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EDITORIAAL

Voel je ook de hitte stijgen?
ee, ja, niet oMWille van het

!Jeel' ...
De S"ann inp •.•
De Feestweek is in aantocht! 110(1
zes keren slapen en het is zover!
15 roart •..

SoMmi~en van onze lezers zien het
eigenlijk allemaal nop niet zo
zitten. Die fét1stlJeek !Jel, 't is
irnere een verjaardag. :taal' dat:
"al.t ernacie " en dat "onderoiie",

, t 1o anders si
tic .rt, S Zaa t zo,
als op het onde

ahade .

el : "a l.te ma-
het feest,

i.is.

de 3tudenten zeI: ~1ar een feest
op, zonder el' aZ te veel ton
niet te zeggen: (lden) akademische
overheir !Jij te halen. nat Ln:!
niet zcagan da! de~e overheiè
hel-emaal: huiten snel oordt: nn-
zet. D.Mr komt dan het onèe"'nJij
op (.~eproppen. naar bui ten ui t
laat deze akad.ni.sclte overhei-d
uitschijnen dat onde1'!Jijs voor
de 100ief belangrijk is (12 eM-
doktoraten "!Jaa!"Mee de K.U.Leu-
ven hul-do ui l: brenoen aan ... "; j
rr.aar als je de in terr.e keuyen na-
gaat, en de verslagen van fakul-
taire onde~ijsy:onMissies, van
fakulteitsraden, van akademi»
eche roden over oYld/!"r:Jijs na-
leest, ga je je toch vro~en stel-
len over de enlst !Jaarmee dit
aspekt aan de KUl, behandeld
vor+t : de l-:',ide~ls!Je(1 die Ie tuden-:
ten) voors te Hen /'10eten afleggen
01'1 besproken te oorden, laat
8 taan om (joeCYeJ.:eurd te oorden.
En !Jaar er dan blijkhaar het
over geboomd oordt: zijn de [or-:
mele aspekten: statuten, regle-
menten, die het boeltje zo sta-
tisch raken, !Jaar onderoi ie toch
een dinamisch proces moet zijn.
Dàt: zal o.m. naar voor komen in
de ueek,
In deze !Jeek willen !Je echter ook
aantonen dat het anders kdn, zo-
IJSl in teorie dls in proktijk: !Je
willen de aandacht tJestigen op fa-
kul.tai re of individuele initia-
tieven die een andere (i.e. alter--
natieve) onderwijspolitiek volgen.

!>it alles lJOl'dt hst thera van de
feestweek. Haal' ook het onder-:
!Jerp van de volgende VETO, die in-
tegraal zal gewijd zijn aan uni-
versitair onde'l"lJijs, aan de rol
~ de ve teneahap in de samenle-
ving.
Dus: lJeer een VETO voor jou!

I

Een r,root p,edeelte van ons leven
brenr,en wij door in de school.
De school kent een hiërarchische
struktuur. In de basisschool of
lar,ere school krijgt iedereen
"flelijk" onderwijs. Daarna ech-
ter mogen de "intellir,enten"
naar de hunaniora. de "minder-
intellipenten" naar de technische
of beroepsschool.
Eenzelfde differentiatie r,e-
beurt er na het secundair
onderwijs : sommigen kunnen
naar de universitait. anderen
naar het ~l~n. en weer anderen
worden inr,aschakeld in het pro-
duk t1eproces.
Op deze manier gebeurt er in het
onderwij s een different1atie. _die
achteraf oepalënd is voor het 'loon
dat wij ontvangen. Ook is dit
bepalend voor je status. zowel
recht~treeks (hoger diploma.
meer waardering.lals onrecht-
streeks (hoger diplOMa. hoger
loon 1•
Oe selektie in het onnerwijs. die
aan de basis ligt van de diffe-
rentiatie. gebeurt meestal I

aan dB hand van 2 criteria
1. Schoolse kennis
2. Intellinentie
at deze 2 criteria niet onaf-

hankelijk zijn. weten we alle-
naaI. ~Rar wat zij juist inhou-
den is niet steeds zo duidelijk.
O~arom zullen wij er even nader
op in~aan.

Dit is de kennis die je op
school opdoet. of de kennis die
je na één jaar onderwijs moet
bezitten om te worden toef.elaten
tot de volgende klas.
neze kennis is natuurlijk af-
hankelijk van de intelligentie.

ar ook van de manier van on-
derwijzen. Hierdoor hebben 2
kinderen. met dezelfde intelli-
rentieniet dezelfde kansen in
ne school.
Ons onderwijs is hoofdzakelijk
verbaal. Kennisoverdracht ge-
beurt door vertellen en luisteren,
lezen en ber.rijpen. vrapen en
antwoorden ••••• Alles wordt uit-
pedrukt in woorden. de taal is het
voornaamste leermiddel.
Deze manier van onderwijzen geeft.
van in het begin. een nadeel aan
kinderen uit de lagere sociale
klasse, omdat in deze bevolkings-
groep de taal op een andere ma-
nier gebruikt wordt dan in de
middenklasse. of door de burr,e-
rij.
en eerste handicap voor de kin-

deren uit de lagere sociale klas-
se is het dialekt : in ter,enstel-
ling tot ve~ burgerij- en midden-

klas-gezinnen. wordt er in de
arbeidersgezinnen hoofdzakelijk
dialekt gesproken. De zchool
hanteert het A.B.N. als de enige
taal. Hierdoor hebben de dialekt-
sprekende kinderen van in het be-
r,in een achterstand.
Een tweede moeilijkheid is dat in
de arheidersgezinnen minder gespro-
ken wordt dan in de andere gezin-
nen. Deze Mensen uiten zich vaak
door middel van één woord. een
kort hevel. enkele losstaande
woorden •••••
In de "hogere" klasse daarente-
gen worden de meeste Ledachten
geforMuleerd in een zin. wordt
elk woord ingekleed in een kon-
tekst._... __
00 school nu gebrui~t dezlfde taa_
als de hor,ere klasse. Daardoor
kan het taalarme kind niet altijd
volren wat er gezegd wordt. kan
dit kind ook moeilijk iets vra-
g~n ••••• Weerom heeft dit kind
van in het begin een achterstand
opgelopen. een achterstand die
altijd vergroot.

Een andere moeilijkheid aangaan-
de de schoolse kennis is de in-
houd die in het onderwijs wordt
overgebracht.
ne inhoud van ons onderwijs sluit
beter aan bij de leef"Jereld van
het middenklaskind. of het
burgerskind. dan bij de leefwe-
reld van het arbeiderskind. Daar-
door staat de school verder van
thuis. moet het kind dingen leren
waarover het nog nooit hoorde.
dingen die het nog nooit zap,.
Zelfs nu er in elk Eezin een
TV aanwezig is. is dit pro-
bleeM nog niet opr,elost.
Er is een tekort aan stimu-
latie in de arbeidersgezinnen
voor de kinderen : er zijn geen
of weinig boeken. en de kinderen
worden ook niet aangespoord om
naar de hibliotheek te gaan.
De moeders hebben minder tijd
OM zich met hun kinderen bezig
te houden. en hebben dikwijls
zelf niet de kennis om hun kinde-
ren te helpen bij hun huiswerk.
Wanneer de TV wordt aangezet
verkiezen zij. moegewerkt. een
ontspanningsprogramma boven een
dokumentaire .••••
noor al oeze dingen missen de
kinderen de stimulans om te leren.
missen zij ook voor een groot
deel de "algemene ontwikkeling"
die leeftijdsgenoten uit de andere
milieu's wel hebben. En daar-
door hebben zij weerom een ach-
terstand van in het begin.
Om deze. en om andere redenen.
kunnen kinderen uit de lagere
sociale klasse. onafy.ezien van

de intelligentie. moeilijker
volgen op school.

De tweede selektiefactor van ons
onderwijs is. zoals wij reeds
zeiden. de intelligentie.
Irrmers wij worden allen ref',elma-
tig getest in onze schoolse
carrière. en op basis van deze
testuitslagen worden wij aangera-
den bepaalde studieriChtingen wel
of niet te volgen. Maar wat is
nu eigenlijk intelligentie?

tJel'VO19 p. 3

Leg dit zo vlug mogelijk goed
aan mekaar.

BeantlJool'd de anderetaande vragB7l
zo kort en naUlJkeurig mogelijk :
-Waa'i'om is het over het algeMgen
beter geld aan een liefdadigheids-
instelling te geven dan aan een
bedelaar op stnaat??
-Waarom MOeten de beamen VOOl"

openstaande plaatsen in de Minis-
tel'ies gekozen 1JOl'd8n volgens
de uits lag van eXal'lens ?
-Waarom moetB7l mensen belastin-
gen betal871 ?
-Geef drie redenen lJaQ1'om ie~
die e871 ernstig misdrijf begaat,
gestm[t moet oorden ?
(uit Collectieve Intelligentietest
voor 11- tot 15-jarioen)

ttoem de belangl'ijkste haven van
ons land.
Wie ontdekte Amorika ?
WanMer uordt: het feest van de
arbeid gevierd ?
Wat betekent B.R.T. ?
Wat is ongeveer de afstand tus-
sen Brueeel. 871 Oost871ds ?
Waaruit lJOl'dt tel'pentijn gtlt"rok-
ken?
Wat is tien hypothstIk ?
Wie ontdBktB de auidpool ?
(uit Wechsler intelligence Boats
for chi/ldren, aanpassing voor
Vlaamse kindel'en.)

Zie jij nog ver~chil tussen kennis
en intelligentie ????

1



HEVERLEE UIT DE KOU ?•

Sinds de problematiek rond
enkele universitaire loka-
len in Heverlee, die in
principe voor sociokulturele
studentenaktiviteiten be-
stemd waren, in Veto 13 naar
voren gebracht werd, zijn er
alweer heel wat besprekingen
geweest, vooral rond de ka-
fet.ria van kampus Arenberg
3.

Begin februari werd er zo.ls
ge.eld een petitie verspreid
Het resultaat van deze peti-
tie toonde overduidelijk aan
dat de problematiek niet uit
de lucht gegrepen was ;
liefst 955 personen onderte-
kenden de tekst die stelde
dat de nieuwe kafetaria niet
aan de noden voldoet en die
een kompromisvoorstel bevat-
te. Ook het feit dat de
handtekeningen uit uiteenlo-
pende studierichtingen kwa-.
men, illustreert het alge-
meen misnoegen. Even enke-
le cijfers : van de 955
handtekeningen waren er 42
van AWP-leden, en 913 van
studenten, aldus verspreid
over de fakulteiten
wetenschappen

wiskunde
natuurkunde
scheikunde
andere

ingenieurs
landbouw
ILO

266
51
119
33

278
89
50
27

betrokken dekanen, Mariëns
van de wetenschappen en De
Meester van de ingenieurs.
Van studentenzijde werd
erop aangedrongen een stu-
dent aan dit overleg te
laten deelnemen, wat grif
werd toegestaan.

