:::: ven publiek te maken. Aan het
:::: Ned. weekblad 'De Haagse Post'
:::: verklaarde CARP: "Laten die Bel-
~~ gen hun politieke geschillen
::::maar onder elkaar uitvechten."
::::DELLAERTvroeg het komitee be-
:::: denktijd en zal begin maart be-
{ slissen.

{ NIEUWEPSYCHIATERS?

::::'Het is zeer de vraag of de
---------------- :::::rechtbank z1,.ch nog zal ba-

'::::lachelijk maken door nieuwe
::::psychiaters aan te stellen.
~~Niet dat het aan specimens ont-
~~breekt, integendeel. Het is niet
::::omdat enkele psychiaters, die wel
:;:::licht 'aux sérieux' te nemen zijn
:::::weigeren, dat er niet minder ge-
:::::wetensvolle collega' s voor het
~~ vuile werkje te vinden zijn. In
:::::het select gezelschap van gerech-
~~ telijke experten steken genoeg
~8handlangers van het parket. Niettegenstaande de weigeringen
:::;:Oedagelijkse psychiatrisl ~,e rap- van de psychiaters belangrijke

............ - .•,....•... ,._... _..... _... _._._.-'_._':::::::::::::::~::~:.:.:.:.:.:.:.:!::

OK
In de loop van het akade~iejaar Tijdens de wekelijkse Beeijnhof-

" probeert een groep van 50 oudere- viering van uP in de vooravond, Beste sportvrienden,
:::: jaarsstudente~, met hulp en infra kwamen we tot rust in de ernst Zoals elk jaar richt het insti-
:::: struktuur van UP, eerstejaars te van het spel. Vertrekkend van tuut voor l1chl!lmel1jke opleidinc
:::: verzamelen. de vriendschap tussen David en te Leuven een zwenrMrathon in.
" t d i het zweM~adva~:::: Zonder in oppositie te komen met Jonathan hebben we geprobeerd on- Deze r,aa oor n 30'
~~ de fakulteitswerking wil deze eer- ze eipen situatie lanps Pastoor het instituut van dinsdap maar_
:::: stejaerswerking een kader zijn, dat Ip,naas wat ter sprake te brengen. te 18 uur tot woensdag 31

t
mdaar

t~~ te 74 uur. Oit jaar neem e s u-
::::, op maat van dit publiek kansen Na de viering t roxxen we naar de - A 11 d or"anisatie
:::: r,eeft. Het is nodig dat mensen el- Hallen voor 't derde luik van de- dentenklub po oon e ..

••••• 11. 'i d 'Ik tmoet n op zich.:::: aar v n en , e aar on e ze dap'. Eers t wat vers terk t met
:::: en be~edigen, samenwerken in brood en kaas was er reeds om 9u Oe marathon wo:-dt opgevat als een
:;:::p;roepen, samen vieren. Binnen de- volle ambiance met de wereld van sportieve corepet I tie tussen jon-
,:::::ze werking kan je ook zoeken om het Vlaamse volkslied. Gedurende nens en meisjes. Omde vijf minu-
:::::;zin te geven aan blokken, aan so- 45 ninuten hebben we ons uitl'ezon- ten wordt in vier banen Celijktij-
;::::'ciaal enr.ap,ement. Deze vorm van een in di t Vlaar.'lse erfpoed. Oaar- dir. de start r.e~even : 2 hanen
::::::verzamelen en inspireren, wil men- na werd het podium vrijee~aakt jongens en 2 hanen neisjes. Oe
:::::sen thuisbrengen, bij zichzei f als voor onze vrienden van de Leuven- bedoelinc is 8Rdurende deze tijd
:::::;bij hun omgeving. se volksdansp'roep "De Kepelaar". in vrije s tij 1 een ~axir:lUmaan-
::;:::Oaarom, voor de 2de maaL een. !"Iet pu1taar, viool en trekzak wer- tal lengtes te zwelMlen. Ieder uur
::::::volksfeest voor de eerstejaars. den de historische Hallen bevolkt wordt een tussenstand oprenaakt
::::::Met deze "Krokusjesdae", de hloem door 450 volksdansende studenten. en woensdap,avond de totaalstand,
::::::van de vroep'e lente, hebben- we de Deze uitbundip; gevierde lichaams- waarmee de overwinnaar bekend ZAl
':::::pangbare nonnen en grij ze zake- bewep;inp op de heer lij ke tonen worden.
:::::lijkheid van een hoog kap1tal1s- van muzikale virtuozen, werd af- De formule is niet nieuw, maar ze
:::::tische samenleving willen doorbre- pelost met vijf vrij-poium-numner- heeft reeds bewezen dat ze born
.:.;.ken tjes, waar nieuwe Vlaamse kreatie- t ortieve compe-..... • s taa voor een sp

Het is niet omdat er in de deon- :::::Bewust van onze kwetsbaarheid heb- ve peesten konden geboren worden. titie èn studentikoos vermaak.
tholofische kode mooie idealen :::::ben we de pleinen en straten pro- rJa een banrtnontage van bezinning De vorige maal waren de meisjes
verkocht worden dat wij een der- :::::beren op te vrolijken met ons werd de vloer vrijgereven voor de snelsten. Hoe het dit jaar
gelijk statuut plus een orde zul- :::::speels vermop'en. We hebben ons p,e- vrije dans. zal verlopen, kom je te weten als
ien aanvaarden, dat ll!latste nooit!::::: manifesteerd en onze ruimte opge- Oe KrOkusjesdag is uitgegroeid je aanwezir. bent op deze aktivi-

:::::eist voor een centrum met een men- tot een kreatief gebeuren van teiten en liefst als deelnemer.
PS De informatie over de artike- :::::selijk gelaat. We hebben samen met speelse mensen, die het de moei-
• :::::de kinderen en andere voorbijp,an- te waard vinden zaI f een inspan-

:::: pRrs r.edanst en gespeeld, en op ninr. te doen voor goede ontspan-
::::het einde van de namiddal' hebhen ninp.
::::we het hele p'ebeuren verdicht in Onze tweede ui tgave zi t erop, we
::::een wensenbes tormmg op het Foch- werken &1 aan ons vroe!, lente-
~~plein. Honderden ballons hebben feest van 1977. Ook dan
~~hartewensen uitgedragen in het u-
::::niversum als symbolische uiting
:::::van onze werking I ons nl. toever-
:::::trouwd aan elkaar, aan het onba-
:::::kende. Tot in Denemarken vlorenronze wensen.

