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EEN
HET ON'lWERP DECJO:>-HUMBLET-GEENS
en de SOCIALE SEKTOR •

FRONT

Het verzet tegen de plannen van
de regering om de "besparingswoede"
die tot uiting komt in de program-
mawet, ook toe te passen op de
universiteiten neemt met de dag
toe.

Vorige week donderdag betoogden
in de qrote universitaire centra
duizende studenten en personeels-
leden tegen het ontwerp Decroo-Hum-
let~Gcèns dat ê:ê fir.w"ldcr!.ng

de universiteiten wil aanpassen aan
de huidige ekonomie se krisis.

De voornaamste ordewoorden die
in Brussel door 3.500 betogers, in
Luik door 2000, in Gent door 700,
in I\ntwerpen door 700 en in Leuven
door 1500 werden geskandeerd waren:

- Neen aan het ontwerp Decroo-
Humblet-Geens.
een aan de krisispolitiek van

de regering, neen aan de prö-
grAIIIIMwet.

- Geen ontslagen - Behoud van
tewerkstelling.

In de huidige aktie worden ook
eisen gesteld waarvan de band met
het ontwerp Decroo-Humblet voor ve-
le studenten misschien niet onmid-
dellijk duidelijk is.

Daarom doen we in di t artikel een
poging om beknopt de evolutie en
huidige situatie van de sociale sek-
toren aan de universiteiten duidA-
11jk te maken.

DE SOCIALE SEKTOR : DE".,KRATISERING
OF EKONOMIESE NOODZAAK ?

" Inge.volge de. .toene.mûtg van Ite.t
aan.ta..t ~.tude.n.ten Vt de. .toeJ.a.t,i.ng to.t
de. Itogvr.e 4.tucLi..in van jongelui ui..t
rIIUldM ge.goe.de. ~oUale. k..t.a44en, Ite.b-
ben de. wUVVl.4Ue.UeJt, bui..te.n htut
.tAo.dLtumele. zending, nieuwe. op-
dIt.o.ch.t.e.n .te Vvr.VuUVl om de 4.tude.n.t
.te helpen b-ij he.t Op.to~4e.n van pltO-
ble.mC!Jl cü.e. 1Il:'.t het 0nde.JlW.ij4 niw
.te "laRen he.bben : ltui.4ve.ó tUt!!, vee-
dutg, ge.zondhei.d4 zoJtg, kuUuwt,
4polt.t, p4ljcltologie.óe. olLivLtvWtg,
en be.JtO ep4 OM.e.n.tVling. "

Zo luidt het begin van de memo-
rie van toelichting bij het ontwerp
van wet houdende toekenning van so-
ciale voordelen aan de universitei-
ten en gelijkgestelde inrichtingen
n dit in de senaatszitting van 14
juni 1960.

Op deze manier wordt er in het
parlement ingespeeld op de eis tot
demokratisering van het onderwijs,
eis die gesteld werd door de studen-
ten- en arbeidersbewegingen, die

.tot de. bouw, de. rr:odvr.ni4Vling, de huisvest worden ; er zijn dus gebou-
ve.JtgltOting en de. ge.óc.h.ik..tma.JU.g wen nodig en gebouwen vergen onder-
van de d.a.alLtoe.be.ó.umde. ge.bot&lIen." houd.

Hiertoe werd aan de universitei- Kortom de kosten binnen de soci-
ten een vast bedrag toegekend (15 ale sektor stijgen sneller dan de
miljoen voor de eerste schijf van toename van de staatstoelagen. Ook
5000 studenten; 1,5 miljoen vast binnen de sociale sektor geldtde
voor de gelijkgestelde inrichtingen). moeilijkheid die zich voor de
Dit vast minimumbedrag wordt voor ganse _rkende bevolking stelt,
de universiteiten verhoogd met 20' nL dat de levensduurte sneller
( t.t.Z. 3 miljoen) voor elke ver- stijgt dan het indexcijfer.
dere schijf van 1000 studenten . Zo kan bvb. de Leuvense so-
( Voor de gelijkgestelde inrich- ciale sektor met dezelfde midde-
tingen met 300.000 î x , voor elke _ _ l~n niet _1~ger _=_zonder aan~ienlij-
50 atudenten bOVen de-250- )-. -~ - ke-pn.jsverlloqingëil - de kosten- ._--

..~ • stijginq in de Alma, gepaard gaan-
de met het vertrek van het UCL-
klienteel, opvangen.

Tezelfdertijd begint zich een
andere evolutie af te tekenen :
De slechte ekonomie se toestand
heeft niet alleen een overpro-
auktie van industriële goederen
, maar ook van afgestudeerden
tot gevolg. Kaderwerving en
studentenrekrutering verliezen

hun belang voor de industrie. "De-
mokratisering" wordt in die optiek
iets erg inefficients. Sociale sek-
tor en studiebeurzen zullen dan ook
niet gestimuleerd worden. En wat
zien we : de reqerinq is allerminst
geneigd de financiele moeilijkheden
van de sociale sektor op te lossen,
de studiebeurzen worden te laat
ui tbetaald, de idee van studielenin-
gen wordt gelanceerd.

Op te merken valt hier ook dat

'ït\! _ -<.;;._~ .....'-- -.~'" - / ~ "\ "\. het Niet Univer.i tair 80qer Onder-I I . ~ - - Iwijs die sociale voorzieningen niet
heeft. De studenten daar krijqen en-
kel - veel lagere - studietoelagen.

toen nog geloofden in de mogelijk-
heid van een demokraties onderwijs
in ons huidig staatsbestel.

Deze "demokratiserl.ng", die er
tenslotte inderdaad niet gekomen is,
(cfr. vorige Veto), maakte het nood-
zakelijk dat er aan de universitei-
ten qelden ter beschikking gesteld
zouden worden voor bovengenoemde
sociale voorzieningen.

Door de versnelde expansie van
de grootindustrie waardoor een gro-
tere behoefte aan qespecialiseerd
kaderpersoneel ontstond, door de

~~T-______'_~--...r~=;:;:~_.~~.=

waarvoor een groter aantal afgestu-
deerden nodig waren en door d
sterke uitbreiding van de mediese
sektor en de organen van de RMZ, was
de aangroei van de studentenbevol-
king een welqevallig iets in de
ogen van de kapitaalbezitters. De
rekrutering van meer studenten -
en dus van latere kaders - uit de
gegoede middenstand en - in veel
mindere mate - uit de lagen van ar-
beiders, kleine boeren en kleine
bedienden kwam hen goed van pas.

De wet van 3 augus tus 1960 hou-
dende toekenning van sociale voorde-
len aan de universiteiten en gelijk-
gestelde inrichtingen kwam er dan
ook, zij het beter uitgerekend en
met meer bescheiden sociale voor-
zieningen.

Artikel 1 van die wet : "Aan de
wUvVl.4Ltei..tvt en aan de. .i.MÁ..ch.ti..n-
gen cü.e. eJlme.e.ge.t.ijkgu.tt.1.d ujn ..
.•• waJtden ja.aIIU jk-6 ta elag en toe-
gekend met de. votgC!Jtde. doelei.ndlUt
tIIeJt.IU.Jlgdvr. 40Uale dilUt4.tlUt, dM
olLie.nUM.ng4cü.e.n4.tIUt, dvr. 4p-ij4-
huizen lUt 4.tude.n.te.nltuizen, bij dlt.age.

Verder wordt dit bedrag jaarlijks
geindexeerd, jaarlijks toegekend
n driemaandelijks ui tbetaald.

Om een voorbeeldje te geven
In 1975 telde men voor Leuven
15.132 studenten. Dit betekent
15 miljoen plus tien maal ) miljoen,
dat is tezamen 45 miljoen • Gein-
dexeerd ( 155 ') geeft dat 69.750.
000 frank.

DE HUIDIGE SITUATIE.

In 1975 hadden de sociale .ekto-
ren dan ook alle moei te oa rond té
komen met de middelen die voorzien
worden in de wet van '60.

In Leuven kon men zelfs het de-
f1ciet van de 1.1ma niet _er volle-
diq weqsubsidiêren ( en dit ondanks
de prijsstijgingen ) en moest men
beroep doen op de Akademiese Over-
heid die 3 miljoen extra ter be-
schikking stelde om de exploita-
tie '74 van de AllIIa in evenwicht
te krijgen.

De toestand zal zeer binnen kort
nog erger worden : de kosten zul-
len blijven stijgen en de gebouwen
van de sociale sektor zijn aan het
verouderen. Dit wil zeggen dat ze
veel meer zullen qaan kosten aan
onderhoud.

DE EVOLtrrIE NA 1960.

Na 1960 bleef de studentenpopu-
latie noq toenemen en bracht het
samenstoppen van studenten in een
stad verdere dienstverleninq met
zich mee : wat de memorie van toe-
lichting vermeldt maar de wet niet
overneemt en dus niet in haar fi-
nanciering voorziet qebeurt. Zo
komt er bvb. het medisch centrum.
Begrijpelijk dat nu de uitgave voor
een tweede studentendokter financi-
eel moeilijk wordt.

