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Aktie aan het rollen
Ondanks de jaar-
lijkse regerings-
krisis (met het
vallen van de bLa+
~eren) is er merk-
waardig wat aktivi-
teit op het studen-
tenfront. En niet
enkel omdat Knack
en De Morgen met
speciale edities op
het jonge volkje
mikken.

(Van
gever
ken)

onze verslag-
sociale za-

De maatregelen die in het
oc i aLe luik van de onder-
wijssector dreigen genomen
te worden en die ook als
centraal thema bij de ope-
ning van het academiejaar
aan bod kwamen in het
studentenstandpunt hebben
al voor heel wat beroering
gezorgd op sommige univer-
siteiten en nu ook en
vooral aan v~rschillende
scholen van het Hoger On-
derwijs buiten de universi-
teit. Nadat de VUB vorige
week drie dagen in staking
is gegaan, beslisten reeds
een behoorlijk aantal NUHO-
-scholen en enkele fakul-
teiten aan de KUL in sta-
king te gaan op de dag van
de nationale betoging. Deze
betoging, zo stelt het
Nationaal Aktiekomitee voor
de Demokratisering van het
Onderwijs, is bedoeld als

het startschot voor' eeri
brede campagne naar alle
studenten uit het H.O. en
de hele bevolking toe. De
voorgestelde maatregelen,
zoals reeds op deze J'agi-
na's belicht, zijn zeer
omvangrijk en treffen alle
categorieën binnen de stu-
dentenbevolking. De aktie
beoogt dan ook een stevige
eenheid tussen alle getrof-
fen groepen studenten:
beurs- en niet beursstuden-
ten, NUHO- en universi-
teitsstudenten, Vlaamse en
Waalse studenten, Belgische
en vreemde studenten. Op
basis van deze eenheid
werkt het aktiekomitee toe
naar een zo ruim mogelijke
sensibilisering en mobili-
satie van studenten uit
alle centra. De nationale
betoging van donderdag 15
oktober (verschijningsda-
tum) moet dan ook in dit
perspektief gezien worden.
Momenteel zijn nog té wei-
nig studenten degelijk ge-
ïnformeerd over wat er zoal
aan besparingsbulldozerwerk
voor de deur staat. Laat
staan dat de meerderheid
van de studenten reeds in
die mate bewust zouden zijn
van de ernst van de voorge-
stelde maatregelen dat zij
algemeen de noodzaak aan-
voelen om zich teweer te
stellen.

Deze eerste nationale beto-
ging is duidelijk slechts
het startschot voor een
brede campagne van sensibi-
lisering. Zowel naar de
studenten als naar de be-
volking toe. De duizenden
die donderdag om 15 uur op

OPWARMERTJE
VOOR 25 OKTOBER

Op 8 oktober betoogden in Leuven een
SOO-tal mensen tegen de atoomraketten.
De manifestatie trok de aandacht op de
grote betoging van 2S oktober a. s • in
Brussel. Vanuit Leuven vertrekken die
dag 2 treinen met tien extra-wagons.
Balveprijs bij vertoon van 1 pamflet.

het Rogierplein te Brussei
verzamelen zijn de basis om
een nieuwe discussie te
lanceren over de studenten,
een discussie waarin ook
het 'thuisfront' betrokken
dient te worden. Immers, de
ouders zullen vaak als
eersten de gevolgen van
verminderde of weggevallen
studietoelagen en' van een
defiënte sociale sector
ondervinden (zie daarover
het redaktioneel). De hele
kwestie, vanaf de betoging
van 15 oktober, met meer
diepgang aan de orde steL-
len moet de studenten toe-
laten zich ook ernstig over
alternatieven voor het hui-
dige studiefinanciering~-
stelsel te bezinnen. Natio-
naal wordt hierover op 14
november e.k. een studiedag
gehouden Enkel op d:e
manier zullen ook de stu-
denten sterk genoeg staan
om massaal en als één blok
de nieuwe (?) politieke
verantwoordelijken tegemoet
te treden bij de hervatting
van de parlementaire werk-
zaamheden op 24 november.
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Verlies van s-? 010
gezinsinkomen

VANDAAG Donderdag

BETOGING

Rogierplein 15.00u

Verwarring .in Medica
•

Op maandag 12 oktober was er op de algemene vergadering in
de fakulteit geneeskunde nogal wat verwarring rond het
~isenplatform uitgewerkt door het NAK. Er werd hierbij
getwijfeld of men zijn goedkeuring moest geven aan de
nationale betoging op basis van het minimum eisenplatform.
Daarom is het noodzakelijk dat enkele zaken verduidelijkt
worden.
1. Voor alle akties tot en
met de nationale betoging
wordt alleen maar gewerkt
rond de eisen die vermeld
staan op. het plamflet van
de nationale betoging. Die
eisen zijn :

Neen aan het voorstel De
Bondt
+ geen afbraak sociale

sektor
+ volwaardige sektor nu-

ho-unief
- Neen het ontwerp

van het fakultair aktieko-
mitee geneeskunde uitge-
drukte nadelen komt er nog
bij dat :
- in het ontwerp-dekreet

NIET vermeld staat welke
de betoelaagbare studiekos-
ten van de student zijn;
hierdoor kunnen die subsi-
dieerbare studiekosten dus
beperkt worden naargelang
de begrotingstoestand dit
'noodzakelijk' maakt. Dit
brengt met zich mee dat de
gemiddelde beurs zal dalen
naar~elang de beschikbare
kred1eten afnemen;
- voor het sekundair onder-

wijs wordt tevens Je
mogelijkheid voorzien om
het recht op studietoelagen
te beperken tot bepaalde
kategorieën, cycli of gra-
den, studierichtingen of
afdelingen of een onderdeel
van deze kategorieën.
Kenmerkend in de begroting-
spolitiek van de regering
is de voortdurende inkri:n-
ping van de kredieten voor
onder.wijs. Waardoor bezui-
niging op de beurzen,-zQWel
in gem1ddelde waarde als 1n
aantal, dan ook kunnen
verwacht worden.
Daarom NEEN AAN BOSMANS.

*Er kwam tevens kritiek
op de eis volledige subsi-
dieering van alle derde
wereldstudenten. Men meende

aan
Bosmans
+ geen afbraak beurzen-

stelsel
- Neen aan de KB's Eyskens-
-Coens

+ volledige subsidieering
van alle derde we-
reldstudenten

+ Geen verhoging inschr-
ijvingsgelden !

2. In de fakul teit genees-
kunde was er tevens kritiek
op bepaalde specifieke ei-
sen : men vroeg zich o.a.
af waarom er op dat plat-
form staat "NEEN aan ont-
werp Bosmans ", terwij 1 er
toch één positief element
in het ontwerp was, nl. de
verbetering voor bepaalde
(kleine) gezinnen. Het ont-
werp-dekreet Bosmans 1S
echter de utdrukk1ng van de
w11 tot afbouw van het
beurzenstelsel.
N aast de reeds in het
hiernaast staande artikel

dat er veel rijkeluiszoon-
tjes vanuit ontwikkelings-
landen er ook zouden van
profiteren. Als eerste be-
denking hierbij dient wor-
den gezegd dat uit cijfers
van de sociale samenstel-
ling van vreemde studenten
(Veto zal pogen in een
latere bijdrage hierop die- •
per in te gaan) blijkt dat
de proportie 'rijkeluis-
zoontjes' niet overweldi-
gend is. Daarnaast is het
onmogelijk om het juiste
inkomen na te gaan van de
derdewereldstudenten,
en zelfs voor studenten
afkomstig uit rijke fami-
lies gelden deviezenbeperk-
ingen.
3. Het is
bepaalde
daar nog
ben. Is

goed mogelijk dat
mensen hier en
bedenkingen heb-
het echter niet

verkeerd daarom niet aan de
akties mee te doen ? Want
geen verzet betekent dat de
voorstellen en KB's, waar
men als eerlijke en soci-
aalvoelende student onmoge-
lijk voor kan zijn, zouden
kunnen aanvaard worden. De
discussie rond het eisen-
platform moet doorgaan,
maar NIET ten koste van de
aktie tegen het voorstel De
Bondt, het ontwerp Bosmans,
de KB's Eyskens-Coens !

Johan C~"naeve
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L EZERSBRIEVE~~
ENKEL ~'.fysiek gedwongen wordt hee1

het leven fysieke handenar-
beid te verrichten, terwijl
anderen 'via hogere stu~
dies' zich een luxeleventje
kunnen permitteren. Studie-
beurzen hebben daar nooit
iets fundamenteel aan ver-
anderd. Het was integendeel
de industrie die in de
ekonomi~che expansie van de
zestiger jaren meer 'intel-
lektueel werkvolk' nodig
had. Op dit ogenblik is 11%
van de universiteitspopula-
tie afkomstig uit de arbei-
dersbevolking die in de
totale bevolking 60% verte-
genwoordigt. De studiebeur-
zen hebben aan die cijfers
nooit veel veranderd. Laten
we Herman Deleeck eens
zeggen, jarenlang onderzoe-
ker rond dit soort dingen
(CVP-senator) : 'Ik stel
vast dat de uitgaven voor
het hoger onderwijs zeer
aanzienlijk z1Jn, en dat
slechts een klein gedeelte
van de bevolking - dat
sociaal bepaald is, dat wil
zeggen, afkomstig uit de
hogere inkomenskategorieën
- daarvan profiteert. In
Frankrijk en del Verenigde
Staten is daar serieus
wetenschappelijk onderzoek
over verricht en de cijfers
zijn werkelijk onthutsend.
Door het feit dat de lagere
lagen van de bevolking
belasting betalen - met
kleine beetjes - maar prak-
tisch niemand aan de uni-
versiteit hebben, ontvangen
ze per slot van rekening
minder dan diegenen die
weliswaar veel belasting
betalen - zij het in ver-
houding tot hun inkomen -
maar die verhoudingsgewij s
ook 'veel meer kinderen aan
de universiteit hebben. De
rijke die zegt dat hij veel
belastingen betaalt, be-
taalt zelf maar een klein
gedeelte van de belastingen
die nodig zijn om drie van
zijn vier kinderen aan de
universiteit te laten stu-
deren.' (1) Kortom, zelfs
zonder die aanvallen op de
sociale selttor, is de uni-
versiteit fundamenteel on-
demokratisch en moet de
STRIJD IN EERSTE ORDE TEGEN
HET BESTAAN VAN DE UNIVER-
SITEIT GEVOERD WORDEN IN
PLAATS VAN TEGEN LAPMIDDE-
LEN.