ERRATUM
In het ~el HEVERLEEIN DE KOU
.in VETO 13 ..(.6 een ~toltende 60ut
gulopen; het .(.6 namelijk n.i.U de
O~en6t VOOItstudentenvooltz~enin-
gen, IAX1.aJWndeJlde woorwJ,(.jk. ItU-
~ollteellt, maalt wél de KUL-UCL.
N~et diu: dU e.n.<.g VeJl6c.hil. zou
uitmaken, want aan de KUL-UCL,
de beJtUc.hte "deAde" u.n.i.veJl6~-
tUt 06 het pltototype van ee~t
u.n.i.VeJl6il.eU zonden: ~tudenten,
.(.6 de W plUU1k 0 6 zel6ó maaIl
de .inzage van de ótudenten van-
zel6óplteR.end ~.
Oe ondeJLhandeU.ngett .ut veJlband
met de ka6e.taJUo. op de n.i.e.uwe
kampu4 z~jn b~j het dIluk.ken
van dez VETO nog volop bezig;
een veJl6lag lUvr.van v-Utd je
ZeR.vr.-Ut VETO 16.

En .in de korrrni6óü )an.óóen6
zil. VOM de 6tudenten na.tuu.IL-
tijk )0 LIBENS en gene L~bltec.ht
06 zo «nt, zo~ -Ut het KWtg-
lUU1d veJl6.tag .in VETO 14 ótond.
,6Cl.L6 U .

REDAKTIE

ISOL
KULTUURRAAD
SPORTRAAD
KRINGRAAD
SOCIALERAAD
WERKGROEPVETO

Een tweejerige stage
invoeren maekt dat er gedurende
twee jaar geen afgestudeerden
op de markt zullen komen, een
kunstmatige ingreep op de tewerk-
stelling.

We willen ook wel ergens positief
zijn, en een mogelijke oplossing
bieden. Wenneer een stetuut moet
komen, om bijvoorbeeld misbruiken
tegen te gaen. den moet dat op
een normale wettelijke weg gebeu-
ren, en niet lengs een kontrole-
rende beroepsvereniging om. Det
men dan gewoon bepealt wie welke
naem mag dragen en wie niet. Maer
niet tot in de deteils wet die
mensen moeten.doen. En als het
zo is dat er beroepsverenigingen
nodig zijn om de kliënt te be-
schermen den is dat omdat de wet
hier faalt. ~e hebben geen orde
nodig om te meken det de kliönt
beschermd is door beroepsgehei
of te maken det hem geen psicho-
logisch onderzoek wordt opge-
drongen, of det psichologische
informetie niet in de verkeerde
henden komt. Zoiets moet komen
in een wet van de integriteit van
het individu.

len over het statuut en de kode
healden wij uit het Informatie-
bulletin van de Belgische Vereni-
ging voor Psichologie nr. 1en 2.

Peul Van Deun.
kontaktadres : Degobertstraat 40

3000 Leuven.
tel. 22 03 15

porten zijn er het zwart-op-witte
bewijs ven. Zo zijn er mensen als
S•• die van zijn enkele opdracht
om de geestestoestand van de ver-
dachte na te gaan en van de ver-
trouwenssituatie arts-patiänt
misbruikt maakt om de onderzoeks-
rechter volgende brief te schrij-
ven: "loUjnheeJl de Rec.hteJl, Ingaan-
de op uw opdJl.a.c.ht d.d .... , ben .i.k
he.den nam<.ddag na.aII. de gevangeJ'IAA
gegaan om veAdac.hte aldaalt te on-
deJlzoeken. VeAdac.hte begon de hem
ten .f.tute gelegde 6Uten te beken-
nen. Van de eeJl6te za.a.k zu IUj
, , t lag n.i.et In. m<.jn be.doeU.ng' ;
m.a.w., had IUj z~c.h doolt z~jn
me.deptic~en laten meulepen.
Oe .twee andeJle aanvallen deed IUj
na.deJlhand tUt e..<.gen w.U ... Gelie-
ve te aanvaaJLden ... ". Dok mensen
als Prof. GHYSBRECliT,die pleit
voor samenwerking met het perket
om de betichten tot bekentenissen
te dwingen. Van dergelijke perso-
nen. die met de rechten van de
verdediging een loopje nemen, kan
men redelijkerwijze verwachten
dat ze het ook niet al te nauw

scorepunten zijn, is de recht-
bank nog niet aan een kapitulatie
toe.
DERIPAINSELkan MERCKX'weigeren-
de houding als 'belemmerend voor
het onderzoek' beschouwen en hem
door een inobservatiestelling van
1 tot 6 maand tot onderwerping
dwingen. Hoewel onwaarschijnlijk,
bestaat de kans dat de Antwerpse
strafrechtbank meteen een maatre-
gel tot internering oplegt. Het is
dus aan de publieke opinie om door
heftig zijn stem te verheffen tot
en met 1~ meart a.s., een stevige
dam op te werpen en als dusdanig
deze mogelijke zeer repressieve
maatregelen te verijdelen.

Het protestkomitee roept dan ook
in samenspraak met de Algemene
Studentenraad de studenten op om
deel te nemen aan:
1. De meeting die op 16 maart e.

s. door het komitee zal worden

zullen nemen met onze demokra-
tische rechten.

georganiseerd. waarbij een
aantal professoren hun visie
op de zaak zullen toelichten.