Niet dat dit overleg veel
opleverde. De dekanen
"begrepen" de eisen ge-
steld door de studenten,
maar De Meester kon onmo-
gelijk ingaan op het voor-
stel om terug minstens de
helft van het betrokken
lokaal full-time ter be-
schikking te stellen als
kafetaria ; wel zouden de
studenten er tijdens de
middaguren mogen zitten en
zouden ze nog enkele ande-
re lokalen op onmogelijke
plaatsen her en der ver-
spreid, ter beschikking
krijgen.

o o

worden door een reeks kleine
kotjes. Bovendien zou der-
gelijke toegeving een seri-
euze stap achteruit beteke-
nen in de sociale evolutie.
Als je even gaat kijken aan
nieuwe instellingen zoals
KULAK of LUC, dan zul je
daar steeds een forum, een
centrale ontmoetingsruimte
vinden, waar iedereen toe-
gang heeft en vrienden kan
ontmoeten.

Vanuit VTK-zijde moest een
meer genuanceerd standpunt
ingenomen worden. De oude
kafetariaruimte zou volgens
de lopende plannen toegewe-
zen worden aan het kandida-
tuurcentrum, waar men al ja-
ren een nieuw onderwijspro-
jekt probeert uit te bouwen,
dat, omwille van zijn grote
didaktische waarde, door de
VTK-delegatie op de fakul-
teitsraad van de toegepaste

o o

Ondertussen was na moeilijke
besprekingen aan de hand van
de plannen van de betrokken
lokalen een tussenoplossing
naar voren gekomen, die de
oude kafetaria (415 vierkan-
te meter) opdeelde in 2 se-
minarielokalen, 4 burelen en
een kafetaria ; de ruimte
die voor de kafetaria dan
overbleef was zowat het ab-
solute minimum dat de stu-
denten nog konden aanvaar-
den. Deze oplossing werd
echter door prof De Greve,
promotor van het kandida-
tuurcentrum, bulderend ge-
kelderd ; hij kon zich niet
akkoord verklaren met om het
even welke oplossing die hem
één vierkante meter minder
ruimte zou geven. Hierbij
geldt wel de overweging dat
oorspronkelijk het ILO de
betrokken ruimte zou innemen
maar dat prof De Greve het
Ie verdiep vrijwillig met
het 1LO geruild heeft, omdat
massage-oefeningen bezwaar-
lijk kunnen doorgaan in de
gelijkvloerse ruimte waar de
talrijke voorbijgangers on-
gehinderd binnenkijken.

Met een afgesprongen overleg
werd dan door de betrokken
dekanen en studenten de vol-
gende voorlopige overeen-
komst ondertekend:

I) voorlopige tussenoplos-
sing : de nieuwe (te kleine)
kafe taria blij ft behouden, -
bovendien staat de oude ka-
fetaria 's middags ter be-
schikking van de studenten
en mag het vensterloze lo-
kaal 01.73 in C200G tijde-
lijk gebruikt worden tijdens
"springuren" .

2) in de tekenzalen van de
ingenieurs komen drankauto-
maten

3) voor I april moet aan de
studenten een nieuw voorstel
voor een ruime en centraal
gelegen kafetaria voorgelegd
worden; ondertussen mogen
aan de betrokken gebouwen
geen verbouwingen doorge-
voerd worden.

Jaak Palmans
(Wina)

Deze petitie werd op 16 fe-
bruari overhandigd aan
vice-rektor De Bock van Po-
sitieve Wetenschappen die
ze nog diezelfde namiddag
diende voor te leggen op
het Bureau van de Akademi-
sche Raad. Het resultaat
hiervan was een lichte ver-
bazing bij de akademische
overheid over het grote
aantal ondertekenaars en
een nota aan Itterbeke, di-
rekteur van het planbureau,
om de zaak opnieuw te on-
derzoeken. Aan Lyagre,
groepsbeheerder positieve
en humane wetenschappen,
werd de opdracht gegeven
overleg te plegen met de

Tegen deze oplossing van de
"verspreide kafetaria's"
werd van Wina-zijde heftig
geprotesteerd vanuit de op-
tiek dat één centrale ont-
moetingsruimte een essentië-
le noodzaak is ; funkties
als algemene ontmoetings-
ruimte, verzamelplaats voor
aktiviteiten, mobilisatie-
ruimte voor politieke ge-
beurtenissen, kieslokaal
voor presesverkiezingen e.d.
kunnen onmogelijk vervuld

wetenschappen steeds ge-
steund werd. Vanuit deze
optiek moet men de oplossing
van de verspreide kafetaria
wel aanvaarden, vermits deze
alleszins beter is dan de
huidige situatie ; wel kan
men dan de noodzaak van de
inplanting van het ILO op
het Ie erdiep van datzelf-
de gebouw in vraag stellen.
Dit laatste wordt nu ern-
stig onderzocht.

SPECIAAL VOOR
ONZE ABONNEES--- - .,

EXPRES
SPOEDBESTELlIH~~ ,

We ~jgen nog ~eg~g bezoek
van lezvu. cüe hun. nwmr~ Met
aange~egen hebben.
No. een ho.l6 [aan: hebben we. zo on-
geve~ on.dek.t l.IWVl de 6ou.ten en
mi..6vvu.tanden. zU;ten.
1. Zoal4 ~e~ gezegd ln VETO 6

kon lezen, vvu.cfUjnt cLU
blad 20 k~en Ujde.n6 het o.ko.de-
m<.ejaM, en d~ MU elke week.
Zoal..6 de planyûng nu ge.mo.a.k.t.u,
zal VETO elke week van ~ uit-
komen, ln o.pttil. helemo.o.l Met
(wege.n6 P~vo.ko.nUe en gedeel-
teli.jke exo.men.6ln een aan.to.l 60.-
kuUUten) i bUj6t nog nwmr~ 20
ov~ cüe )'.end 1 me-<. zal vvu.cfUj-

nen. Incüen deze pto.nrUng zou ge-
W-i.jz-i.gd woMen, Wen we U cLU op
Ujd weten. O~~?
2. Het IIp.i.jt On.6eno~ al4 lezvu.,

cüe On.6hun jlÛ6t o.dltu hebben
opgegeven, toch hun nwmt~ Met
~jd ~jgen. W~j vvu.~en
nochtanll aan AL onze o.bonneu i het
moet dan ~gen.6 een Illo~cüghUd
van de peilt z-i.jn al4 je je numm~
n.i.e..t 0n.tvang.t , unaIUl.aJt w.<.j UÁ..teJl-
aaM wUrUg aan kunnen doen. MaM
- al ~ het geen ~e..tüge opi.oll-
Illng - je kunt Ilteed.ó een nwmr~
komen vMgen op de BogaaMen.6~.
3 06 H.Geu.tll~. 90.

de ~edo.ktie

Ill~l)l'I,'rIE

180l~
Y.rinaraad
Y.ul.tuurraad
Social.e raad
Sportraad
Lay-out

(ADVE"TENTIE)



vervol.g van p , 1

de Intelligente school

2. INTELLIGENTIE

WECHSLER (auteur V8n verschil-
lende veel eebruikte intelligentie-
tests) omschrijft intelligentie
8ls volgt : Intelligentie is de
globate of samengestelde vaardig-
heid van het individu om daelqe-
richt: te handelen, zinool te
denken en op een efficiiJnte ma-
nier met zijn omgeving om te gaan.
Deze intelliyentie is men g88n me-
ten door middel van intelligentie-
tests. Hierachter steekt de idee
dat deze intelligentie vrij
konstant is. anders is het immers
nutteloos te eaan meten en hierop
prognoses te doen. en de idee d8t
intelligentie op een bep8alde
~nier tot uiting komt.
M8ar ook hier weer vinden we enke-
le problemen :
De eerste problemen lopen vrij ge-
lijk met de problemen aanga8nde
schoolse kennis.
Dok hier weer vinden wij het pro-
bleem V8n de verbaliteit van de
intelligentietest: de meeste
tests zijn inderdaad louter ver-
b88l opgesteld. Da8rn8ast zijn
er wel enkele niet verbale.
eestal echter maakt men eehruik

van de verbale tests. zod8t hier
eenzelfde probleem opduikt als
aang88nde de schoolse kennis.
Dok het tweede probleem is vrij
gelijklopend : Oe inhoud V8n
de intelligentietests. Ik ga hier
niet verder op in. omdat dit
reeds voldoende beschreven werd
bij de "schoolse kennis". en
oMdat dit wel zal blijken uit
de voorbeelden. die allen afkom-
stig zijn uit intelligentie-
tests.
Een derde probleem in verband
met de intellip,entie is de kon-
stantie. Uit onderzoeken is inder-
n88d gebleken dat de intelligentie
niet zo konstant is als men ver-
onderstelde. E~n van de ~est
frapp8nte onderzoeken is het zo-
gen8amde "tweelingenonderzoek".
Het is namelijk zo d8t dit een
eni~e mogelijkheid biedt om te
onderzoeken in hoeverre het milieu
invloed heeft op de intelligentie.
E~neilge tweelingen hebben namelijk
dezelfde genetische bepa81dheid.

