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we willen op een zinnige nanier over studie-
oeurfen praten, kunnen we moeilijk voorbijgaan
aan het studiebeurzensysteem in zijn geheel.
De studiebeurzen zijn bedoeld als middel on de
toe9angskansen naar het onderwijs ~ruimen.
~et andere woorden, ren wiI het hoger onderwijs
toegankelijk maken voor iedereen.
I~t zou in dit verband nuttig zijn de evolutie
van het aantal arbeiderskinderen aan onze unief
even na te gaan. !~e konstateren hierbij slechts
een Iichte vooruitgang.
Zie in dit verband het zeer interessante boek
van Ivan Oe Lanoo over Stratifik~tieproble~~n
en De,'l()kratiseringvan het Universitair Onder-
~lÏjs- Een onderzoek naar de demokratiserings-
tendensen bij de Leuvense studenten 1934-1966.
e kunnen ongetwijfeld stellen dat de bijdrage
van de indertijd ',ationaalStudiefonds en nu
de Rijksdienst voor Studietoelagen tot demo-
kratisering van het onderwijs slechts een pleis-
ter op een houten been is.
Een maatregel die veel reëeler bijgedragen
heeft tot die demokratisering is de Leer-
plicht, die reeds in het begin van deze eeuw
ingesteld werd. !letbewijst dat niet alleen
financiële hulp volstaat om de drempel naar
hoger onderwijs neer te halen.
Het huidig studiebeurssysteem speelt in de de-
mokratisering van het onderwijs slechts een
minieme rol.
De afwezigheid van kinderen uit de laagste
sociale klassen aan de universiteit werd
door het ".S.F. niet ongedaan gemaakt. Een
gezin met cen bescheiden ink~n kon zelfs
met een Beurs van het Rijk, de studies van
een universitair niet bekostigen.
Op 19 juli '71 werden de bestaande studie-
beurzen vervangen door studietoelagen en leningen.
Alhoewel in de toengevoerde diskussies reeds een
tendens tot "we geven toelagen aan diegenen die
slagen, de anderen moeten terugbetalen" doorklonk,
werd in de wet gesteld dat de studietoelagen een
recht was dat zonder terugbetaling gold voor de
minderbegoeden die door de maatschappij moeten
gesteund worden om "hen in staat te stellen de
drempel van een beroep te bereiken".
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Op 28 oktober '74 verklaart De Croo: "Ik vraag
mij af of wij er goed aan doen het huidig toe-
lagenstelsel te handhaven." ne Croo vraagt dan
ook aan de I'ogeRaad de vervanging van dat toe-
lagenstelsel door een stelsel van studieleningen
te vervangen.
Het huidig sisteem dat erop bedoeld is de minder-
begoeden ook de kans op h'gere studies te geven,
loopt niet alleen mank, maar riskeert bovendien
afgeschaft te worden.
Dit zal ongetwijfeld de drempel tot de universi-
teit verhogen en de demokratisering van het ho-
ger onderwijs tegengaan, terwijl zelfs nu slechts
10~ van de arbeiderskinderen over die dre~pel ko-
men.
aast deze fjnanciële remmingen zijn er nog tal
van milieuremmingen en sociale handikaps: de kin-
deren worden niet gestlmuleerd om hoger onderwijs
te doen, er is een gebrek aan motivatie, een angst
om te mislukken...
De afwezigheid van kinderen uit de laagste sociale
klassen aan de unief is naast deze financiële en
sociale remmingen ook verbonden met de struktuur
en inhoud van het onderwijs zelf.
Ret onderwijs is overdreven en eenzljdig intellek-
tualisties; vooral verbaal, waarbij een duidelijke
kloof tussen school- en milieutaal ~an de gewone
mens bestaat;
realiteits- en milieuvreemd, onvoldoende aanslui-
tend bij de dagelijkse wereld waarin we leven.

Ondanks de talrijke negatieve aspekten, vooral
onvol~aaktheden, mogen we ons toch niet laten
verglijden in een defaitisme en laissez-faire.
We moeten het verworven recht van de studietoe-
lagen en de sociale sektor in alle omstandig-
heden verdedigen en ervoor vechten ze altijd
te verbeteren, willen we niet de weg afsnijden
voor mensen die ook later nog willen studeren.

KOM NAAR HET AKTIEKOMITEE!

Voor meer informasie kan je steeds
terecht op Sosjale Raad of b1j de
Sosjale D1enst, Jan Stasstraat 12.

\.IJ S o ~
o •o t"4 ~. o
0

~ < ~
Cl) ...

t"4 Cl) ~ Cl)

ct> ~ CIl H)

~ N ...'
< ct> ct ;5
ct> ~ (I)~ ...., ...' .
• ~ ct en.... tl)

~~ e'...' po .
e'....,....
0
c+
CD
(I)
~

Wij moeten er ons voor hoeden de laat-
tijdige uitbetaling van de studiebeurzen
en de administratieve redenen ervan te
beschouwen als een losstaand feit.
Ook voor de ganse sociale sektor (zowel
in als buiten de universiteit) kunnen
we vaststellen dat de regering "bezui-
nigingen" doordrukt. ~.
In hetkader van de economi~~Jherop-
leving na wereldoorlog II zal'men zich van
hogerhand genoodzaakt in een tijdelijk
tekort aan industri~le kaders te voldoen·
en elders universiteitsstudenten tB re-
kruteren dan onder de kinderen,van de .
meest kapitaalkrachtigen. He~ éysteem van
studiebeurzen, voornamelijk afgeätemd
op het laten studeren van bekwame krnde-
ren uit minder begoede miI1eu's, schiep
de financi~le voorwaarden hiervoor.
Een verdere uitwerking in deze kaderoplei-
ing gebeurde door de wet van '60
"houdende de toekenning van sociale
voordelen aan de universiteiten en
gelijkgestelde inrichtingen".

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

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

En: " ... de un1vers1teï moet hen niet alleen
kennis doch ook kultuur bijbrengen. Van
d1e aktie zijn de morele kwaliteiten af-
hankelijk van diegene die morgen de kaders
van de maatschappij zullen worden.

e zien dus dat alhoewel de studietoelagen
formeel buiten de sociale sektor vallen,
het karakter van beide zaken gelijkaardig
is.
Reeds geruime tijd kunnen we ook op het
vlak van de soc1ale sektor een tendens
tot "herziening" waarnemen.
Onder het ministerschap van Calewaert
leidde deze evolutie tot de oprichting van
een "kommissie van technici". Deze kommissie
moest werken aan de herziening van de wet
van '60. Die herziening had zogenaamd tot
doel

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

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

de wet van 27 juli 1971 bepaalt dat de
werkingstoelagen van de universitcieten
enkel gelden voor de academische sektor
en dus niet kunnen gebruikt worden voor
de sociale sektor.
De Alma heeft voor 1975 een superdefi-
ciet van 4 à 6 miljoen (dit dus nog
buiten de subsidiering uit de sociale
sektor van + 24 miljoen via de Raad
voor Studentenvoorzienin5en en ± 16
miljoen van Waalsc zijde).
'.'lanneerhet BLOSO zijn subsidies aan
het sportsekretariaat stopzet dan zal de
massasport voor de studenten een zware
financi~le klap krijgen en de sociale
sektor heeft geen geld om die op te van-
gen.