2. De algemene staking van
17 maart.

3. De netionale betoging te Ant-
werpen op 17 maart in de voor-
middag.

Deze aktiviteiten gaan door in
in het kader van een alternatieve

Men meg echter veronderstellen
dat de rechtbank niet zal over-
gean tot hun aanstelling uit
vrees dat ze aan de schandpaal
zullen worden geklonken. week. georgeniseerd door de A.S.R.

naar aanleiding ven het 5~0-jarig
bestaan van de K.U.Leuven.HET PLEIT IS NOG IET GEWONNEN

Het Proteetkom-tee

• K DA ZWEM•
MARATHON

Inschrijvinr,en kunnen eebeuren
elke woensdar. tussen 14-17 uur
op het sport sekretariaat ven het
universitair sportcentrum (nieuwe
sporthal) en dit vanaf 3 maart.

zijn er
weer stud~nten die op een speel-
se en ludieke wijze een kleine
samenlevinp, doen blij zijn.

Wij staen steeds ter beschikkine
van verdere inlichtinren en ho-
pen op uw aanwezigheid.

Mon Schepers Sportieve groeten,

Sportraed Apolloon.



- VAN VLAAM

Laat dit dan maar de derde titel
zijn die de tentoonstelling "Een
Eeuw Vlaamse Studentenbeweging
in Leuven" meekrijgt. Door de-
kaan Janssens van de fakulteit
Letteren en Wijsbegeerte - waar-
onder dit initiatief valt - werd
de ondertitel "Van Ons Leven tot
Veto" bedacht. een titel die al
enkele reakties heeft losgeMaakt.
Oe dekaan parafraseerde met die
titel de benaming van een ten-
oonstolling in Utrecht in '75

over de studentenpers "Van Spec-
tator tot Akzie". waarmee het
eerste en het huidige Utrechtse
studentenblad werden aangeduid.
Ons lijkt de "Ons Leven-Veto"-
titel niet heleMaal korrekt. als
daarmee de eerste en de huidir,e
spreekbuis wil aangegeven worden
waartussen de Leuvense studenten-
beweging evolueerde.
Itet is oen eerst van belang te
weten wat onder "studentenbewe-
ging" wordt verstaan. VolGens de
tentoonstellinr.skatalogus: "een
ewefinr enkel bestaande uit en
celeid door studenten" I tijdens
de rondleiding werd echter een
belangrijke - en o.i. de ~eest
kenmerkende - aanvulling gedaan:
een studentenheweging heeft voe-
linr. met de maatschappij. heeft
er kontakt mee en oefent er een
invloed op uit. ~e tentoonstel-
ling legt hiervan trouwens kon-
reet getuigenis af.

\.Jaarer tot ongeveer 1880 vooral
een bloeiend studentenleven was.
aktiviteiten tot lering. stich-
ting en ontspanning van de stu-
denten zelf, ontwikkelde er zich
vDn dan af meer en meer een be-
langstellinp, en aktie rond de
Vlaamse eisen. zowel gericht naar
de Leuvense studentensituatie
(taalontdubhelinp' van de overkoe-
pelende studentenorr.anisatie So-
ciété Générale des Ftudiants) als
naar de pOlitieke Belgische om-
standigheden (taalwetten). Men
kan stellen dat de volgende 80

ONDERWI..J
Gelijke kansen voo~ iedereen. is
een veel fehoorde slogan in het
onderwijs. Maar wat is dat nu ei-
genlijk?

T. HUSEN legt deze slogan verder
uit in zijn rapport: Research
perspectives on equality of e-
ducational opportunity.
In dit rapport maakt hij onder-
scheid tussen twee aspekten aan
de "gelijke kansen voor iedereen-
namelijk :

550 JAAR KUL.

IN ZES AFLEVERINGEN

E EI EN TOT MAATSCHAPPI..JHERVORMING

jaar de Leuvense studentenbewe-
ging zich afspeelde rond taalei-
sen. De grote ommekeer en hero-
riëntering kwam dan in 1966. waar
het protest tep.en de unitaire
stelling van de bisschoppen prak-
tisch tegelijkertijd werd openge-
trokken tot de eis om demokrati-
sering. zowel van onderwijs en
van universiteit. als van de sa-
menlevinr. [sociaal-ekonomische
konflikten - februari. Zwartberg
- waren hiervoor van groot be-
lang). Van de januari-revolte in
68 tot de laatste aktie oeeroo-
Humbiet. ijvert de Leuvense stu-
dentenbeweging nog steeds voor
fundamentele maatschappijveran-
derinr.. al is het elan bij de
studenten niet altijd zo sterk
meer als einde de zestiger jaren
[positieve ervaringen waren even-
wel de grote aanwezigheid van de
studenten - telkens meer dan 500
- op de meeting rond misbruik van
de psychiatrie en het debat MLB-
RAL in de afgèlopen weken) I komt
daar nog bij dat de progressieve
lijn die in Leuven door de I~ASR
en verschillende studentenorga-
nisaties voorgestaan en bewerk-
stelligd wordt. de laatste tijd
gedwarsboomo wordt door rechtse
invloeden. waartegen echter in
woord en daad wordt/werd gea-
geerd.
ne titel die boven dit artikel
staat. vormt dan ook een betere
omschrijving van de tentoonstel-
ling. Trouwens het eerste blad
dat de Leuvense Vlaamse studen-
tenbeweging organiseerde rond de
Vlaamse eisen. was "De Vlaamsche
Wekker", voorloper van "Ons Le-
ven". In de volgende decennia
heeft ·Ons Level1" deze taak over-
genomen. maar vanaf '70 kan men
zich ernstig de vraag stellen of
dit tijdschrift nog kan beschouwd
worden als drager van de Leuvense
studentenbeweging. Of VETO dit ge-
worden is. hopen we. maar zal de
geschiedenis moeten ui~maken.