Dm nu te onderzoeken in hoeverre
de intelligentie medebepaald.
heeft men in Anerik8 alle één-
eilge tweelinpen. die om een of
andere reden vÓÓr hun tweede
verjaardag in verschillende ge-
zinnen terecht kwamen. onderzocht.
Er werden vrij grote verschillen
in IQ gevonden tussen deze twee-
lingkinderen die in een verschil-
lende mçlieu opgroeiden.
Hieruit bli1kt dus dat 2 personen
met dezelfde erfelijkheid niet
noodzakelijkhetzelfde IQ hebben:
Het milieu heeft wel degelijk
invloed op de tot stand koming
van het IQ.
Er werden meerdere onderzoeken
gedaan aanyaande dit probleem.
Uit sommige van deze onderzoe-
ken blijkt dat de intelligentie
vooral in de eerste levensja-
ren belnvloedbaar is. Fn juist
in deze periode spelen de
verschillen tussen de klassen
zo'n grote rol. omdat dan
de opvoedine nog grotendeels
in het gezin gebeurt!
Waarheen moeten IJ1ij met ons
ondertJijs ???
Op een dergelijke vraap, weet
ik niet zomaar een paskl~ar
antwoord. En de meesten weten
dit niet.
Maar toch moeten wij ons bezin-
nen over dit probleem. over
het hele onderwijssysteem.
Over dit probleem is 81 veel
yesproken. Er bestaan hierover
enkele goede boeken. zoals
I.ILLICH.Dntscholing van de
faatschappij. Of zoals het
boek van FREIRE. Pedagogie
van de onderdrukten.
Deze boeken zijn zeker het
lezen w8ard.
Ook in de week van 1S maart
zullen wij verder ingaan op
deze problematiek. Over deze
week lees je verder in Veto
nog wel meer. ~
Ook voor jou is het beI8ny.-
rijk eens n8 te denken over
onderwijs. het onderwijssysteem.
en voor8l over de onderwijspro-
lematiek! !I

Stel dat ik U een auto aanbood voor 50.000 fr, en ik beueerde da
deze auto in "uitstekende staat" !Jas, I'IClllr ik !Jeigarde om er U
een blik op te laten slaan. Zou U hem kopen?
Stel dat ik aanbood UIJ kinderen voor 50.000 fr loeisch denken'te
leren. Als ik dat kon, zou het een redelijke pJ>ija zijn. ttaa» zou
(J op dit voorstel in(laan, als ik U niet iets duidslijker vertelde
LltIt ik hoopte te bereiken en hoe mijn resultaat te meten zou aijn ?
Ik hoop van niet I
In /len bepaal-d opzicht komt de onden.>ijsgevende tot een overeen-
komst met zijn Leerlingen. De leerlingen zijn bereid een bepaalde
hoeveelheid eneraie en eventueel een hoeveelheid geld te besteden
om in ruil daarvoor zekere vaardigheden en kennis op te doen.
laar meestal. rJOrdt er van hen veroacht: dat zij betalen voor iets
dat niet zorgvuldig vaetçee tel-d en omschreven is. Zij rrrJeten een
produkt slikken dat zij niet mogen zien, en dat slechts vaag is
aartg6geven.
Is h4t t.lD.I"mtttlOOM dat !Jij nog tmepgie en geld besteden, aLs wij
niet mogen !Jeten !Jat IJ1ij 61'0001' terugkJ>ijgen ?
Is het veranteoord dat !Jij energie en geld besteden, als !Jij niet
rrrJ(jenmeebeslissen OVer !Jat !Jij ervoor kM.jgen ?
Is het V8ranWOOl'd dat !Jij nog langer energie en geld besteden,
als IJ1ij no(/ eteede als onmondig, niet: in staat om mee te praten,
worden beschouwd door de onderlJ1ijsgevenden ????

DE AKTIVITEITEN VAN DE KRINGRAAD

Met de Akademische Raad van
23 februari voor de deur was
de agenda van de Kringraad
van 20 februari overvol.

Parallel met de Kringraad
werkt momenteel een vergade-
ring van de mensen die in de
onderscheiden kringen met de
onderwijsproblematiek bezig
zijn; in wekelijkse verga-
deringen proberen ze enkele
initiatieven rond onderwijs
uit te werken voor de alter-
natieve feestweek van de ASR
half maart. De stand van
zaken en de te volgen rich-
ting werden besproken.

Vervolgens werden 3 belang-
rijke agendapunten van de
akademische raad onder de
loepe genomen: examenregle-
ment, een nieuwe CAO voor
het WP en de beleidsstruktu-
ren van de KUL.

I) Examenreglement:

Hierbij werd een grondige
diskussie gehouden in ver-
band met prioriteiten en mo-
tivaties van de voorstellen
die door de studenten op de
kommissie Janssens naar vo-
ren gebracht zijn. Bet re-
sultaat van deze besprekin-
gen vindt je elders in dit
nummer, waar de voornaamste
wijzigingen bondig zijn sa-
mengevat. Vooral aan het
behoud van een externe be-
roepsprocedure (buiten de
fakulteit, dus langs Servot-
te) werd veel belang ge-
hecht; nochtans zul je in
het nieuwe reglement vinden
dat dit wat gehavend uit de
bus gekomen is. Dit vindt
zijn oorzaak in de gedeel-
telijke onwettelijkheid van
dergelijke procedure. Vol-
gens de wet moet de examen-
kommissie autonoom kunnen
beslissen bij een delibera-
tie ; zelfs de rektor mag
geen van haar beslissingen
wijzigen. Het heeft ook
nog iets te maken met schei-
ding der machten, maar dat
versta ik niet goed.

2) Nieuwe CAO :

Het WP is op de proppen ge-
komen met een nieuwe kollek-
tieve arbeidsovereenkomst en
heeft de studentendelegatie
gevraagd haar voorstel te
steunen. Maar in hoeverre
kunnen wij als studenten ak-
koord gaan met een voorstel
dat de assistenten 2/3 van
hun tijd 20U laten best@d@n
aan voorbereiding van hun
doktoraatstesis en slechts
1/3 aan didaktische begelei-
ding van studenten en logis-
tieke opdrachten? Boven-
dien was er in het verleden
zelden sprake van ~olidari-

teit van de WP-delegatie met
de studenten. Besloten werd
de zaak wat grondiger te be-
spreken met het buro en be-
paalde garanties te vragen
i.v.m. de verdere houding
van de WP-delegatie.

3) Beleidsstrukturen :

Ja, je leest het goed I De
Akademische Raad gaat zich
bezinnen over de be leids-
strukturen van de KULeuven,
en nog wel naar aanleiding
van een opmerking van de
studentendelegatie I Dit is
natuurlijk een buitenkans
die we niet zomaar mogen la-
ten voorbijgaan. Want er
rijzen nogal wat vraagtekens
als je het beleid op het
hoogste niveau bekijkt. Je
hebt daar ene akademische
raad en ene raad van beheer.
De bevoegdheden van deze 2
raden lopen nogal troebel
door elkaar, zeker wat be-
noemingen betreft. Voor
Piet De Somer maakt dit na-
tuurlijk niet zoveel ver-
schil uit, want hij zit bei-
de raden voor, maar voor de
studenten staan de zaken an-
ders. De enige wettig er-
kende raad is de raad van
beheer, en daArin zitten
géén studenten.

Tot zover de akademische
raad ; nog enkele andere
punten:

- aangezien de problemat1ek
rond de kafetaria van kampus
Arenberg 3 (zie elders in
dit nummer) reeds langs an-
dere kanalen met de akade-
mische overheid besproken
werd, werd een diskussie
dienaangaande achterwege ge-
laten.

- het vervolg van de voor-
stelling van de kringen werd
verdaagd.

- laatste agendapunt: hoe
staat het met de plaatsing
van de afgestudeerden in de
verschillende richtingen?
De diskussie rond eventuele
gemeenschappelijke initia-
tieven is echter nog niet
afgelopen, zodat we je daar
later nog wel van op de
hoogte brengen.
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DEBAT OVER DE BUITENLANDSE

POLITIEK VAN CHINADit artik.t i. ingeacmden. De redaktie vond het nodig dit
bi publi~~ aang.ai.n deze problematiek een groot deel
t)Qn de pJOO~i.v.n in Leuven bezighoudt. Het publiceren
betekent NIET dat a.. redaktie zich l)()lledig achter deze
standpunten schaart;

~~ HET STANDPUNT VAN

In dit artikel geven we slechts :;: In 1871 betekende de "Ormlune
de globale standpunten van beide ;;;van Parijs dat de arbeiders voor
verenigingen weer. zoals die naar ~ het eerst in de geschiedenis aan
voor kwamen in de lange inleiden- :::de macht kwamen en effektief de
de speeches van beide debatteurs. ~ diktatuur van het proletariaat in-

Informatie over de twistpunten :;:voerden.
die in het verder debat aan bod ::: Oe kommune van Parijs werd bloe-
kwamen kan elke geinteresseerde ~ dig neergeslagen. Sindsdien hebben
in overvloede vinden in publika- 8 Marx.Engels. Lenin. Stalin en Mao
ties van de betrokken verenigingenl~ de lessen getrokken uit 100 jaren

8 klassenstrijd in de wereld.
~ Onder leiding van Lenin heeft
8 het Russische volk het tsarisme
~ in Rusland omvergeworpen en Rus-

Oe zes basisstandpunten van de Vanaf 1971 is er t.g.v. de kul- ~ land tot het eerste socialistisch
RAL inverband met de buitenlandse turele revolutie een ormlekeer ken- :;:land in de wereld gemaakt. Stalin
politiek van China zoals ze tijdens baar. Oe rechtse stroming die over-~ heeft in Rusland de diktatuur van
het debat naar voor kwamen zijn weegt wil de invloed van de sowjet-~ het proletariaat gevestigd. maar
samengevat de volgende : Unie bestrijden en een akkoord :::werd gekonfronteerd met het pro-

1.Zowel China als Rusland voe- aangaan met het Amerikaanse impe- ::;bleem van de wijze waarop in een
ren een buitenlandse politiek die rialisme. Voorbeelden hiervan zijn 8 socialistisch land de revolutie
de klassenstrijd van de volkeren de steun van China aan West-Paki- ~:moet verdergezet worden.
ondergeschikt maakt aan die bui- stan in de Beng Ie Oesh-affaire. :::; Reeds tijdens het leven van
tenlandse politiek en dit door het niet-steunen door China van ~~ Stalin leidden de ideologische 0-

het toepassen van het principe een revolutionaire boerenbeweging ;:::verblijfselen van het kapitalisme
van de vreedzame koäxistentie in Ceylon. steun aan de Sjah van :~naar een burokratische lijn bij
met de kapitalistische landen. Perziä en Angola. China zou daar :::een aantal verantwoordelijken van

2 ..De. analyse ( van Cnina en de reaktie ondp.rsteunrjhebbp.n .door :::de bolsjewistische partij die
van AMAOA) over een dreigende de inmenging van de Sowjet-Unie :::een hoge dunk van zichzelf gekre-
wereldoorlog is een verkeerde te veroordelen en door het MPLA ;::gen hadden omwille van de anorrre
analyse van de huidige wereld- niet als de enige echte bevrijdings-8suksessen die het socialisme ver-
situatie. Centraal staat op dit beweging te erkennen boven FNLA ~wezenlijkt had; ze waren zelfvol-
ogenblik de opgang van de revo- en Unita. :;:deen en lieten de proletarische
lutie. ;:;moraal en proletarische eenvoud

3. Dit betekent dan ook dat de :;:varen. Ze verhieven zich politiek
taak van een revolutionaire orga- ;:;enideologisch boven de massa's.
nisatie erin bestaat de eigen bur- • ~Oit heeft in de Sowjet-Unie geleid
gerij te verzwakken. :;:tot de vorming van een burgerlij-

4. Oe mao-stalinistische orga- :::keklasse ( de revisionisten) die
nisaties die klakkeloos de buiten- ;:;totdoel had de diktatuur van het
landse politiek van China volgen ~proletariaat af te schaffen en te
lopen het gevaar een reaktionaire ~ :;:vervangen door een diktatuur van
politiek te voeren. Voorbeelden
hiervan zijn hun stellingen i.v.m.
Angola. de dreigende wereldoorlog
en de Europese eenheid.