Deze financi~le moeilijkheden brengen op
het ogenblik de sociale sektor in het ge-
drang. ':Ie zien duidelijk dat de gelden
voor een sociale politiek te gering zijn.
Zolang de sociale sektor voor enorme af-
schrijvingen staat en enorme deficiten
moet dragen van vnl res1denties en voeding,
is de gevoerde sociale politiek een op-
lappolitiek. Door te lage subsidi~ring
werkt de regering dus de afbraak van de
sociale sektor in de hand en maakt een
serieuze opbouwende sociale politeik on-
mogelijk.
Voor ons is de sociale sektor echter een
ver~orven recht, meer nog de sociale sek-
tor moet zolang blijven bestaan totdat
hij overbodig is geworden. Uiteraard zijn
vele diensten in sé oplapdiensten, pleis-
ters voor wonden die eigen zijn aan het
kapitalistische systeem. .'/ijzijn voor een
stevige en liefst zo prE"~:ltief mogeli~ke
psychische ondersteuning van de student,
vooral als we zien dat de examendruk tel-
kenjare tot zelfmoorden leidt. ':lijzijn
voor een studiefinanciering zolang het
systeem van studietoelagen vanuit het
Rijk onvolkomen werkt. ':Iijzijn voor
een maximale ondersteuning van de Alma,
zolang de invloed van de krisis op
het bedrijf Alma zou verplichten een
prijs van 65 à 70 fr. te vragen.
Binnen het huidig stelsel zijn deze
zaken verllorven rechten om zich te
verdedigen tegen de wantoestanden
van het komen studeren. Zolang we
er niet aan toe zijn de maatschappelijke
wantoestanden in de v/Î)rtel uitte roei-
en kunnnen we deze "hulpverlening" best
gebruiken.
','/atde autonomie van de sociale sektor be-
treft is het tot nog toe zo dat de
Raad voor Studentenvoorzieningen volgens
de wet enkel een adviserende bevoegdheid
heeft. De Raad van beheer van de universi-
teit is verantwoordelijk voor het beheer
van de gelden naar de regering toe.
Regelmatig stelt de beheerraad dan ook
zijn Veto ten opzichte van beslissingen
van de Raad. Het is maar al te duidelijk
dat bij middel van de -zij het veruit
ontoereikende - staatssubsidies een
ernstige sociale politiek zou kunnen g
voerd worden door een autonome rechts-
persoon, die wel eens in tegenstelling
zou kunnen staan met de belangen van de
Leidende Principes van de verschillende
instellingen. Denk maar eens aan een ef-
fici~nte politiek ivm met de residenties
(tegen de luxerpsjdentics zoals Justus
Lipsius).
Nu slaagt een Raad van Beheer erin het
oprichten van een residentiefonds voor
politieke en sociale studentenaktiviteiten
tegen te houden, terllijl ze miljoenen
klaarhoudt voor de prestigieuze opening
van de nieuwbouw in ,'I+L.
De enige oplossing is het opricheen van
één autonome rechtspersoon die integraal
over de gelden van de sociale sektor
beschikt, geld dat uit é(n pot komt,
·ne.ntdifferentiatie van de inkomstenbron-
nen betekent dat men geen globaal beleid
kan voeren.
GEEN AFBRAAK VAN DE SOCIALE SEKTOR

AUTONOmE VAN DE SOCIALE: SEKTOR !

krizispolitiek
Oe regeringspolitiek is erop gericht de zw~kste
sektoren v~n de bevolking ~~ te t~ten in hun
verworven rechten.

Hier volgen enkele freg~ten uit de begroting
75 (w~~rmee per slot v~n rekening ook de studie-
beurzen. de soci~le sektor v~n de uniefs gefi-
n~ncierd wordt.)
(Uit ·P~rlement~ir Document nr 4 - 74-75
Begroting 1975 Algemene Toelichting·)
p. 26.: Oe stijging v~n l~ndsverdediging bedr~~gt
21\
Voor de ~ktiviteiten binnen het wetensch~ps-
beleid. in het ~lgemeen. een groeivoet v~n 11\.
p. 27-28: Het geheel der overwogen ma~tregelen in
de progremmawet meet een vermindering der uitg~ven
mogelijk ma\en die ongetwijfeld bel~ngrijk is. m
ma~r de Regering ver~ntwoord vindt in de huidige
ekonomiese en fin~nciële omst~ndigheden. Deze
ma~tregelen veronderstellen een ~~nt~l wijziging-
en v~n wetteksten. Hiermee wordt bedoeld:
~I betere kontrole op de uitg~ven (•••studiebeur-

zen. pensioenen)
BI Minder stijging v~n de dot~ties ~~ het Fonds

der provincies en gemeentes (nvdr. ma~r verho-
ging v~ de gemaentebel~stingenl)

cl Het tekort v~n RIZIV niet door de st~~t te
l~ten bet~len (nvdr.: zo wordt de wet v~
9 ~ugustus 63 ~fgesch~ft, deze verpliCht de
st~~t in te st~~n voor de gezondheidszor
(fin~ncieel) v~n de WIGW's- Weduwen. Inv~liden.
Gepensioneerden. Wezen)

dl wijzigingen in de ziekteverzekering der zelf-
st~ndige ~rbeiders

el r~tion~lisering der onderwijsnetten en betere
~~nwending ven het personeel. Wijzigingen
zullen worden ~~ngebr~cht ~~ de wetteksten
inz~ke finenciering der universiteiten.·

p. 122 ·Overhoidshulp voor privé-investeringen:
voor de periOde 1970-1973 werd een merkw~~rdige
insp~ning ged~~n gezien de toegest~ne ~ulp ge-
durende deze 4 j~ren deze v~n de 8 vorige met
meer d~n 60t overtrof, het j~~rlijks gemiddelde
voor het rijk bedroeg 1.822 miljoen frank voor
periOde 1959-1962 en 6.028 miljoen fr~nk voor
de j~ren 1970-1973.·

Oe derde febru~ri voerde~de universiteit weer
zijn j~~rlijkse show op.Grotesk.Studentenp~stoor
Ign~~s Oe~itte legde reeds in zijn homilie de
de konsekwensies v~ het toakennen v~n een ere-
doktora~t uit.Doctor honoris c~us~ wordt ienend
die iets verweznelijkt heeft d~t in de lijn lig
v~n de doelstellingen v~n deze universiteit.Oit
~n evengoed omgekeerd worden:de ideeën v~n een

doctor honoris c~us~ moe'en d~n ook in de pr~k-
tijk v~n deze universiteit doorgetrokken worden.
·W~t b~~t het in één ~k~demiese plechtigheid ie-
mand op te hemelen voor w~t hij gedaan heeft.~ls
er in het d~gelijkse leven niets v~n terug te
vinden is 1·
Dit kw~m ook tot uiting in het dankwoord d~t
Paolo Freire.die.w~~r Kurt W~ldheim en Chih-T~ng
S~h slechts een beleefd ~pplaus kregen.bed~cht
werd met een overdonderende ovatie.We siteren
gr~~g een résu~ v~n dit d~nkwoord.tijdens het-
welk het muisstil w~s in de z~~l (zelfs de t~l-
rijk ~~nwezige BOB-ers hoorden we niet).

·Ik heb werkelijk moeilijkheden om te d~nken.lk
erva~r de kontr~diksie tussen deze onderontwik-
kelde Freire en de grootse show v~n deze univer-
siteit.Verder ken ik geen engels genoeg.Ook hou
ik niet v~n een speech.ik geloof er niet in.ik
geloof enkel in dialoog. Ik wast echt niet hoe mij
te gedragen.Er zijn er dei mij gevr~~gd hebben
w~~rom ik dit eredotoktora~t ~~va~rd heb.Welnu
ik dacht dat zoiets een di~lektiese z~~k w~s.iets
v~n krijgen en geven.lk schenk mijn ideeën ~an
deze universiteit in ruil voor dit eredoktor~~t.
Voor ik u d~nk.mister rector.excellencies.ledies
en gentlamen •.•and students.beC8US8 if there ware
no students.there was no university ••••wil ik
iets zggen d~t misschien demagogie z~l lijken.
ma~r het echt niet is:op dit ogenblik denk i
~~n ~l die mensen. vrienden in Br~zilië en Chili
die. omwille van omst~ndigheden die u zeker zult
kennen. niet eens kunnen weten wa~r ik nu ben .••• •

·Voor de j~ren 1973-1974 worden 16 milj~rd voor
zien voor de ~~nleg v~n industrieterreinen. en
696 miljoen voor de a~leg v~n toegangswegen. Ver-
der wordt in W~llonie de klemtoon gelegd op het
aanmoedigen v~ het oprichten ven dinam1ese be-
drijven die verondersteld worden het technolo-
gisch peil v~ de W~~lse industrie te kunnen
opdrijven.·
p. 135: ·En de subsidies voor fundamenteel kern-
onderzoe~ zullen nog opgedreven worden.·
ie nog meer konkrete cijfers en uitspraken wil:

alle dokumenten zijn ter inzage in het ~rchief v
van de K.U. Leuven op het 2· verdiep.

Glob~al zien we d~t er in vergelijking met 74.
grotere hulp ~~n het kapita~l (de privé-ondenne-
mingen) gegeven is. maar da~nn~ast een hoop besp~-
ringen doorgevoerd worden op uitg~ven die onmid-
dellijk de bevolking ten goede koman.
Bovendien stijgt de schuld v~ 65 miljard.
Waarom? Een grote reaen is d~t de regering de
stijging v~n de steun aan de privé-bedrijven niet
helema~l k~n kompenseren door een even grote d~-
ling van de soci~le uitg~ven: dit is politiek niet
h~~lb~arl O~~rom wordt het tekort aan geld ma~r
opgevangen door nieuw geld te maken (dit betekent
dat de sta~tsschuld stijft). Het grote gevolg is
~t ~et geld in w~~rde d~Jlt - infl~tie.

mensen kunnen met hun geld minder kopen zo wordt
indirekt de hulp aan de bedrijven toch helema~l
~fg8W8nteld op de bevolking.