Buiten de kosten voor haar wer-
king moet de sociale sektor ook ge-
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Zo is Call1Ulo Torres
&aD zijn eerste verfbeurt van om
en bi j cSe 5 ail joen toe. .

ln Gen tis men al zover. Daar
kon .en echter de toestand oplos-
sen door na.st de subsidies voor-
zien in de wet van '60 aanzienlij-
ke bedragen uit het patrimonium
van de unief t. putten.

Zo neemt de Ge.ntse unief d
ASLK-afschrijvingen voor de qe-
bouwen ten bedrag. van ongeveer
19 ailjoen op zich en geeft dan
noq ee.n 3 1 4 miljoen extra_er-
kingstoelaqen.

Zonder dat zou de sociale sektor
in Gent aan het failliet toe zijn
en in Leuven staat dezelfde toe-
stand voor de deur.

OE WET VM'71

Door de wet van '71 wordt de finan-
ciering bepaald op basis van de
stude.ntenaantallen.
De toelagen voor de studenten en
afhankelijk van hun studierichting
wordt bepaald door drie kostendelen
x.ostprijsdeel:

al AP en WPI akademisch + wetsch.
personeel.

bI AXPI akademisch en technisch
personeel.

cl werkingskosten.
x.ostprijsdeel al wordt bepaald ngl.
de omkadering van de verschillende
richtingen.
x.ostprijsdeel b+c zijn bepaald vol-
gens summiere berekeningen in '71

IE MAATREGELEN DECJO)-BUHBLET.

Ten eerste sleutelen ze aan de
-sleutels voor betoelaging"
Ve ~Û6 VOOIt vou.ecLi..ge
wti.vVL6~ en de mUUnwn en
1ICÛû~Û6 VOOIt gedu.1.teUjR
o~an.izVlV'tde .ót.6.tt.llingen woltden
vVtl.4«gd me.t 5\. VOOIt de voUecLi..ge
w.tdlingen woltdt een maJu..inwn-
dlwrtpel. VOOlt be..to el.ag.Ut 9 .i.ng e.6.te1.d
en op 9.500 6.tuckn.tt.n vl16.tBel.egd.
Daardoor worden studenten die
nu buiten deze maksimumdrempels
vallen slechts half gesubsidieerd.
Door verlaging van de minimumdrem-
pels wordt het gewaarborgd mini
inkomen van de uniefs en onvolledi-
«Je instellingen, die onder deze
grens ligqen, beperkt.

Ten tweede zullen door" de hVl-
o~g van 60mige JUc.h.ti.ngen"
weer personeelsleden bedreigd
worden. Beromltadering wil immers
zeggen dat het kostprijsdeel al
ttz. AI en WP verminderd wordt.
In de richtingen waar het perso-
neelsbestand naar de oude normen
werd uitqeb-bouwd,moet nu,om tot
de nieuwe omschrijvingsnormen te
komen "afgevloeid" worden.
Decroo voert i_rs in dat "een
46bo~chan.UlJle VOOIt het e.xuden-
.tai.M. Iutdvt moet voo~el.egd WOIt-
den" (excedentair- niet in de
oàtadering vallendl
Bierdoor gaan in heel de universi-
taire sektor 2500 arbeidsplaatsen
verloren.

Ten derde :het bedrag van het kost-
prijsdeel cl verminderd eve.neens
door verlaging van de minimum en
maximumdrempels •

Ten vierde "moeten de .i.nROm6.ten van
het patJUmon.ium geb/W.Üt.t woltden
VOOIt de wtJlk.ûtg6Ro6.ten." (Bet patri-
monium - eig .. winsten van de unief
ui t grondbezi t,mecenaat,
verkoop van projekten of research-
Asultaten.l
Uit dit patrimoniwa werd een kol-
le.ktieve verzekering qesloten die
ervoor zorgt dat bij het pensioen
een supplement wordt uitbetaald
zodat het personeel ••n .venwaar-
diq pan.laan zou krijqen dan het
personeel van rijksinstellingen.
Dit gaat nu Verloren.

Uit dit patrimonium werd vroeqel.
ook al .ens een kado aan de socia-
le sektor gedaan. Bet is dank aan
deze kado's dat "supper deficieten"
en "gebouwenkosten" konden be-
taald worden. x.osten, waarvoor
de sociale sektor via zijn nor-
_al betoelagingsmechanisme "wet
van '60" te weinig geld heeft.
OOk dit gaat verloren.

Bet patrimonium moet maksimaal ge-
bruiltt worden om bij te springen
in de werkingskredieten. ("•••• n
op termijn deze werkingskredieten
gaan vervangen 111" I
In di t princiepe komt het duide-
lijkst tot uiting dat de unief
zichzelf moet gaan bedruipen opdat
de staat zijn gelden vrijkrijgt
voor andere sektoren.

De rijke vreemde studenten (lees
EEG-studentenl waren voor Decroo
ook al een gemakkelijk slach tof-
fer. "Belgi6 moet toch niet op-
draaien voor di. vreemdelinqen",
en in de wet werd dus een mechanis
me ingevoerd om de "rijken" te ver
plichten hun studies deels zelf
te betalen. Niet alleen rees hier-
tege.n zeer sterk protest, boven-
d.ien is deze clausule onwettig.
Ze druist in tegen EEG-overeen-
komsten die stellen dat iedere
EEG-onderdaan hier moet kunnen
studeren onder dezelfde voorwaar-
den als de Belgen.
In het vernieuwde voorstel is deze
clausule geschrapt. Alleen zijn
niet alle vreemde studenten al-
tijd betoelaagbaar. Het resul-
taat hiervan is hetzelfde, terwijl
Decroo zijn handen in onschuld
wast zijn de uniefs financieel
gedwongen een numerus clausus voor
vreemdelingen te gaan instellen.

Voor oe andere vreemde studenten ver-
andert de herkomst van hun kos~en,
dwz. dat ze tenlaste vallen van Bui-
tenlandse zeken of Kulturele zaken.
Een vreemdeling die hier binnenkomt
moet ofwel een arbeidsvergunning heh-
ben 6f de toelating krijgen om te
studeren. Welnu het is precies het-
zelfde ministerie dat én de toelating
moet geven én die studies moet beta-
len. Voor deze studenten is er dus
een rechtstreekse politieke selektie.

Door de vermindering van werkingsgel-
den zal niet alleen de kwaliteit van
het onderwijs aangetast worden.
(lagere omltadering,verm1ndering WP.1
bovendien zal d.ie universiteit ge-
dwongen worden aan te leunen bij de
privéondernemingen enerzijds. en
zullen grotere pakketten werkingskos-
ten bij de studenten zelf gerekupe-
reerd worden anderzijds.
Dit resulteerd dus .in een finantiele
selektie voor onze eigen studenten.

I

Decroo-Humblet betekent dus:
-VERLIES ARBEIDSPLAATSEN.
-AANTASTING VAN IE KWM.ITEIT VAN

ONDERWIJS.
-door afvloeien WP.
-verminderde omkadering
-veroudering van het kader

-VERMINDERlNG VAN DE WERKINGSGELlEN
VERPLICHT IE UNIEFS AAN TE LEtJ~EN
BIJ DE PRlVEINDUSTRIE.

-NUMERUS a.AUSUS VOOR VREEMDE "RlJKE"
STUDENTEN

-POLITIEKE SELEKTIE VOOR VREEMDELIN-
GEN UIT ONTWIKXELINGSI-'NDEN

-FINANTIELE SELEXTIE DOOR TOENEMENDE
XOSTENVERZWARlNG VOOR BELGISCHE STU-
!ENTEN

V(~VOL~ bll s

VERSTOP JE MAAR NIET
HET KVHV
ZIET JE WEL

~.

goed nieuws voor Medika.