1. Gelijke kansen als uitaangs- 2. Gelijke kansen als doel. Bete-
~unt : voor deze vorm van gelijk- kent dat iedereen een zo ruim mo-
heid is het voldoende te zorgen gelijke kans moet krijgen om
dat er voldoende opvanr.mogelijk- zich persoonlijk zo optimaal mo-
heden zijn voor elk kind. Dit is gelijk te ontwikkelen. Oit ver-
in onze maatschappij wel bereikt: eist dat er een brede aanpak mo-
er zijn voldoende scholen voor gelijk moe; -ijn inzake verande-

dat bestaande school systemen.
waar gelijké kansen als uitgangs-
punt gekozen worden. tot misluk-
king gedoemd zijn. Zo zijn Ivan
Illich (Ontscholing van de maat-
schappij) en Paolo Freire (Peda-
gogie van de onderdrukten) ijier-
van overtuigd. En als de school
het nastreeft om voor iedereen
gelijke kansen te brengen, dan,
fa zeet Illich. most sr een ge-
heel andere struktuur van samen-
leving komen. want in feite leidt
onze school niet op. daarvoor
waarvoor men straks een oplei-
ding wil hebben. Oe aanslui-
ting tussen wat in de samenle-
ving gevraagd wordt en tussen wat
in feite op SChoo,~~g_e_v_e_n__w_o_r_d_t ~ __ ..

Oe 334 dokumenten en voorwerpen
van de tentoonstelling geven van
deze ontwikkeling een beeld. Tus-
sen de getuigenissen van de stu-
dentenbeweging. liggen - als op-
smuk - elementen uit het studen-
tenleven. dat in de loop van deze
eeuw steeds aanwezig was. Eén
zaak is jammer: het audio-visueel
materiaal. dat nu te zien is op
de tentoonstelling "550 Jaar Uni-
versiteit Leuven". en waarbij in-
teressante proflramma's te zien
zijn over de studentenbeweging in
de jaren '60 (gratis te bekijken
in de tent van het Stedelijk Mu-
seum). zou heel wat beter op zijn
plaats zijn op de tentoonstelling
in de nieuwbouw van L & W. Hebben

ring van maatschappelijke struk-
turen.
Ook andere auteurs beklemtonen

E.<.genüjk zou .iedeJte ~.tudent wel.
een6 een bezoek moeten bltengen
aan de tentoOn6te..tUng oveJt de
Le.uvenóe S.tudentenbe.we.g.utg. N.i.et
alleen ~teek je eJt .i.e.û op van
de Le.uven6e vooltgang~-~.tuden-
ten, ma.aIl moge1..(.jk ûen de ~.tu-
den dan ee.nó het belang .i.n van
een A!u:.h.i.e6 en Mu6e.um van het
vt~e Studentenleven, l.I.ttaJl.
pJtah..t,Uc.h alle ma.teM.a.al van de
te.n.toOn6te..tUng vandaan komt.
Van cUt aJr.c.h.i.e6 en lI1U6 e.um zui: je
at wel ee.nó gehooJtd hebben. Jaalt-
üj fM ~tuuILt de be.hee.JtdVl Vlvan,
Vit. Mon de Goey6e, bJt,(_even naait
/vUngen, veJten.(.g.i.ngen en ~ eJt
at meeJt be.6.ta.a:t aan 6.tudente.na.k-
ü.vUe.Uen om hen te vJtagen m.i,n-
6ten6 at hun plbl..üulUe.6 op te
6.tuJten. Vat gaat van pam6te..t.ten
VOOIt een 6u.i.6, OVeJt v~lagen
van vVlga.de.Jt..(.ngen tot bltoc.hu-
1te.6, a6 6ic.he.6. .. In Hn wooJtd
ALLES. En wit je vooltWeJtpen
kwijt cüe ie.û met het 6tuden-
tenleven·.te makett hebbett, zat
Vit. Ve Goey6e ze me..t ope.n aJr.-
men .i.n ontvang6t nemen.
Sind6 1925, toen Vit. Ve Goey6e
nog 6tudent tû16, begon h.i.j at
aan zijn kollektie, .i.jve.Jt,(_g
b-ijeengezoc.ht 06 met ugen een-
te.n gekoc.ht.

':i:i:i MUSEUM & ARCHIEF
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de organisatoren hieraan niet ge- ::::::
dacht. OT moest het fakultair i- ::::::
niatief wijken voor het universi- :;:;::
tai ropzet? ::::::
Het is misschien wel aangeraden ::::::
om. indien je zonder gids de ten- ::::::
toonstelling rondgaat. eerst de :::;:;
katalogus (kost voor studenten ;:;:;:
toch nog 120 frl) in te kijken; :;::::
daarin wordt vooraf in enkele pa- ::::::
gina' s de grote lijnen van de ::::::
studentenbeweging in Leuven gete- 8~
kendl in de eigenlijke katalogus ~~~
lees je praktisch bij elk voorwerp ::::::
een meer ui tgebreide uitleg over ::::::
het voorwerp. maar vooral over 't ::::::
kader waarin het ontstaan of ge- ::::::
brui kt is. ;:::::
Als je jezelf wil terugvinden in ::::::
de tentoonstelling. zul je wel ::::::
teleurgesteld uitkomenJ want over ::::::
de periode na '68 is slechts wei- ::::::
nig materiaal te zien en gaat de ::::::
beschrijving slechts tot een po- ::::::
ging van omschrijving van de hui- ::::;:
dige situatie. waarbij je af en ::::::
toe onjuistheden terenkomt • ~{:

Maar wij. studenten. maken momen- ::::::
teel de geschiedenis van de Léu- ::::::
vense studentenbeweging. Slechts ::::::
over een tiental jaren zal die ::::::
door historici meer nauwkeurig ::::::
genoteerd en beoordeeld kunnen ::::::
worden. {:~

m.1.k. ::::::
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iedereen. er zijn "kompensato-
rische ontwikkelingsprogramma's"
(. programma waarin men kinderen
van lagere sociale klasse "bij-
werkt") ontwikkeld ••
Oe leerling nu. die handig met
de abstract-verbale werktuigen
van de school kan omgaan. zal
slagen. Oe leerlingen echter die
wel de praktische. levensechte
problemen kunnen oplossen. maar
deze niet kunnen omzetten in de
schoolse symbolen. zullen waar-
seAijnlijk niet slaegn. Is dit
dan gelijke kansen voor iedereen?