Oe begroting is slechts een deel van de g~ns
regeringspolitiek tegenover de huidige moeilijke
ekonomiese toest~nd.
Een ~~Jer \:rij bekend feit 111oe geplan
koop v~n de gevechtsvliegtuigen voor een bedrag
v~ 30 miljard en de zeer uitgebreide voorstudies
errond. Op dat vl~k wordt met geld gesmeten. ter-
wijl men over 5.000 fr. min of meer voor Ben
studiebeurs struikelt.
Oe g~se regeringspolitiek is een antwoord op de
toast~d nu. zowel politiek ~ls ekonomisch.
Ieder van on. zou die regeringspolitiek moeten
~~lyseren: wat is de oorz~~k erv~. w~t ia
het gevolg erven. wat heeft verband met elka~r
en in hoeverre?
()it is een diokussietekat van de Algel'lllne Ver-
gadsring van S<>.:ialeRaad, alo acnte1'g1'Ondin;o
bij -is aktie rond dB studiebeurzen IIn de
s~,iall' Sektor.

freire ••
cc mijn voorbeeld is duidelijk»
Dit alles w~s voor ons een ~anleiding om eons mat
Peo lo Freire te geen pl~ten. te g~an dialogeren.

~~e is Paolo FreiJe ?

Paolo Freire is iemend die van bloemen houdt.v~n
het leven.van een gliml~ch.lk ben 65 j~ar.lk heb
moeilijkheden in mijn eiy,en land.(Freire krij~t
in Br~zilii onder de administrassie van Goulart
de leiding van de n~sjonale kulturele aksie voor
volksontvoogding.~liabetiz~sie en volksopvoedinr..
Oe dOor hem geleide coöperatieve alfabetis~tiebe-
~egin& met h~~r snelle en effisjente rezult~tp.n.
leidde echter mede tot een verscherping ven he-
onservatief verweer. dat eindigde in de st~ats-
greep ven 1964.Freire wordt 7 maanden gevanren
gezet.w~~nn~ hij uitweek n~~r Chilil
Ik ~eet w~t het betekent geja~gd te worden.
Ik geloof in ~ksie en in di~loog. Ik ben nalef.
maar probeer dat te overwinnen. Mijn persoonlij~e
ervaring is bel~ngriJk. maar niet beslissend.
Dat is de sociale erv~ring. Mijn geboorte in het
dr~mati9se noordoosten van Brazilië en de d~~r
heersende honger bepaalden mijn approach. Een
~nder bep~lend ~spekt is mijn vrouw: we z~gen
mek~ar 39 ja~r geleden. Oe resultaten v~n deze
ontmoeting w~ren 5 kinderen. Ik vind het niet be-
l~ngrijk of we nu met papieren getrouwd zijn of
niet. We. ma~kton vele fouten in de opvoedirr v~
onze kinderen. Wij hehben wel altijd geproheerd
te bereiken dat ze vrij met zichzelf konden eka-
perimenteren •
Paolo Freire is een man voor wie de pr~ksis het
~llerbel~ngrijkste is. Mijn boeken - goed of
slecnt - schrijf ik steeds ~ls een rapport van
de aksie. Ook ·Oe pedar.or,ievan de onderdrukten·
is oe t . Ik w~s v~ak wel veel te n~Ief. Ik g~-
bruik een zeer gesofistikeerde t6~1. want ik
schrijf die boeken als een kleinburgerlijke in-
tellektueel. Ik ben d~t nu eenma~l. hoewel i
het steeds probeer te verbergen door eenvoudiger
ta~l te gehruiken. Ik heb in mijn leven veel les
neneven. ook veel geleerd. Ik kon immers feon
leraar zijn. zonder tegelijkertijd student te zijn.

"Waaromhebt: u het eredoktaraat: aanvaard. tIIrJijl
u toch zeel' goed lJ('et dat lult onderui j« aan dei:
unilHlroit8it in t8aenstelling I'IIZtUlJ principBs
geschiedt?"



Ik doe nooit toegevingen. Toegeven is verkeerd.
Ja, ik weet dat de universiteit zich niets ge-
legen laat aen mijn principes. Oe enigste uni-
versiteit die niet tegen mijn benadering is, is
PEKING. en Havana in bepaalde sektoren, en som-
mige andere universiteiten in sommige mindere
aspekten.
In mijn speech heb ik al gezegd dat ik door die
titel te aanvaarden in tegenstrijdigheden ben ge-
vallen: het is een uitdaging voor mij, mear ook
voor de unief. Het is aan jullie om uit die kon-
tradiktie voordeel te halen, Je moet aan de aka-
demiese overheid vragen: "Hoe kunt u verklaren
dat je een titel gaf aan Freire terwijl je hem
nooit gelezen hebt·, Het zou trouwens naIef zijn
te denken dat wij door die titel te aanvaarden,
de unief kunnen- veranderen. Wij aenvaarden en-
kel het dialektisch s~el van de realiteit.
Daarin zijn wij het verzet, de antithese.
In mijn situatie heb ik bovendien geen titels
meer nodig. Voor mij is het vooral een politie-
ke daed. geen akademische. Ik ben in balling-
schep. Oe regering van Brazilië 'roudt niet erg
van mij. :1j hebben mij in 8e gavçngenis gewor-
pen en h4t land uitgezet. Mear door het aanvaar-
den van die titel kan ik druk uitoefenen op het
regime in Brazilië. Pas drie meenden geleden is
in Brazilië mijn ·Pedagogie van de onderdrukten·
verschenen. Dit made onder invloed ven die bui-
tenlandse druk.

Kan je iets "",U' vert« 1.UIn OWll' je "., thodil. ?

Ik weet - wij we'en allen - dat wij geen grote
veranderingen kunnen teweeg brengen zonder d,
strukturen van de meatscheppij omver te werpen.
Ik maak echter gebruik van elke ruimte om iets
te doen. Oe hoofdtegenstelling tussen geestes-
arbeid en handenarbeid kunnen wij niet overwin-
nen in dit sistoem.
leinere tegenstellingen zoals de leraar-leerling

dichotomie wel. Daarvoor gebruik ik verschillende
method8'3. Een daarvan is bijzonder interessant.
In elke sessie spreekt een leerling over zijn
eigen ervaringen. Daarna bodiskussiëren wa die.

trachten er de essentiële aspekten uit te
halen. Wa verdelen de stof onder mekaar. En elke
leerling wordt dan leraar. Hij benadert het be-
studeerde aspekt als een voorwerp van kennis.
ijn plaats is tussen en naast de leerlingen.

Mear we moeten natuurlijk iets hebben dat deze
relaties medieert. Voor mij is dit het objekt
van de kennis. Als hetobjekt behoort tot de le-
raar wordt het een reaktionaire epistomo16gie
(kennisleer). Hij distribueert kennis aen de
leerlingen die zogezegd hongeren naar kennis.

Kan dIJ 011 dIJl'drukken dIJ 1'01. tIa7I dilae uniWlrsiteit
een bevl'ijdIJnde !J01'den.
u is de ervaring van de studenten een passieve.

Ze komen naar de unief om kennis te on tvangen.
Ze verwachten van de laraar dat hij kannis gaeft.
Oe studantan zijn echtar tagelijkertijd in aen
kontestarende an anderzijds in ean kreërende
positie. Mear dat most in de praktijk va~azan-
lijkt wordan. niat in uw hoofd.

~ - '_-;

Wat is dil oo1.gende stap in dIJ
opvoeding?
Ik idaologisear nooit. Ik zag nooit dat opvoading
een gids voor varandaring is. Wa moetan da mensan
bewust mekan, ze uitdagen om zich ta organisaren
en zo da geschiadanistta varanderan. Het problaam
is politiak. Wa kunnan profassor zijn en toch
nalfabaat - op politiek gebied. Dat is da be-
langrijksta problametiek in Europa. Niet da on-
bekwaamheid ven woorden te lezan, mear de onbs
kwea~id de geschiadenis te lezen.

Wat is vo1.gens u, a1.s adviseur tIa7I dIJ IJfIN'ld-
l'aad dill' ke 1'1«,", de 1'01. tIa7I dIJ ke 1'k. - ao ae nog
esn 1'01. te spe ten he« ft?

We kunnen hiar niet in het algemeen pratan.
r~achiedenis is geen metafyaiek. Oe rol van de
kerk hangt af van haar klassepositia. Eerst
hebben we de traditionela kerk. Dia werkt zeer
al1ëneraad. Hoe meer we h1ar op aarde lijden,
aen des te betere plaats zullen we in het rijk
der hemelen bekleden. Oen hebben w~ de gemo-
dernisaarde kerk, Dit is de traditionele kerk
mear ze is afficiënter gemeakt in de kepitalis-
tiese zin van hat woord. Tenslotta is er ook
de profetiese kark. Dit is de enige die kan
kontesteren an kreiren tegelijkertijd. Dit is
een minderheid die most vechten samen met de
onderdrukte klassen.