Op de akademische raad van 5 nov. jl.
werd beslist dat het oude eltsamenre-
glement van de medische richting be-
houden blijft voor dit jaar.Een sta-
tus quo dus.
Het eksamenreqlement stond als een
apart punt op de agenda. Vice-rektor
Servotte gaf een korte inleiding.
waarin hij voor het standpunt pleit-
te van de studenten.Na een reaktie
van enkele dekanen.stelde de studen-
tendelegatie dat onderwijssysteem ,
hoeveelhedld stof en eksamenregle.ment
één geheel vormden en dat aan één on
derdeel niet getornd mag worden zon-
der het geheel te beschouwen.
Na een korte diskussie ging men ak-
koord met de status quo.De dekaan van
de med.ische fakulteit ging het nieuws
melden aan de studenten d.ie buiten
stonden te verkleumen.
Voor dit jaar is alles in orde.De kom
missie,d.ie het eksamenreglement be-
studeer6,onderzoeken welke eleMenten
van het nieuwe reglement ook kunnen
geintegreerd worden in dat van Medi-
ka. Rekening houdend met alle elemen-
ten.
Dit is voor volgend jaar. Dit jaar nog
wordt het eksamenreglernent voor de
andere fakulteiten integraal behandeld
op de akademische raad van 8
december

11. Bosmans
kringraadvoorzitter.

Het KVHV wordt ons echter op-
gedrongen. Maar al te veel
ouders betalen aan de postbO-
de 200 fr omdat ze denken dat
het verpliChtend is. We wer-
den wel verwittigd dat we via
de post een lidkaart zouden
aangeboden krijgen, maar
thuis wisten ze dat niet. Of
wel dachten we dat dit op ons
kot in Leuven zou gebeuren,
ofwel vergaten we het thuis
te vertellen. Er bestond na-
tuurlijk de kans om die kaart
terug te brengen tot 1 novem-
ber (ik heb het trouwens zelf
gedaan), maar hoevelen zullen
dat gedaan hebben? Misschier
hadden ze thuis die kaart al
ingevuld teruggestuurd om
"Ons Leven" te ontvangen, zo-
dat je ze niet meer kon terug
brengen. Of je vergat ze
terug te doen, je had er geen
tijd voor, je nam er de moei-
e niet voor (je hebt het im-

mers zelf niet betaald), enz.

Als we even nagaan wat he
KVHV hierdoor verdient komen
we tot een duizelingwekkende
ntdekking. Veronderstellen

we dat alle 5 000 eerstejaars
lid worden (diegenen die toch
hun kB:art teruggebrach_t ~e~be.. --4
worden wel gekompenseerd-aoor ~
e ouderejaars die lid blij-
ven) dan krijgt het KVHV 5000
x 200 fr of een slordige 1
miljoen frank in kas! Zo is
het ook niet moeilijk om een
grote organisatie te zijn. Ik
durf dan ook eisen dat he
verbond in het vervolg zijn
eden werft op een normale ma-
nier, zoals alle kringen en
organisaties, en niet door
zich op te dringen.

) Graag had ik ook een duide-
lijker beeld gekregen van de
politieke stellingname van he
verbond. Op vrijdag 10 okto-

KVHV

Het KVHV is de oudste en één
vande grootste studentenorga-
nisaties van Vlaanderen.
Daardoor heeft het verbond al
wat mee faciliteiten gekregen
dan de andere kringen en or-
ganisaties. Het gevaar be-
staat nu echter dat het ver-
bond zich belangrijker gaat
voelen. Enige kritiek kunnen
ze dus ook wel gebruiken.

1) Met de manier waarop het
KVHV zijn leden werft ben ik
niet erg gelukkig. Alle stu-
entenorganisaties zijn vrij-

blijvend en niemand is ver-
plicht er lid van te worden.

bel' immers houdt de afdeling
Leuven een manifestatie tegen
het straatgeweld, voornamelijk
veroorzaakt door het VMO (en
daar kan objektieve informatie
niets aan verhelpen). Twee
weken later echter betoogt de
afdeling Gent tegen de loket-
enkwestie te Schaarbeek en

dat samen met hetzelfde VMO
van hierboven. Een beetje dui
delijkheid kan hier zeker geen
kwaad.
WaarSChijnlijk heb je de
druk gekregen dat ik het
hartsgrondig verafschuw.
is echter niet het geval.
Volgens mij mag het verbon
evenzeer bestaan als de res~,
maar dan op ~elijke voet. en
niet op een verhoog. Mis-
schien kan deze kritiek daar-
oe bijdragen.

in-
KVHV
Dat
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DE XONSEKWENTIES VAN HET ON'lWERP
IECR:)()-HUMBLET-GEENSOP DE SO-
CIALE SEJC'roR.

We kunnen hier heel kort zijn :
- Het hoofdstuk in de program-

mawet over de besparingen op d,
univer.iteiten voorziet er dus in
minder geld te besteden aan de uni-
versiteiten.

oe regering die wanhopige po-
gingen doet om de ekonomie se krisis
tegen te houden door allerhande be-
.paringen zal ·ze.kergeen groetere
financi61e inspanningen doen voor
de sociale sektor. Integendeel.
oe sociale sektor kan met haar f1-
nanciêle moeilijkheden dud enkel
terecht bij de universiteit. Die
zal echter, nadat Decroo toegesla-
gen zal hebben, niet geneigd zijn
OOI van haar lagere inkomsten nog
ens een stuk te gaan besteden aan
de sociale se.ktor.

equus
'Nederlands Toneel Gent
29 november
Grote Aula 20u.

Toneelspel van Peter Shaffer.

Een adolescent wordt door de
rechter naar de psychiater ge-
stuurd.Hij heeft in een manège
zeven paarden de ogen uitgesto-
ken.Een vreemd misdrijf waarmee
niemand raad weet, en een onhan
delbare jongen. Gaandeweg weet
de psychiater iets van zijn ver-
trouwen te winnen en legt hij
een raadsel bloot.
Het accent ligt in het stuk op
het persoonli jk konr'Likt van
de dOkter,de ervar1ng van zijn
eigen beperktheid en zijn mis-
lukt leven:hij 1S 1mmers een
"brave,normnle" burger. Het nor-
maal (wat is normaal?) maken,
het genezen(wat is gezond?)
van deze lastige jongen,bete
kent dit een vooruitgang,of be-
tekent het de vernietiging van
een vitale passie ten voorde-
le var: een kille,grijze eenvor-
migheid?

- Het ontwerp Decroo voorziet
bovendien een regeling voor de
besteding van de patrimoniumgelden.
Dit zou betekenen dat overheveling
van gelden naar de sociale sektor
onmogelijk wordt. ( overheveling
van de werkingstoelagen voor de
uniefs naar de sociale .ektor is
reeds sinds '71 verboden ). Dit
betekent dat overheveling van gel-
den naar de sociale sektor onmoge-
lijk wordt. De sociale sektor zal
dus alle lasten van afschrijving,
gebouwonkosten, onderhoud,e.d.
zelf moeten betalen. Hierboven
hebben we gezien welke desastreu-
ze gevolgen dat zal hebben.

Ook het personeel van de socia-
le sektor is niet veilig. Alhoewel
het personeel van de sociale sektor
weliswaar eenzelfde statuut heeft
als het administratief-technisch
personeel van de universiteit, val-

n.zijn buiten de wet. van 1971 op
nanciering van de-universitei-

ten. oecroo's herziening heeft dus
geen rechtstreeks gevolg op hen.

Maar de plannen van de regering
hebben besparingen op het oog en
zullen de sociale sektor met def1-
cieten begiftigen.

Een sociale sektor zonder geld
zal dan ook geen bijkomende soci-
ale voordelen voor het personeel
op zich kunnen nemen. Er is reeds
het voorbeeld van de Alma, waar
het personeel vorig jaar geen infla·
tiepremie kreeg ( terwijl het per-
soneel van de unief die wel kreeg)
omdat er geen geld voor was.

Een sociale se.ktor zonder geld
zal bovendien afdankingen en afvloe-

Zoals nuingen moeten overwegen.
in de Alma.

De krisismaatregelen van de re-
gering treffen het personeel van
de sociale sektor dus - zij het
onrechtsstreeks - op dezelfde ma-
nier als het personeel van de uni-
versiteiten.

Een sociale sektor zonder geld
zal tenslotte verplicht zijn tot
prijsverhogingen en zal aldus zijn
laatste bijdrage tot de "demokra-
tisering" van het hoger onderwijs
verliezen. De levensduurte aan de
universiteiten zal nog toenemen en
het zal voor de werkende bevolking
on.mogelijk zijn nog langer haar
kinderen naar de universiteiten te

De bedoeling is dat die avonden
n1et beperkt blijven tot het
afdraaien van een film of het
opvoeren van een toneelstuk.
Bij elke aktiviteit voorzien
we een kleine info-beurs van
groepen die rond het thema
van de avond werken.Na het af-
draa1en of optreden willen we
iedereen uitnodigen tot een d1s-
di~~ussie. Voor :de toneelopvoe-
ringen zi jn het de akteurs zelf-.
die de diskussie aangaan,voor
de filmen wordt er een paneel
samengesteld van mensen die bij
de voorgestelde problematiek
betrokken zijn.sturen.

HET ONTWERP DECR:X>-HUMBLET-GEENS
STAAT NIET ALLEEN.

We hebben het hierboven herhaal-
lijk gehad over de krisispolitiek

regering en over de program-
mawet. Wat heeft dit nu te maken
met het ontwerp Decroo-Rumblet?

Sinds enkele jaren glijdt ons
konomies systeem, het kapitalisme,

J~__ -==:t. _ ___J

colloqium
De maatschappelijke funct1e
de psychiatrie
29 november Grote Aula
van 10 tot ~ uur.