STUDIEBEURZEN
LAPMIDDELEN !
DE STRIJD MOET GEVOERD
WORDEN TEGEN DE FUNDAMENTE-
LE ONDEMOKRATISCHE WORTELS
VAN DE UNIVERSITEIT !

ZIJN

Het beeld van de.studenten-
akties is nu gedurende een
aantal akademische jaren
hetzelfde gebleven. Er is
een louter defensieve op-
stelling ter verdediging
t.a.v. de aanvallen op de'
sociale sektor, en dit
onder leiding van een aan-
tal jongens, die via de
moeilijkste berekeningen
steeds aantonen dat het
demokratiseringsproces aan
deze universiteit - bedoeld
wordt de toegang tot de
universiteit - in gevaar
is. Wat voortdurend ont-
breekt in het debat is het
feit dat de universiteit in
de huidige maatschappelijke
kontekst een fundamenteel
ondemokratisch gegeven is.
De universiteiten vormen de
spil, waardoor de heersende
industrie steeds verder de
geproduceerde kennis in al
haar vormen kan afromen en
o.a. via een steeds grotere
technologische voorsprong,
de massa's kan domineren.
De universiteit is als het
ware het praalstuk van een
feodale gezagsstruktuur,
waarbij de massa kunstmatig
buitenspel wordt gezet door
al die moeilijke zelfgeko-
zen woorden, en een abstr-
acte redeneertrant. Studie-
beurzen z1Jn hierbij lap-
middelen die nooi t de toe-
gang tot de universiteit
fundamenteel beïnvloed heb-
ben. De selectie waarbij de
arbeidersklasse zich naar
de beroepen wendt die han-
denarbeid verrichten, vindt
al veel vroeger plaats; op
12 jaar woraen de meesten
naar de vakschool gestuurd.
Hier verandert een studie-
beurs niks meer aan. Er is
het belangrijk kultureel
,aspekt. Veel arbeiders heb-
ben schrik hun kinderen
naar de universiteit te
sturen omwille van de in-
doktrinatie van een nieuw
taalgebruik en denkwij ze
die de arbeidersklasse to-
taal vreemd is. En wat veel
erger is : aan de universi-
teit wordt een meerwaarde-
gevoel geproduceerd... Dat
de universiteit een funda-
menteelondemokratisch ge-

-geven is, wil ik aantonen
met volgende argumenten.

1° De universiteit stelt
zich grotendeels op als een
dienstverlening 'aan de o-
verheid en aan. de indus-
trie. Wie maakt gebruik van
de afgestudeerde intelli-
gentsia? Van de resultaten
van het wetenschappelijk
onderzoek ? Van de histo-
risch gegroeide 'wetenscha-
ppelijke waarheden' ? Zelfs
bij de 'kritische geluiden
die sommige laten horen' is
er nauwelijks sprake van
enige band met de brede
volksmassa, omdat die nau-
welijks iets verstaan van
al die moeilijke woorden,
laat staan dat ze enige
kontro.le zouden kunnen uit-
oefenen op de bereikte
resultaten. Enkel de over-
heid en de 'patroons zijn
grotendeels in staat de
universitaire ,intelligent-
sia 'aan te kopen' om voor
zich te laten werken. De
universiteit is HET orgaan
dat de onderdrukkers van
morgen produceert en dat de
industrie morgen verder in
staat stelt haar snode
plannen uit te voeren, -bv.
kernenergie, atoomraketten,
milieuvervuiling, fraude
van 300 miljard, etc .. Wie
anders dan de overheid en
de indu~trie zijn kapitaal-
krachtig om aan de univer-
siteit een onderzoek te
laten uitvoeren?

2° De universiteit is het
symptoom bij uitstek van
een ondemokratische organi-
satie van een maatschappe-
lijk leven, waarbij meer
dan 60% van de bevolking

3° Studenten zijn binnen
het gehe~l van de universi-
teit nog steeds 'het vee
dat zich naar de keuring
dient te begeven' . Alle
mooie medebeheersrealisa-
ties ten spijt, worden
studenten in de overLeqor=
ganen gesust met de illusie
dat ze er bij mogen zijn.
In de leslokalen dienen
terug de fundamentele uit-
gangspunten van de un i ver=
siteit te worden in vraag
gesteld.' Waarom laat de
studentenbeweging zich niet
inspireren door soortgelij-
ke diskussie in de vakbond-
sbeweginCi ? Renard stelde
in 1958 bv. : "Het uitein-
delijk doel van het socia-
"lisme is het gemeenschappe-
lijk beheer van de produk-
tiemiddelen door de produ-
centen zelf. Maar deze
doelstelling kan niet be-
reikt worden in het kader
van de kapitalistisch eko:'
nomie. Wat meer is, indien
men aan de vertegenwoordi-
gers van de arbeiders, de
gedeelde verantwoordelijk-
heid toekent voor het be-
heer van de kapitalistische
ondernemingen, stelt' men
hen bloot aan integratie in
het kapitalisme. Nochtans
zal de arbeidersklasse een
speciale inspanning moeten
leveren om zich te scholen,
om de macht te verwerven,
en om zelf de leiding in
handen te kunnen nemen. De
arbeiderskontrole op het
beheer van de grote onder-
nemingen biedt hier een
uitweg. Kontrole in de
kapitalist1sche ekonom1e,
beheer in de socialistische
ekonom1e.' (2) Enkel het
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Inenting
tegen griep,
zinvol?

Griep - de "echte", niet
één of andere verkoudheid -
kan iedereen vellen voor
één of twee weken. Meestal
verloopt deze ziekte zonder
verwikkelingen, tenzij de
ziekte opduikt tijdens "be-
langrijke" weken zoals de
weken van de partiële exa-
mens of de paasexamens.
Met een inenting kan me~
zich relatief beveiligen
tegen griep. De vaccinatie
geeft een bescherming bij
80% van de ingeënte perso-
nen. Neveneffecten van de
inenting zijn te verwaarlo-
zen.
In een studentengemeenschap
kan griep zich heel vlug
verspreiden. Daarom vindt
het Medisch Centrum voor
Studenten (adres : Bogaar-,
denstraat 1, 3000 Leuven)
het belangrijk elk jaar
opnieuw de mogelijkheid tot
vaccinatie tegen griep aan
te bieden.
Dit jaar worden de vaccina-
ties georganiseerd op 27,
28, 29 en 30 oktober van 12
tot 13 uur en van 18 tot 19
uur. De inschrijvingsformu-
lieren worden verspreid
langs de jaarverant-
woordelijken. Ook op het
Centrum zelf kunnen deze
form'ulieren afgehaald wor-,
den.
Voor een goede organisatie
van deze vaccinatie moeten
de inschrijvingsformulieren
ten laatste op 21 oktober
op het Centrum binnengeb
racht worden.
Verdere informatie kan te-
lefonisch bekomen worden op
het nummer 23:49.21, Stu-
dentenvoorzieningen, en
vragen naar het Medisch
Centrum voor Studenten.

A. Degroote,
Studentenarts.

Luéien
eerner

REDACTIONEEL
Wat met de nodige barensweeën en onder de dreigende naam
"10.009" ter wereld kwam heeft zijn kleuterschoentjes
uitgetrokken.
Reeds gedurende de eerste levensjaren is het liberaal
karakter van wat men moeilijk een kind kan noemen in het
oog gesprongen. Na de inwijdingsritus, deskundig door De
Bondt en Bosmans verzorgd, staat'een volwassen liberaal
besparingsplan voor ons.
Bosmans heeft het paswerk voor zich genomen. De Bondt
schetste de grove lijnen; samen is het ideologisch en
politiek bulldozerwerk van ongekend allooi.
Niet eens langzaam, maar zeer zeker wordt het principe
betalend onderwijs gerealiseerd. Dat men de' sociale
sektor voor de uniefstudenten a~s ingangspoort heeft
gekozen wekt weinig verwondering. wie zou niet verbolgen
zijn over de ruime sociale voordelen waarvan aI die
"fils à papa' s" op de universiteiten kunnen genieten en
dit voor het luttele inschrijvingsgeld van 10.000 fr ?
wie zou er niet blij zijn met criteria die in alle
duidelijkheid aantonen wie de rijkemanskinderen aan de
hogesëholen zijn?

In alle deskundigheid wordt hierbij verzwegen dat de
grote vermogens en inkomens lIàt graag iets meer uitgeven
aan de studies van hun kinderen, liever dan dat er aan
de bron van hun inkomen of vermogen een strenger
toezicht komt en een hogere fiscale afhouding.
Gezinnen die ,3 personen ten laste hebben, waarvan 1
student, en nauwelijks meer verdienen dan netto-belast-
baar 400.000 per jaar mogen ca. 7% reëel loon inleveren
doordat ze uit het nieuwe stelsel vallen. Een gezin met
2 personen ten laste ontvangt geen beurs meer als een
netto-gezinsinkomen* per maand wordt gerealiseerd van
33.675 fr. per maand of meer. Dit zijn twee voorbeelden
uit een groep 'van 6.500 gezinnen die uit het stelsel
vallen. Het valt moeilijk vol te houden dat hier grote
inkomens uit het beurzenstelsel geduwd worden. Zij
belanden desalniettemin in de eersteklassewagon van de
sociale sector. Een warme maaltijd kost daar dan 120
fr., en de kothuur per maand beloopt voor hen wellicht
de kostprijs van 3.900 fr..
Binnen, het huidige budget van 1,3 milj ard kan men niet
eens de huidige maximumbeurs van 74.300 fr. uitbetalen
aan de 54% beursgerechtigden (18.900) die uit een
bestaansonzeker gezin afkomstig zijn. Het socio-vitaal
minimum van Deleeck wordt nochtans nergens als bestaans-
-onzekerheidsgrens betwist. In vroegere discussie gaven
ook leden van het onderwijskabinet toe dat de volledige
studiekosten van 120.000 fr. voor deze groep niet zou
misstaan als beurs. Denken we de budgettaire beperkingen
even door, dan zullen de 6.000 beursgerechtigden boven
het socio-vitaal minimum niet eens aan de bak komen.