5. Sedert de helft van 1975 is
er een wending in de politieke lijn
van AMAOA. Deze wending in de po-
litieke lijn van AMAOA bestaat in
een afstermlen op de buitenlandse
politiek van China hetgeen een ver-
rechtsing van de politieke lijn
betekent.

6. Een kritische marxistische
analyse van de wereldsituatie be-
staat in het versterken van de
socialistische landen. oftewel de
zogenaamde arbeidersstaten. tegen
het imperialisme en dit zonder af-
hankelijk te worden van de buiten-
landse politiek van die landen.

Op 19 februari woonden in Alma
11 meer dan 500 geinteresseerden
het debat bij dat tussen RAL en
AMAOA gehouden werd over de bui-
tenlandse politiek van China.

Ter gelegeheid daarvan publi-
ceren we een artikel over deze
politieke kwestie die sinds ge-
ruime tijd voor heel wat mensen
stof tot diskussie levert.

HET STANDPUNT VAN DE RAL

DE BUITENLANDSE

STEUNT OP EEN KLARE

DE

CHINA EN AMADA

de burgerij. Hun doel was de staat
niet meer in dienst te stellen van
de werkende bevolking maar van
henzelf. Oe proletarische macht
van de bolsjewistische partij
onder Stalin was echter een ves-
ting die de nieuwe kapitalisten
nooit konden omverwerpen.

Na de dood van Stalin is deze
klasse er echter in geslaagd haar
doel te bereiken en het kapitalis-
me in de Sowjet-Unie te herstellen.
Oe staatsgreep van Kroetsjev in
1956 ter gelegenheid van een
bijeenkomst van het centraal komi-
tee van de Russische kOrmlunistische
partij waarbij hij het Kremlin
door de tanks van een bevriend
generaal liet omsingelen was het
keerpunt van deze ontwikkeling.

Uit deze negatieve ervaring.
deze nieuwe nederlaag van het so-
cialisme. heeft China de lessen
getrokken en voert de Chinese
kommunistische partij strijd tegen
alle afwijkingen van de socialis-
tisch we~. Oe kulturele revolutie
is hiervan het-duidelijkste-voor-
beeld.

Dit betekent dat het socialis-
me in China het gevolg is van de
arbeiderstrijd in de hele wereld.
zoals de politiek van China. in
het kader van het proletarisch in-
ternationalisme. gericht is op de
arbeidersklasse overal ter wereld.
Oe politiek die de Chinezen voeren
is gebaseerd op een wetenschappe-
lijke analyse die erop gericht is
in ieder land afzonderlijk en in
de hele wereld het proletariaat
naar de zege te voeren.

POLITIEK VAN CHINA

ANALYSE VAN

WERELDSITUATIE
Oe politieke konklusie die de

RAL uit dit alles trekt : ::: Sinds 190U kent de wereld de
1. Oipolomatieke betrekkingen ~periode van de revolutie en van

van een socialistisch land met ~het imperialisme. Dit betekent
niet-socialistische landen zijn 8dat er zich op wereldvlak 4 te-
normaal • maar ze mogen de belan- ;:;genstellingen aftekenen :
gen van de arbeidersklasse in dit. 8 1. Oe tegenstelling tussen so-
land niet schaden. ~cialistische landen en imperialis-

2. Oe buitenlandse politiek van 8tische landen.
de Sowjet-Unie is kontra-revoluti- ~ 2. Oe tegenstelling tussen de
onair en gericht op eigen belang. ;:;:verschillende imperialistische l.en-
maar dat neemt niet weg dat Rusland:;:den.
tot nog toe aan de goede kant stond;:; Het imperialisme ken irmlers

Wat betreft China inderscheidt in de strijd tegen het imperialis- :;:een ongelijkmatige ontwikkeling.
de RAL drie periodes i. v.m. de me. Waakzaamheid is echter geboden. :::Eerst had Engeland een wereldhege-
buitenlandse politiek. 3. Wat de konklusies van de ::::monie.Het engelse systeem werd

In de eerste fase na de revolu- maoisten in Belgiä betreft : ::::door die monopoliepositie para-
tie zwoer China bij het stalinis- a) zolang het kapitalisme ~~siatair. stagneerde. verrotte.
tische principe van de vreedzame bestaat is er gevaar voor oorlog. :::;stierf af terwijl in andere ï en-
koëxistentie en de eenheid met de maar die kwestie is nu niet ektu- ::::den de kapitalistische ontwikkeling
Sowjet-Unie. eel. Oe opgang van de revolution- ~noodgedwongen energiek vooruitging.

aire krachten staat nu centraal. ~Andere imperialistische krachten
Vanaf de helft van de 60'er zie maar naar Portugal. Spanje. ~doken op en vielen de positie van Deze tegenstellingen hebben de

jaren. na de breuk tussen de So- Italiä •.. Oe imperialisten hebben ;:;Engeland aan. Oe krachtsverhoudingen wereld van vandaag verdeeld in vier
wjet-Unie en China t .g.v. het te- nu niet de handen vrij voor oorlog :::veranderden. Twwe wereldoorlogen blokken:
rugtrekken van de Russische tech- Oe burgerij in de kapitalistische ::;maakten van Amerika de grootste 1. de socialistische landen
rucf , valt er een verlinksing waar landen moet verzwakt worden. Op :;:imperialistische mogendheid. China. Albaniä. Noord-Korea. Noord-
te nemen. In Z.O.-Azië levert China Europees vlak is er geen fundamen- ~ Het herstel van het kapitalisme Vietnam.
effektieve steun aan de bevrijdings- tele tegenstelling tussen het Ame- :;:in Rusland. het "socialistisch" 2. de twee supermachten Rusland
bewegingen en verder werpt China rikaanse en Europese imperialisme. :::masker ervan en de zware slagen
,ZiCh op tot de spreekbuis van de Ze moeten b~ien bestreden worden. ;:;die het Amerikaanse perialisme
derde wereld. ~_ .', _':- "

toegediend kreeg. brachten een
tweede supermacht in konkurrentie.
Oe wereldsituatie wordt heden ten
dage gekenmerkt door de wedijver
van de wereldhegemonie tussen de
twee supermachten. Deze wedijver
brengt uiteraard de verzuchtingen
van de andere imperialisten en ka-
pitalisten in het gedrang. China
zal. om het kamp van de vrede en
de revolutie te versterken. gebruik
maken van deze tegenstellingen.

3. Oe tegenstelling tussen ar-
beid en kapitaal. tussen de arbei-
dersklasse en de kapitalistische
burgerij.

4. Oe tegenstelling tussen de
imperialistische onderdrukking en
de volkeren van de derde wereld.
(bvb de oliekwestie).

en Amerika.
4



landen. Het is in deze wereldsituatie
4. de landen van de derde wereld dat we de buitenlandse politiek

die streven naar nationale onafhan- van China moeten situeren.
kelijkheid.

3. de zwakkere imperialistische

DE PRINCIPES

Het Russisch imperialisme treedt
::::nu in het strijdperk met het
::::Amerikaanse imperialisme en dit
~~geeft aanleiding tot een verscherp-
::::te strijd om de wereldhegemonie .
:::; In Rusland zelf werd een fas-
~ cistische diktatuur ingesteld :
8 stakingsverbod. gewapende onder-
~ drukking van opstanden. uitbuiting
~ van de nationale minderheden. op-
8 sluiten van al wie in verzet komt
~ in "psychiatrische instellingen".

zich onafhankelijk te maken van ~ die in feite regelrechte koncen-
het imperialisme: leningen. kaders. ~ tratiekampen zijn.(cfr. Plioutch)
materiaal. ... Het meest schi tteren- ::: In de meeste Oost-Europese
de voorbeeld hiervan is de aanleg ~ landen heeft het Russisch sociaal-
van de Tanzamspoorweg door China. :::imperialisme het kapitalisme
Tenzenäë en Zambia. ;:;helpen herstellen. Waar er verzet

Deze steun verhoogt de net tone- :::kwam. zoals in Tsjechoslowakije. Rusland komt hierdoor in scher-
onafhankelijkheid en is gebaseerd:;:werden onder het mom van " de ver- pe konkurrentie met de andere su-
de volgende 8 principes : :::dediging van de socialistische permacht. de Verenigde Staten. die
a) gelijkheid en wederzijds voor-:::veroveringen" Russische soldaten verwoede pogingen doet om zijn

deel :::en tanks ingezet en elk demokratisch invloed in-de wereld niet verder
b) geen vordelen of privileges :::verzet bloedi~ onderdrukt. te zien verkleinen.

c) lage of geen interest ~
d) geenszins de bedoeling andere 8

landen afhankelijk te maken :::
e) minimum investeringen en :::

maximum profijt :::
f) hoge kwaliteit :::
g) technische opleiding van 8

plaatselijke kaders ~
h) zelfde materiäle omstandig- 8

heden voor de chinese experts ~
als voor de inlanders 8

Deze principes staan in ~chrille ~
tegenstelling met de Russiche steun ~

n bvb. India. §
4. De proletarische buitenlandse ;:: 1971: s ,lidant.itsb.toging in cU China.. stad Nanning

poli tiek van China wordt vervolgens ::: Indochin ... uoZk.Nn. .
nog gekenmerkt door het bestrijden .'.
van de imperialistische politiek
van agressie en oorlog en is er
als dusdanig op gericht de heer-
schappij van de twee supermogend- :::DE VERBITl'ERDE fVEDIJVER TUSSEN DE VERENIGDE STATEN EN DE SOWJET-UNIE
heden te bestrijden. :::ZAL DE EE!I OF A!IDERE DAG T(J! EEN WERELDOORWG LEIDEN (Tjoe-En-Lai)