Zaterdag 29 november organ1ze-
ren de kriminologen en de werk-
groep Marginal1teit een collo-
quiumdag over de maatschappelij-
ke functie van de psychiatrie
De psychiatrie is alom in bewe-
ging en zelfs in beroer1
velen binnen, maar ook zeer

velen buiten haar direkte wer-
kingsgebied volgen haar akti-
viteiten met kritiese aandacht~
NIET VOOR NIETS!!! Want sedert
een tiental jaren heeft men
steeds duidelijker ingezien
hoe de psychiatrie in onze
menleving een rol vervult,die
veel meer betekent dan alleen
het behandelen en het genezen
van 'geesteszieke mensen'.
De toestanden in de psychiatri-
sche klinieken hebben dit dui-
delijk gemaakt; ook de steeds
groter wordende invloed van de
sociale of gemeenschapspsychia-
trie op belangrijke deelne van
onze samenleving geeft hier
een aanwijzing.
En dan is er nog de krit1ese
of anti-psychiatrie, die het
uitstotend handelen van de
psych1atrie aan de kaak stelt
en met onze maatschappelijke
struk~ur en zijn vervreemdende
werking duidelijk in verband
brengt.
Genoeg aanleiding om aandacht
te besteden aan de vraag: wat
1S en wat was de funktie van
de psychiatrie 1n onze samenle-
ving???

Noteer alvast:zaterda
in de grote aula.

29 nov.

KORFBAL

Bericht aan alle korfballers
en korfbalsters hier in Leu-
ven. Er bestaat een kans dat
we onze sport ook in Leuven
kunnen beoefenen, mits we met
voldoende zijn. Geef daarom zo
vlug mogelijk uw naam en adres
op. (secretariaat sportkot)
DOEN HOORI

zou men talmen?

T
naar een kri.i. waarvan de heren
machtshebbers en hun dagbladen
zelf herhaaldelijk &eggen en .chrij
ven dat ze erger qaat worden dan
de grote kri.i. van de 3aren '30.

Bet aantal werklozen , ook van
p.. afge.tud..rden, .Ujgt enora
In perioden van ekonomie.e kri-

.i. vaardigt de .taat telkens een
reek. _atregelen uit 0lIl die kri.i.
tegen te gaan.

In 1960 bundelde de regering
haar toenmalige kri.ismaatregelen
in de "eenheidswet" die zowat 40
adljard be.paringen deed ten ko.-
te van de werkende bevoling,en
waartegen meer dan een miljoen ar-
beiden .taakten.

In 1975 .talt de regering het
zgn. "relanceplan" en de program-
mawet 0PI progr t waarvan het
ontwerp Decroo-Humblet-Geen. een
onderdeel i••

We zullen hier dan ook kort de
inhoud van die progr __ wet en het
relanceplan nagaan en aantonen
waar de regering haar geld haalt
en waar het naar toe gaat.

van
DE PROGRAMMAWET : WAAR KOM!' BET
GELD VANDAAN ?

Om het tekort van 80 adljard op
het eerste begroUngllOnt_rp op te
vangen is de regering over gegaan
tot het plannen van uitvoerige be-
sparingen en belasUngen.

Staats.ekretaris Geen. ( j
de derde in de rij na Decroo en
H-d>let ) verklaarde na het op-
stellen van de beqroting '76 :

" fit .(..6 vooJta.l be.4pa.altd op
Ond~j~, Sociale VOOItZOJtg,
VotJugezondhud, Ve6en4.(.e. en VVt-
~u)t6wuen. "

De programmawet voorziet dan ook
volgende maatregelen: -

- 116blUlak van de. zi.tkte.vVlZdz.e.-
It.Ótg :want de .taat zal haar bijdra
e van 35' liiljard vermlJlderen,-het

geen zal leiden tot verhoging van
de RMZ-bijdragen, prijsverhogingen
voor medikamenten, dokters en zie-
kenhuizen, verpl1chtinq van het re
geld en minder terugbetalingen.

- be.4paJUngen op hu ope.nbaiIll
vVtvOell :dit door aanwervingss top,
uitstallen van kosten voor onder-
houdswerken, gebouwen en v..t ma-
teriaal, afschaffen van sommige
lijnen.\.

- 116blUlak van het dvnotvuLti.6 eh
Jr..e.cht. Op ond~j~ : Decroo 'fOOr-
ziet i_rs zoals hoger ge.teld
vermindering van het aantal buiten,
landers, vermindering van de .ub-
sidies aan de universiteiten, ver-
mindering van het wetenschappelijk
personeel met 5\ terwijl nog alech
40\ vaat benoemd _g zijn.

- .incJ,i..Jt.t.kte. b e.l.a.6.tUtg en 0p a.l.ko-
hol. en tabak.

- mUJl gemunte.be.l.a.6.tUtgen
- be.l.a.6.tUtgen Op dop, zi.t.kengdd

en .inval) dJ.u,it. wanneVt een van bd
de. ec.htg eno:t.e.n WVtk.t •

- onvoUe.d.ige .induelLÓtg van de.
be.l.a.6.tUt~~ ehal.en•

Deze progruaawet zal zonder
kan. tot amendering door het par-
lement gejaagd worden en de rege-
ring heeft al laten ver.taan da~
ze er niet voor zal terug.chrik-
ken om zichaelf volmachten te geven.

HET RELANCEPLAN : WAA.R ~T BET GEL
NAAR 'roE ?

Wat gaat de regering nu doen
t die ID8eropbrengst aan bel..-

tingen ? Hiervoor heeft ze op vrij-
dag 26 .eptember haar " ekonomie.
herstelplan" gefonauleerd waardoor
ze de industrie _t gulle han mil-
jarden toestopt.

Het relanceplan omvat 4 hoofd:-
stukken : • 8e.houd en heJt,6t1tu.kJu-
JWt.ing van hu .incfu.6tJUiel. en Iw
eJtci..eel. appalta.t1t. ; vwe..tt.lWtg van
de. konkuM.t.n.tUpo~.uu. ; .\tl.anu-
rnaa.tJte.gtl.en VOOIt de tkonomuu ak-

VCAvo ... ,lf

1



titie volley dames
20 u johannes 23 - vtk
19 u vrg - bios
20 u apolloon - mercator