De plannenmakers zitten niet om een verkoopstechnisch
snufje verlègen. Het N.U.H.O. ~ti;gt immers "zijn 'lang
verwachte sociale sector. Zeker voor de N.U.H.O.-direc-
ties is dit verlokkelijk. Het principe van gelijkberech-
tiging van N.U.H.O. en unief wordt echter van meet af
aan verminkt. Net zoals voor de unief zullen de
niet-beursstudenten de sociale sector met verhoogde
inschrijvingsgelden financieren. Alleen de beursstuden-
ten - of :d,j die binnen het voorgestelde systeem zo
genoemd WOEden - zullen aa~ gesubsidiëerde prijzen van
de voorzieningen genieten. Voor de 7 grootste uniefs
ziet de staat haar verplichtingen hierdoor gereduceerd
van 546,5 naar 14 miljoen. Het verschil wordt 'opgevan-
gen' door de inschrijvingsgelden of lees "betalend
onderwijs".

Als morgen het studentenprotest (nu ook stemgerechtigd)
massaler moet zijn, dan is dat om aan de ouders van vele
huidige, en ook toekomstige studenten, uit te leggen dat
lage en middel lage inkomens door deze voorstellen
worden getroffen, dat het voor kinderen van arbeiders,
bedienden en kleine zelfstandigen een dure operatie
wordt om N.U.H.O. of universitaire opleidingen te
volgen.
wie een gevecht in het belang van de demokratisering van
het hoger onderwijs korporatistisch noemt ij een "vijand
van de demokratisering". Met de verkiezingen in het
vooruitzicht zullen weinig politiekers deze onderschei-
ding benijden. Maar ze ligt klaar en op de receptie zal
veel volk aanwezig zijn.

* Kinderbijslagen zijn hierin verrekend. Gezinsinkomen
netto belastbaar maandloon + kinderbijslag.

maakt zich vrolijk over
Charel die Khadafi aan 't
verdedigen is, over Sadat
en de paus die de aanslag
met kennis van' zaken af-
keurt en over Tindemans die
een badge van Solidariteit
draagt op ver-
kiezingsmeetings en zo te
kennen geeft voor zelfbe-
heer van de arbeiders in de
bdrijven te zijn. Een groep
die zich duidelijk thuis
voel t in een eigen thema-
tiek. Geen wonder dat ze
dol zijn op The Culture of
Narcisism van Christopher
Lasch.

hun geskandeer in de war,
maar na een tijd klonk de
slogan "Eurosjima, nee be-
dankt !" mee op het ritme
van de muziek. Toen de
muzikanten door hun noten-
balken heen waren, skan-
deerden de aktievoerders
"De fanfare, ook bedankt
!"

* Een college christelijke
sociale ethiek gevolgd bij
pol en soc. Nu niet bepaald
het deftige, modieuze, op-
gesmukte studentenvolk dat
je in rechten en geneeskun-
de vindt maar zeker niet
allemaal langharige, in
alternatieve lompen geklede
wereldverbeteraars die hun
dagen slijten met militeren
en ageren en die in hun
gemeenschapshµizen met een
glas Algerijnse wereldwin-
kelwijn in de hand discus-'
siëren over Staat en revo-
lutie van Lenin. Een groep-
je rond de presis met de
blonde leeuwemanen zit ie-
dere middag in Alma 11
steevast de draak te steken
met de were ld (aan een
Almaklant : "Ben jij beurs
of geen beurs ?") De profs,
de colleges, de kringwer-
king , alles passeert de
revue. Het partijtje lullen
wordt verdergezet bij een
drankje in 't Stuc (Meneer,
u houdt uw pint verkeèrd
vast") Vrij Nederland wordt
doorbladerd en ze herkennen
zich in de strip van Jaap
Vegter (genre Les frustrés
van Claire Brétecher). Een
nerveuze stoppelbaard heeft
het over een Italiaanse
adellijke communist in de
filmwereld, de dure Ameri-
kaanse persing ván een
elpee en het laatste boel
van Ward Ruys- linck dat
hij "gewoon pulp" vindt. De
muziek van Defunkt behoort
ook tot de cultus en e~
volgt een discussie over
jazz, new wave en blues,
waarbiJ de presis "het
schijt krijgt" van die mode
om op muziek die wil verko-
pen, het etiket new wave te
plakken. De actualiteit
wordt aanqesneden en men

* Ten behoeve van de plaat-
selijke garnizoenscomman-
dant van het leger zorgde
"een groepje pacifisten en
neutralisten die duidelijk
lijden aan hollanditis" (in
termen van de Reaqan-eadrni.>
nistratie) voor een contes-
tataire noot an de acade-
mische openingsstoet . Toen
ze aan de ingang van het
Maria-Theresiacollege kwa-
men. bracht de fanfare even.

* Tijdens de receptie stond
ik met mijn rug naar een
groepje gekeerd van enkele
heren en een knappe dame.
Een van de heren haalt De
Morgen uit mijn broekzak en
toont aan de dame de voor-
pagina waarop een met fo-
to's geïl],ustr~erde repor-
tage staat over het ple-
zierboottoc;htje van de ko-
Lone Ls ; De- dame herkent er
vader en zoon Eyskens op,
ze bekijkt geamuseerd de
foto's. De heer raadt haar
af zich aan mij bekend te
maken, "Dat zijn gevaarlij-
ke mensen", gekscheert hij.
Wat verder k~m ik te weten
dat de dame de vrouw van
Mark.Eyskens is.



SOCIALE SECTOR 3

Asociale maatregelen
kadoverpakking

moeten aanbieden aan
hun studentenpopula-
tie." Dit zal er bp
neerkomen dat mensen
die via hun inschrij-
vingsgeld mede de so-
ciale sector financie-
ren, er niet van zullen
~nnen genieten. (vb.
Alma-eten: i.p.v. 60
fr. zal het hen 110 fr.
kunnen kosten).

- In het KB van Coens wordt
de oorspronkelijke maat-
regel van Eyskens overge-
nomen; d.w.z. dat àlle
studenten (ook deze die
reeds meerdere jaren hier
studeren) uit de landen
die van de lijst ge-
schrapt werden, niet meer
gesubsidiëerd worden. Bo-
vendien geldt voor de
resterende vreemde stu-
denten (uit de overige 41
landen) dat zelfs zij,
indien ze bissen, hun
sUDsidies verliezen.

•.•.In
Een nieuwe omwente-
ling in het hoger
onderwij s neemt op
dit moment een vas-
te vorm aan via de
voorstellen Bos-
mans, De Bondt,
Eyskens-Coens.

kind, d.w.z. 2 personen
ten laste ; per persoon
ten laste meer stijgt dit
bedrag met 7000 fr.) ;
dit noemt hij minvermo-
gendheid.

- Wie krijqt nu geen stu-
diebeurs meer ? Dit zijn
de mensen die een inkomeQ_
hebben dat zoveel hoger
ligt dan het socio-vitale
minimum dat ze de reste-
rende studiekosten zelf
kunnen betalen; deze
noemt hij de meervermo-
genden. Dit betekent voor
een gezin met één kind
dat het inkomen maar
28 674 + 5000 (= 60 000 /
12), d.L 33 674 fr. per
maand mag zijn voor een
kotstudent en 28 674 ~
3333 (40 000 / 12), d.L
32 007 fr, per maand voor
een thuisstudent.

- Voordeel van het systeem
is dat het een verbete-
ring inhoudt, voo~ een
aantal, ,voornamelijk
kleine, gezinnen. Dit

.gebeurt echter binnen de
beschikbare budgetten
(die altijd al onvoldoen-
de waren en die nu nog in
reële waarde dalen, omdat
ze reeds enkele jaren de
levensduurte niet vol-
gen). Dit betekent dus
dat het ten koste gaat

waardig uitgebouwd wor-
den ; om dit te verwezen-
lijken 'wil men echter
geen extra geld beschik-
baar stellen (d.i. nu 360
miljoen voor Vlaamse
uniefs) . -

- Hoe moet dat dan gebeu-

3) Eyskens - Coens aangaan-
de vreemde studenten
- De maatregel Eyskens om-

vatte dat het aantal
subsidiëerbare landen te-
ruggeschroefd wordt van
115 naar 41. •Landen,
waarvan traditioneel veel
st~denten hier komen stu-
deren, worden uitgesloten
en deze studenten moeten
nu een inschrijvingsgeld
betalen gaande van 70 000
tot 240 000 frank, naar-
gelang de fakul:teit. Het
protest werd ingedijkt
door een overgangsmaatre-
gel: men subsidiëerde
nog wel de studenten die
reeds hun studies aange-
vat hadden.

Omdat we in de beschreven
voorstellen zeer grove
maatregelen (veel erger dan
de 10 000) tegen het nog
maar in de kinderschoenen
staande democratiserings-
proces zien, roepen we ALLE
studenten op om massaal
aanwezig te zijn op de

.happening van dinsdag 13
oktober en om zeker even
massaal mee te gaan naar de
nation~le betoging, donder-
dag 15 oktober, in Brus-
sel

Fakultair Aktiekomitee
Geneeskunde

ren ?
* I.p.v. staatssubsidies

stelt De Bondt dat
principiëel het aanvul-
lend inschrijvingsgeld
(d.i. alles boven het
bedrag dat een beurs-
student betaalt, zijnde

De hiernavolgende
tekst werd samenge-
steld door het Fa-
cultair Aktiekomi-
tee geneeskunde en
verspreid in Medi-
ca-acuut.

1500 fr.) gebruikt moet
worden om de sociale
sector te financieren.
De rest zou dan aange-
vuld worden door sub-
sidies.
Konkreet betekent dit
voor de KUL dat we ipv
130 miljoen frank
(1980) slechts 21 mil-
joen zouden .gekregen
hebben en dat de stij-
gende kosten in de
sociale sector o.a. de
indexer ing kunnen wor-
den doorgerekend naar
inschrijvingsgelden.

* Als tweede maatregel
stelt hij voor het
.inschrijvingsgeld voor
de NUHO gelijk te scha-
kelen met dat voor de
unief (d.w.z. niet-
beursstudenten betalen
10 000 ballen Lp. v .
5000) .