China wil met haar buitenlandse
politiek dus inspelen op de 4 te- ..
genstellingen in de wereld. Hier- ::: De twee supermachten zetten de Alleen Rusland enAmerika hebben
bij houdt China heel goed de :::bewapeningswedloop voort in een. honderden satellieten waarmee ze
hoofd tegenstelling in de huidige :::ritme als nooit tevoren. Wel spionnage verrichten in alle Len-
wereld voor ogen. nl. die tussen ~ hebben ze tot drie keer toe. in den ter wereld.
het kamp van het imperialisme en :::1963. in 1972 en in 1974 akkoorden De strijd voor de overheersing
de oorlog ( op dit ogenblik Rus- ~ gesloten over de zogezegde inkrim- van de wereld tussen Rusland en
land en Amerika) en het kamp van :::ping van de atoomwapens en de be- Amerika is op dit ogenblik het
het socialisme en de vrede met ~ perking van de strategische bewa- meest duidelijk zichtbaar in het
daarin alle krachten die kunnen 8 pening; maar de ondertekening van Midden-Dosten. in Angola.in Aziä
aangewend worden: de socfalistische::: ieder akkoord werd gevolgd door met Indiä en Bangla üash, maar het
landen en de internationale arbei- :::een toename van hun arsenaal atoom- centrale punt waar Rusland en Ame-
dersklasse • de landen van de derde :::wapens. rika voor vechten is Europa.
wereld die strijden voor nationale ::: Vooral de Sowjet-Unie legt zich Europa heeft een zeer hoog eko-
onafhankelijkheid en ook de bur- :::een bijzonder snel tempo op ; haat nomisch potentieel. metmoderne fa-
gerij van de kapitalistische landen :::bewapening heeft reeds die van de brieken. met geschoolde arbeiders.
in die mate - en enkel in die :::V.S. ingehaald. met een hoge technologie. Wie
mate - dat zij zich verzetten te- ::: Ook op het vlak van de konven- Europa beheerst. beheerst de Mid-
gen de supermogendheden . :::tionele wapens wordt de bewapeninf dellandse Zee en de toegangswegen

De Chinese buitenlandse politiek ~~fel opgedreven. De laatste jaren tot het petroleumrijke Midden-
is erop gericht die twee kampen ~is het aantal soldaten in het Rus- Dosten en tot de Afrikaanse landen.
duidelijk te definiefen en de ~siche leger gestegen van 3 tot 4;2 In datzelfde Europa staan in
hoofdvijanden van de volkeren der :::miljoen en op het gebied van de verschillende landen ( Spanje. Ita-
wereld. het Russisch sociaal- :::konventionele wapens heeft de Sow- lië.Frankrijk. Griekenland. Cyprus)
imperialisme en het Amerikaanse :::jet-Unie zelfs de overhand op Moskougezinde K.P.'s klaar om van
imperilisme te isoleren en te ver- :::Amerika. Op ekonomisch gebied staat het ongenoegen van de bevolking
zwakken. ~Rusland nog ten achter op de V.S •• over de kapitalistische krisis

:::maar de opeenvolgende nederlagen gebruik te maken om aan de macht
~van het ~imperialisme. de te komen. om dan in eigen land
:::tegenstand van het ArT'erikaanse het staatsmonopoliekapitalisme en
:::vol k tegen het regime (Watergate ) de samenwerking met het Russisch
~en de buitenlandse militaire inter- sociaal-imperialisme door te voe-
:::venties ( Angola) en de militari- ren.
8 sering van de Russische produktie In geheel Zuid-Europa staan gro-
:::hebben de sowjets in een aanval- te om.olentelingen voor de deur. v
:::lende positie geplaatst. voor volgend jaar of binnen een
:;: In Europa staan de twee super- paar jaren. Ze zullen heel Ueropa
::;machten in al hun sterkte tegeno- dooreenschudden.
~ver elkaar en ze bereiden zich voor Het Belgische volk en alle
:::op een wereldoorlog. Europese vol keren hebben dan ook
::: Alleen Rusland en Amerika een dringende taak : hun nationale
8 bezitten weldra 2.400 strategische verdediging versterken. zich voor-
:::atoomwapens die op lange afstand bereiden op de gewapende verdedi-
~doelen kunnen raken; alleen Rus- ging van de nationale onafhankelij
::::land en Amerika hebben in Europa heid. Daartoe moeten alle krachten.
:::;respektievelij k 3.SOD en 7.000 die verenigd kunnen worden. vere-
::::takt1sche atoomwapens die slechts nigd worden laak. die delen van
::::opkortere afstand kunnen gebruikt de Europese burgerij die het oor-
~worden. Alleen Rusland en logsgevaar onderkennen. die de
::::Amerika bereiden hun troepen voor verdediging van Europa willen ver-
:;::op grootscheepse offensieve akties. sterken los van Amerika en Rus-
;:;:AlleenRusland en Amerika hebben land. De arbeidersklasse heeft in
::::een oorlogsvloot die alle zeeän die kwestie echter haar eigen •
::;vande wereld aandoet en overal zelfstandig politiek programma.
;::soldaten kan ontSd"1en (vb. Angola) Enkel die stappen van de burgerij~ ~.'._________________ vervolg p. 7
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"Socialistische ekonomische inte-
gratie" en" internationale arbeids-
verdeling" verbergen de ekonomische
plundering van Oost-Europa.

Doch het Russiche imperialisme
wil verder.

Ondanks alle gepraat over ont-
spanning en veiligehd wordt het
sociaal-imperialisme steeds aggres-
siever en komt het in een aanval-
lende positie. Rusland voert zijn
bewapening op als nooit tevoren.
Het spreekt over "vrede" om de
volksmassa's in Europa in slaap
te wiegen zoals Hitier voor de
tweede wereldoorlog niet ophield
net over vrede te praten.

POLITIEK

VAN DE BUITENLANDSE

CHINA

HOE KOMEN DE CHINEZEN TOT DEZE

WERELD ITUATIE ?

Om het socialisme te versterken
en om de proletarische wereldrevo-
lutie te dienen houdt de volksre-
publiek China zich volgens de poli-
tiek van de kommunistische partij
aan de volgende beginselen :

1. Vriendschap en wederzijdse
hulp zijn de beginselen van samen- Ie
werking met de andere socialistische op
landen.

2. China ondersteunt krachtda-
dig de revolutionaire strijd van
alle onderdrukte volkeren en naties.
die hun nationale onafhankelijkheid
verdedigen. hun hulpbronnen bescher-
men en hun nationale ekonomie ont-
wikkelen tegen de grote mogendheden.

3. Met de niet-socialistische
landen streeft de Chinese volks-
republiek naar een vreedzame koö-
xistentie. gebaseerd op de vijf
beginselen : wederzijdse eerbiedi-
ging van de territoriale onschend-
baarheid en soevereiniteit; weder-
zijds onthouden van aanvallen ;
niet-inmenging in elkaars binnen-
landse aangelegenheden ; gelijkheid
en wederzijds voordeel ; vreedzame
koöxistentie of vreedzaam naast
elkaar voortbestaan.

Het sociale regime in een land
is volgens China de zaak van het
volk van dat land.

We moeten er hier terdege mee
rekening houden dat de vreedzame
koëxistentie een principe is dat
voor&estaan~w.9rdt ..door. de ~9
listische landen en dat met tegen-
zin wordt aangenomen door de im-
perialistische landen die in fei-
e niets leiver zouden doen dan

andere volkeren onder de voet lo-
pen met het oog opkapitalistische
winsten. Amerika heeft zijn
deuren pas geopend naar China toe
op het moment dat ze klap om klap
kregen.

De vreedzame koëxistentie heeft
toen trouwens geen enkele toegeving
vanwege China meegebracht in hun
politiek t.o.v. de amerikaanse
imperialistische oorlog in Indochi-
na.

Bovendien wordt de vreedzame
koëxistentie door klassenstrijd
afgedwongen. Denken we maar aan
ontelbare akties in Europa voor
de erkenning van China of Noord-
Vietnam.

China geeft ook steun aan an-
dere landen. Deze steun is er op
gericht die landen toe te laten

ANALY E VAN DE

DE O.'1TWIKKELING IN RUSLAND NA DE DOOD VA.V STALIN EN DE WEERSLAG
DAARVAN OF DE WERELDSITUATIE ;

vate toeöigening is weer ingevoerd.
We kunnen dus spreken van een
staatsmonopoliekapitalisme met een
ver doorgedreven koncentratie van
de produktie en van de financies.

De buitenlandse politiek is de
weerspiegeling van de binnenlandse.
Onder het socialistisch stelsel
was er geen kapitaalexport. want
de kapitalen werden geinvesteerd
in funktie van de behoeften van
de meerderheid van het werkende
volk. Nu echter gaan de kapitalen
daarheen waar ze het meest winst
laveren voor de neiuwe burgerij :
waar onderbetaalde arbeidskrachten
een maximale winst toelaten. in
India. Egypl ~ Soedan. Bangladesh.

Na de staatsgreep van Kroetchov
en het aan de macht komen van de
revisionistische burgerij werd in
Rusland het staatsmonopoliekapi-
talisme ingevoerd.

De sowjet-Unie is aldus een
imperialistisch land geworden.
In de socialistische periode was
de koncentratie van de produktie
(monopolievorming) reeds doorge-
voerd. Het monopolie berusstte
echter bij de proletarische staat.
De toeäigening van de produkten
was dus sociaal.

Thans wordt de produktie
georganiseerd door de nieuwe bur-
gerij en is ze een monopolie van
de kapitalistische staat. De pri-



PROGRAMMA
550 JAAR KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN IN ZES AFLEVERINGEN

---- _-_----_-_ -_ ---- -- - - - - - - - - ---
Een akademiejaar en feest wordt
geopend met een stoet. 08armee
st8rt ook deze feestweek : wij
doen de stoet van de ak8demische
overheid van 6 oktober nog eens
over. maar op een ludieke en
kritische manier. Wij zoeken nog
would-be proffen. flikken. en
echte studenten om mee op te
st8ppen.
Voorbereiding V8n de stoet op
dinsd8g 10/3 om 20uur op soci81e
ra8d.

ap.n Pod1uII in dil Grote en
lleW Aul. _ 20 uur , I'Iarle-
......... 11....
01'&.' lul tuurreed

Oe eerste avond van de onder-
wijsweek zal gevuld worden door
een -tradition81-. een -veteraan-
het OPEN PODIUM. Wat het Open
Podium is hOBTt niat mear uit-
gelegd te worden. Dat z81 ik
d8n ook niet doen. Nee. je
hoeft niet aan te dringen. ik
doe het niet. IK DOE HET NIET;
EE.NEE.NEE.NEEEEEEEEEEEEEEEE.