kOMpetitie voetbal heren

19 u salesianen - lerkeveld
21 u farma - wina

UITSLAGEN KOMPETITIE SPORTRAAD

VOETBAL HEREN

- ruca
_ ruca

21 u : handbal: kul - ruca
tie voetba 1 heren

- economica

F-kompetitie
19 u tennis 0: ruca - kul
20 u tennis H: kul - gemboux

.teJtba.nk- v.tk : - 7
a.polloon - medika.:l - 2

g~~~~~~~-
vJtg - ~a.lezia.nen :2 - 4

leJtkeveld - wina.: 2 - 2

economica. - 6aJtma: 4 - 2

~~~~~~~~

landbouw - .theologie: 3 - I

3 0 kla~~e-------- ,
pau~college - wina: 2 - I

HANVBAL HEREN

I~~~~~~s
geJtmania - bio~ 14 - 14

Beste reda.ktie ,

bij middel van deze lezersbrief wil
len wij ons hart luchten over wat er
in de inschrijvingshalle.n gebeurt •
1.De jobstudenten die daar werken,
hebben de eigenaardige gewoonte om
samen met het personeel een uitge-
breide.koffiepauze te houden.Uitge-
breid in die zin dat ze van de zes
werkuren er 2 verspillen aan 'rust'
pauze.1/3 van hun werkuren
De vraag is hoeveel uren ze worden
uitbetaald.
2. Deze 'heren studenten' weten ze-
ker niet dat hun 'mede' studenten
som. uren staan te wachten.Of voelen
deze 'job'.tudenten zich plots meer
waard omdat ze bij den unief werken
?11
3.De·zeer vriendelijke· manier van
ontvangst en behandeling is,alhoe-
wel dit subjektief is,dan toch sub-
jektief afschuwelijk heerlijk te
noemen.

judith en paul.

BASKET HEREN

I~H~~H
v.tk-wina: 52 - 44

apolloon - p~ycho: 72 - 46

g~~~~H
~alezianen-economie:53 - 46

leJtkeveld-~alezianen:53- 67

VOLLEY HEREN

g~~~~H
leJtkeveld - bio~ 0-2

MOEDER
IK KRIJG WEER NIKS

"Wekelijk. kijk ik met verlangen
uit naar de Veto, waa~an ik nog
maar twee nummers heb gekregen.
( ...) ..
"Ik begin het beu te worden: 150
fr. betale.n voor een abonnement
op Veto en tot nu toe heb ik nog
niks gezien. Waaraan ligt dat?"

"Ik heb nog geen Veto in de brie-
venbus gehad. Ik wachtte maar; tot
ik eraan dacht dat ik een verkeerd
adres heb opgegeven. Sorry, hier
is het goeie: (•••)"

Zo kwuten we nog ilJten doollgaan met
het c.i.te.Jten van klachten in.~chJti 6-
.telijke en mondelinge vOJtm. Op de
ka.n..toJten Ug.t een ~eJLi.e~ ~.tapel-
.tje. Op de Luizen.mallh.tkJtegen we
evenveel klachten al.4 aboMeJI'en-
.ten.
Va'~ helema.alniet eIlg, integen-
deel. Ondan.k.6de zOIlg die wij aan
de veJtzendin.g van VETO bu.teden,
kan eJt bu.t e~ iw ~ lopen,
en het hoel,.tdan zel6~ niet al-
tijd bij o~ ze Uggen.
VaaJtOm ctU. veJtzoek:

Heb je iets aan te merken op Veto,
verzending, inhoud e.d. dan zouden
we dat graag willen 'Heten. Hoor je
een klacht van iemand die zijn/
haar nummers niet krijgt, gelieve
dan deze persoon te zeggen een
klachterbriefje te schrijven (met
goeie vermelding naam en adres!)
of zelf eens binnen te springen op
een van de kontaktadressen:
-KULTUURRAAV, H.Ge.uu.tJt.aa.t 90,
Leuven

-SOCIALE RAAV, 8og~.tJta.a.t 3,
Leuven

-Jaak PALMANS, Celutijnenlaan 70,
HeveJtlee .

•

VOLLEY VAMES

l~~{~H~
v.tk - apolloon o - 2
bio~ - johanne~ 23:2 -

g~~{~~H_
economica - wina
medika - chemika

2
2 - 0

BASKET VAM ES

l~H~H
bio~ - apolloon
j ohanne~ - bio~

: 22 - 'l1
13 - 14

VOETBAL VAM ES

apolloon - wina 2 - 3

~cologie
K.U.Le1.l'! n
f.ocio-3conetnl :lch_ wr>rk6ITce,.·.

Als e8rste erot
neer bui,-t:e.'l \1 it org'\!'li c r~1"
w;_ j frote Lcz i.ngen r-on-I ".3-
kolo~.e". Op di!'l~dae 2 nov
komt~Pro: .Folk (vns) s~rek-
en in de 3.'.ldi.t or-i a in d:l Ve
!;;aliusfltrf'.u~ (oen)
"Een overzicht wordt. gegev-
en van Let par-t im 'plankton'
alf' eco··aJs:.eem in dn Heelr:!
~'t. De benader1.ng van ht::t
eco-.Jycten":l lf; funet i ons el
en ge;:)I:I,;eerd op ep.r, rnuLf
dis~iplinairp. aa~pak. De
loco~iu V~l de benaderinv
wordt ontwikk~ld, ft gtgev-
ens na 5 jaRr 0pzoPl{ln€; tes
proken en de r~~l.ll tai.en ge-
l.ntllrpret.,:e r-d ,
Arulgetoonè wllrdt hoe dez.c r
f:t_t] tllt~n {!f~brlnkt '.{~nn'i;nvtor
';cr. om een heS"l.l".ncndc rlp.gru
datie van het eCO-!'Ij'3teem tE':
be~.ljpp.n en mogp.li,jk te ve r
hl nderen.·'
Tij(ler.~ deze avond (he aan -
vangt om 20h. Hl er ook Ul t.-
~c};rcid m~'E(!lJ.ikhcirl om vr-a-
.ten te !.lt~llgn en p:lr~oon -
lijk I;u!'lse!'l te komr-n,
)lot onderwer-p van cl t,,'iC ede
:!.e:~i.n(/, door Prof. Polk 'IIord1;
hi.e r vaotgelcgrl.

vervolg bl~~. 5

I.

tivi.teU en bijzondVLe maatJt.egelen
die de .t.we.Jr.k4t.e.l..l..in.g bevoJtdeJten."

( De Standaard 27/09 )
ziehier de voornaamste punten

van het herstelplan :
- Op 7 november besliste de re-

gering alle C.A.O.'s die na 31 ok-
tober vervallen met 9 maanden te
verlengen. Voor 800.000 arbeiders
en bedienden van de openbare sek tor
is dat een loonstop tot 31 juli.
Voor de metaalbewerkers en mijn-
werkers tot 30 september 1976.
Voor de dokwerkers en de textiel-
arbeiders tot 31 januari 1977.
Hiermee voert de regering voor het
eerst sinds de tweede wereldoorlog
een loonstop door.

- De lonen zouden dus enkel nog
mogen toenemen door de indexaanpas-
singen. Het V.B.O. drukt reeds lang
de wens uit de koppeling van de lo-
nen aan de index af te schaffen.
Zover zijn we nog niet. Toch wordt
de weg daartoe reeds geëffend. De
regering wil de spilindex van 2,5
op 4 brengen hetgeen betekent dat
de prijzen dubbel zo lang zullen
kunnen stijgen vooraleer de lonen
"aangepast" worden. De lonen
boven de 350.000 zullen niet meer
geindexeerd worden en vanaf het
einde van het jaar zal er een nieu-
we index komen die "meeJt pJtOdukten
en ~.ten zal beva.t.ten om de oveJt
~c.ha.t.tûtgvan het huicU.g in.duuj-
6eJt uit .te ~c..hakelen."

Anderzijds voorziet de regering
een stimulans van de produktie en
investeringen: herstrukturering
van de Nationale Investerinqsmaat-
schappij, hulp en faciliteiten voor
ondernemingen in moeilijkheden i.v.
betaling van RMZ en fiskale lasten,
aanmoediging van priveinvesteringen
stimuleren van de export via
hervorming van de Delcrederedienst.

Deze stimulans zal betaald wor-
den met de opbrengst van de program-
mawet, terwijl de bovenvermel
regelen van het relanceplan een
loonverlies van 14 miljard voor de
arbeiders betekenen; 14 miljard
die dus in handen van de patroons
zullen blijven.

Op die manier geeft de regering
met de ene hand aan het patronaat
wat ze met de andere van de werken-
de bevolking afneemt en in di t ge-
val weet de linkerhand blijkbaar
heel goed wat de rechterhand doet.

(

HET VERZET TEGEN DE KRISISPOLITIEK •

Met onze akties tegen het hoofd-
stuk Decroo-Humblet van de program-
mawet staan we niet alleen.

De duidelijkste voorbeelden zijn
wel de stakingen van de leerlooiers
en de bedienden van de verzekerings-
maatschappijen.

Op het ogenblik dat de regering
de loonstop doorvoerde brak in d
sektor van de leerlooierijen en
de schoennijverheid een eerste sta-
king uit sinds de regering haar
plannen voor loonstop had bekend
gemaakt. De leerlooiers staakten
voor 7 frank loonsverhoging.

Vanaf woensdag 5 november staak-
ten de bedienden van de verzeke-
ringssek tor voor een loonsverho-
ging van 1200 fr. pe r maand tegen
de stijgende levensduurte.

We l1IOetendus goed voor oge.n
houden dat het de regering niet
enkel om te doen is het wetsont-
werp Decroo-Humblet-Geens toe
te passen. Het ontwerp Decrro-Hum-
blet-Geens is slechts een onderdeel
van de programmawet, waarmee de re-
qering de ekonomiese krisis wil
doen betalen door de werkende bevol-



king om anderszijds via het relan-
ceplan de industrie geld toe te
stoppen.

We moeten als studenten aan de
universteiten ons uiteraard eerst
bezig houden met dàt stuk van de
programmawet dat op de universi-
teiten van toepassing is, maar we
moeten de ganse krisispolitiek en
de ganse programmawet voor ogen
houden. We moeten niet eisen dat
het ontwerp Decroo-Humblet uit de
proqrammawet gehaald wordt. Dit
zou enkel betekenen dat het ontwerp,
zoals de ondernemingsraad van de
KUL dit eist, via de gewone parle-
mentaire weg zou behandeld worden
en dat dan de mogelijkheid tot
amendering zal bestaan. Amendering
wil immers zeggen dat men de essen-
tie van het ontwerp laat bestaan,
maar dat men kleine wijzigingen kan
aanbrengen.

We moeten daarentegen eisen dat
de ganse programmawet ingetrokken
wordt.

Ook mogen we niet uit het oog
verlizen dat we niet alleen staan
in het verzet tegen die programma-
wet. De kracht van die strijd zal
immers liggen bij de werkende be-
volking die - net als in 1960 -
niet zal dulden dat zij de krisis
moet betalen.

Ons verzet moet dan ook een on-
derdeel zijn van de globale strijd
tegen de krisismaatregelen van d
regering.

We roepen dan ook alle studenten
op zich aan te sluiten bij de aktie.

- NEEN AAN HET ONTloJERP DEC~-
HUMBLET-GEENS I

- NEE.'1 AAN DE PR>GRAMHAWET I
- ARBEIDERS-STUDENTEN : 1 F~ I

---- - help, ik verdrink !

IIIIPI wie neemt de rugzak
eens over ?

II
II
11 toe nou, liefje,
X toch niet in de
II tram !

YYYYYY een glaasje mijnheer
U nee dank u, geef me

maar een biertje !

PPPPBP Elsje gaat een kindje
kopen

2222Z22 het lelijke eendje

pppdppp wie staat er daar op