S.wd6 1972 ~ he..t ondeJtgebJtac.ht
.ut de g-'lote Bib .i.n twee JUJ.,(me
lokalen, I.I.ttaJl.vanHn aJr.c.h.i.e6 1do-
kumenten, 60to' 6) en ande): nu-
6 e.um 16c.h.il.de.Jt,(_jen, vaandel»,
potten en pe..t.ten, a66ic.he.6 .... ).
S.i.nd6 74 neemt de a6deting Mo-
deJtne Ge.6c.h.i.edeM6 van L , W
het we..tei16c.happe1.ijk wVLk ond~
haalt hoede, en ~ eJt een [aan-
üjfMe 6u.bûcüe be.6c.lUhbaalt ge-
6tel.d van 20.000 61t, l.I.ttaJl.mee
job6.tudenten woJtden betaald en
ltepalr.L1Ü.u van .t..<.hmac.h.i.nu e. d.

vervolg p. 5.

wordt meestal gekenmerkt door
een grote diskrepantie.
Oe boeken va'n nÜch enFreire
hebben in feite betrekking op de
Zuidamerikaanse toestanden. maar
we zouden dit ook kunnen doortrek-
ken naar onze westerse samen-
leving.
Een "kompensatorische opvoeding-
die zich uitsluitend op het kind
richt, is tot mislukking gedoemd.
Wanneer we echt de gedachte van
gelijkheid willen nastreven •.moe-
ten wv deze gelijkheid zien in
zijn sociale kontekst. Want a1-
laen het kind helpen is onmoge- .
lijkJ de ouders en de buurt zijn
er eveneens in betrokken. En dat
daarbij ook de samenleving moet
veranderen is een duidelijk - .
punt.
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Studiefinanciering: Sinds 1974 is
er in de aanvragen een daling van
35% merKbaar. Dit komt wellicht Oe demokratizering aan de universi-
door de wijziging in de toekennings-teit is hele~aal niet p'elu~t. WP. ~un-
politiek. Op dit ogenblik wordt nen Rerust stellen dat de r •• Lpuven
een aanvraag nogal snel met een een universiteit van middenklasse-
lening beantwoord. Redenerend dat bur2ers is. Dat de arbeiderskinde-
men,eenmaal dat men zijn diploma
gehaald heeft, ruim genoeg verdient
om een studielening te kunnen afbe-
talen, was men van de toelagen af-
gestapt. Oe reden van deze terug-
vloei in het aantal aanvragen is
volgens de mensen van de Sociale
dienst-Teledienst aan meerdere
faktoren te wijten. Op deze Raad
zou echter voorgesteld worden om
bij de toekenning van subsidies
van politiek te veranderen en weer
de klemtoon op de toelagen te gaan
leggen.

verslag van sociale raad

Er werd kontakt opgenomon met het
Universitair Gezondheidscentrum Een reden voor de stij&ing van aan-
en na overleg kon een regeling voor-vragen is het opdoeken van de Fe-
gesteld worden waarbij eendokter deratie voor Buitenlandse Studenten.
die benoemd is aan het UGC. kon Het zijn vooral Indonesiers die na
gedétacheerd worden naar het medies het opdoeken van deze instelling
centrum. op budr,etten van de sociale dienst

zijn aangewezen.
Het hoge getal 42 wordt inderdaad
geskoord doordat er abnormaal meer
aanvragen van indonesiers binnenko-
men. Oe dienst stelde voor op
korte termijn nieuwe kriteria op
te stellen voor de toekenninb
van beurzen - Anderzijds zal
het probleem na kort verloop van tijd
verdwijnen nu een aantal fakulteiten
(vb.geneeskunde) hun poorten zijn
gaan sluiten voor de vreendelingen
o.a. door het invoeren van het taal-
examen.

medebeheerders in Alma verantwoor
delijk voor het teloorgaan van de-
ze funktie. Oe Almaprijzen zijn
zelfs eerder afeesteld op de mid-

Wat zijn de oorzaken (volgens de denklasse van het publiek dat aan
mensen van Sociale dienst-Teledienst de universiteit is. Om dit te on-
van deze terugloop in het aanlal aanderzoeken werd dan ook het voor-
vragen? stel r,eopperd een enquête te voe-
1° de werking van de jobdienst die ren om oen beeld te krijgen van
toch heel wat gevallen opvangt. het publiek dat van Alma rebruik
2° de menklopende demokratisering. maakt. Wo zouden deze enquête,
Slechts de middenklasse is door de indien mogelijk, tijdens de foest-
maatregelen van demoKratizering week van kul tuurraad houden om zo
naar de unief gekomen. Die klasse in daden,~e agitatie van die week
die tot nutoe de brug nog kon slaan te ondersteun

Bij de voorbereiding van de Raad
van Studentenvoorzieningen die op
vrijdag 20 febr. zou plaatshebben
kwam weer eens de studentendokter
ter sprake. Bracke, de tweede stu-
dentendokter, was dit jaar benoemd
aan een bareMa 103 en slechts voor
één jaar. Eind dit akademiejaar
zou het kontrakt dus aflopen en de
tweede dokter zou daarnee ook ver-
trokken zijn. Daarom was men gaan
zoeken om een oplossing te vinden
voor dit probleem van het medies
centrum dat zonder tweede dokter
in heel zijn werking bedreigd werd

Dit was dan dé formule die het me-
dies centrum van de afbraak zou
redden. De studenten zouden nog
altijd twee dokters hebben. De be-
trokken arts zou de goedkeuring
van de RVS (Raad van Studentenvoor-
zieningen) moeten wegdragen. Hij
zou binnen het medies centrum het
gezondheidsbeleid van de RVS moe-
ten voeren, zijn honoraria aan
het medies centrum moeten afstaan
en onder de dagelijkse leiding van
Dr. Oegrootte werken.