Ik wil niet.
WAT? Echt? Een heel of een half?
Een heellIl Mmmmm. Maar ik wil
het eerst hebben daarna schrijf
ikJ w8t. eerst schrijvenJ waar
bewaar je het dan zolang? In de
frigoJ pas op dat het niet
smelt. Maar eigenlijk is dat
chantage wat je doet. Watl!
og maar een half als ik niet

meteen begin te schrijven. Dat
is niet eerlijk. want(nee. niet
zij zijn groot en ik is klein)
je weet dat ik dat zo graag heb.
Okee. okee. ik begin al.
Het Open Podium dus is eh. is
dus een manifestatie eh waarop
studenten en mensen. die kultu-
reel en artistiek. sociaal.
psychologisch. fysisch. artifici
eel. astronomisch. grafisch.
technisch. medisch. politiek. cy
nisch. ironisch. oraal. caudaal.
ventraal. dorsaal enigzins ont-
wikkeld zijn- en bovendien nog
iets afweten van muziek. bal-
let. zang en toneel- andere stu-
denten en mensen. die kultu-
reel. artistiek etc. etc. niet
enigzins ontwikkeld zijn- en die
bovendien niets 8fweten van mu-
ziek. zang etc.- komen verpo-
zen met schone liedekens. scho-
ne muziek en schone dansen.

Wat nou weerl! Of het al af isll
Ik kreeg toch één héél. ja hè.
Nou daar zal ik dan ook iets
voor in de plaats geven. Je hebt
het toch goed bewaard hè? Mag ik
er eens even naar kijken ? Nee
alleen maar eventjes kijken.
alsjeblieft. Ja. oh je bent een
schatje.NeB ik beloof je
plechtig dat ik ar niet a8n zal
komen. O. kijk hem daar toch

liggen ( hij is toch mannelijk
hè? 0 ja ik zie het alJ stomme
vraag hè?-lichtroos-stom V8n me
hè?-roos-dat ik dat niet meteen
gezien heb-lichtrood-
stom hè-rood. gegiechel.
Au. boeoeoeoe. ik wilde hem al-
leen maar even strelen.boeoeoeoe
Ja. ik ga al weer schrijven.
pestkop. hufter. kaffer.
W8ar was ik gebleven? O. ja
mensen die iets komen laten zien
aar we hebben het D.P. dit

jaar in een bepaald licht ge-
zet. nl. de onderwijsweek. En
niet zomaar. We willen de prof-
fen- je weet wel dat zijn die
brulkikkers die altijd tegen ik
weet niet wie staan te schreeu-
wen over ik weet niet wat- wel
eens laten zien dat de Leuvense
studenten op kultureel gebied
ook hun mannetje staan. Want
dat schijnen die hoge heren te
vergeten. Ze h8len liever een of
andere dure groep naar Leuven
om voor hen op te treden. Maar
ik begrijp d8t wel hoor.Jij
nietJ maar jong d8t is toch lo-
gisch. Dat is een kwestie van
-standing-. Je weet weer niet
wat standing betekent. Wat doe
jij hier eigenlijk op de uni-
versiteit? Maar ik zal maar weer
eens proberen uitteleggen wat
dat betekent. jij uilskuiken!
-Standing- is een verschijnsel
-tot nu toe slechts beschreven
bij één diersoort : de Ho~~
Sapiens- dat via ingewikkelde
pwychische processen (de vak-
term voor deze processen in
psychologenkring is -absurdi-
teit) aanleiding geeft tot het
smijten met geld (al dan niet
aanwezig) om daarvoor in de
plaats een minstens even grote
auto te krijfen als de buurman.
of een minstens even groot huis

neer te zetten als de geachte
kollega. of het zwemb8d achter
het huis te vullen met speci-
aal uit Schot18nd gelmporteerd
eer-water en meer van deze

rare dingen. Maar ik dwaal af.
We hadden het over de kulture-
le aspekten van ons onderwijs
dat we hiet aan de KUL genie-
ten. Hè. nu vergis ik me weer.
Dat komt omdat ik zo verlang
naar hem met zijn stokje. (Nee.
nu denken jullie weer allemaal
verkeerde dingen. bah. foei! I)
Ik bedoelde te zeggen dat we aan
de KUL 8lleen maar worden volge-
stopt met zgn. -kennis- die we
voorgek8uwd krijgen door( ja je
weet het nog goed) die brulkik-
kers en dat we door dit D.P. te
plaatsen in deze week willen pro
testeren tegen het gebrek aan
kreativiteit in ons onderwijs.
Dat is niet het enige waarte-
gen we protesteren deze week.
maar DIT protest willen we spe-
cifiek benadrukken met de krea-
beurs en het Open Podium.
Och ik verlang zo naar heml!
Mag ik nog eens naar hem gaan
kijken? Nee!! Wat moet ik doen!!
og effe schrijven wat er zoal

te doen is. Jaja en daarna mag
ik hem hebbP:à.he lemee l voor mij.

Wel. we hebben twee 8ula's:
een GROTE en een kleine. In de
gr ~e gaan de optredens door. zo-
als gitaar en zang. beat en
j8ZZ. ballet etc. en er zullen
een paar presentatoren af gaan.
maar dat geeft niet.
In de kleine aula hebben wij een
video-voorstelling over 550 jaar
KUL en een prachtige diavoorstel-
ling op muziek van Pink Floyd.
Mag ik hem nu hebben ? Ja. echt
waar. mag ik hem halen ?
JippieJ eindelijk mijn ijsje. Ik
heb hem. Nu laat ik hem niet meer
los. en schrijf ik lekker niks
meer.

Debat om 200.in het groot audit.
ven het lendbouwinstituut met
Prof.Verbrugh van de Erasmus univ.
Rotterdam.
org.:werkgroep onderwijs van de
landbouwfakulteit.

Prof.Verbrugh van de Erasmus univ.
van Rotterdam komt praten over
onderwijsproblemen en stelt
nieuwe opvattinfen en methoden
voor in verband met onderwijs.
Oe proffen van de fakulteit zul-
len uitgenodifd worden. Hopeli1
komt het nadien tot een zinvolle
en konstruktieve diskussie. Deze
aktiviteit is wel specifiek voor
de landbouwfakulteit. maar
kadert ideaal in de week.

DINSDAG 16

~ktiem1ddag van 11.30-1.30u
in alle Alma' s
org.: sociale raad.

Van 11.30 uur tot 1.30 uur wordt
er in de Alma's van Leuven een
enquète gevoerd • Oe bedoeling
van deze enquète is een juist
idee te krijgen of de mensen
die in de alma eten wel deze zijn
waarvoor de alma bedoeld is. Het
accent zal niet lieRen op grieven
over te vette frieten. rotte sla.
waterachtige soep ••••maar wel
op de sociale herkomst. \-Jerktde
Alma nog demokratiserend ??
Begint de alma niet meer en
meer te werken in de sociale
midden laag van de nog steeds
niet demokratisch samengestelde
studentenpopu18tie????

Alternatieve les in de namiddag.
om 1.3 ('uur in de Valk
org.: da ondarwijswerkgroep van
kriminologie.

Deze alternatieve les over de psy-
chiatrie bestaat uit drie delen:
1)rollenspel over hoe men in een

pSYChiatrische instituur terec
terecht komt.

2)de film -te gek om los te lopen-
3)afreageren van de les
Oeze les gaat door in de valk en
zal vermoedelijk de hele namiddag
duren.

Film s -Te ,ek om los te lopen-
ven BelochiD. In de AV om ,20.3Ou
org., kultuurraed.

Deze film is in feite een aanval
op de klassieke psychiatrie. die
gevat ligt binnen het ekonomisch
systeem. Deze film biedt een al-
ternatief. dat op een experimen-
tele wijze wordt uitgeprobeerd.

Debat s -orde van de psycholo-
gen·, in de valk om 7.0uur.
Org.: fakulteit psychologie.

..~~----'

"De orde van geneesheren. de
orde van de advok8ten. de orde •••
Hierover is er al heel wat hei-
bel geweest. Toch komt er nu
nog een broertje : -de orde
der psychologen- De psycholo-
gische kring tracht in een
paneelgrsprek de zin en onzin
van derglijke organisatie aan
te tonen.
Het paneel bestaat uit Piet
Jansen. Manu Kreise. Henk
Wijffels. Pol Van Deun.

WOENSDAG 17

Prote~stbetogfÎ1-gt-egen h"etïiûs-
bruik van de pSYChiatrie voor
politiek doeleinden.
Mobilisatie voor het proces van
erckx te antwerpen.

Org. : sociale ra8d

Op deze d8g gaat het reeds veel
besproken proces tegen dr Merckx
door te Antwerpen. Om B uur ver-
trekt er aan de grote bib (La-
deuzeplein)een bus. Ticketten
te verkrijgen op sociale raad
en op kultuurread.

Massasportn8middag om 14 uur.
org.: sportraad.

Moeten we jullie nog steeds
overtuigen van het nut van de
massasport ? Neen ! Ah. da
zal sportraad leuk vinden. Dus
we verwachten woensdag een
massale opkomst van allerlei
sportieve en mindersportieve
mensen. die ean sport willen
doen.

Forurn :·wat ia de bedoeling ven
een thesis· om 14 uur, op het este
(aChtste) verdiep ven Wijsbegeer-
te en Letteren.
Org. : Onderwijswerkp,roep Geschie-
denis.

Deb8t :-onderwijs 8an de fakulteit
ekonomie en zin van de opleiding-
om 14 uur 1n lokaal 212 in het
handelskot.
Org. : stukokom (ekonomie)

vervo l g p. 7
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vervolg van p. 5 .~_' ~ ~ __

I
die gaan in de richting van de die gehecht zijn aan de nationale
strijd voor de natioanale onaf- onafhankelijkheid en de vrede.
hankelijkheid worden gesteund. China steunt dus de onafhanke-
In geen geval ondersteunt de arbei- lijkheidspolitiek van de Europese
dersklasse de militaire politiek kapitalistische landen om de kans
van de burgerij. maar ze ijvert op een wereldoorlog tussen Rusland
voor de algemene bewapening van en Amerika te verminderen en steunt
de arbeidersklasse en voor demo- de taktische eenheid die de derde
kratische hervormingen in het le- wereld wil sluiten met Europa om
ger. de overheersingspolitiek van de

In de strijd tegen de oorlogs- supermogendheden tegen te gaan.
voorbereidingen van de supermachten Op die manier wil China gebruik
vormt de derde wereld de voornaam- maken van de tegenstellingen tus-
ste kracht. De Europese landen sen de imperialisten en alle moge-
moeten zich dan ook verenigen m~t lijke krachten verenigingen om een
alle landen van de derde wereld dreigende wereldoorloge tegen te

houden.