We konstaUNn dat het ondIJrvijs in onae IfItUlt-
scltappij k lassegebondIJn is. De WlrandIJl'inoen
in hst ondIJrvijs aan dIJ univ.l'siteit aijn
WlrandIJl'ingen in een ukel' toegeLaun TTW'gB,
nooit fundamtznted. Zien we nu niet hstae1.fdil
bij Paalo FNiN gebeUl'fln? Daal' waal' ie 111'06gel'
in ds praktijk fundamente1.e hsl'lJOrmingen t~htte
te belJfll'ks t.1.ligen, !JON je nu afgebot tot cum
geieN, maaJ' ongevaarl.ijk aka<J.mies teoNticus.

Ik ga daar volledig mee akkoord. Mijn voorbaeld
is duidelijk. Indien i" in BrilZllië enkel braaf
les zou gegevan habban, zou ik indardaad nooit
problanen gekend hebben. Maar voor ons komt het
erop aen te weten wat wa moetan doen. soms binnan
hat sisteem, meestal buiten hat sisteem. Wat we
nu doen ken morgen ven ba lang zijn. In 66 zijn
aan adntal mensen mijn methode beginnen toepassen
in een klain dorpje in Portugal. Nu is dit prak-
tisch één van de aniga plattalandsgemeenten die
iats begrijpt van de revolutie die nu aan de gang
is. Zoals hier enkelen het gedaan habben, zullan
vale anderen het in da toakomst doen, allen
geëngageerd in het radikaal proess van de re-
volutia. Wat ik in alk geval nooit zal bawaran is
dat de universitait een instrument ven verande-
ring kan worden. Dit kan enkal wannaar hat laer-
proces een laren wordt van hat volk en met hat
volk. Dit is onmogelijk in dit sisteam. Hst is
nu ~~ taak om buitan uw universiteit uw plichten
op ta namen in radikale bewagingan, om u ta
angagaren in de revolutie. Da anige andare
keuze is met een gewaer naar de les te gaan of
over Merx ta diskussiëren in de kroegen.

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

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

Ekonom1ka zoekt,zolals alle fakulteits
kr1ngen,ecn n1euwe identiteit om aan de
hU1dige evolut1e in de studentenmentali-
teit het hoofd te bieden.Op het vlak van
het kringbestuur komt d1t tot uit~ng in
de technokratische stroming,die een ~aar
jaar aan het bewind 1S.JOS C11jsters{'72)
J.P.~acken('73)en Jan De Meulder('74)zui-
veren de schulden van hun voorrangers-
dr1nkeboers aan en doen aan organ1gramman
kultuur(organisatie van de veren1ging af-
bestemd op efficiency,verantwoordel1jkhe-
den afbakenen,~~rarch1sering).Z1j zeggen
dat naast de leute ook meer ernstige za-
ken hun plaats moeten krijgen:belangenbe-
hartiging van de studenten, "poH tieke be-
wustmalung" .IJenwil zich voordoen als een
verzorg1ngsinstelling op alle geb1ed.

De real1te1t 1S anders.Het kantus-,T.D-
en feestprogramma 1S impreés10nant,evenals
de bedragen die eraan gespendeerd worden,
(bv.Doopkantus:28 ooor-. )Het 1S bedroevend
vast ct stellen dat naast een aantal on-
vermijdelijke servicetaken die behoorlijk
funktioneren(bar,kursusdienst)L1oeder Eko-
nOID1ka-zoals het vertederd k11nkt uit de
mond van menig praeses-ontstellend wein1g
boor11ngen ter wereld brengt.Het klubisme
laat nog heel wat spqren na in affiches
met korp1ns1gne,ekonom1ka-tru1tjes,ekono-
mika-st1kkers en folkloris~ische praeses-
verkiezingen waarbij eerder voor karnaval
prinsen dan voor programma's wordt gekozen
Aan de po11t1eke,ekonomische en sociale
bewustwording wordt 1n hoofdzaak lippen-
dienst bewezen.

Het gaat h1er n1et om de goede bedoe-
lingen van sommige bestuursleden,doch als
geheel is ekonomika,meer nog dan de totale
bevolking van het Handelskot reaktiona1r.
Gesteld voor een dergelijk gegeven,blijven
de meeste progressieve studenten erbuiten
omdat Z1j menen voor een oninneembaar bas-
t10n te staan.

O.M.door de r1chting van z1jn aktivi-
te1ten helpt ekonom1ka mee aan de besten-
d1g1ng van een komformist1sch,goedgelovig
en onkritisch studententype.Een progressie-
veling die de Un1f binnenkomt gaat in de
meeste gevallen al niet naar de fak.Ek.&
Toeg.Ek ••Het pub11ek aldaar bestaat hoofd-
zakelijk uit mensen d1e een suksesrijke
karr1ère op het oog hebben,aspirant-mana-
gers.Een zwart volkje met ~er en daar een
Vf1tte raaf. Een groot deel van de aanvanke-
lijk lauwen bezwijkt alras voor de geor
niseerde indoctrinatie die hooggeleerde
heren ex cathedra bedrijven.

Alternatieve ekonomische visies komen trou
vens onvoldoende aan bod binnen zowel als'
bu1ten de les.Het monopolie van de burger
lijke ekonomie wordt nog n1et bedreigd.

Op de plaats waar de zelfverrechtvaar-
dig1ng van een ekonomisch stelsel(voorge-
steld als het effici~nste of minstens het
minst slechte)aan de studenten wordt in-
geprent(later zullen zij die visie in
meerderheid mee verkondigen of op basis
ervan aan het systeem meewerken)is zo'n
ant1-kr1tische verenig1ng zeer funktioneel.
Eén kritische studentenbeweg1ng in een fak.
Ekon.zou onvermijdelijk voortdurend in kon-
f11kt komen met de proffen omdat de inhoud
van de stof zou in vraag gesteld worden.
Het 1S dus ook belangrijk iets 1n die zin
op te bouwen.

Een ander terrein waarop Ekonom1ka de
haar toebedeelde rol speelt,1s de belang-
enbehartiging van de studenten.Op de Raden
(Fak.&Dep.) gaat men schadebeperkend,mede-
beherend en konfliktvermijdend te werk.
Men is er op uit de proffen niet tegen de
schenen te stampen. Samenwerking zou de
meeste resultaten opleveren. Daartegenover
stellen wij de noodzaak van een onafhanke-
lijke en demokratische studentenvertegen-
woordig1ng.

Tenslotte is er de band met de senioren
(afgestudeerden)Deze dienaren van het es-
tablishment(veelal op belangr1jke posten)
betekenen via f1nanc1~le hulp en schouder-
klopjes een niet te versmaden ondersteuning
De funktie van praeses is een gedroomde
spr1ngplank voor een carr1ère in het be-
drijfoleven,zoals men kan vernemen U1t de
mond van Jan de Meulder.

Ekonomika 1n aktie(o.a. citaten uit
ekonom1ka-lust~boekje)
1~t~~1es:"' ••)Aanvankelijk verliep
alIëäzoarä-een gewone jaarh jks weerkerend
po11tieke strubbe11ng,totdat het meer en
meer duidel1jk werd dat sommige informatie
onvolled1g en soms zelfs onbetrouwbaar was.
Uit een telefoongesprek,en uit een ontmoe-
ting met dekaan en Prof.Vander Eecken,heb-
ben Jan(V1ce-praeses)en ik(praeses)dan een
heel andere versie van de fe1ten moeten
vernemen. Toen we op vragen daaromtrent noch
op de kr-i.ngr-aad ,noch van mensen van het
aktie-komitee een afdoend antwoord konden
kr1jgen,hebben we het nodig gevonden ook
deze informat1e door te geven op de volgen-
de volksvergaderin~.Na de hevige en zeer
emotionele discussie die daarop volgde werd
bestemd.~et overweld1gende meerderheid werd
besloten de aktie Spies stop te zetten 1n
onze fakulteit."