De RVS. zou dan iedere maand aan
het UGC. een bijdrage storten we-
gens bewezen diensten.

Voor wie het te moeilijk is: Dr.
Bracke zou dus blijven werken op
het medies centrum, maar juridies
i~eschreven worden als. w
bij het UGC. De subsidies di
RVS. aan het UGC. geeft zijn infei-
te niets anders dan het vroegere
loon dat Bracke kreeg en zelfs
zou men via deze truuk terug het
oude loon van Braeke kunnen betalen
dat vroeger aan een barema 161 be-
antwoordde en dus ook veel hoger
lag.

Binnen de algemene vergadering
werd dan na diskussie gesteld
dat we in ieder geval de p.aran-
tie moesten krijgen dat het m~-
dies centrum zou moeten blijven
wat het nu is. We zouden daarom
ook aandringen de beslissing uit
te stellen opdat we allg nodige
informatie zouden kunnen vragen.

Vervanging van een maatschappelij
werkster.

staat op dit ogenblik echter voor
een nog breder geworden kloof en
komt hier niet over
3° Vooral de slechte ekonomie se
toestand en het toenemend pers-
pektief van werkloosheid zijn mo-
tieven die meee remmend werken
om deze sprong te wagen.

L'ENFANCE NUE FAUSTRECHT DER
Studiefinanciering voor de buiten-
landers.: Dit jaar kwamen er 42
aanvragen waarvan 20 na de afsluit-
datum. Oe aanvragen konden niet
geweigerd worden omdat de afsluit-
datum niet aan alle vreemde stu-
denten kon worden meegedeeld.

(Mawuc.e. P-iAla;t - 1968 - Flt.O.nk-
IÛjk) FREIHEID
Vit is de. eeJL6te 6Um .ut een c.1j-
C.tu6, geo~ga~e~d doo~ de W~k-
gltoep fUjzol1d~e Jeugdzo~g. (R.W. Fassbinder - 197
L'CNFANCE NUE l6 een l1Uc.ht~e land)
dm, zond~ 61t.O.nju ov~ de pso-

btemen van een v~006de jon- Nog geen jaar nadat deze film in
geil, hanç-oih - 10 [aar: - cüe een Cannes werd vertoond, brenr.t de
ta6t ~ VOOItz~jn v~ozende filMklub La Paloma deze reeds op
ongehuL«ie 1II0ed~. VOOIt de Openba- 161TlMformeat in Leuven. flan een
e OlldeJL6tarnf wo~dt IUj geplaa.t6t kommetciële loopbaan is de film
in een jong gezin, mao.ll cüe hou- nog niet toe, en het is ook ne
~en het ook Met vot met FIt.O.nç-oih: vraag of hij die zal maken in het
.<.Itde vltOUWûet IUj teveel. zi..jn onbeerijpel1jke l3elp,ische filmwe-
moede»: Van wo~dt IUj geplailUt rel dje. I~ant Fassbinr1er IMP, nu
b~~ een gepen6~one~d ec.htpaaA in cinefiele kringen nor, steer1s
TIU~Ij, diu: !l.eed6 een pleegk-<.nd een grote naaM betekenen, het r,ro
hee6t, en da;t met voUe beglÛp, te bioskooppubllek loopt er niet
~ ook ge6~enghe-<.d de Op6tan- storm voor.
cüge jongen weet -te ka.em~en. FALJSTRECHT is Fassbinders blik
~~ meeguteept doolt enkele bel- op het homoseksuele milieu, zon-
hamel6, v~~oo~zaak.t IUj een v~- der al te veel verhaal (wat bij
keeJL60ngeval en wo.~dt meteen -Ut Fassblnoer MBer regel aan :.:itzon-
een "v~beteJÛltg6gU.uC.ht" ge.- dering is); een kritiek op he
6top-t, waaJlna IUj we~ mag teJI.Ug- snoomil1eu, wat ook de toon was
k~ell Itao.ll de Th-<.~1j6. van het artikel ·ZbbbO~oorthet"
Oe 6.i.tm bellO.ndetd - in een a6- in Veto 9-1Q. Geen afkeurin~ van
6tandeUjke. 61tee. unema-6tijt dU de homofiele relaties, maar wel
,{Ild,{v,wueet geval. E~ wo.\dt wU _ van de speciale' en tourege ", die
'l~g ge.zegd 06 glÛoond ove.~ de .tn- er SOMS door deze mensen z slf
.6te.U.ütg d~e z.i.c.1tmIÛ veJU«taJt.tOo~- ronr1 wordt p,eweven. meestal omdat
de /UndMelt bez.ighoudelt. A6 en toe hOmof1e.len tot derp,elijke sl tu-
r..i..jgt me» .toch wet een gUmp hélL- aties genwongen.),.'Ordendoor

van: zondelI. eelt ooltdeet te veUen "normale" sa::lElnlevinz(zie O.m.
wo~dt. toch de ell.ba.'UrleUjke sdua- lezers!:lriefLSWH in Veto 17.).
.tie van deze .tn6te.U-Ütg aangedu-<.d Het 1s on deze sociale nistoe-
Iteko4t aan pe.~~onee.t aan ~n6t-<.- standen dat fas~binder de aan-
ge ~~even 0111 veltwa.aJL.f.006de necnt vest1rt, omdat het hem meer
jeugd te helpen, het. onbe IÛ van OM de sociale strukturen te doen
de jeugdzo~g.t~~~e, dZe ~en is dan om de individuen In zijn
geplaa.t6-t IUl1d onmwdelU 'k filMS, zijn personar.es zijn higr-
.Üt eel1 OpvOed{ng6,(,n6teUÄ.~ ~~t van d~n dg "dragers", wat 'Fass-
al.6 het. Hn mih ....- d _ ... g) binders films onrewoon en MOeili.J~