BESLUIT

De buitenlandse politiek van
China is dus die van een socialis-
tisch land hetgeen betekent dat
China ook in zijn buitenlandse
politiek het belang van de wereld-
revolutie, het belang van de pro-
letariers in alle landen, namelijk
de revolutie in elk land en in de
ganse wereld centraal plaatst.
Verder is de Chinese buitenlandse
politiek gebaseerd op een klare,
wetenschappelijke analyse van de
wereldsitutie om aldus het kamp
van de vrede en het socialisme

te versterken en het kamp van het
imperialisme en de oorlog te ver-
nietigen.

Het is in dat licht dat we de
Chinese verklaringen over de ge-
beurtenissen overal te wereld ( vb.
Angola ), de handels- en diploma-
tieke betrekkingen van China met
alle landen van de wereld behalve
het racistische Zuid-Atrika en de
bezettingsmacht Israäl, en de
diplomatieke handelingen van China
(bvb de rouwkrans voor Franco en
het bezoek van Nixon aan China)
moeten zien.

Een sy"t'athisant van de bui ten landee politiek van China.

vervolr van p. 6

Kreabeurs om 1S uur in aan. tent
op hat Ladauzeplaln. en in de
gaanderij van de bib.

Kreabeurs ? \o/atis d"t nu weer ?
Kre"bours is een 8ebeurtenis!!!
Onder de bib gaan allerlei mensen
zitten. die U gaan uitleggen wat
zij ""n het doen zijn. En wat ze
d"n wel 8"an doen? Awel. macr"mé
spinnen,weven.tekenen.schil-
deren, p"nnekoeken b"kken.
poppen maken en nog meer van die
ingewikkelde dingen.
En "Is ge goed oplet. moogt ge
het ook eens proberen, Kunt ge
dat niet? Da's niks. ze zullen
u wel helpen.
Wanneer dat ga"t zijn ? Dat weet
ge toch ,,1 ! ~Joensdag 17 maart hé
om 3 uur in de namidd"g. en da

at zo door tot zeker 7 uur.
Wat ge da"r zo lang moet doen ?
Wat!!! dacjt ge dat dit alles
was ??? In deze onderwijsweek
zijn alle aktiviteiten groots
opgezt, dit om de proffen te
laten zien wat er allem"al moge-
lijk is. Wat zert ge ? Is het
al goed? J", hoor. want op
het ladeuzeplzin ga"n we een heel
grote tent zetten. En als ge
het beu zijn om kreatief te
zijn, als ge het beu zijt te pro-
beren ,,1 die schone dingen te
maken, dan steekt ge de straat
maar over. stapt de tent binnen,
ge betaalt 20 fr aan de ingang
(10 fr als ge nog klein Zijt)l
en ge ga"t kijken naar poppen-
theater STEKELBEES. En ga daar
nu niet zitten gapen. want dan
~liegt ge zo weer buiten.

"Zit daar niet te 8"pen!" O. ge
zit helemaal niet te gapen ? Ik
had het ook niet tegen u. Het
stuk dat ze spelen heet zo I
Is 20 fr te veel voor poppen-
kast ? Ge moet niet zeveren.
want voor dezelfde 7.0 fr kunt
ge ook nog luisteren naar
Wal ter OE BUCK.
Weet ge niet wie dat is ? Kom
dan kijken. dan kunt ge het
zien. Hij zingt schone liedjes.
dat zult ge wel horen.

Wat zegt ge ? Of dat werkelijk
maar 20 fr kost ? Ja hoor. 20 fr
is genoeg voor de ganse namiddag.
En ge zult wel zien dat het
da"r goed is!l!

Volksdensbal om-?,O· uur in
tent_op het LadeuzeplBin.
Org.: Oe Kegelaar

Als ge de tent nog niet beu zijt.
komt ge na het avondeten maar
onmiddellijk terug. "Jaarvoor ?
Voor dat volksdansbal natuurlijk.
Eet maar niet te veel. want
dan kan je niet meedansen.
Kunt ge niet dansen ? Da'~ niet
erg hoor. Het is niet zoals
een eksamen • Hier m"g er gerust
iets fout gaan. iedereen zal je
wel helpen om het beter te leren.
Of dat oo~ nog voor dezelfde 7.0
fr is ? Neen. liefst hadden wij
dat je hier nOf 30 fr betaalt,
maar dat is toch niet te veel

of wel????

DONDERDAG 18

Bots in Grote Aula, OM 20 uur.
org. :'..Jetswinkel.

ederlandse poprroep, met kriti-
sche teksten. Bots is muziek. Mu-
ziek die niet verward mag worden

kabaret, want zO grappig zijn
wij nu ook weer niet. ~Jij maken
popmuziek en zingen daarbij in
onze moerstaal, opdat wat wij
te vertellen hebben voor iedereen
zo begrijpelijk mogelijk overkomt
Bots bezingt wat bots botsend
voorkomt. botsmuziek.Alledaagse
uit het leven gegrepen waarheid.
voor zover deze waarheid bestaat.

Film :·Asylum· on 20 uur
arg.: werkgroep ~rginaliteit.

Dit is een film over een psy-
chiatrische kommune.
Als je er meer over wil weten,
kom dan kijken naar deze film.

Debat en info-avond rond K.Merckx
om 20 uur .in de blijde inkomst-
straat 115.
org.: Elker-ick.

Op de Akademische raad van
23 februari jongstleden
werd drieëneenhalf uur be-
steed aan de definitieve op-
stelling van het examenre-
glement. De diskussie was
gebaseerd op het dokument
van kommissie Janssens, die
in eveneens langdurige ver-
gaderingen een ontwerptekst
had opgesteld.

Laten we even de voornaamste
punten aanhalen, waarin dit
reglement verschilt van het
vorige :

c:...H,'-1J I,.'"
IJl: --- C ~ ~ e'

C~ .11:--/1'/,1
p': .. ~: _.,,'f·f
o 't ____., J~~..e:
IJ'~ ...~:---C~·9~:

, '(H'

..~.

voorexamens : tijdens één
week van de paasvakantie.
Zij maken integraal deel uit
van de eerste gewone examen-
periode.

proef examens : voor Ie kan
zij kunnen vrijstelling of
puntenvoordeel meebrengen
(beslissing voor fakulteits-
raad)

verschuiven van examens
alleen in geval van over-
macht (dit geldt zowel voor
de prof als voor de student)
de nieuwe regeling wordt ge-
troffen door de ombudsman

examenverloop : in de regel
mondeling, met schriftelij-
ke voorbereiding van min-
stens 20 minuten, Op ver-
zoek van de examinator of
van de studenten kan de exa-
menkommissie na advies van
de betrokken onderwijskom-
missie toelaten een examen
schriftelijk te organise-
ren.
inlichtingen rond de examens
moeten door de proffen gege-
ven worden, wat betreft exa-

ANDERE

AKTIVITEITEN

Politika organiseert gedurende de
hele week interventies tij-
dens de lessen. Er zal gepraat
worden over doceermethoden.

Farme organiseert een info-avond:
"apothekers als medisch adviseur§
in de AV. Nadere informatie in
volgend nummer.

,

menstof, examenverloop,
doelstellingen, metoden en
principes van de beoordeling
op de deliberatie heeft elke
prof slechts één stem, onge-
acht het aantal vakken; 10
op 20 is geslaagd voor één
bepaald vak ; minstens 10/20
op alle vakken is geslaagd;
één onvoldoende : een stu-
dent kan dan slechts misluk-
ken als de meerderheid van
de aanwezige stemgerechtigde
leden er aldus over beslist
in een geheime stemming;
iedere prof kan een stemming
aanvragen; bij staking der
stemmen geldt dat de student
slaagt.

Geschillenregelingen

Hier onderscheidt men voor-
taan drie gevallen :

I) geschil prof-student:

Ten laatste 48u vbbr de be-
raadslaging moet men klacht
neerleggen bij de voorzit-
ter van de examenkommissie ;
binnen 24u stelt deze voor-
zitter een regeling voor,
waartegen tot vlak voor de
deliberatie beroep kan aan-
getekend worden ; dan be-
slist de examenjury juist
voor de beraadslaging.

2) vergissingen op de deli-
beratie :

worden door de voorzitter
van de examenkommissie on-
middellijk hers LeId.

3) onregelmatigheden bij de
deliberatie :

Deze worden door de inte-
grale examenkommissie behan-
deld, en, na mo~eliik be-
roep, door de vice-rektor
voor studentenaangelegenhe-
den.

vrijstelling: men kan vrij-
stellingen halen voor een
vak waarop men 12/20 behaald
heeft indien men alle exam
xxx xxx
heeft indien men aan alle
examens deelgenomen heeft
en 50% behaald heeft of voor
de helft der vakken gëSlaagd
is.
Dit laatste is volgens mij
het voornaamste resultaat
wat de studentenvertegen-
woordiging uit de brand
heeft kunnen halen op de
Akademische Raad van 23 fe-
bruari.

Herman Bosmans,
Kringraadvoorzitter.

OL-NIEUWS-NEWS

Zij die willen meedoen aan het
schaaktornooi op 19. 20 en 21
maart, zijn uigenodigd op de in-
formatievergadering op 13 MAART
om ZO.30u, Bogaardenstraat B.

Those who are interested in play-
ing a chess tournament, 19. 20
and 21 March are invited for an
informationmeeting, 13 MARCH,
20.30h in ISOL.
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MAANDAG
E. K. 9

Zon op 7,12
V. M. 16
onder 18,36

68 H. Felicilas 298

MAART

-DOOR--
-LOPEND-

AANDAG
+ 20.30u. Doka Kultuurraad, H.