zijn kop?

8880°88 de vierde is Z1Jn
hoofd verloren !

VVVVWV kijk, een siamese
tweeling !

t
ECOLOGIE ECOLOGIE
vervolg van blz.4

Op dinsdag 2 december spreekt
prof. Suete~s (KUL) over de
wetgeving rond milieubescher-
ming. (AV. lokaal 0017)
Prof.Suetens zal op een niet
strikt technische m~~er uit-
leggen welke wettelijke wegen
er al zijn ~n er zullen komen
om het milieu te beschermen.
Ook hier is er weer ruim gele-
genheid om vraGen te stellen.

Op donderdag 11dec. komt Prof.
Polk een tweede lezing geven
ove r eko Lo.gi e rond het onder-
werp dat op 25 nov. zal
vastgelegd worden.

Je kan telke:1s gratis binnen
el' buiten.

Voor meer informatie over onze
werking

Voor meer inform~tie over onze
werking kan je terecht bij
ERIK BRIERS,Schapenstraat 145,
3000 Leuven.

VE RHA AL

Noot vooraf : h~ewel het ver-
haal getnspireerd ~s op waar
gebeurde feiten, is het niet
noodzakeLijk en niet overal
een ware weergave ervan.

I COMPANERO PRESIDENTE, CON-
TINUAREMOS TU LUCHA

Met een zucht wierp hij de la-
kens van zich af. Al die zor-
gen! Hij zou liefst zo ver
mogelijk weg willen zijn, al-
leen met zijn vrouw Hortensia
in een onbekommerd geluk.
Maar hij wist dat het niet
kon ; zijn volk vertrouwde op
hem. Hij moest doorvechten,
proberen de ekonomische situ-
atie van zijn land terug
recht te trekken, al zag de
toekomst er nog zo somber uit.
Het land was zo goed als bank-
roet en ondanks zijn pogingen
weigerden de stakende vracht-
voerders en de oppositie een
dialoog aan te gaan en de

•

zaak uit te praten. Soms zag
hij het niet meer zitten en
wilde hij alles opgeven ...
Maar dan bemerkte hij weer de
.grote ellende van zijn volk
en beet hij door. Beneden
hoorde hij kopjes rinkelen.
Hij zette die gedachten van
zich af en stond op.
De oude klok tegen de wand
wees acht uur aan. Hij had
net ontbeten en pakte zijn pa-
pieren bij elkaar om naar het
presidentieel paleis te gaan.
In een aangrenzende kamer rin-
kelde een telefoon. Hij hoor-
de Hortensia opnemen en hem
daarna roepen. Hij nam de
hoorn van haar over en luis-
terde naar de zenuwaChtige
stem van zijn eerste minister.

"Het leger ... in opstand .."
"Wat ? .. Waar ? .."
"In Valparaiso ... De marine
heeft de stad in handen ...
Het leger rukt naar hier op."
"Goed, ik kom dadelij k. Ver-
wittig de anderen."

Gejaagd trok hij zijn jas aan,
gaf nog snel een afscheidskus
aan zijn vrouwen stapte in de
wagen. Terwijl de chauffeur
doorheen het drukke verkeer
slalomde, keek hij naar de
ontwakende stad : hier gingen
de rolluiken van de rijke he-
renhuizen omhoog, maar nog
geen 3 kilometer verder werden
mensen onder de blote hemel
wakker en moesten zich alweer
afvragen of ze vandaag wel
iets te eten zouden krijgen.
Hij had geprobeerd het te ver-
anderen, maar er was nog zo-
veel te doen ... 0 god, waarom
moest dit nu toch gebeuren?
Het was al erg genoeg zonder
di

In zijn werkkamer was de ganse
regering verzameld. De eerste
minister had de situatie uit-
gelegd en de posities van het
leger op een kaart aangeduid.
Iedereen wachtte met spanning
zijn reaktie af.
"Wel heren, ... laten we er het
beste van maken ... Antonio,
maak voorbereidingen voor een
radiotoespraak. Ik ga het
volk oproepen kalm te blijven
en af te wachten."
Hij zag hoe Juan, zijn mili-
tair raadgever, het hoofd
schudde.

"Ik weet wat je denkt, Juan.
Je wil dat ik oproep tot een
revolutie, dat ik de arbei-
ders wapens in hun handen
ge~ft. Maar je weet nu een-
maal hoe ik geweld veraf-
schuw, wat het doel ook is."
Hij stond op en vertrok naar
het radiogebouw.

In de verte ratelden de ma-
chinegeweren. Het leger na-
derde. Hij had zich met zijn
trouwgebleven vrienden en
lijfwacht in het paleis te-
ruggetrokken. Hij was op van
de zenuwen. Zijn eten had
hij laten staan, en nu ijs-
beerde hij door de kamer.
Een massa vragen kwamen bij
hem op en de zorgen maakten
hem ziek. Verdiende hij dit
echt ? Had hij wel goed ge-
handeld? Had hij het volk
niet moeten bewapenen zodat
het zich kon verdedigen?
Waarom was het toch zo moei-
lijk om goed en rechtvaardig
te handelen ?

Een zware knal haalde hem uit
zijn gepeins. Hij liep naar
het raam en zag tanks het
plein voor het paleis oprate-
len. Daarachter kwam een re-
giment soldaten gemarcheerd.

In de verte hoorde hij het
fluitend gebrul van naderende
straaljagers. .

Op zijn weg naar de receptie-
zaal werd hij tegen de grond
gesmakt· door twee zware
schokken die het gebouw door-
eenschudden. Verdraaid! ze
bombardeerden het paleis I

In de grote zaal heerste een
verschrikkelijke wanorde. Van
alle kanten liep men op hem
toe, overal vragende gezichten
wanhopige ogen die hulp vroe-
gen._ Maar snapten ze het dan
niet? Hij was toch ook maar
een mens! Ook hij was bang,
doodsbang zelfs. Toch hield
hij zich sterk.
"Alsjeblieft mensen. Ik weet
het evenmin als jullie."
"Waar zit je nou met je onge-
wapend verzet? Ga nu maar
eens met ze praten !"

Hij wist dat hij het Huan niet
kwalijk moest nemen. Ook hij
raakte over zijn toeren.

"Mijnheer de president, de
linkervleugel brandt I"
"Het dak stort in t "
"De soldaten ... ze dringen
binnen !.:. zoek dekking !"

Hij bleef staan. Hij wist dat
hij niet mocht vluchten. Hij
kon zijn volk niet in de steek
laten. Zijn lijfwacht zette
zich rond hem.
In de gang werd geschoten.
De deur barstte open en mili-
tairen sprongen binnen, de wa-
pens in aanslag.
"Mensen alsjeblieft, wees eens
redelijk. Blijf kalm en ..."
Iets gloeiends drong in hem en
hij dacht uiteen te zullen
barsten. Ratelende machinege-
weren, fluitende kogels ...
Hij viel, prObeerde op te
staan ... een nieuwe slag in
zijn borst ... kreten ... mijn
volk. .. geen gewe ld. .. begrip ..
Hortensie

Hortensia ...

Rudi Aerts
ie kan Wina

Voor mensen die tussen het pra
ten door ook nog een s iGts
willen DOEN.

Sedert een vijftal jaren be-
staan er in het Leuvense ee~
aantal opvanghuizen voor ge-
handikapten ,psychiatrische
patienten en ex-gedetineerden.
De bedoeling van deze huizen
is die mensen - die reeds een
stuk zelfstandigheid hebben,
maar toch nog een gewoon "men-
se11jke ' begeleiding nodig
hebben (na de'deskund1ge') -
te helpen 'üj hur, maatschappe-
lijke integratie.
De groepen die hiermee bezig
zijn trachten volgens een docr
henzelf te bepalen ritme een
leefgrc~ kre~ren waarop dez
mensen en steunen en
waar Z1j zich 't hU1S voelen,
om tenslo~te voor zover mogeli
een zelfstand1g leven U1t te
bouwen.

J«wjt ~ 6
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Deze groepen bestaan tot nogtoe
lt gehuwde koppels of studen

tengemeen9cheppe~. Gezien
het vergar~elljk statuut van
de studer.t en gezien de steeds
groter wordende behoefte aen
z,lke leef-en cpvanggroepe~
zoeken wij voortdurend nieuwe

nsen.
angs deze weg V/illen wij je

informeren ever de mcgelijk-
heid om als koppel of als
leefgemeenschap deel uit te
maken van OIKONDE (dit is de
nH.8.lllvan de organizatie die
zich met al die zaken bezig
houdt) •
Is er ln jouw gemeenschapshuis
cf leefgroe~ ~og een (of e~~e-
ile) kamer(s) vrij?
en je getrouwd en ~eb je geen

zin om je in je huwelijk op te
sluiten?
Nil jij met enkele mensen ook
zo ee~ groep vormen?
an ~eeft OIKONDE voor jou

een aantal mogelijkheden. Ook
eeft OIKONDE nog een erg in-

teressant huis op de Diestse-
teenweg 4 te Kessel-Lo.
at huis is reeds gedeeltelijk

lngericht en helemaal niet düur
Indien deze mededeli~gen inte-
resse wekken of vr!:lgenoproepen
doe je er misschien goed aan
eens kcntakt op te nemen met
een van die bestaande huizen.
Je kah ook terecht op het se-
retariaat van O!KONDE in de
indenstraat 1 te Kessel-Lo
(Langs de kerk op de Dlestse-
steenweg) tel: 254331.
Daar kan je dar. terecht bij de
vrijgestelden dle je meer infor
atie kunnen geven.

d

Terwijl ongeveer tegelijker-
tijd in Gent, Brussel, Antwer-
pen en Luik de studenten al
dan niet samen met personeels-
leden op straat kwamen tegen
de plannen van De Croo en Hum-
blet, trokken vorige week don-
derdag (13 nov) kort na elkaar

BUSF-korrJ;)etitie twee betogingen door de stra-
ten van Leuven. Eerst zag men

21 u 30 basket H: kul - ruca de regionale betoging Leuven,
21 u :volley0: kul - ruca georgani~:erd door het gemeen-

schappellJk vakbondsfront en
kompetitie volley heren het nationaal studentenfront

(NSF) ; even later werd Leu-
19 u germania - krimi ven opnieuw opgeschrikt door
20 u pedak - romanisten de bellende en skanderende I Jl I ®-

fietsers uit Heverlee. Beide W ()
21 u scheut - politika ~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 u camillo torres-h.geestcolle~

21 u landbouw - wina

22 u chemika - theologie

kompetitie voetbal heren

21 u vtk - medika

BUSF - kompetitie

15 u hockey : kul - ruca

15 u rugby : kul - ucl

20 u tafeltennis:kul - ulb

15 u veldlopen

voetbal : fucam - kul

16 U volley: kul - liège

kompetitie voetbal heren

19 u pauscollege - terbank

21 u apolloon - germania