<.>U4P o~... . t tt k
Ve 6.tlm weAd ~11 Callnu '68 (het e va en m~a t.

ko n.tutat-<.e j ao.Il ) ho09 9ewa.aIldeeAd
maal!. lvLeeg ,(,n Bel.g.ië µ-'tak...ti.6c.h
geen kan6; de ~eden h-<.~van kan
men enkel gih6en.

uits-

In dezelfde dienst waar de studie-
beurzen worden toege~end is een tijd-
je teruR een personeelslid vertrow-
en. Deze plaats kWaM dus vrij,

iets wat tegenwoord1r, niet zo evident
meer is. Bij de gewone universit~ire
diensten speelt nu immers het omka-
deringscoëfficient sterk mee om te
bepalen of er vervanging mo~elijk is.
In de sociale sektor maakt men hier
voorlopi~ nog niet zoveel heibel OM
en de vervenging van het personeels-
lid was dan ook in een van de vorip,e
vergaderingen vrij vlot gesteMd ~e-
worden.
Waarom komt het dan terul" op de al!en-
da? Heeft Servotte vorige keer de
stemopneming vergeten te tellen of
wil hij van de sociale dienst horen
dat zij veel werk hebben en wil nij
op die manier een voetje lichten
aan de plannen de rediko-Soeiale
dienst naar de sociale dienst over te
brengen? \-lijvermoeden het laatste.

m.i.k..

SCHAKENOe Alma.

Aeste vrienden, Dear frip.nds.

ISnL is planning to hold a CESS
TOIIRNflMfNT from I"!arch19-21.
Interested players ~y-reeis-
ter at ISQL-bar or secretariaat
or by sending a letter to 80-
gaardenstraat 8. Both namp. and
adress are reQuiered. Entries
should he by February 19. The
tournament wil be Swiss style,
i.e. nlayers are initially selec-
ted to determine staring pair and
colour and no one plays anyone
else more than once; clocks will
be used.
The price is the title of INTER-
IflTInNAL CHESS CHflMPION of ISOL.
Entrants will recieve a note of
a meetinr, on March 13 to exnlain
the rules and structure of the
tournament. Details of scheduling
the ea~s (hours) will be dis-
cussed at that timo.

ren er om allerlei redenen niet ver-
tegenwoordigd zijn.
Een van de eierrenten die ind'3rtijd
zijn opgericht om die toecang tot
de universiteit te verp,eMa~kelij-
ken door alvast de financiele dre~-
pel wer, te nemen is de Alma.
Oe prijsstijgingen van de laatste
jaren zijn volgens de studenten-
echter

ISOL heeft een SCH~AKTORNOOI ge-
pland van 19 tot 21 Maart. Ieder-
een-kan zich inschrijven met naam
en adres in de ISOL-bar of door
een briefje naar het sekretari-
aat: Bo~aardenstraat A. Oe 1n-
schrijvine sluit op 29 februari.
Er zal gespeeld worden volgens 'n
Zwitsers systeem (Met schaakklok-
en) waardoor men slechts 1x te-

gen dezelfde speler speelt. De
spelers zullen tevoren gesel ok-
teerd worden (voor d~ beginkleur
en om in paren te delen). Ma het
eerste snel worden de nieuwe te-
eenstanders bepaald door de spel-
resultaten.
Oe ~rijs zal zijn: de titel van
HITEP.~IATIONAAL SCHMr.K.flf"PIOfNvan
ISOL.
Oe inschrijvers krijr.en een brief.
je VOD een vergaderinr. on 13
Maart om de rep.lementen uit te
legenn en het tijdschema van de
wedstrijnen te bespreken.
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-LOPEND I-

MAANDAG:
• 20.30u. doka Kultuurraad. H.

Ge8ststraat 90:
WERKGROEP FOTOGRAFtE

• 20 u. ~Oe Munt~. Muntstraat:
VOLKSDANSEN met DE KEGELAAR

• 21 - 23u. Oud Gebouw Sportkot.
Tervuursevest 101. Heverlee:
WERKGROEP BALLET & LICHAMELIJ-
KE EXPRESSIE

WOENSDAG:
• 20 - 23u. Oud Gebouw Sportkot:

WERKGROEP BALLET & LIOiAl'ELIJ-
KE EXPRESSIE

+ 20 u. Sociale Raad. Bogaarden-
straat 3. vergaderzaal:
vormingsvergaderinv. MLB

MAAN DAG 1 I.tAART:
• 20u. 4de verd. NieuwbOUW L & W.

Blijde Inkomststraat 21:
OPENING TENTOONSTELLING KUNST-
WERKEN VAN STUDENTEN L & W
(mot receptie)

+ 20u. vergaderzaal Sociale Raad:
SYMPATHIS~~TENVERGADERING AIB

• 20u. Sporta. Vlamineenstraat:
ON~SKURSUS (org. Sporta)

• 20u.~Windekind~. Schapenstr.100:
JAZZ-GYMNASTIEK (org. Sporta)

+ 21u. hoek Martelerenlaan-Koning
Albertlaan Kessel-Lo:
TLf~NEN (org. Sporta)

OONDERDAG:
+ 18-19u. Zwermad in de kelder

van het Sportkot:
ZWEMMEN VOOR WIE HET GRAAG ZOU
OOEN MAAR NIET OURFDE. (moedl)

• 20 - 22u. Jeugdklub. Sluisstr.
77:
WERKGROEP TONEEL I DINSDAG 2 MAART:

tot 26 APRIL:
+ rn~andag~vrijdag. 11.30-17.30u.

zaterdag: 10-13u. gelijkvloers
Nieuwbouw Letteren & Wijsbegeer-
te. Blijde Inkomststr. 21:
EErl EElN VLAAMSE STlJOENTENBEHE-
GING IN LEUVEN