Geeststraat 90:
WERKGROEP FOTOGRAFIE

+ 20u. "Oe Munt", ~untstraat:
VOLKSO~~SEN met ~E KEGELAAR

+ 21 - 23u, Oud Gebouw Sportkot,
ervuursevest 101, Heverlee:

'.~EPKGROEP BALLET & LICHAMELIJ-
KE EXPRESSIE

WOE'ISOAG
+ 20 - 23u, Oud Gebouw Sportkot:
~IERKGROEP BALLET & LICHAMELIJ-
E EXPRESSIE

+ 2~u. Sociale Raad, Bogaarden-
straat 3, verfaderzaal:
Va~:'IINGSVERGAOEoI~~G MLB

wenbad in de Kelder
van het Sportkot:
Z,/EMMEtlVOeR '-lIEHET GRAII.GZOU
OaEtl MAAR !IJIETOUQFCl:

+ 20 - 22u, Jeugdklub, Sluisstr.
77, Leuven:
I,,'ERKGROEPTONEEL

TOT 12 MAART
• 4de verdieping Nieuwbouw L&W:

TENTOONSTELLING van eigen werk
van studenten L&W

TOT 26 APRIL
• maandag-vrijdag, 11.30-17.30u

zaterdag, 10-13u. pauzekamer
1euwbouw L & vi, Blijde In-

kOMststraat 21:
TEtITOO~ISTELLING: "Een Eeuw
Vlaamse Studentenbeweging in
Leuven"

• dagelijks, 10 - 17u, Stedelij
useum, Savoiestraat 6, Leuven:

TEtJTOONSTELLIW';: ~550 Jaar Uni-
versiteit Leuven"

DAV

BV DAV

ZATERDAG 5 MAART:
• en elke daC tot en met 12 maart

ZOu, Auditorium Vesalius, Van
Evenstraat 2. Leuven:
FILM INTEP"~ATIONAL FESTIVAL
(org. Filmklub La Paloma)
verdere inlichtingen: Politi-
ka, Parkstr. 49, 23.23.54

AANDAG 8 MAART:
• 20u, Grote Aula:

OPTREDEN van Kris de Bruyne en
Roland & Bluesworkshop (org.
Germania, Landbouw, VRG)

• 20.15, 22.15u, Auditorium Ve-
salius:
FILM: "r~to, 1 lle d'amour"
(or-g , Cocu)

.20u, "Sporta", Vlamingenstraat:
DANSKURSUS (org. Sporta)

• 20u. "Windekind", Schapenstr.
100, Leuven:
JAZZ-GY~ASTIEK (org.Sporta)

• 21u, hoek Martelarenlaan-Koning
Albertlaan, Kessel-Lo:
llR~IEN(o rg , Sporta)

•••• Vanaf vandaag tot en Met
26 maart tijdens de kantoor-
uren, Universiteitshallen:
INSCHRIJVINGEN VOOR OE EERSTE
EXAMENPERIODE •• ++ •• +++++++++

OINS~AG 9 MAART:
• 20u, Oe Valk:

GFSPREK J":ETSTUOENTE~ILElOERS
'68, met Pol Bevernage, Halter
e Bock, Kris Merckx. Michiel

Van den Bussche (org. Fak. L&~~)
• 20.15, 22.15, Aud. Vesalius:

FILM "Harry & Tonto" (org.Cocu)
• 20u, Grote Aula:

EBAT over ALMA (org. KVHV)
• 20u, "Windekind". Schapenstr.:

ARATE (org. Sporta)
+ 21u, hoek Martelarenlaan-Ko-

ning Albertlaan, Kessel-Lo:
YOGA VOOR BEGIN'IERS (org.Sporta)

• 22u, idem:
YOGA VOOR GEVOROERDE

WOENSDAG 10 MAART:
+ 20u, vergaderzaal Sociale Raad:

VERGADERING over UNCTAD IV (ini-
iat1ef: AIB)

+ 20u, "Elcker-Ik". Blijde In-
oMststraat ~15:

FILM: "Les 400 coups" (orr'
Werkgr. BijzondRre Jp.uedzorg)

+ 20.15, 2Z.15u. ~ud. Vesalius:
FILM: "Rempart d'Argile" (org.
Cocu)

+ 20u, Grote Aula:
AMACl:USKWARTET (org. KUL)

+ ZOu, "'t Kersouwke", Hallegang:
TO~EELFESTIVAL Met Mechels Mi-
niatuurteater, Prussels Kamer-
toneel, Fakkelteater (org.TOKA)

• 19.30u, Rusthuis "Remy", Vesa-
liusstraatl saMenkomst voor
SCHAATSEN (orf. Sporta)

+ 20.30u, "Windekind", Schapenstr:
ARATE (org. Sporta)

+ 20.30u. Huis der Pechten, Ko-
nins Albertlaan 40:
CELLE KRAKKE BAAS

OOrJIJEI1DAG11 !"V·ART
+ 20u, !"leValk:

iEETI!lJGOVER MISBPUIK PSICHI-
RIE, mmv leden van AMnesty

International. Liga voor de
Rechten van de Mens, prof. Pre-
neel(org. Protestkon1tge)

• 20.30u, Vlaamse Akadem1sche
lub. Vlaamse Leerp,anpen:

FORUM over de TOEKO~ST VNI
K.U.LEUVEN (org. Lovan)

+ 20u, 8ste verdiepinp: ~l1euw-
bouw L & vi;
ONEEL: "Oe hanrlen van Euridi-

ce" (org. L & W)
+ 20.30u, Grote Aula:

TO'IEEL: "Misdaad" van prof.
Hoefnacels door Werkteater
van Amsterdam (org. VRG)

+ 20.15. 22.15u, Aud. Vesalius:
FILM: "Rejeanne Padovani" (of.
Cocu)
Bu. Stedelijk Zwembod. Hoge-

sChoolplein:
Z'AEMr'EtlIorg , Sporta)

+ ZOu, Cercle:
KAR~AVALFUIF (org. Po11tika)

+ 21u, "Oe Pimpel", Rijschool-
straat 45:
BAROPTRE(!:tJ Iorg . Krimi. Kring)

VRIJOAG 12 MAART
• 14-17u, Oe Valk:

RECHTSKONGRES over "Rechts-
hulp in België", MmV prof.
Reifner (Berlijn), prof. Schuyt
(Nijmegen), prof. Zerra (Lon-
den), prof. Huyse (Leuven), Mr.
Van Oen Heuvel (A'pen) (org.
VRG)

+ 20.30u, Grote Aula:
TO~EEL: "Niet thuis· door Werk-
teater van Amsterdam (in kader
van Rechtskongres)

(kalender: zie elders in dit bladJ

OI"ISfJAG16 MAART
+ 20u, De Valk:

FORUM rond Strijdkultuur
(o rg , RAL)

vlOENSfJAG 17 MAAP.T
+ 2Qu. "Elcker- Blijde In-'

komststraat 115:
FILM: "Levenslany" (orr. ~prk-
p,rop.p8ijzondere Jpug1zorp,)

+ 20u. "'t Kersouwke", Halle-
gan~:
TO'JEELFESTIVAL Lo rz , TOKA)

OO~DE~OAG 18 MAART
+ 21u, "Oe Pimpel":

BAROPTREOEN (org. Kriminologie)

VRIJDAG 19 MAART
+ ISaL. Bogaardenstraat 8:

SCHAAKTOP.!'JOOI (orc. IS'1L)
ook op 20 en 71 maar

ZATE~OAG 20 MAART
+ 20u. Stadsschouwburg:

OPERETTE: "Oe Lust1pe Aoer"
door Iepers Operettep,ezelschap

70NOAG 21 tlAART
+ 11u, Gothische 7aal Stadhuis:

CO'ICERT: avant -eardemuziek door
Claude Coppens

+ 1~u. "'t ~ersouwke", Haller,6ng:
POPPENTEATER: "Oe Vrolijke Vis-
v~n8st", door Troubadours uit
Aalst

AA~mAG 22 MAJlP.T
+ 20.15u, vergaderzaal Sociale

Raad:
STRIJI'l<ULTUUR Iorg , \OJert<.r.roep
Strijdkul tuur)

WOEtlSnAG 24 MAART
+ 15u, Sportkot, Tervuursevest

101:
HITERlJ'IIVERSITAIRE CROSS Heren
en Oames

+ 20u, "'t Kersouwke", Hallocan
TO'IEELFESTIVAL (org , TOKA)

OONOEROAG 2S MAART
+ 16-24u, "Oe Pimpel":

NACHT VAN OE POEZIE (org. Kri-
minologische Kring)

VRIJfJAG 26 MAART
+ 20u. Grote Aula:

TONEEL: "Het Spel van Angèle en
Adèle" door Int. Nieuwe Scène
(org. Werker. Marginaliteit,
Kultuurraad, Werkgr. Strijd-
kultuur)

ZATERDAG 27 MAART
+ 10-18u, Nieuwbouw Oe Valk:

INFO-BEURS over Alternatieve
opvoeding (orp. Herkgr. Mar-
ginaliteit)

INSDAG 30 MAART
• vanaf 18u tot 31 maart. 24u.

Zwembad Sportkot:
Z'.JE"1MARATHON (0 r-g , Apo 11oon )

+ 20u, Stadsschouwburp,:
TO~EEL: "Le Chandelier" door
Thöàtre de l'EQuipe (org. Kring
voor Voordrachten)

+ 20.15u. Grote Aula:
~~IVERSITEITSKONSERT door
Louis ~~eemaels (org. KUL)

IDENSDAG 31 MAAP.T
+ AKTIEOAG rond UflCTAO IV (ini-

t1atief: AIB)
• 20.15u. "'t Kersouwke". Halle-

:ang:
TO~EEL: "Courtelinade" door
Brussels Kamertoneel (orr..TOKA)

WOENSDAG

91 H. Ben'ern'n

MAART

STIH1IO:
14-18u.:Roneo en Juli6
?0.15u.:Dokter pulder za6i
papavers
1;'.15-22.15u.:nu bout des levres
24u.:Les valseuses
LOVAtIIIJ~:
14 tot 20.30u.:Pinochio
72.45u./!1ove
I!TA:
13.45 tot 74.1~u.:Een roenie,twee
partners en een sukkel.
Rllx:
~ot 20.30u.:ARrdbevinp,
FORIJ!'1:
14 tot 20.30u.:On a retrouv~
la 7ème compap,nie!
71u.:ln liefde ben ik geen 17
j.,,,rmeer.
Er)PJ:
Ma-Wo om 14.15 en 20.1~u.:

onty Python.heilire prRal!
Vr-zo om 72.30u.: OorotheR
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