Nu moet je weten dat de praeses en de vi-
ce praeses ~en van be1den 001t aanwezig
was geweest op een SkheKomi tee of _op de
voorbere1din& van de volksvergader1ng.
Nochtans meenden z1j het recht te hebben
deze Alf in handen te nemen dit om"de neu-
traliteit en objektiviteit"van de modera-
tors te waarborgen. Dit kwam dan ook neer
op het verdediGen van het standpunt ven
de ak.overhe1d.~en haalde er zelfs de de-
kaan bij.Onm1ddellijk massaal handgeklap
ui tin,'"van een nare ..e en onkr1 tische hou-
ding t.o.v.de proffen. Met een demagogische
rede er.gezagsargumenten(zoals:"in mijn
fak. maakt ge mi j niet uit voor leugenaar")
had hij het gros van de studenten op zijn
hand.Einde van de aktie Spies.Tja,"wij
mOGer. de goede verstandhOuding tussen de
proffen er.de studenten n1et in het gedrang
brenr_en."(d1x:it praeses)
2)De Lustrumweek : 25-30nov.74
De-fiëIe-wëëk-0erQ er steV1g gezopen met
o.a.het klassieke brouwerijbezoek(Stella),
eer.Elfkroegentocht doorheen Leuven,een
Smartlappen T.D. een Galabal(avondkledij),
een lustrumkantus,een sportnam1ddag.
De fak.besproeide het geheel kw1stig met
subsidies ter waarde van 73.000fr. De Ge-
nerale Bankmij.hield het bij 10.000fr.
De totale uitgaven worden geraamd op
347.000fr Het motto van deze week:"N1et
denken,wel doen".
3)Ekonomi!:a zal nieuw~_aebouwen kr1jgen.
Daarbij bestaat ~ae mogel1jKhe1d van
samengaan met Pol.&Soc.Een goed deel van
het EkonOm1kabestuur en een aantal proffen
,villen dit ten allen pr1 jze vermi jden. Ge-
tu1ge h1ervan de gevleugelde woorden van
Prof. Vuerings: "Dan gaan we alle dagen

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

Ameel
Cortois



18en.want reeds van in 1954 bestaat er een Natio-
naal Studiefonds. Dit fonds verleende studiebeur-
zen aan alle studenten die geslaagd zijn in hun e-
xamens en waarvan het inkomen of dat van hun OUders
het bepaalde maximum niet overschrijdt. Het NSF
heeft zo gedurende haar twintigjarig bestaan on-
geveer voor twintig miljard studie eurzen uitge-
keerd.
Dit N.S.F. werd door de wat van 19 juli 71 afge-
schaft en vervangen door de rijksdienst voor Stu-
dietoelagen.
Eén van de voornaan$te doelstellingen van deze wet
van 19 juli is. de studiebeurs die beschouwd werd
als een verleende gift. te vervangen door de stu-
dietoelage: eer.erkend recht.
Teneinde U een klein beetje te laten voelen in
elke geest deze wet is opgesteld. lees ik U een
tekst voor uit het verSlag van de kommissie voor
de Nationale opvoeding van de heer Vandewiele:
·In onze maatschappij is de school een wettelijke
verplichting of een sociale noodzakelijkheid. af-
gezien van het recht dat eenieder bezit op dezelf-
de kansen voor zijn persoonlijke ontplooiing. Lo-
gischerwijze moet de maatschappij een aantal scho-
len ter beschikking stelle~ van het opgroeiend
individu. die het hem mogelijk maken al zijn talen-
ten te ontwikkelen. Bijgevolg heeft de leerling.
voor zover hij zelf de nodige inspanning levert om
met goed gevolg de studies te doen waarvoor hij
normalerwijze begaafd is. recht op de materië1e en
financiële steun van de gemeenschap. indien zijn
ouders. op eigen middelen aangewezen. niet over
voldoende inkomsten beschikken om hem in staat te
stellen zijn studies normaal voort te zetten.·
Helaas zien we dat hoe realistisch deze wettekst
ook opgesteld is. de werkelijkheid helemaal niet
overeenstemt met de mooie sociale ideeën die aan
de basis lagen bij het in voege treden van deze
nieuwe wetgeving.
Teneinde U dit te bewijzen zullen we siste-
moties de tekorten van deze wetgeving nagaan en
hierbij aansluitend eveneens de tekorten van de

studenten landbouw , werking van de ijksdienst voor studietoelagen.
rl~~--------------------------------------------'I dienst die belast is met het uitbetalen van ~~
BEU R ZEN : RECHTZETTHlG studietoelage.

INSPRAAK
Inspraak ••haha ••hoe demokratisch is ons
land,hoe demokrat1sch is onze univers1teit
haha ••Laten we ser1eus b11jven ••haha ••
Twee weken geleden gebeurt het volgende in
de fakulte1t landbouw:in de fakulteitsraad
wordt bes11st:de examens worden in plaats
an op vier weken op twee weken afgenomen.

Noteer de volgende feiten:
1)het gaat om een typische studentenaange-
legenhe1d(n1et om proffen,of wetenschappe-
l1jk personeel,of f1nanc1es of zo ••• )
2)de bes11ss1ng valt als een donderslag,
varrt slechts de praeses en enkele mensen
waren een paar dagen tevoren op de hoogte
gebracht,zodat geen enkele student ook maar
de tijd had te reageren.
3)er zijn V1er studenten afgevaard1gden op
die fakulteitsraad.ze stemmen allen tegen
de verkorting van examenzittijd.
4)al de proffen én het wetenschappelijk
personeel stemmen v66r.
Nu vallen er veel argumenten v66r en tégen
die verkort1ng van examenper10de te zeggen
';;atwe hier willen beklemtonen is het vol-
gende:er werd gewoon n1et geargumenteerd,
gediskutieerd.Alle studenten lopen weer
achter,n1et een half jaar maar slechts en-
kele dagen.En dat is teveel.Pas nA de fa-
ulte1tsraad kan het ?raes1d1um een enquB-
te onder z1jn studenten h~den,pas nA de
fakulteitsraad ziet zij zich Gedwon~en te
st~en.
Als de proffen ons verwijten dat we staken
is dat hun schuld.Kan de diskussie n1et
vroeger geopend worden?Kunnen we niet op
voet van gelijkhe1d geplaatst worder. om te
praten?Het zijn toch onze examens,het 1S
toch onze toekomst en ons leven!!
Lr d1e studentenvertegenwoord1gir.g?
Der~ eens aan:4 studenten met elk 1 stem
vertegenwoord1gen de ganse fakulte1t.All~
pro_fer: met elk 1 stem vertegenwoordi~en
eMel zichzelf.En wat heeft het weter:schap-
pelijk persor:eel met onze exarnenregeling ;
te maken?
Eoe zou het op de andere fakulteiten geste
ld zijn?I.:1ssch1en komt het probleem wat be-
nepen voor maar in fe1te is de kern var. het
vraagstuk heel universeel:het ,zijn alt1jd
er.kele mensen da e beslissen wat voor ande-
ren goed 1s;denk maar aan de 30 m1ljard ,
denk maar aan heel ons opvoedingssysteem,
aan de KLJ •••
De volgende konklusies dr1neen z1ch op:
1)inspraak van studenten(scholieren,burgers)
1S een 1jdel woord.Als 't er op aan komt
heb je niets te zeggen.Die V1er mensen(of
het parlement)hadden evengoed thuis kunnen
blijven.
2)als we 1ets willen doen voor de derde
'/ereld,30 miljard, gastarbeiders moeten we
za en waar het schoentje nijpt.,'/el het nijpt
b1j ons op dezelfde manier als op een ander
~ot z1jn altijd dezelfde strukturen,dezelf-
",I:: mentali te1 t. \'he heeft wAt en waar het
voor het zeggen.
De extra-Un1versitaireproblematiek is de-
zelfde als de a.rrtz-a-uruversi taire: trek u''''
o .en open!
3Jhet is toch wel toevalhg dat jU1St n'l
Paolo Fre1re gehuld1gd wordt aan onze uni
versiteit.Als vele proffen zouden weten
I/at die man allemaal geschreven heeft over
opvoeding en onderw1js zouden ze n1et mec-
stappen in de stoet.Laten wij studenten
echter zijn theorie 1n de prakt1jk toepas-
sen.Laten we ophouden als stomme 1nd1oten
alles te slikken om het ter gelegenheid
terug u1t te spuwen.,/1j roepen alle studenten op om mee te
doen aan de akhe van Landbouwkru ng om
zichzelf en heel de univers1teit wakker te
schudden, want zoals de kringraad van 24/1
'75 heel snedig opmerkte:we worden zowel
op de Un1Vers1tait als op maatschappe11j~
vlak gekloot!!

Toen voor een paar weken de raad voor Studenten-
voorzieningen besloot geen verdere voorschotten
op de studietoelagen uit te betalen en niet
langer uitstel tot betaling te verlenen aan de
studenten van de residenties, had dit voor een
heleboel onder U zeer zware gevolgen. Daarom
dachten de mensen van Studentenvoorzieningen
evenals zij van de sociale raad dat het best was
via een paar informatieve vergaderingen U op de
hoogte te brengen van de algemene situatie op het
ministerie en zo samen tot een aktie te komen in
een breder kader.

OI~SCHRIJVU~GVAN OE
FINANCIERING.

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

OHSCHRIJVING TAAK VAN OE RIJKSDIENST VOOR STUDIE-
TOELAGEN.

TEKORTEN VAI~OE WETGEVIIlG.

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

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

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

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

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

TEKORTEN I1~OE WERKI'lG,

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

bI Gebrek aan kollektieve infor-
matie.
o;-dIenst zal nooit voorkomend werken.
-er bestaan geen degelijke folders met inlichtingen
over de werking.
-er zijn geen speciale informatieblaadjes voor ge-
hUWde en zelfstandige studenten,
-geen inlichtingen over wat er gedaan moet worden
bij wijziging van de situatie van de student
nl. bij ovarlijden. ziekte of pensionering van het
gezinshoofd
-wie van U kende of kent het juiste bedrag van de
toelage waarop hij recht heeft?