* Ten derde (citaat De
Bondt): "De univer-
sitaire instellingen
zullen dan wel' hun
sociale voorzieningen
op een meer selectieve
en doelgerichte wijze

1) Bosmans : herverdeling
studiebeurzen .
Het gaat hier essentiëel
om een nieuw systeem van
toekenning van de studie-
beurzen.
Volgens zijn berekeningen
zouden de leef- en stu-
diekosten van een k.ot-
student 120 000 fr. per
jaar en deze van een
thuisstudent 100 000 fr.
per jaar bedragen (?).
Verder stelt hij dat de
inkomsten van een gezin
uit de kinderbijslagen en
belastingaftrek 60 000
fr. per jaar inhouden en
dat die gebruikt moeten
worden voor de leefkosten
van de student.
De ,rE;s.tep~~cl,est;udjels;os-
ten kQmen~dan in.aanmer-
iti.ng . voor subsidie
(60 000, respectievelijk
40 000), d.w. z. dat deze
bedragen de maximale
beurzen zijn (25 000 fr.
minder dan vroeger).

- Wie krijgt nu die maxima-
le beurs? Dat zijn de
mensen die., onder heb
socio-vitale minimum zit- ,
ten (dit WqS OR l.jê\n,uarl,
'79 28 674 fr. per maand.
voor een gezin met één

Opening academiejaar '81-'82
daktiefout.
Het ontwerp-dekreet van
Bosmans gaat over de stu-
diefinanciering, de studie-
beurzen dus ; he'twetsvoor-
stel De Bondt handelt over
de subsidiëring van de
kollektieve voorzieningen,
m.a.w. de sociale sektor en
de koninklijke besluiten
van Eyskens en Co~ns hebben
te maken met de subsidies
die de uniefs - nu niet
meer - krijgen voor een
groot aantal derdewereld-
studenten in België.
Met een korrekte berichtge-
ving voor ogen, hebben we
gemeend deze rechtzetting
te moeten plegen. Met beste
dank aan de attente lezer.

RECHTZETTING

Opmerkingen van meerdere
lezers, hebben ons gewezen
op een fout die in de
verslaggeving van de Akade-
mische zitting (Veto
08/02, pp. 8-9) geslopen
is.
In de laatste alinea leest
men dat Jan Sempels, stu-
dentenvertegenwoordiger en
spreker namens de Algemene
Studentenraad, zich in zijn
rede afzette tegen het
voorstel Bosmans, het voor-
stel De Bondt en de maatre-
gelen Eyskens-Coens, die
allen over de sociale sek-
tor zouden handelen.
Dit was de ingeslopen re-

van anderen :
* 25 % minder beursstu-

denten dan tegenwoor-
dig.

* Daling van de maxi-
mumbeurs met 25 000 fr.

• Meer dan de helft van
de beursgexechtigde ge-
zinnen beschikken niet
over het socio-vital~
minimum. Voor hen zal
de studiebeurs niet
voldoende z1Jn om hun
studie- en onderhouds-
kosten te betalen.

2) De 8oJ).dt
Dit voorstel wiJ. dj:!ljociale
s~ctpr anders organiseren :
- De sociale sector moet

ook aan de NUHO gelijk-

.'.,

, ,
STAKINGEN•

"
"

In Pedagogie, Psychologie en in 10 en
20 kan aardrijkskunde (Mercator) werd
op dinsdag 13 oktober besloten te
st.aken• Eveneens op 13 oktober sloot
Politika zich op een Algemene Vergade-
ring van een 400-tal studenten bij de
stakingsbeweging aan (op 14 en 15
oktober). Criminologie besliste eerder
al, op 12 oktober, in staking te gaan.

Ekonomika presents : ~ • •

ATTAN,TD
Wanneer? DINSDAG 20 OKTOBER 1981 vanaf 21.00 u.

Waar? ZAAL MANHATTAN. Vaart, Leuven.

Prijs consumptie 25 BF
Toegangsprijs 50 BF - 60 BF (n1et-1eden).

Busdienst voorzien vanaf 21.00 u.
Route wordt via affiches bekend gemaakt.

MANHATTAN
LIGHT-SHOW
LASER-SHOW

EN DIE VAN ONTSPANNING KOMEN OOK.
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Anwar Sadat ••

De -.executie van
dood van

verrader of
van oorlog

de spijtige
en vrede?

een
een held

Op dinsdag a oktober werd Sadat,
president van Egypte, neergeschoten
tijdens een militaire parade. Op het
internationale schaakbord zal deze
moord zeker zijn sporen nalaten. Veto
plaatst de gebeurtenissen nog eens op
een rijtje en ging praten met een
Palestijns student, die in het noorden
van Israël woont, om de feiten te
motiveren en te evalueren.

Van 6 tot
10 oktober
6 oktober. In het Nasser-
stadion (Kairo) gaat de
jaarlijkse militaire parade
door om de triomfantelijke
overschrijding door het
Egyptisch leger van het
Suezkanaal (6 oktober 1973)
te vieren. Terwijl, rond 13
uur, Mirage F bo~nenwerpers
over het stadion vliegen,
stopt een kamion voor de
tribune met Sadat en de
eregenodigden. 'Soldaten'
springen uit de wagen,
werpen een granaat en
schieten hun automatische
geweren leeg. Om 13.03 uur
ligt iedereen op zijn buik,
dood, gewond of in paniek.
Radio Tripoli (Libië) is de
eerste, om de dood van
Sadat te melden. Deze bood-
schap wordt lakoniek afge-
sloten met "alle tirannen
worden gestopt door de
dood". En een zeker Natio-
naal Egyptisch Front in
Ballingschap, onder leiding
van de vroegere stafchef
van het Egyptisch leger
tijdens de oorlog in 1973,
Saad el-Din Sjazli, eist de
aanslag op. Pas 3 uur later
komt de officiële bevesti-
ging van Sadats dood uit
Kairo. De schuld wordt
gestoken op 'moslimfanati-
ci'. Vice-president Moeba-
rak wordt als nieuwe presi-
dent voorui tgeschoven ..en
gewaagt al dadelijk van
"blijvende trouw aan de
internationale verdragen en
blijvende inspanningen voor
de realisatie van de vrede
in het Midden-Oosten". Is-
raël en de VSA worden
gerustgesteld en gesust.
Gedurende de volgende dagen
wordt vrij divers gerea-
geerd op het nieuws. In
Egypte zelf blijft het
opmerkelijk kalm:_ geen
hysterische taferelen, die
doen denken aan de dood van
Nasser in 1970. Syrië,
Libanon en Libië springen
blij omhoog. Sadats vrien-
den en broodheren (Begin,
Nixon, Ford, Carter en-de
rest van de Westerse we-
reld) maken zi~h op om naar
de begrafenis te komen, een
begrafenis waarop de afwe-
zigheid van de Arabische
wereld tekenend is.

Sadat,
hoe zat dat?
Was hij een moedig politi-
kus, een vredesapostel, een
staatsman met een' subtiel
inzicht of een tiran, een
verrader, een leugenaar?
Wie ,zal daar het antwoord
op geven ? Het was alles-
zins Sadat, die Moskou uit
Egypte dreef, die in 1973
de Ramadan-oorlog (voor de
Israeli de Jom-Kippoeroor-
log) op touw zette, die in
1977 de Nobelprijs voor de
vrede met Begin deelde, die
in 1979 de Camp David-ak-
koorden ondertekende en die
in· 1980 de op stervens na
dode sjah van Iran onderdak
gaf.
Wij lieten alvast Sadat
evalueren door een Pales-
tijn, die in de heksenketel

van Israël woont. Wij kre-
gen een subjektief (uiter-
aard), maar ook een inter-
essant en gemotiveerd ant-
woord.

ccEgypte is nooit
gelukkig geweest
met een leuge-
naar als Sadat ,»
VETO : Wie heeft Sadat nu
vermoord, moslimfanatici of
een georganiseerd bevrij-
dingsfront ?
Antwoord: Wie is niet
zozeer belangrijk als waar-
om. Feit is zeker dat de
generaal Sjazli een sleu-
telfiguur voor de antwoord-
vorming is. Tijdens de
Ramadan-oorlog was hij
stafchef van het Egyptisch
leger. Op 6 oktober 1973
was dat leger in geen 6, uur
over het Suez-kanaal ge-
raakt en Sjazli wilde door-
zetten om de ganse Sinai te
bezetten. Sadat heeft hem
toen gestopt en bevolen te
wachten.
VETO: Waarom gebruikte
Sadat toen niet zijn voor-
sprong ?
A. : Sadat had een geheim
akkoord met de VSA, dat
stelde dat de Suez moest
overschreden worden en dat
de Sinai maar voor 10 km
,mocht binnengedrongen wor-
den. Deze 10 km-lijn was
dan geschikt als buffer
tegen het Israëlisch leger.
Deze strategie had twee
voordelen : de Israeli zou-
den nu eens voelen dat
Arabieren echt niet te dom
z aj n om te vechten én de
oorlog werd snel gestopt en
gebruikt als onderhande-
lingsbasis.
VETO: En Sjazli was daar
waarschijnlijk niet tevre-
den mee?
A. : Zeker niet en ook de
Egyptische troepen zelfs
wilden niet gehoorzamen.
Sjazli werd na 7 dagen
oorlog verbannen. De nieuwe
stafchef weigerde echter
ook (en zou later vermoord
,zijn).
VETO : Stak het ongenoegen
alleen in legerkringen ?
A. : Neen, want Sadat is
eigenlijk nooit de leider
van Egypte geweest. Hij
heeft altijd gelogen en de
politiek onzuiver gespeeld.
Zelfs als vice-president
van Nasser, die zelf een
Moskou-vriend was, was hij
al bezig plannen met de VSA
te smeden. Hij is president
geworden ,in 1970 zonder
verkiezingen of debat, on-
gekend en ongeliefd. In
1972 wierp hij de Russische
experts buiten, van wie
Egypte alle hulp kreeg.
Tijdens de' Ramadan-oorlog
handelde hij koppig alleen
en zette de Arabische lan-
den voor schut. (Geen won-
der dan ook dat Israël op
101 km van Kairo genaderd
is.) De Palestijnen in
Libanon liet hij zander

hulp zitten en door de
burgeroorlog verzwakken,
met de bedoeling ze op hun
knieën te krijgen, zodat ze
om hulp zouden sméken !
VETO : Wat had Sadat dan te
winnen bij zo'n politiek?
A. : Hij wilde de Russen
wegwerken uit het ganse
Midden-Oosten en de VSA
binnenleiden. Het Midden-
Oosten moest, net als Is-
raël, een vazalgebied van
Washington worden. (Myself,
I never speak of Israël, I
always say I live in Ameri-
ca.) In ruil daarvoor zou
Sadat het leiderschap over
het Midden-OGsten krijgen.
Dat Amerika Sadat belang-
rijk vond, maar ook wist
dat hij met vuur aan het
spelen WaS, wordt bewezen
door het feit dat de VSA 25
miljoen dollar betáalde
voor de persoonlijke bevei-
liging van Sadat.