+ dagelijks. 10-17u. Stedelijk
Museum. Savoiestraat
550 JAAR lK'IIVERSITEIT LEUVEN

we
• 20u Stadsschouwburg. Bondge-

notenlaan:
TONEEL "Oe grenadier van Zijne
Majestei.t" door KVS

.20u. "Mortier". Perkstraat 94:
VEPKLEDE KARNAVALFlJIF

+ 20u. "\-lindekind". Schaoenstr. I

1De: KARATE (org. Sporta)
+ 21u. hoek Martelarenlaan-Koninr,

lbertlaan Kessello:
YOGA VOOR BEGINNERS (org.Sporta

ide
VOOR GEVORDER

+ 19.30u. Rusthuis ~Remy~. Vesa-
liusstraat. samenkomst voor:
SCHAATSEN (org. Sporta)

+ 20u. Grote Aula:
TONEEL ~Het Spel van Angöle en
Adèle~ door Internationale Nieu
we Scène (org. Werky,r.Margina-
liteit)

• 20u. Elcker-Ik. Blijde Inkomst-
straat 115:
FILM "L'Enfance Nue~ van M. Pi-
alat (org. Werkgr. Bijzondere
Jeugdzorv.)

DONDERDAG 4 MAART
• 18u. Stedelijk Zwermad. Hoge-

schoolplein:
ZHEMl'EN (org. Sporta)

• 19.30u. ~Sporta~. Vlamingenstr.
verzameling voor:
WA~OELEN (org. Sporta)

• 20u. Grote Aula:
TONEEL ~Spel van Angèle en Adè-
le~ door I.N.S. (org. Werkgr.
Marginaliteit)

• 20.30u. ~Windekind~.Schapenstr.
100: KARATE (org. Sporta)

• 20.30u. Huis der Rechten. Ko-
ning Albertlaan 40:
CELLE KRAKKEBAAS

+ 20u. Kleine Aula:
GESPREK: Père Christian Rous-
sin over ervarinren mot mar-
ginale mensen (org. Theolor,i-
sche Kring)

• 20u. Oe Valk:
GESPREK: G. Arroyo (Chili)
over ~Nouvelles Oimensions du
Capitalisme Internationale
(orr.. Kristenen voor Socia-
lisme)

• 20u. verr,aderzaal UP. Jan Stas-
straat 2:
STRIJOSYNnIKALISME IN WAALS-
BRABANT • met diareeks over vor_
men van zelfbeheer door délnr,ec
Raymond Coumont (orr. CVA)

VRI JDAG 5 /tAART:
• '0.30u (stipt!). doka Kultuur-

raad:
HERKGROF.P FOTOGRAFIE met Piet
Vranckx (beroepsfotorraaf)
(daarna: lessen steer.s op Maan-
dar,l zie: "doorlopend")

• 20u. Grote Aula:
OPTREDEN van Kris Oe Aruyne en
Roland 1 Blues\-lorkShop (org ,
Germania. Landbouw. VRG)

• 20u."Snorta". Vlemingenstraat:
OANSK.URSIJS (org. Sporta)

• 2ou. "windp.kind". Schapenstr.
100: JAzi':GYMl-IÄSTIEK (oig. -
Sporta)

~ 21u. hoek Martelarp.nlaan-Koninr.
Albartlaan. Kessel-Lo:
TURNEN (orr.. Sporta)

DIflSDAG 9 I.tAART:
+ 2ou."De Valk":

GESPREK MET STUIl:NTENLEIOF.RS
'6A: Pol Beverna~e. Halter Oe
Bock. Kris Merckx. MichiBI Van
de Busccho (org. Fak. L & W)

t lOu. "W1ndek1nd~. Schapenstr.
K.ARATE (org. Sporta)

• 21u. hoek Martelarenlaan-Koninr.
Albertlaan. Kessel-Lo:
YOGA VOOR BEGINNERS (org.Sporta)

• 22u. idem
YOGA VOOR GEVoROERnF.N

J..'OENSDAG 10 MAART:
+ 19.30u. Rusthuis "Remy" Vesali

usstraat. samenkomst voor:
SCHAATSEN (org. Sporta)

• 20u. Elcker-Ik. Blijde Inkomst
straat 115:
FILM "Les 400 Coups" van Fr.
Truffaut (org. Werker. Bijzon-
dere Jeugdzorg)

• 20.30u. Grote Aula:
TONEEL "Misdaad" door Werktea
ter Amsterdam (org. Historie)

• 2o.30u. "Windekind~. Schapen-
straat 100:
ARATE (org. Sporta)

• 20.30u, Huis der Rechten. Ko-
ning Albertlaan 40:
CELLE KRAKKEI3AAS

TJO.VDERDAG 1.1 MAART:
• 18u. Stedelijk Zwembad. Hop,e-

schoolplein:
nlFMMEN (org. Sporta)

• 20u. CF.~CLE:
KARNAVALFUIF (orr. Politika)

• 20u. Asle verdiep. Nieuwbouw
L ~ \-I. Blijde Inkomstslr. 21:
TONFEL: ~Oo handen van Euri-
dico" (org. L ~ \-1)

STUOIO:14 -18 u.:Peur sur la ville
20.15w.:Ookter pulder zaait

papavers
16.15 - 22.15u.:Ou bout des

levres

24u.:Women in love.
FORUM: 14u. - 2o.30u. :Le superbe ot

son chien.
23U.:Ontrouwe peesjes

LOVANIUM.:Vr-Oo 14-16.15-18.30-20:
Pinocchio (Walt Disney)
22.45: They shoot Harses.
don't thoy?

REX: 14 - 20.30: On a retrouvé la
7ème Compagnie!

VITA: 19.45 - 22 - 24.15: A Genius
Two Partners end a Oupe

EOEN: 14.15 - 20.15: Now •..They
callo me ...Bruce Loe
22.30: Cemostino. meid voor
alle werk.