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

dl Gebrek aan samenwerking tussen
de sociale diensten van de universiteit -- dus stu-
diefinanciering en de rijkSdienst.
-de mensen van onze dienst mogen niet meer persoon-
lijk naar de dienst gaan om moeilijke dossiers ter
plaatse te bespreken
gevolg: alles dienst sc~riftelijk te verlopen zodat
voor eenzei fde aanvrllagformul1erverscheidene brie-
ven heen en weer moeten gestuurd worden.
-bepaalde wetteksten kunnen op verschillende manie-
ren gelnterpreteerd worden. Nooit wordt er door
de rijksdienst daarover nota's gestuurd of infor-
matieV8rgaderingen belegd.

BESLUIT:

Ik zou kunnen doorgaan om aan de hand van praktische
ervaringen de tekorten in wetgeven en werken van
de rijksdienst te kunnen aantonen.
Ik wil besluiten met het volgende over de uitbeta-
ling van uw studiebeurzen.
Het recht op studiebeurs. zoals het zo mooi in de
wettekst staat.
Oe uitbetaling hiervan zal niet geheuren voor het
einde van het akademisch jaar:-ten vroegste in juli.
In de wettekst staat nochtans dftt88n voorschot van
tenminste 75\ van uw totaal hedrag uitbetaald zal
worden voor 15 november aan de studenten die slaag-
den in hun eerste zittJjd.
Ik dank u voor uw aandacht.

ond8rtskend: Sociale Di.nst- 5tud8nt.nvoorai.nin~en
K. U. LBUlXln.



UNIVERSITAIRE SPORT

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

HUIDIGE TOESTAND

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

Het instituut voor Lichamelijke Opleiding
heeft een onderwijsopdracht.Het staat in
voor de opleiding van kinesisten en van
licentiaten lichamelijke opvoeding.
Zij moeten hun eigen problemen oplossen.
Dit mag echter niet gebeuren ten nadele
van de studentensport.Daarom moeten zij
zich beperken tot 5 uur gebruik van de
sporthalle,per dag,d.w.z.tot 13 uur.
Tevens mogen zij het plaatsgebrek voor
e assistenten niet oplossen door loka-

len,die 00 de plannen voorzien waren voor
de massasport,aan te slaan.
Hun gelden krijgen ze van de fakultei
geneeskunde.
Een nieuw sportinstituut is gepland,zo-
dat zij de sporthalle slechts voorlopig
mogen gebruiken.

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

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

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

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

DE ST.

De probleemloze situatie die er was tot
voor enkele jaren,behoort reeds tot het
verleden.
Daar is het probleem van de inflatie,waar-
door de prijzen van het sportmateriaal ge-
weldig de hoogte in zijn gegaan.Zo zijn er
sinds kort 24 handballen per jaar nodig
(omdat steeds meer mensen die sport beoefe-
nen); en elke handbal kost 1.500 frank.
Per jaar moet het UCLOS 40 nieuwe voetbal-
len kopen en deze kosten nu 1.300 frank
(voor twee jaar nog maar 800,-).
Door deze prijsstijgingen was er in 1914
een voorzien tekort van ongeveer een half
miljoen. Dit komt omdat de toelage van
het BLOSO en ADEPS dezelfde blijven,en om-
dat de prijs van de sportkaarten en de
huurprijzen slechts dit jaar zijn gestegen.
De unitaire universiteit betaalt enkel de
onitoren.

Voor 1915 is er een nieuw tekort voorzien
van 850.000,-franken.
Dat maakt voor de twee jaren samen een
tekort van ongeveer 1 miljoen (men is
reeds be~onnen met besparingen zodat de
tekorten van dit jaar kunnen herleid wor-
den tot 250.000 frank).

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

b.KUL-UCL

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

voor de sociale
drie miljoen.
nu al met finan-

F.J.
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Maar sedert september ziet de toestand er
nog veel slechter uit.
Langs betrouwbare bron werd namelijk verno-
men dat BLOSO overwoog de subsidies voor
de Vlaamse Universitaire sport af te schaf-
fen.De reden van dit besluit is duister:
Bloso beweert dat de universiteiten maar
moeten aansluiten bij een federatie,zodat
zij langs deze federatie subsidies kunnen
vragen.Dit is dan een eerste afbreuk van
de autonomie van de universitaire sport.
Door de verantwoordelijken van de univer-
sitaire sport werd een nota opgesteld om
ter bespreking voor te leggen aan de Hoge
Raad voor de Lichamelijke Opvoeding,de
Sport en het Openluchtleven.
Daarim wordt gepleit voor het behoud van
de huidige situatie en voor de autonomie
van de universitaire sport.Argumenten pro
waren: - het uitgebreid en eigen activi-
teitsprogramma,dat zij sinds meer dan 15
jaren hebben uitgebouwd.

- hun multidisciplinaire struc-
tuur die een uitgebreide infrastruktuur
eist.

- de regionale recrutering
- hun dienstbetoon,

Eind oktober werden de geruchten bevestigd.
BLOSO zou geen werkingstoelagen meer geven
aan de universitaire sport.Via officiële
weg werd echter ook vernomen dat ADEPS nog
wel de universitaire sport zou betoelagen,
Zij gaan zelfs verder : ADEPS voert een
politiek van nauwe samenwerking met de u-
niversiteiten,ze bouwen zelfs nieuwe in-
stallaties samen met de wniversiteiten.
Daarom is de houding van het BLOSO des te
meer onbegrijpelij~.Terwijl vroeger elk
ministerie vocht om zijn bevoegdheid uit
te breiden,gooit men nu een belangrijk
deel van die bevoegdheid weg. Een ander op-
merkelijk feit is dat tijdens de zittingen
waarop de beslissin~ genomen werd,niemand
van de universitaire sport gehoord werd.
Ons is echter uit gepubliceerde interviews
et Mevrouw De Back'er gebleken dat ze niet

veel weet van BLOSO en universitaire sport.
Wij vermoeden dat BLOSO de universitaire
sport onder het ministerie van Nationale
Opvoeding wil ,onder de sociale sektor.
De universitaire sport hoort eigenlijk on-
der de sociale sektor,maar die heeft niet
het geld om tegemoet te komen aan de noden
van de universitaire sport,
Er zijn trouwens ook krachten aan het
om de autonomie van de sociale sektor
brokkelen.

Voetbal heren---------
','Il.na- Psycho
!.T.K.2 - Apolloon
Psycho - V.T.K.1
~omanisten - Lerkev.

Y211~!!~!}
','.T.K.2- V.R.G.
Basket heren-------
V.T.K.1 - Ekonomika
,'.T.K.2 - V.R.G.
Lerkeveld-Psycho
Tafelte~s heren
V.T.K.1 -Wl.na

UITSLAGENy

!2!leLhe!:~
J.R.G. - Ekonomika
.1cdika- Psycho
Farma - V.T.K.
Chemika - Apolloon
DEKERUITSLAGEN
De Wl.nnaar gaat naar de volgen
de ronde.

Ul.tg.
o - 2
o - 2
0-2

2 - 4

o - 2
o - 6

1 - 2

20 - 0 ff
50 - 48
52 - 59

o - 5

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

VERS' AG
APOLLOON - GERMANIA 2 - 1

Apolloon startte de wedstrijd
met acht spelers,Germania ging
dadelijk in de aanval en reeds
in de vierde minuut hadden ze
succes (O-l),In plaats van
dooor te drukken gineen de
Germanisten eerder op hun ge-
mak spelen.
Apollooon,dat intussen een
volledig elftal had ,kwam meer
en meer opzetten.
Intussen redde de Apolloon-
doelman zijn ploeg van een gro-
ere aChterstand,dank zij zijn

gepast uitkomen.

t
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Op de 36e minuut kwam de ver-
diende gelijkmaker.De Germania-
keeper greep naast een hoge
bal ,zodat een Apollonist hem
maar voor het inleggen had.
De druk van Apolloon werd steeds
groter.Op de 40e minuut maakte
de stopper van Germania een o-
verbodige fout.De vrij schop werd
rechtstreeks ingetrapt.(2-1).
De tweede helft werd gekenmerk
oor een voortdurend offensief

van de bezoekers,met af en toe
een gevaarlijke uitbraakpoging
van de thuisploeg,
Tweemaal trof de bal het doel-
hout van Apolloon en eenmaal
schoot een Germanist de bal
naast het ledige doel. 5
Aldus bleef de ruststand ook
de eindstand.



kevin avers

R1k Denolf verkoopt een 75-tal
bluesplaten waaronder een aantal
hele rare zegtem. Neem eens een
k~jkje: Broekstraat 47 3030 Hev.