ccVeel verande-

ringen zie ik

niet zttten ,»

VETO: Hoe zal het uit-
draaien met de nieuwe pre-
sident, Moebarak 1-
A.: Ik ken hem niet,
niemand kent hem. I-k weet
alleen dat hij vice-presi-
dent is sinds 1974. Ik
vermoed echter dat hij ook
diktator spelen zal in
Egypte. Hij is de enige
presidentskandidaát, zodat
verkiezingen een grap zul-
len zijn. Hij wil de poli-
tiek van Sadat voortzetten,
zegt hij. Er is dus veel
kans dat hij ook vermoord
zal worden. Je moet ook
weten dat de regering vol
zit met familieleden van
Sadat en dat alle ministers
met andere ideeën u~tge-
schakeld zijn. Dus veel
veranderingen zie ik niet
zitten.
VETO: Wat denk je over dit
citaat uit 'L'Express' van
deze week: "De volgende
belangrijke datum voor de
relaties tussen Kairo en
Jeruzalem zal april 1982
zijn. Dan moeten de Israë-
lische troepen definitief
het laatste deel van de
Sinai verlaten. De vraag is
echter of Begin 'de Sinai
zal ontruimen z6nder de
~ekerheid ~e hebben dat
Egypte de volgende dag het
Arabisch front niet ver-
voegt."
A. : Dat laatste kan moei-
lijk'gebeuren, omdat Israël
dan zeker de Sinai terug
zal bezetten (het Camp
David-akkoord is dan toch
verbroken) en de vrede dan
volledig zal verdwenen
zijn. De terugkeer naar het
front zou ook de indruk
wekken dat Egypte geen
vrede wil terwijl de Ara-
bische landen proberen aan
te tonen dat het juist
Israël is, dat geen vrede
wil. Egypte zou zich zo
schaakmat zetten: wrevel
vanwege de Arabische landen
en een gespannen situatie
met Israël, Amer ika en de
internationale opinie.
VETO: Maar eigenlijk zit
Egypte nu in een patsitua-
tie : ze kunnen moeilijk
het vredesproces voortzet-
ten, omdat ze weten dat
Israël bv. nooit een recht-
vaardige oplossing voor het
Palestijns probleem zal
toelaten, en het Arabisch
front vervoegen gaat ook al
niet.

A.: Juist. Dat is de
erfenis, die Egypte van
Sadat heeft mogen ontvan-
gen. Een oplossing kan
hieruit bestaan: in een
eerste fase het vredespro-
ces voortzetten, voor een
korte tijd (anders wordt
Moebarak ook vermoord) en
later, als Egypte zich
sterk genoeg voelt, de
terugkeer realiseren naar
het Arabisch front en de
Moskou-lijn.
A.: Ik moet hier komen
studeren omdat de Israeli
alles in het werk stellen
om te verhinderen dat Pa-
lestijnen een job vinden of
studies doen. Ja, studeren
mag wel, maar dan geschie-
denis en filosofie en der-
gelijke. Daarmee kan ik'mij
moeilijk nuttig maken voor
mijn volk. Anderiijds heb-
ben wij geen enkele vrij-
heid van meningsuiting aan
Israëlische universiteiten.

VETO : Tot slot, een vraag-
je terzijde. Wat is je
situatie hier, aan de Leu-
vense universiteit en in
Vlaanderen, als Palestijn
en 'Israëlisch staatsbur-
ger' ?
Ik ben naa~ Leuven gekomen,
met wat geld, waarvoor ik
een jaar gewerkt heb, en
wat hulp van mijn familie.
Ik heb dringend een beurs
nodig, anders kan ik hier
wel vertrekken. Steun van
Palestijnse organisaties
(bv~ PLO) is onmogelijk,
want als de Israeli dat
ooit te weten komen, kan ik
Israël nooit meer binnen
en is mijn familie in groot
gevaar. Als Palestijn moet
ik dus heel braaf zijn
omwille van Israël!!!

Filiep Canfyn.
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UN0 en .ontwapening
Als we het in deze bijdrage willen
hebben over ontwapeningsonderhandelin-
gen , dan moeten we allereerst op dit
vlak een onderscheid maken tussen drie
niveau's: bilaterale ontwapeningsge-
sprekken van land tot land, regionale
ontwapeningsonderhandelingen van blok
tot blok, en mundiale ontwape-
ningsbesprekingen voor het ganse we-
reldforum. Een voorbeeld van de eerste
categorie zijn de SALT-gesprekken
(SALT: Strategic Arms Limitation
Talks) tussen de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie, handelend over de beper-
king van hun strategische wapens.
Illustratief voor de tweede kategorie
zijn de MFBR-onderhandelingen (MFBR
Mutually Balanced Force Reductions) te
Wenen tussen Navo- en Warschaupaktlan-
den, die gewijd zijn aan de wederzi jdae
vermindering van troepen en wapens in
Centraal-Europa. De derde kategorie van
ontwapeningsonderhandelingen speelt
zich at in het kader van de Verenigde
Naties.

Ieder van deze ontwape-
ningsniveau's heeft onge-
twijfeld zijn voor- en
nadelen, en suksessen of
mislukkingen op één niveau
hebben onvermijdelijk hun
weerslag op de beide ande-
ren, Toch mogen we gerust
stellen dat het overleg in
het UNO-kader wellicht hét
belangrijkst is, want daar
alleen komt het allemaal
samen. Bilaterale en regio-
nale initiatieven kunnen
wel een belangrijke bijdra-
ge leveren, maár ontlenen
toch hun voornaamste zin e~
betekenis aan een globale
aanpak van de ontwapenings-
problematiek in de schoot
van de Verenigde Naties.

probleem tè komen. De Ver-
.gadering aanvaardde algeme-
ne en volledige ontwapening
als een doelstelling voor
de Verenigde Naties, en
daarmee werd het begin van
een nieuwe periode inge-
luid.

Verdragen
Meteen werd trouwens -op
initiatief van de Verenigde
Staten en van de Sovjet-Un-
ie- een 'tien,,,",sta.ten-1<omi-
tee voor ontwapening\ opge-
richt, dat in 1961 werd
verruimd tot achttien
naties (de 'kommissie van
18 landen voor ontwape-
ning', of ENDC : Eighteen
Nations Disarmament Commit-
tee) . De kommissie werd
overigens in 1969 uitge-

Het ontwapeningsvraagstuk breid tot 26 le~n - in
heeft trouwens altijd een 1975 werden er nog 5 leden
centrale plaats ingenomen aan toegevoegd- 'en meteen
binnen het kader van de herdoopt tot 'Konferentie
werkzaamheden van de Vere- van het ontwapeningskomi-
nigde Naties. Dat deze tee' (CCD: Conference of
internationale organisatie the Committee on Disarma-
er niet in geslaagd is haar ment). Deze zgn. 'Geneefse
lidstaten tot algemene en ontwapeningskonferentie'
volledige ontwapening te zo genoemd' omdat meestal in
bewegen, mag geen aanlei- Genève wordt vergaderd
ding zijn om datgene wat er heeft dan een aantal be-
gebeurd is te negeren. Het langrijke overeenkomsten
Handvest van 1945 -dat aan opgeleverd inzake bewape-
de basis la~ van de oprich- ningsbeperking en -kontro-
ting van de organisatie- Ie, die meer in het bijzon-
noemde reeds als voornaam- der de dreiging van kernwa-
ste doelstelling "de hand- pens hebben afgeremd.
having van de internationa- Als eerste kwam in 1959 het
Ie vrede en veiligheid", Zuidpoolverdrag (Atlantic
terwij 1 de allereerste re- Treaty) tot stand, dat
solu~ie streefde naar de militaire aktiviteiten in
uitbanning van kern- en het antarktisch gebied ver-
andere massavernietigings- biedt ~ in 1967 werd het
wapens. Sindsdien hebben de Ruimteverdrag (Outer Space
Verenigde Naties haast Treaty) ondertekend, dat;
voortdurend pog1ngen onder- kern- en andere massaver-
nomen om de bewapeningswed- nietigingswapens uit de
loop een halt toe te roe- hemelruimte bant; en in
pen, en zi j n ze in de 1971 werd het Zeebodemver-
voorbije vijfendertig jaar drag (Sea-Bed Treaty) ge-
ongetwijfeld een belangrijk sloten, dat het plaatsen
forum geweest voor ontwape- van kern- en andere massa-
ningsdebatten en -onderhan- vernietigingswapens op of
delingen. Hoewel er voor onder de zeebodem verbiedt.
1959 geen konkrete vooruit- Met deze verdragen verbin-
gang werd geboekt in de den de grootmachten er zich
richting van ontwapening, toe de drie genoemde zones
hebben de pogingen die op uit de bewapeningswedloop
het eind van de jaren '40 terug te trekken. Het in
en in de loop van de jaren 1967 ondertekende Verdrag
'50 werden ondernomen -o.a. van Tlatelolco -over het
de oprichting van een ont- v',rbod van kernwapens in
wapeningskommissie- toch ',atijns-Amerika- ligt onge-
bijgedragen tot de nadien veer in dezelfde lijn : het
genomen maatregelen, In -vestigde de eerste kernwa-
1959 verklaarde de Algemene penvrije zone in een be-
Vergadering immers met een- woond gebied, Hoewel lang
parigheid van stemmen dat niet alle staten deze over-
de kwestie van algemene en eenkomsten ratificeerden,
volledige ontwapening "de zij"nde akkoorden er alsnog
belangrijkste kwestie is in geslaagd bepaalde zones
waarvoor de wereld zich van kernwapens te vrijwaren.
vandaag geplaatst ziet", en
deed zij dan ook een beroep
op de regeringen om alles
in het werk te stellen
teneinde tot een konstruk-
tieve oplossing voor dit

UNO

kernwapens
Naast deze vier verdragen
heeft de Geneefse ontwape-
ningskonferentie op het

vlak van de kernwapens
vooral de totstandkoming
bepleit van het beperkt
kernstopverdrag en van het
non-profilatieverdrag. Het
in 1963 ondertekende Ver-
drag van Moskou (Partial
Test-Ban Treaty) verbiedt
kernwapenproeven in de at-
mosfeer, in de kosmische
ruimte en onder water. En
het verdrag over het niet-
verspreiden van kernwapens
(Non-Profileration Treaty)
-dat in 1968 tot stand
kwam- verbiedt kernmachten
om kernwapens of de kontro-
le over kernwapens door te
geven aan derden, en ver-
biedt niet-kernmachten om
kernwapens te maken of te
krijgen. Beide verdragen
vormen een belangrijke doch
slechts inleidende stap
naar ontwapening; zonder
een algemene en volledige
ontwapening in kernwapens
zijn het beperkt kernstop-
verdrag en het non-prolife-
ratieverdrag op lange ter-
mijn inderdaad gedoemd om
te mislukken.
Wa~ andere wapentypes be-
treft, heeft de Geneefse
ontwapeningskonferentie in
1971 een konventie uitge-
werkt over het verbod tot
ontwikkeling, vervaardiging
en opslag van biologische
en giftige wapens, en de
vernietiging daarvan. Deze
internationale overeenkomst
werd in 1975 van kracht, en
is wellicht dé belangrijk-

Van vrijdag. 16 tot
donderdag 22 okto-
ber.