~~~~!g_g1_~QY~~~~r

kompetitie basket heren:

19 u romanisten - scheut
19 u camillo torres - politika

20 u landbouw - vtk

21 u apollonia - medica

22 u vrg - wina

kompetitie basket dames

22 u camillo torres - mercator

IK BEN DE CROO,
PLETWALS VAN DE KUL

•

betogingen hadden hetzelfde
wetsvoorstel op het oog :
hoofdstuk 111 uit de program-
mawet, voorgesteld door onze
vrienden De Croo en Humblet.
Waarom dan deze tweespalt?

De voorgeschiedenis van de ak-
tie van de Heverlese kringen
vertrekt bij de kringraad van
31 oktober en de betoging van
het Centraal Aktiekomitee op
5 november. Op die kringraad
werd besloten dat binnen de
verschillende kringen aktie-
komitees voor informatiever-
spreiding en prikakties zou-
den zorgen ; om het protest
van de Leuvense studentenbe-
volking kracht bij te zetten
hield het centraal aktiekomi-
tee de bewuste betoging, waar-
aan slechts een zeventigtal
manifestanten deelnamen. Ont-
goocheld door dit matige suc-
ces hebben toen 3 kringen van
Heverlee de koppen bij elkaar
gestoken en gepoogd een doel-
matige aktie uit te werken die
wel zou aanslaan bij haar be-
volking (VTK, Landbouw, Wina).
Enkele voorwaarden werden
vooropgesteld : de ordewoor-
den moesten duidelijk omschre-
ven zijn, de eisen moesten
konkreet en nauwkeurig gefun-
deerd zijn, de studenten moch-
en zich in geen geval voor om



DINNER

Every Thursd~y evening 1SOL
has a Contact Meal with In-
tprn~tional Cobking.
These dinners start at 7.30
p.m. You inscribe for them in
the secretHriat or in the bar.
Advancpd roservations only.

THANKSGIVING DIN~~R on Thurs-
dey November 27th, saMe time.
Thanksgivin~ Day, an annual
national holiday in the USA,
C~nada and a few other coun-
ries, celebrates the harvest

and other blpssin~s of the
ast year. The first Thanks-

F.iving in Amprica occured in
1~21 w~en tho Pil~i~s held
a three-rlay fostiv~l to com-
~e~orate their autumn harvost.
he Pilgrims ~Athp.red up the

harvpst -- corn, berries and
fruit, hunted fowl and depr.
They then entprtained and
feasted with rn~ny n~tive Ame-
ricnns -- thp Indi~ns.
The meAninF. of Th~nks~ivin~

hp m~nner of its cp.le-
~vo changed little
rt~y of the Pilvrims.

~in emphasis is on the
vAthorinv of f~~ily and
friends for a nlentiful feAst.

In the series of the Sund~y
nipht movies in the Auditoirp
V~sale, Van Evenstra~t 2E, at
P.30 p,m , :
In de reoks van Zondagavond
~ilms in hpt Auditorium Vesa-
lius, Van Evenstraat "E, om
20.30 u. :
TELL THEM ':/ILLIEBOY IS HERE
van/by Abraham Polonsky
met/with Rohert Redford,

Robert Blake, Susan Clark,
Kathprine Ross.
Ori~inal version.
Oriv.inele vorsie met Neder-
IAndst~li~e en FranstAli~e
ondertitels.
Zonda~/ Sunday 2Q_~~~~~~~r.

*
I50L will start A~ain with its
lan~uave courses for those of
us who are int~rested in le~r-
ning the Dutch lanvua~e, espe-
cially since the Medical Fa-
culty requires a ~ood know-
led~e of the lan~uaRe, but al-
so for those who are interes~
ted.
These courses will start on
Friday, November 21st in the
IROL bar at 8.30 p.m. The
address : BogaArdenstraat 8

<

in Leuven.
We will have these courses
every Friday or every other
Friday, it all depends on you.

TAALLE3SEN BIJ ISOL
**~*~**.****.*****

~e Raan weer beginnen met onze
taalgesprekken om Nederlands
te leren, sueciaal in verband
met de taalexamens, maar ook
oor andere belanvstellenden.

Dpze ~aAn door iedere week of
om de twee weken (nog af te
sprpken) vanaf vrijdag 21 no-
vember om 20.30 u. bij ISOL,
Bogaardenstraat 8.

THE ISOL BAR

Howdy! How come we haven't
seen you in the 130L bar yet?
~ot the address wron~? Well,
here it is once more:
ISOL B~r, Bogaardenst~aat 8
in Leuven. We are open evpry
sinvle ni~ht from A.OO p.m.
until 1.00 a.m.
In the bar, you can listen to
your ~avourite music, read
~~azines, play ~ames (no!

not what you tink!) : cards,
chess, throw darts at the
bord and at us, etc ••••
For information, come to the
secr-e t=r-La t (same adrr-e s s},
o~en avery Monday - Friday
rom 2.00 p.m. until 5.00

p.m. tplephone number :
016/235057.
See you soon!

De.CAOD :Vei\VOLG YlG
het ev n we_kc kar laten span-
nen, en, alhoewel de aktie lu-
diek opgezet was, mocht de
rede sociale omkadering van

wetsvoorstel 635 binnen de
programmawet n~ t ~it het oog
verloren worden.

Besloten werd de aktie toe te
spitsen op 3 punten:

1- de besnoeiing van de wer-
kingskredieten houdt een ern-
stige bedreiging in voor de
eigen werking van onze unief.
Het gevaar is reëel dat over
3 à 4 jaar de minister van on-
derwijs het hier voor het zeg-
gen zal hebben op financieel
en dus op beheersvlak. De
Croo gAAn rektor !

2- er schort iets aan de in-
terne verdeling van de gelden
aan onze unief. Op een ver-
spilzuchtige manier worden de
gelden voor prestigeprojekten
door het universitaire venster
gesmeten : superluxueus zwem-
bad, prestigieuse 550 jaar-
vieringen, verspillin~en aan
universitaire residenties
(Justus Lipsius). Het staat
als een paal boven water dat
er besnoeid moet worden, maar
het is ook overduidelijk dat
hier aan onze unief op de ver-
keerde posten besnoeid wordt.
Serieus beleid voor de univer-
siteit !

3- wetsvoorstel 635 is een on-
derdeel van de globale krisis-
politiek van de regering;
hierbij mogen we het algemene
beeld niet vergeten : deze po-
litiek dreigt weer voorname-
lijk neer te komen op de rug
van de kleine man. Program-
wet : gAAn strop voor het
volk !

De konkrete uitwerking van de
aktie bestond erin dat vooraan
een traktor zou rijden met als
leuze : "Ik ben De Croo, plet-
wals van de KUL", en daarach-
ter een sliert manifesterende
fietsers. Dit laatste zou
meer de aandacht trekken en
was zeer goed realiseerbaar
bij studenten uit Heverlee.
De betoging zou eindigen voor
de Hallen met een toespraak
tot De Somer waarin een kon-
sekwenter en minder presti-
gieus financieel beleid van de
unief geëist werd.