. te leuven Gezocht voor onmiddell~jke ~nge-
bruikname: STUDENT,dienende voor
het vullen van 1 kamer.Bieden
afWas hu~s- en tu~nwerk,een blok-
sfeer{???).zw.capuc~jnenvoer 225.

Goede okkasief~etsen te koop.
erk:"fonkelend in de zon".

Te bezichtigen bij Jef Comelis
Vest~nggang 3, (Mgr.van Waegen-
berglaan). In de buurt van de
St.Jacobsmarkt.

Ke~n Ayers, naam als een klok ~n de heden-
daagse muziekwereld, medest~chter van de 0
zo belangr~jke Soft Mach~ne, ~nsp~ras~ebron
van de hele Gong-fam~l~e, en daarna de ke-
rel die met zowat de ganse kreem van de
Engelse popmuzikanten samenwerkte , d~ezelf
de Kev~n op 19 februar~ ~n Alma 11.
Ayers maakte, na zijn eerste furore b~j de
Soft Machine een hele muzikale evolusie mee
aar hij bij S.W. de humor~stiese noot ~n

de strenge jazz-rock bracht (een rol d~e
~n d~ezelfde per~ode z~jn vr~end Syd Barret
bi j de van start gaande Pank Floyd vervul-
de) werd ju~st z~jn z~n voor humor fataal
in zijn eerste solo-langspelers, omdat ze
er te we~~g subt~el op de voorgrond kwam
en humor kan nu eenmaal zelden zwakke kompo
s~s~es verdoezelen. Later lostte Kevin d~t
probleem op door z~ch te omr~ngen met een
heel stel steengoede muz~kanten (Oldf~eld
al op No Eggsplanat~on). De LP Bananamour
kreeg daardoor al heel wat meer volume, en
wat later kwam h~j er helemaal terug boven-
op met z~jn conreaaa one of DR.Dream. \'/aar~n
namen als M~chael Giles, ~~ke Oldfield,
N~co enz. Het laatste wat we van Kevin za-
gen en hoorden waren nog een live-LP met
weer een hele fam~l~e (N~co, John Cale, Eno
Robert Wyatt, r.hke Oldneld enz.) een optre-
den in B~lzen waarover de meningen nogal
verdeeld waren, en een d~to TV optreden.
Kevin beloofde enkele van zijn superster
vr~endjes mee naar de Alma te brengen. Om
eens goed te komen eten?

Roger, ik kan niet binnen.
Geef sleutel aan Mar~ette aub.
Tot dan. P.
~e interesseert er z~ch voor
fotografie? Wie werkt er graag
b~nnen een werkgroep? Voor al
deze mensen ~s er een donkere ka-
mer beschikbaar op de kultuurr.
Kom naar de H.Geeststr 90

JOBSTUDENTEN GEVRAAGD!!
Allerlei opdrachten.
Dagen,weken,of avonden.
Voor "fest~val van
Vlaanderen" per~ode van
19aug. tot 24sept75.In-
licht.+lnschr~jv. Kul-
tuurraad,H.Geeststr.90

IJ27

JOBSTUDENTEN !!
Belg.studenten kunnen
deelnemen aan een werk-
verlof ~n AUSTRALLE ge-
durende zomervakans~e.
Soll~c~tanten moeten
Engels spreken. D~t w.
moge gemaakt dr.Austr.
ambass. te Brussel. Pro-
gramma en inl1cht. KR.
H.Geeststr90, 23.67.73

het frazjiel van sieriel
En als dl.t de tweede vet
o ~et ~s :: De veetwee,
zegt von braun h1er :: D
~e zou ook beter zwijgen
:: Vorige week kwamen tw
ee redaksieleden van vet
o te laat :: De r~jkswac
htJ: Tegenwoordig heb j
e een valhelm nod~g 0
m op een moto te kru~pen
:: Voor als je eens op d
e r~jkswacht moest valle
n zeker? :: Zijn dle nu
op hun hoofd gevallen?*
Blnnenkort mo~en we ze
s nog ~et meer door het
rood llCht rIjden :: Een
beursstudent heeft toch
eigenlIjk we~nig om het
11jf :: De kultuurraad v
erkoopt naar advertens~e
van vor~ge week hentall
en eieren per dag :; De
arme d~ertjes van k~ppen
'UNNEN ~et meer :: Geef
d~e beestjes een beurs!!
:: We schamen ons diep 0
ver ons kruiswoordraadse
1 van vor~ge week :: Het
lljkt al bIj al toch te

helpen een UIl te z~jn 0
m bl.ide ri~ks'Nachtte
eraken :C Die dikke zei:

"Hoe ge h
ebt geen
valhelm??
Hoe? Hoe?
":: "Niet

UIlen, mana" zeggen w~j
dan natuurl~jk.:: Zeg, L
uk, doet dIe laatste Itt
fless Gancl~ ook ~ ma
ar op en Zeker ??? :*

Te koop wegens dubbel ge-
bru~k, zeer goede toe-
stand, onbeperkte moge-
l~jkheden, met b~jbehoren,
prijs overeen te komen.

Ik koop alles tegen de
hoogste prIjs !

Eerste versnelling gewenst
Z;I:Delhalze

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

platen ·
JETHRO TULL

,'lAR. CHlLD
CHR 1067

NIeuwe LP van de groep die in 7l voor één
van de meest opvallende konserten zorgde
die 1n Belgiij te Zlen waren. Rook en eks-
plosles bewezen dat lan Anderson het de
laatste t1jd allemaal nogal groots ziet,
en de rueuwe plaat past vr1j goed in dat
pompeuze kader. "I/AR CHlLD" lijdt een
beetje aan overprodjoesing, de violen wor-
den er te pas en te onpas lngegoold, en
het geheel komt dan ook nogal rommelig
over. Allemaal nogal een grof kontrast
met de laatste twee LP's van Jethro Tull
(Thick as a Brick en APassion Play) ,
beiden gevuld met toch wel harmonieus op-
gebouwde, 40 minuten durende nummers.
Typles voorbeeld op kant 1 is "LADlES", .
nummer van slechts enkele minuten,begin-
nend met een Cohen-achtige ~ntro, te vlug
,vordthet hele orkest erbijgehaald, en
als men dan net van de emotie bekomen is
be~nt de eroep te rocken. Stof voor een
hele kant van een LP. Ook het bev.n van
"BACK DOOR ANGELS" k11nkt prachtig Aqua-
lung-achtlg, maar reeds 1n de tweede Zln
barst het lawaai los. Als het dan toch op
de stampende poptoer moet bevalt Scal10n
dat de eerste kant afslUIt, ons nog het
meest, regelmatleer opgebouwd, mInder ver-
eezochte ritmeverander1ocen, en m001e ak-
kor-da onpaaaa.jea die ook eerder al bekoor-
den ("QUEEN AND COUNTRY").
Op de tweede kant Gewone rockmuziek, even-
eens lljdend aan te grove arran~ementen.
Uitzonderine is ru er-het zonder meer .toede
openingsnwmner ("SKATING A',VAYON THE U"
lCE OF THE NEl'IDAY"). Op "THE THIRD HOO-
RAH" :{omthet orkest mi sachten nu en dan
wel op zijn plaats, maar hier wordt nogal
onvoorz1chtie omeesproneen met r1tmes en
themas die Tubular Bells tot een unlkum
maakten, maar Vle vrezer. dat Lhke Oldfield
de enige was die juist deze muziek volle-
dig kon waarmaken.
Kortom \'/arch~ldis niet de slechtste, maar
zeker n1et de beste lar.gspeler van Jethro
Tull eeworden.

L.C.
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'''aar komen plots al die homo's vandaan?