Alle dagen
vert 14.00,
en 20.00
film" 14.15,
en 20.15
Sphinx

16.05

16.20

ste konventie uit de ge-
schiedenis van de ontwape-
ningsonderhandelingen. Voor
de eerste maai werd hier
immers de verplichting in-
gelast bestaande wapens te
vernietigen en uit het
wapenarsenaal te lichten.
Ondertussen had de Algemene
UNO-Vergadering -in het
besef van de dringende
noodzaak om de wereldwij de
bewapeningswedloop af te
remmen en tot staan te
brenge~ - in 1969 de zeven-
tiger jaren uitgeroepen als
Ontwapeningsdecennium. Bij
de regeringen werd aangeT
drongen op 'onverwijlde
intensjvering van hun geza-
menlijk geconcentreerd
streven' naar doeltreffende
maatregelen betreffende het
staken van de kernbewape-
ningswedloop op een spoedig
tijdstip alsmede betreffen-
de kernontwapening en de
uitschakeling van andere
massavernietigingswapens,
alsook naar een verdrag
over algemene en volledige
ontwapening onder strikt en
efficiënt internationaal
toezicht."
Tijdens haar zitting van
1976 moest de Algemene
Vergadering echter de mage-
're resultaten betreuren van
de tienj arenper iode vanuit
het oogpunt van werkelijk
doeltreffende ontwapenings-
en wapenbeperkingsovereen-
komsten. Meer dan dertig
jaar na haar oprichting
zijn de inspanningen van de
Verenigde Naties op dat
vlak wel niet helemaal
zonder betekenis gebleven,
maar van échte ontwapening
is er -met uitzondering van
de konventie inzake biolo-
gisepe wapens - nog niet
veel te merken. De bewape-

ningswedloop nam in die
voorbije periode immers
zo'n vaart, dat reeds
nieuwe wapens werden gelan-
ceerd vooraleer men een
ouder wapen onder kontrole
kreeg. Van de hoop die met
de verdragen van de zesti-
ger jaren was gerezen,
bleef er in het voorbije
decennium dan ook bitter
weinig over. Na het tot-
standkomen van die overeen-
komsten, verschoof de aan-
dacht immers geleidelijk
naar de bilaterale SALT-ge-
sprekken en de MFBR-rondes
tussen leden van de Navo en
het Warschaupakt.

wereldwijd
Pas in 1978 zouden de
Verenigde Naties op het
punt van de ontwapening
opnieuw aan bod komen, en
werd voor het eerst sinds
lange tijd opnieuw de aan-
dacht gevestigd op het feit
dat deze internationale
instelling hét meest geëi-
gende forum biedt om de
wereld tot ontwapening te
bewegen. Ontwapening is
immers geen zaak van de
grootmachten alleen; ook
andere staten en volkeren
moeten in dit debat een
stem hebben. Die wereldwij-
de kontekst komt alleen aan
bod op het niveau van de
~erenigde Naties, en daarom
verdient elk initiatief op
dit vlak de grootste aan-
dacht. Het was de speciale
UNO-zitting over ontwape-
ning die ons daar met
nadruk aan herinnerde;
doch over het verloop en de
konkrete resultaten van
deze bijzondere sessie
die o.a. een jaarlijkse
"ontwapeningsweek" op het
einde van de maand oktober
in leven riep - berichten
we uitvoeriger in een vol-
gende bijdrage ....

Luc De Munck
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6 KRINGNIEUWS
POLITIKA

Nvdr. Inmiddels heeft Pol
en Sok een tweedaagse sta-
king uitg~~oepen die giste-
ren is 1ngegaan. Dat g-
ebeurde op een Algeméne
Vergadering waar ca. 400
pol-en-sokkers aanwezig wa-
ren. Er waren 26 tegenstem-
men.

EERSTE KAN
Wie Politika al wat langer
van dichtbij heeft gevolgd,
zal wellicht hebben gemerkt
dat met Ploeg Eric (vorig
jaar met een nipte meerder-
heid verkozen) een vrij
ingrijpende decorwijziging
heeft plaatsgehad. Eén van
de programmapunten van deze
kersverse ploeg was de
belofte om zoveel mogelijk
pol en sokkers te betrekken
bij de kringwerking . Het
motto was: dialoog, imago-
verandering en representa-
tiviteit ...en vooral de
eerste kanners moesten aan
hun t.rekken kunnen komen.
Veto ging voor u een kijkje
nemen bij de aktiviteiten
die werden ingericht door
deze kring om het leven van
de 'nieuwe' gedurende de
eerste dagen van het acade-
miejaar zo aangenaam moge-
lijk te maken. We gingen
tevens luisteren wat een
aantal eerste. kanners er na
een week zélf van dachten.
Een impressie van de eer-
ste-kan-opvang in pol en
sok.

,

eerste schooldag
Maandag 5 oktober, 14 u, ,
de regen verbleekt de met
krijt getrokken cirkel en
de daarin geschreven 'P &
S' op de asfalt voor Alma
II. Je kan ze zo van
elkaar onderscheiden : de
lachende ervaren gezichten
met hun vlotte praatjes en
daarnaast de wat bedeesde
blikken van hen die niet
goed weten wat ze mogen
verwachten ("Is't hier
rondleiding van Politika,
mijnheer ?") Een wandeling
dus die namiddag door het
nog onbekende Leuven, de
klassieke plaatsjes worden
aangeduid: 't Stuc, kring-
kaffee Politika, de centra-
le bibliotheek, het monito-
raat, ... De meeste eerste
kanners slenteren dan ook
gulzig-informatie-konsume-
rend mee met hun begeleid-
(st)ers.
Drie uur later zit iedereen
in Isol te tafelen achter
een brood met loempia maal-
tijd. Vele eerste kanners
krijgen nu dé smaak van het
leven te pakken : er wordt
kennis gemaakt (ik zie
kotadressen uitwisselen) en
de onderwerpen van konver-
satie zijn nu het Alma-
'voedsel', het uitgangsle-
ven in Leuven, het lief, de
voorbije humaniorastudies
of (jawel !) de angst voor
dikke ~ursussen.
Maandagavond. In Leuven
City is het reeds donker
geworden en verschillende
(vooral reeds ervaren) pol·
en sokkers komen 't,kring-
kaffee binnengedruppeld.
Er is een gratis vat ! Veel
'eerste kanners z1Jn hier
alvast nog niet te bekij-
ken. '

Maar wie ~egt dat er in
Politika niet gedronken
wordt, krijgt ongelijk:
die avond vloeien er zomaar
eventjes 7 vaten uit de
tapkast - dat is zelfs een
mooi cijfer bij een fuif in
de Hallen.

info en
paternalisme

Zo weinig eerstejaars als
er die maandagavond in
Politika waren, zoveel wa-
ren er op de informatiever-
gadering in Auditorium Ve-
salius. De spreker van de
fakulteit pakte de nieuwe

studenten nogal paternalis-
tisch aan, wat het nodige
tandengeknars veroorzaakt
onder de kringcoördinatoren
op de laatste rij. Algemeen
coördinator Eric Junes
houdt zijn speech vrij mak,
wellicht om de serene sfeer
niet te bederven. Niet dat
de eerste kanners niet
zouden geïnteresseerd zijn
in de kringwerking : er
worden 200 exemplaren ver-
kocht van het kringblad
'Polstok " dus... de good-
will is er in elk geval.
En 's avonds heerst er weer
een gezellige drukte in
Politika : amateurfilmer
Jos Nouwen (ook student pol
en sok) vertoont een aantal
kortfilmpjes over aktivi-
teiten gedurende het voor-
bije jaar. Hij oogst
hierbij zo'n succes dat hij
zich verplicht ziet de
voorstelling over te doen.
En het slot van de eerste
kan opvang wordt een wande-
ling naar de abdij van
Vlierbeek , op woensdaga-
vond. Het weer valt nogal
tegen, evenals de opkomst
(zo'n 30 eerste kanners)
m~ar de sfeer voel j'er zo
afdruipen.

. het nieuwe bloed
Mijn verbazing was groot
over het schijnbare entoe-
siasme van deze onervaren
pol en sokkers, hoewel
natuurlijk : alles is nieuw
en wie zich niet min of
meer laat opnemen in de
stroom, weet allicht dat
het gevaar voor vereenza-
ming in Leuven groter
wordt.
Wat me echter nog meer
intrigeerde was de vraag of
deze nieuwe generatie stu-
denten in de sociale weten-
schappen zich evenveel zou
aangetrokken voelen - zoals
de traditie in Politika dit
wil- tot de meer kritische
en geëngageerde dimensies
van het studentenleven.
Wie schetst dan ook mijn
verwondering als ik op
donderdagnamiddag bij de
aanvang van de informatie-
v~gadering over de afbraak
~an de sociale sector zo'n
30 à 40 % van de eerste
kanners de zaal zie verla-
ten ? Heeft de algehele
verloedering dan ook poli-
tika in zijn greep ?

Het is tamelijk eenvoudig
om een impressie te geven
van de eerste kan opvang in
Politika : alles lijkt vlot
te verlopen, vooral als je
-zoals ondergetekende- zelf
sympathiseert met deze Leu-
vense kring. Maar wat
denken de 'opgevangenen: er
zelf van'? Veto ging zijn
oor te luisteren leggen bij
een aantal lukraak uitgeko-
zen mensen uit de eerste
kan pol en sok : rond de
tafel fitten Carla, Els,
Geert en Chris.