In de loop van het verlengd
weekend rond 11 november werd
vernomen dat er dezelfde don-
derdag nog een betoging door
het Leuvense zou trekken, ge-
organiseerd door de vakbonden
en het NSF. Het pamflet dat
tot die aktie opriep maakte
al spoedig duidelijk dat het
NSF een twijfelachtig kompro-
mis met de vakbonden had moe-
ten sluiten: erkenning van de

vakbonden als gesprekspartner
op alle niveaus, eisen i.v.m.
promoties top, afdankingen, te-
werkstelling en pensioen. Dat
druiste rechtstreeks in tegen
de afspraken die gemaakt wa-
ren. Het feit dat de aktie
van de Heverlese kringen fel
aansloeg bij de politiek nogal
apatische Heverlese studenten-
bevolking bewijst dat de lijn
die gevolgd werd, resultaten
oplevert (450 deelnemers I).
Deze aktie heeft die studen-
ten wakker geschud ; de weg
naar bredere aktie ligt nu
open.

Ondertussen is de situatie
echter geëvolueerd ; doordat
aan alle Vlaamse universitei-
ten de protesten losgebroken

zijn, is het tijdstip aange-
broken om een nationale beto-
ging te houden. Terwijl dit
geschreven wordt gaat inder-
daad ov~ral de oproep voor de
nationale betoging van vrijdag
21 november te Brussel rond.
Het is duidelijk dat op natio-
naal vlak eisen zoals ze ge-
steld werden door de Heverlese
kringen niet meer ter zake
zijn. Het wetsvoorstel heeft
voor de verschillende univer-
siteiten verschillende gevol-
gen; de Gentse universiteit
wordt vooral getroffen in haar
personeel, de kleine universi-
teiten werden oorsprOnkelijk
bedreigd in hun bestaan zelf.
Daarom werd ti'jdens de voorbe-
reidingen een aktiekomitee der
Heverlese kringen opgericht,
dat werkt aan opinievorming
en informatieverspreiding, en
dat nauw samenwerkt met het
centraal aktiekomitee. Aldus
kunnen bredere akties georga-
niseerd worden en wordt inge-
gaan tegen het reële gevaar
van versnipperde en ondoelma-
tige akties ; alleen massaal
protest kan vruchten afwerpen.

Maar in geen geval mogen de
studenten zich laten spannen
voor een wagen vol eigenbe-
langen van de akademische
overheid of van de vakbonden.

De Heverlese kringen.

REDAKSIERAADREDAKSIERAADREDAK
Iedere Vrijdag op Sociale
Raad óm 17h.: Kr~ngraad, Soc~
ale Raad, Sportraad, Kultuur-
raad, ASR, Werkgroep Veto

LAYOUTLAYOUTLAYOUTLAYOUTLAYOU
Gebeurt zoals altijd door één
werkgroep VETO, in de kelder
van het gebouw van Kultuur -
raad, H.Geeststraat 90, 3000
LEUVEN. (Niet drummen, er ~s
nog altijd plaats genoeg) ,

Deze week bij wijze van uit -
zondering geen filmrubriek •
(Te wijten aan de bar slechte
informatie en medewerking van
de filmzalen in het Leuvense,
en de vele reprises deze week)
aar volgende week weer, al

vast met een artikel over de
bevrijdings!'ilm "PORTUGAL VIVA



Zaterdag 22 november

• 18.15h.: Eucharist1ev1 -
nngindeBe~j~ofie~;
start van het YUP-week-
end rond het thema: evan-
gelie en engagement, be-
g1n 15h. ,einde 17h.in
het kasteeltje van Wijg-
maal.

Zondag 23 november

·za en zo Nationaal Week-
end van de Sportastudenten
te St. Joris Weert.

·Aud1torium Vesalius,20.30h.
"Topaz" v. Alfred Hitch-
cock.

·EucharistieV1ering om
11.30h. in de begij~of-
kerk.

aandag 24november

*Kul tuurraad : Modern Bal-
let&Lichamelijke Expressie
v , 21-23h. in oud gebouw v ,
Sportkot.
De Kegelaar: volksdansen 1n
de Munt om 20}>.

•up: samenkomq voor het
koor te ~ ih, n het paro-
chiecentrum;
Doopvoorbere1aing te 20h. 1n
het parochiecentrum.

·Sporta: 20h. dansen,
20h •..jo.zz-gymno.stick.( za.nl.
lindekind) ,21h. turnen (zaal
Tiense Poort).

Dinsdag 25 november

*Sporta: 13.30h. paardrijden
(Heverlee) 20h. karaté(zaal
Windekind~,21h. en 22h.yoga
(zaal Tiense Poort).

.Werkgroep Marginalite1· :po-
litieke vormingsavond:V~-
bonden om 20h. in de V.De-
costerstr. 34.

.Blauwe Schuit: Ray and Phil
DurrJ;llll

.: 0.30h.Prof.Wr.
n over sex er. kul-

r i"::tr.20, toe-
i ).

~ ,10 i in de Th1 erbrau
om :;:·l.

.Staè cnouwbur~::Pluk de dag
om <:v.30u.(KVS)

*Poli ~ ke fuif 1n de Cercle
om 2 :r.

_ november

*Kultuurraad: Modern Bal-
let&Lichamelijke Express1e
v , 1-23h. in oud gebouw
v. Sportkot

*r-p: 18. 15h.Eucharistievie-
ri~ in de Begij~ofkerk,
20.30h. bijeenkomst v.d.
werkgroep woensdaglitur-

e in pprochiecentrum.
*Sport": 19.30h. schaatsen

*VTK: .ilm "Home Sweet Home"
in R.C •

*Biologie:VRG-BIOS volley
dames 19h.,19h. bioseten
'Stadsschouwburg:La bande
à Glauhèn(Gelos Korsenty-
Aerbert).

na: kantus v , 1°11C. a.n
obar 00 20h.

Donderdag 27 november

*Kul tuur-ra .d: .uUK r-cpe t e ~rt
in Mie Tr' om 20h.,
Toneel, de nieuwe o~jeen-
komstplaats wordt no~ af-
gesproken.

De Pimpel:optreden v.
Drunk Aça1n' Vlaamee •'oIk )
om 21h.~toegan~ gra~~6).
Criminologie:Tl 1°kan om
20h. in zaal Sport~.

-Poli tika:po~zl.evoordrq.cht
door Slmon Vl.nkenoo~ om
20h. in aud. Vesalius
01/1.:.

*Wina:TD °kan in de Thler
om 2 .n ,

Spor~a: 1 h.zwemmen l.n ste-
deli;k zwembad, 19h.turnen
(zaal Tiense Poort), _. Oh.
karaté(zaal Windekir ).

Vrijdag 28 november

*VETO:r daktieraad om 1 t.
op soc.raad.

9 november

-Werkgroep Marginali tei t:
colloquiuo: le maatschap-
peli jke ..•nk ..iev. d, psy-
chiatrie,verleden en toe-
komst v. 10h.-18h. in de
Grote Aula, 20h. "Equus"
(Ned.ron.Gent) Grote Aula
-50fr.

*Biolo!.;ie:PDL-banket ln-
schriJvir.een bij jaaraf-
~evaard1gden voor 14 nov.
(200fr.).

-UP:1~.15h.Eucharistievie-
r1nl in de Begij~ofierk,
andaag start in het kq tee

tje van ','/ijgmaaleen week-
end voor verloofden en een
week-end rond stemgebn 1<:;
beide starten om 14.30 ••
en eindl.gen zondagavo.'1
rond 19h.

Zondag 30 noveml:5er

*Jo ! r , ievt er-ing te
11 •30~.. an de Begl.j~of

aandag 1 december

-Blauwe S hui t: R'
Bioloé1e:Pr~scollege-bios
baske •eren 19h.

*Kultuurraad: Modern Bal-
let&Lichamelijke Expressie
v.21-23h. l.n oud gebouw
v. Sportkot,
De Kegelaar: volksdansen in
e Munt om 20h.

*UP:20h.samenkomst voor het
koor l.n het parochiecen-
trum.

Di~da~ _ december

*Kultuurrs'l.d: Algemene Ver-
gadering om '0.30h. op de
H.Geeststraat 90.
*Blauwe Schuit: John Gil-
lard

*Biologie:Apolloon~bl.os,
voetbal dames 21h.,
Bios-~edika, volley heren
22h.

.
FOT'.lM: v , 14-20.30h.: De
verbl.~delijke rit(vrijd.-
mpano..); ....rankenste1n Junlor
( i. -jo. ).Hle dagen om "j!;
F _ l.~i~I:H';Ilatj•
Stuu~o: 16.JO~.: :he Godf~-
ther ; _.:;}I oni

est ; 1 • r 1. I,.: :::>e
, ... '. _110'- .r •

: 1 I_., 1 • JOb. ,1 •
o: ; iO.30h. :Scè-

J ne 'uwe Li jk leven.
,t;del":1 .1 h.en iO.OOh.:
TT4Ck Stop Nomen.
Vita: 1öh. en 22h.: De Vl.er
Vui ten De Iucr .nj Oh. en

.: hr~li "l.
neX: 14.r..f.n 20.30h.: Tar-