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

ben als je iets meer wenst te weten te ko-
men over de gel~jkenissen die er bestaan
tussen relat~es die men homofiel noemt en
die als heterofiel worden gekenschetst.
De ~deale situatie,~n een verre toekomst,
is die waar het er niet meer toe doet ofje
nou homo of hetero bent,waar het momenteel
begr~p sexualiteit mooi ~ngeschakeld is b~j
al onze andere relat~e-en kontaktmogelijk-
heden.En ja,ook al staan we nog niet zo ver
toch valt nu reeds du~del~jk te tonen dat
de relat~emogel~jkheden b~jv. van homo's
en hetero's in essent~e dezelfde z~jn.
De scheid~ng tussen de twee ~s dus groten-
deels een denkbeeld~ge,maar toch blijkt de
meerderheid in onze samenlev~ng er erg aan
te houden,en maar al te vaak wordt die
sche~ding opgeworpen tegen de homosexual~-
telt.Vooral slnds de zestlger jaren veran-
der.t ons ,'/estersedenken a.npositn eve zin:
hler en daar wordt aan die scheidlng ge-
morreld,somm~ge konkrete homofiele toe-
standen worden zelfs geYnstutionallseerd op
lndlvlduele schaal hebben begrlppen homo en
hetero soms nlet eens meer betekenls.
Parallel hlermee gaat er ook in het hetero-
kamp wat aan het schulven,cf.het feminlsme,
voorbehoedsmlddelen,het ln vraag stellen
van het alleenzallgmakend huwel~jk,kortom,
je zou er Ult kunnen beslulten dat we schu-
tere passen doen ln de rlchting van een we-
reld dle wat real~stlscher staat tegenover
de sexualitelt.Dat brengt mee dat de woord-
en homo en hetero hun sectalre klank ver-
l~ezen,wat je ook nu reeds kan gewaarworden.
En vandaar al die ho:0' s di e plots opduaken ,
Ook al ben je het hiermee niet eens,ko~ dan
toch maar naar de teach-in met,
Prof.J.Sodefray(Tilburg)demograaf
',1.Chr1stiaen ,moraalwetens chapper
Slmone Claus,psychotherapeute
R.Van Balen,studentenpsychotherapeut(Leuven)

INDONESIESE WEEK
(van 24 tot en met 28/2)

In het kader van de geplande Indonesische
';/eek,van24 tot 28 februarl,ort;aru.seert
e P.P.I.(Indonesische studenten verenl-

h1n, Leuven)ln samenwerking met ISOL en
Kult<lurraad een INDONESISCHE FOLKLORE
A'fOfiDop donderdag 27 feb.
laamse studenten dle geYnteresseerd zijn

01:1tJ,jdensdi e avond een :;:ndoneslschmu-
zleklnstrument(anklung)te bespelen,gelie-
vc zo vlug mogelijk zich ln te schrijven
i.:lj:-RiniSinr;gih,Zeven Slapersstr.22

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

.Jl.tGeldt ook voor daegenen die belang-
ctelling hebben voor Indonesische dansen
en klederdracht.
(Het proo-amma van de Indonesische week
wordt in de volgende veto gepubliceerd).

------------------------------------------
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rnecnr-i jvi nzen bij:Sociale raad,bocaarden-
str.3,3000 LEU\1rn
Kultuurraad,H.Geeststr.
90 ,3000 LEUVEr;

•
aandag 17 maart:~!!.~!l~~uijken(barok-

viool en_g~btlf\"~erana: rU~JlêenrgambaJen
öbër~~~en ~_!veërmbeII •

\NOTEER IN mi AGENDA •••

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

Een konsert met Italiaanae,Franse en Duit-
se barokmuzlek,op orlginele lnstrumenten,
met historische speelwijze en met een unie-
ke st~jlkennis.

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

~~d!s_11_!!2~!Ti_l_~!~ M~~!Eel~~

Deze Weense groep ensceneert een"feest
aan het hof van de Umbr~sche graaf Pier-
baldo"(1400).De rekonstrukhe hiervan i s
gebaseerd op de sonnettenkrans "Mundus
Placldus" van Slmon Prudenzlani d'OrVleto
waarln dit festljn tot in de detalls be-
schreven staat.Deze avond brengt niet al-
leen muz~ek,maar ook po~zie,dans en culi-
naLre geneugten van de m~ddeleeuwen.
Dit konsert is het enlge optreden in Bel-
gl~ tljdens een Europatournee van het
Oostenrijks ensemble voor oude muzlek"Les
enestrels".

KV/AK

REDAKS_E: krus van boechout, IVllfried
mlnne, tOlne nouwen, paul
nleuwdorp, ludo camberlin,
fons janssen.

LAY-OUT: luk vers~uys.
J::DE','/ERKERS:michel ardua , greet

hove, gle demoor,
van laethem. pol

aandag 10 maart : Geo~es OctorslVlool)
!~_R02!Eto_g!~a~!11rËr~oJ:------ -----

Zij spelen enkele minder bekende sonaten
ult het repertorium,nl.een sonate voor
p~ano met Vloolbegele~d~ng van Fr.Schubert
een sonate van Prokofieff,en de enige vi-
oolsonate van Ravel,waarin lmpress~onisme
en jazz op een originele wijze samenge-
bracht worden.



DAG 17 FEBRUARI DONDERDAG 20 FEBRUARI

••Tandheelkunde T.D in Th~erbrau
••Kwak en Kultuurraad orgaruseren een
konsert in de grote aula,"Les rJenestrels"
om 20.3Ou

••Ballet werkgroep van Kultuurraad van
21 tot 23u in sportkot

••Sporta 20u dansles
21u turnen

••Vormingsvergadering Ar.iA.DA"Werken in
de vakbond als kOllllllUlllst"m.m.v.eenar-
beider van Renault en een delegee uit
de metaal,Leuven,Soc.Raad,2Ou

••Begin Anti-Apartheidsweek,Inlicht~ngen
AKZA,Schreursevest 63,3000 Leuven

••B.U.S.F.badminton dames KUL-ULB, 20u
badminton heren KUL-ULB, 20u
p~ng-pong dames RUCA-KUL,2Ou

--------------------------------
••Voetbal heren 19u kr~mi-theolo~e~30kl~

21u lerkeveld-bios 11

Basket heren 19u medika-vrg 10kl
20u apolloon-vtk
21u w~na-landbouw
22u psycho-ekonom~ka(2°kl)

DINSDAG 18 FEBRUARI

••In Isol Center om 20.3Ou optreden van
"GARDEN"-folk: music-~nkom 15fr•

••Debatavond over de 30 m11jard,~ngericht
door het akhekomitee \'hjsb.en Letteren
met o.m. Willy Courteaux en P.v.D.Berge

••Isol:grote finale van de schaakwedstrijd
en het vogelpikken

••Sporta paardrijden 13.2Ou
karaté 20.0Ou
bow11ng 20.0Ou
yoga 21.0Ou

••Voetbal heren 21u romanisten-psycho
Basket heren 19u salaz:lanen-farma

20u theolo~e-lerkeveld
21u apollonia-terbank
22u pauscollege-mercator

WOENSDAG 19 FEBRUARI

••Ballet van 21 tot 23u in het sportkot
••Meeting over de aantasting van het

studiebeurzensysteem inger~cht door
Soc~ale Raad,20u,~nstituut De Valk

.*Teach-in inger~cht door de Leuvense
Nerkgroep voor homofilie,Maria-There-
s~astr.20,Leuven,20u •

••Isol,finale schaakwedstrijd en het vo-
gelp1kken •

••Geneeskunde 1°kan.T.D.georges?
••Verpleegsters T.D. corso
••Schouwburg 20u Indones~sche balletten
••Sporta schaatsen 19.3Ou
.*Toka "Een heuglijke dag voor de W1jze
meneer \Yu".

••Bus! basket heren
hockey heren
rugby heren
ping-pong "
voetbal "

20u ULB-KUL
20u Sa1nt-Louis-KUL
15u UeL-KUL
15u Luik-KUL
15u V.E.H.-KUL

••Voetbal heren 19u mercator-pedak
21u pol1t1ka-apollon1a

Basket heren 22u bios-german1a
Basket dames 21u bios-romarusten

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

••SHUB NIGGURRATH ,konsert ~n de grote
aula om 20.30u

.*Kontaktm.aaltijd a.nIsol center om 19.
30u -stoofkarbonade

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

karaté 20.40u
paardr-a jden 19.30u

••Sociale school T.D. th1erbrau

STUDIO :14 en 20u la femme de jean
16 en 22u ilum~nacja
18u the offence .
24u l'enfance nue

FORUhI : van 14 tot 20.30u errunanuelle
23u 9 in de ri.;

LOVANlillu: van 14.30 tot 20.3Ou ~k
heb er m~jn bu~k vol van
22.4 IU werkers ~aan naar
de hemel

18 en 22u vincent,franco~s,
paul en de andere
20u belladona
2.j.uS.P.Y.S.

vanaf 13.30u de man met de ~ou
den revolver

:vanaf 14.1~u je loopt nooit zo
snel als een geweerko{i,el -o

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

**Voetbal heren 21u vrg-germarua
Volley heren 19u salenanen-germania
Basket dames 19u landbouw-p011 tika

VRIJDAG 21 FEBRUARI

••Debatavond met Frans Swartelé(wereld-
scholen)en prof.De Keyser(pedagogie KUL)
over de methode Freire en het polit~ek
vOrm1ngswerk in Belg1~,De Valk,20.0Ou

.*Promotiebal landbouw-georges

.*Busf tennis heren 20u KUL-UCL

.*Scheikunde 3°j T.D. thierbrau

dinsdag 25 februari
kleinkunst, toneel, volksmuziek, pop, klassieke muziek

goochelen, stunts, mime, filmpjes en powezie
tentounstellingen, kreatieve standjes en dergelijke

in de grote en kleine aula vanaf 20 u.
INSCHRIJVEN TOT 10 FEBRUARI BIJ KULTUURRAAD H,CEESTSTR. 90