VETO: Wat waren je ver-
wachtingen aangaan-

de het studentenleven toen
je in het begin :van deze
wee~ naar Leuven kwam ?

GEERT : Ik verwachtte wel
dat de opvang goed

zou zijn, en vooral dat ik
nogal vlug mensen zou leren
kennen. Daarmee wil ik
zeker niet zeggen dat dit
alleen mensen van je eigen
fakulteit moeten zijn. Dit
was tot hiertoe wel het
geval en ik zou het inte-
ressant vinden om ook ande-
ren te leren kennen.

CARLA : Ik ben ook van die
meninq. Ik vind

het spijtig dat de kennis-
making beperkt blijft tot
de mensen van uw eigen
fakulteit. Mensen van
Germaanse of Romaanse bij-
.voorbeeld : je krijgt niet
de kans om die te leren
kennen.

ELS: Ik vind dat er voor
het Dloment aktivi-

t~ten genoeg z1Jn - ik
vind het een zalig leven.

VETO: Wat vonden jullie
van de onthaalakti-

viteiten zoals di.e" door
Politika waren inqericht ?
CARLA : De maandag vond ik

heel goed opgevat,
behalve dan dat na die
broodmaaltijd in Isol de
mensen niet bij elkaar zijn
gehouden, om zo samen naar
het kaffee animee in poli-
tika te gaan.

GEERT : Misschien moëst er
iets speciaals zijn

bedacht, iets wat meer
aantrekkelijk was dan al-
leen maar pintjes pakken.

ELS: Ik vond dat men
meer aandacht moest

hebben besteed aan het
leren voorstellen aan el-
kaar. Ik ben nu zelf wel
niet op mijn mond gevallen,
maar misschien was iets
dergelijks wel nodig voor
anderen. Wat ik wel ple-
zant, maar tegelijk eigen-
aardig vond, is dat de
mensen die ik in de rond-
leiding heb leren kennen,
nu nog steeds m1Jn beste
vrienden zijn; in feite is
er nu nog niemand anders in
de fakulteit, waarvan ik
zeg : die zou ik nu willen
leren kennen.

VETO: Weten jullie reeds
iets over de per-

spectieven van de Politika-
kringwerking dit jaar?

CHRIS : Ja, die coördina-
tor, Eric, heeft ons dat
uitgelegd. Maar wat er
eigenlijk met ons jaar moet
gebeuren, dat weet ik niet

't schijnt dat er ook in
eerste kan verkiezingen
z i j n. Er moét een jaar-
verantwoordelijke verkozen
worden, geloof ik ..

CARLA : Wat moet er verko-
z&n'worden? (.•.)

GEERT : Er zal meer infor-
matie moeten komen

vanuit de kring, want ik
ben zeker dat de meeste
mensen zelf niet veel zul-
len vragen. Wat ik ook
vind is dat er dikwijls
heel veel info wordt gege-
ven, bijvoorbeeld zo heeft
Eric de ganse kringwerking
in één stuk uitgelegd, heel
vlug : dat komt allemaal
nogal oppervlakkig over.
Wellicht ware het beter om
al die dingen wat meer
verspreid, en wat meer
gedetailleerd uit te leg-
gen.

Op de vraag of ze VETO
kenden, antwoordde één der
geïnterviewden dat dat "het
tijdschrift is voor Algeme-
ne Studentenraad of zo-
iets" . Bij de vraag naar
nadere uitleg bleek er bij
deze eerste kanners een
verwarring te bestaan tus-
sen ASR en de aktiekomi-
tee's tegen de afbraaK van
de sociale sector.

VETO: Het imago van poli-
tika is er één van

politiek engagement. Jullie
hebben in je kring reeds
iets vernomen over mogelij-
ke studentenakties voor het
komende academiejaar. Zijn
jullie niet bang om bij
aktieve medewerking hieraan
je studies uit het oog te
verliezen ?

GEERT : Voor ik aktief wil
meewerken, zou ik

toch graag graag nog wat
meer informatie hebben, in
folders of zo. Ook zou ik
graag vooraf weten hoeveel
tijd daar inkruipt.

CARLA ~ Ja, ik vind het ook
nodig dat je onge-

veer een idee hebt van
hoeveel tijd een bepaalde
vorm van engagement in
beslag neemt.

Zoals het lezen van Veto ?

Wim Verhelst

UJT HEf RIJKE GERMAANSE LEVEN

eerste week

Vraag het 'n advokaat, ee.I
parlementariër of een stu-
dent: het nieuwe jaar
begint niet in januari maar
in oktober. Wat we er in
dat jaar van terecht zullen
brengen, hangt voor een
deel af van wat we in de
zomermaanden gedaan of ge-
laten hebben. Voor het
Germania-presidium moet het
een vruchtbare periode ge-
weest zijn, te oordelen
naar hun openingsweek. Zie-
hier een overzicht :

Maandag 5 oktober was de
aandacht vooral toegespitst
op de nieuwkomers, ongeveer
170 stuks (130 meisjes, 50
jongens, wat meteen het
succes van Germania-TD' s
bij de 'mannelijke' rich-
tingen zal verzekeren). Het
welkomstwoord was traditio-
neel. Laat ons verder gaan
voor we in slaap vallen.
Interessanter was de dia-
ree)<s met bijhorende, zeer
grappige, kiankband. Tege-
lijkertijd initiatie, in-
formatie en amusatie voor
de nieuwelingen in het
studentele(u)ven. wegens
het succes in eigen huis
werd hij dadelijk doorver-
kocht aan andere, minder
clevere, studentekringen
(+). De eerste dag vond
zijn eindpunt bij een cock-
tail in de vernieuwde Fak-
bar aan de Blijde Inkomst-
straat. Veel volk, veel
bijval, " ~ant, ,zelts bezoe-
kers van heeel andere fa-
kulteiten.

Ook tijdens de volgende
dagen, dinsdag, woensdag en
donderdag kon het Germa-
nia-publiek genieten van
een uitgebreide service:
onthaal van de nieuwe eer-
ste lissers, en een boeken-
verkoop waarbij de boeken'
aan 15 % onder de gewone
marktprijs werden verkocht.
Weliswa:lr'had je voor deze
korting een Germania-lid-
kaart nodig, Maar als je,
naast je boeken, ook eert
Germania-cul~uutabonnement
(waarover hopelijk elders'
in deze VETO meer) nam,
haalde je er deze investe-
ring al direkt terug uit.
Vandaar dat er tijdens de
openingsweek meer dan 300
exemplaren verkocht werden.

Vrijdag 9 oktober werd de
laatste faze van de kampag-
ne om alle germanisten
vertrouwd ,te maken met het
nieuwe presidium ingezet :
preses Mark Deputter stelde
zijn ploeg voor aan eerste
lis. In het begin van deze
week ~wamen de overige
jaren aan de beurt.
Deze eerste week mag in
alle bescheidenheid ('al-
hoewel dat Germania's
sterkste kant niet is') een
succes genoemd worden.

Erik Dhondt.

(+) Mocht u zelf nog met
onzekere nieuwelingen opge-
scheept zitten of bent u er
zelf een, aarzel niet; deze
originele gids vertelt u

'.oplossing .

.Kruiswoord
raadsel

hoe uw dag om te' krijgen,
hoe een studenteontbijt
eruit ziet en waar er in
Leuven mosterd te vinden
is. (Verkrijgbaar bij Ger-
mania, Blijde Inkomststraat
11. Haast u, anderen zijn u
al voor!)

wat?. kultuur?

Onder het motto : weg met
de zinloze mot t o '.sorgani-
seert Germania ook dit jaar
een vijftal toneelstukken,
d~e alle doorgaan in het
STUC. Het eerste hiervan
kan je al bijwonen op 29
oktober: BRT, die vorig
jaar al enkele keren entoe-
siast ontvangen werd in
Leuven. Dit gezelschap
brengt 'aantekeningen van
een dode', een evokatie van
de Russi?che teaterwereld
in het midden van de vorige
eeuw. Wie BRT al eens
gezien heeft, weet dat hij
dit nieuwe stuk niet mag
missen !

Op 16 november treedt tie 3
dan voor de voetlichten.
Tie 3 is het teater van de
derde wereld o.l.v. Tone
Brulin, en brengt 'droom op
apenberg' , een "caribische
teatervoorstelling met dans
'en muziek" van de Trini-
daanse schrijver Derek Wal-
cott.

Malpertuis Tielt verzorgt
op. 16 december een kollage
van stukken van Rafka en
Beckett (o.a. Molloy). Deze
evokatie rond de figuren
van Beckett en Rafka heeft
gewoon geen verdere kommen-
t.aFlr.nodig ! ,.

Ook wat men pfe'ègt te
noemen "studententoneel"
komt voor op het programma.
Iets duidelijker uitge-
legd : onder de al dan niet
deskundige leiding van
proffen enjof toneelmensen
brengen studenten van de
licenties van Germaanse een
toneel; welk staat nog
niet h~lemaal vast, maar
als je \;teetdat: de keuze
vorig jaar viel op een stuk
van o. Wilde... (dit gaat
wellicht door in het huis
van Chièvres, in het be-
,gijnhof).

Al~'hekkensluiter hebben we
Tentakel naar Leuven ge-
haald, op 10 maart, met 'de
laatste strohalm'. Deze
teaterwerkgroep snijdt een
erg aktueel probleem aan :
ze beelden de houding uit
van een viertal personen
die, totaal wildvreemd van
elkaar, in een atoomschuil-
kelder noodgedwongen een
tijdje verblijven, terwijl
boven alles vernietigd
wordt door atoomwapens ...

Je kan deze stukken natuur-
lijk afzonderlijk bijwonen,

.maar geef nu zelf toe : het
i~ toch veel interessanter
om een toneelabonnement te
kopen, waardoor je elk stuk
voor 90 fr. kan zien! Dit
abo kost je m.a.w. slechts
450 duiten om 5 (vijf) keer
je kultureel peil wat op te
vijzelen ! Voor de gabbers
die een lidkaart van Germa-
nia hebben: slechts 380
fr !

Wim de Mont
Germania
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Leer zweefvliegen
aan de K.U.L.

Als wij als "vliegende
student" aan iemand in
Leuven over onze hobby
vertellen, denkt men soms
de gekste dingen. Zo ver-
telde iemand dat hij dacht
dat een zweefvliegtuig een
primitief vliegtuigje was,
dat bestuurd werd door het
1ichaam t'e bewegen. Niets
is nochtans minder waar.
Een zweefvliegtuig is een
volwaardig vliegtuig met
dezelfde instrumenten en
stuurorganen, alleen de
motor ontbreekt. Iemand die
heeft leren zweefvliegen
kan vlug en zonder proble-
men (tenzij financiële)
overschakelen op motorvlie-
qen. 4
Er zijn veel mensell die
weten wat een zweefvlieg-
tuig is, maar slechts wein-
igen die weten wat zweef-
vliegen eigenlijk inhoudt.
Een vraag die ons regelma-
tig gesteld wordt, luidt
ongeveer als volgt:· als
dat ding geen motor heeft,
hoe kan het dan blijven
vliegen? Vooreerst worden
wij door een motorvliegtuig
omhooggesleept tot op de
hoogte van ongeveer 500
meter. Dan vliegen wij
.alleen verder. De truc
bestaat erin om stijgende
lucht te zoeken (de "ther-
miek" waarover Armand Pien
het soms heeft), en in die
stijgende lucht te blijven
vliegen zodanig dat wij met
het zweefvliegtuig mee om-
hoog gaan. Zo kunnen wij
duizenden meters stijgen,
uren boven blijven en hon-
derden kilometers ver vlie-
gen. (Men heeft met een
zweefvliegtuig reeds meer
dan 14.000 meter hoog ge-
vlogen, meer dan 1.600
kilometer ver en -meer dan
50 uur lang.) En dat alle-
maal met "zonne-energie".
Sommige pessimisten denken
dat zweefvliegen een moei-
lijke en erg technische
sport is. Vergêet dat maar,
iedereen kan leren zweef-
vliegen: zweefvliegtuigen
laten zich licht en gemak-
kelijk besturen. Ook meLs-
jes, maar nog te weinig,
beoefenen deze sport met
veel enthoesiasme. Een van
de beste piloten van onze
club is trouwens een meis-
je.

Aeroclub
De Universitaire Aeroclub
bestaat reeds 20 jaar. Zij
wil aan de studenten de
mogelijkheid geven om goed-
koop te zweefvliegen. Na de
splitsing van de club in
1976 tussen Vlamingen en
Walen, (als een late nawee
van mei '68) beschikte zij
nog slechts over twee
vliegtuigen en één instruk-
teur. Ze is echter niet bij
de pakken blijven zitten.
De afgelopen jaren heeft ze
een instruktiekader opge-
bouwd, en vandaag bezit zij
reeds vier zweefvliegtuigen
(een éénzitter 'Ka 8', een
metalen tweez~ter 'Bla-
nik', een éénzitter in
glasvezelkunststof 'Club
Astir' en een nieuwe twee-
zitter in glasvezelkunst-
stof 'Twin Astir' .) Met dit
nieuwe tweepersoonszweef-
vliegtuig in. glasvezel-
'kunststof behoort de Leu-
vense Aeroclub tot één van
de weinige clubs waar een
leerling. van bij het begin
kan opgeleid; worden met
modern materiaal. Zij be-
schikt in het Un:lversitair
Sportcentrum tevens over
twee vliegsl.mulatoren. Een
vliegsimulator is een
vliegtuigcockpit, kompleet
uitgerüst met alle instru-
menten en stuurorganen. Een
mechanische computer laat
hem toe alle vlieqsituaties

na te bootsen. Dankzij deze
vliegsimulatoren kan een
leerling in onze club snel-
ler, eenvoudiger en goedko-
per leren vliegen.
In de winter wordt er in
het Universitair Sportcen-
trum een theoretische' les-
senreeks ingericht, en
wordt een praktische oplei-
ding gegeven op de vliegsi-
mulatoren.
In de zomer wordt er vanaf
1 april elk weekend gevlo-
gen op het vliegveld van
Zwartberg . Mensen die zelf
niet over vervoer bescnak-
ken, kunnen altijd met
anderen meerijden. Tenslot-
te worden er nog een aantal
kampen ingericht. Vooral de
opleidingskampen zijn voor
alle beginnende piloten een
"must". Op deze kampen kan
gedurende een aantal dagen
zeer intensief gevlogen
worden, zodat de opleiding
van de deelnemers veel.
sneller verloopt.
- Met Pinksteren en in het
paasverlof wordt er spe-
ciaal voor studenten een
opleidingskamp ingericht in
.België.
- Tijdens de zomervakantie
worden er diverse kampen
ingericht in België en in
Frankrijk. Deze kampen zijn
bestemd voor beginnelingen,
gevorderden, of voor bei-
den.

voor ~<apitalisten?
Alvast niet aan onze uni-
versiteit, waar je goedkoop
kan vliegen. Een student··
diè bij ons> wil zweet'vj,ie-
gen moet een sportkaart
bezitten (100 fr.), en
betaalt een jaarlijks lid-
geld van 1.500 Fr. ~at zal
sommige studenten misschien
veel lijken, maar daar is
inbegrepen :
- gratis theoretische les-
sen
- gratis lessen op de
vluchtsimulatoren
- gratis doktersonderzoek
- gratis persoonlijke ver-
zekering
- gratis gebruik van onze
zweefvliegtuigen. Het om-
hoogs Iepen door een motor-
~liegtuig moet wel zelf
betaald worden. Dat kost nu
300 Fr., maar daarvan wordt
100 Fr. terugbetaald door
het sportsekretariaat.

OPENDEURDAG

TRACHT IN HET ONTBIJT GEEN SUIKER OF

~~E~:::EG~TEGEBPl~.O'FJdRT jE EETI
DE MENU'S DIE U HIER ONDER VINDT. ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEELHEID VAN MENLJS AANGEBODEN

IN DE VERSCHILLENDE ALMA- RESTAURANTS. BIJ DEZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN

MET EEN PRIJS - KWALITEIT VERHOUDING. M.A.W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN ZEER GOEDE VOEDINGS-

WAARDE EN RELATIEF LAGE PRIJS. UITGAVE: ALM A vzw VOORLICHTINGSDIENST. VOOR INLICHTIN

GEN EN SUGGESTIES: E.VAN EVENSTR. 2c ae VERD. BUREEL Mr. L. VAN DER AA TEL.229911

EEN GOED ONTBIJT

- NAAR BELIEVEN

Voltarwe- (of) roggebrood

Een mespunt margarine (of) boter

Een weinig broodbeleg zoals

platte kaas, harde kaas, pin~
dakaas, sesampasta, notenpas~
ta, groentenpasta

Een ruime hoeveelheid van groenten

zoals

- radijs, komkommer, Îoma~t,sla,
veldsla,postelein,ui, ramme-
nas, tuinkers

Fruit zoals:

appel, peer, sina~sappel, sei-
zoenfruit

- eventueel afwerken met ketchµ~

of magere slasaus

DRANK

Koffie of thee met veel melk

Een glas melk of botermelk'

MET BROOD EN

BRoooaELEG

RESTAURANT ALMA 1 zr m SNACK ALMA I. PAUSCOLLEGE.GASTHUISBERG

MAl KIPPENSTEAK
PRINCESS>EBONEN
IN TOMATENSAUS-RIJST

TIP : NAr,E~ECHT

YOGHOURT

o I I VARKENSSTEAK
GEPANEERD ~~lcT
RODE KOOL- GEK.AARD.

TIP : ;\i\.GER,ECHT
i'IJST OP
Z'N VLAAMS

WOl RUNDERG·EBIl.AAD
~·fETGESTOOFD
WITLOOF-AARDAPPELEN.

TIP : NAGERECHT
- tfELKPRO-

DUKT

BITOK
~fADEIRASAUS
GEKOOKTE AARD.

TIP NAGERECHT
~IELKPROD.+FRUIT
SUPPL.GROENTEN

TIP : NAGERECH'f
MELKPRO-
DUKT

IcIAMBURGER
RAUWKOST
KROKETTEN

TIP : NAGERECFlT
MELKPRODUKT

STOOFVLEES
GROENTEN
PUREE'

TIP: NAGERECHT
~fELKPRODUKT

OOI K.S. VARKENSGE-
GEBRAAD MARKAINE

V A I.OOSTENDSE VISSLA
GEKOOKTE AARDAPPELEN

TIP : NAGERECHT
PUDDING

KASHASTEAK =
BOEKWEITSTEAK

SNACK ALMA Ir ALTERNATIEF

VEGETARISCHE
NASI-GORENG

HOOFDBESTANDDELEN:EI
RIJST-UI-PREI-SELDER
NOTEN-KNOFLOOK-OLIE

MA

VIS V.D.DAG TIP
DUGLERESAUS
P.UREE

NAGERECHT
FRUIT
SUPPL.GTtOENTEN

DI I MUESLIKOEKEN MET RAUWKOST
YOGHOURT EN RIJST

KALKOENGEBRAAD TIP
WITLOOF IN ROeM
KROKETTEN

NAGERECHT
YOGHOURT
NATUUR

NAPOLITAANSE
SPAGHETTI

HOOFDBESTANDDELEN:
TOM.PUREE-SELDER-
\\ORTELH:-GRUYEREKAAS

WO

FILOSOOF VAN
KAPUCIJNERS

GEMENGDE GROENTEN:
RODE KOOL-UI-KAAS
WORTELTJES-GIERST

SEDES

MIDDAG TIP: NAGERECHT
CREOLERRIJST MET - PUDDING
ZEEVRUCHTEN

AVOND
GEVULDE PEPERS
RIJST

TIP: NAGERECHT
MELKPRODUKT +
FRUIT

Op woensdag 21 oktober
organiseert de Leuvense
Universi taire Aeroclub een
opendeurdag in ~et ~ie';lw VA KASHASTEAK MET
gebouw ~an het Unl.verSl.tal.r GROENTEN EN

Sportcentrum te Heverlee. l ~::~~M:P~E~R:N:O:E:L::I:E:S:A:U:S::::::::::~::::::::::~~::~:::::::::-~~~n;v~.~=::=~~~::~~~~~- Van 14 tot 20 uur worden

er zweefv~iegtuig.en ten- schaarste aan kennis pogen komen om zi j n ideeën te
toongesteld. ~e. mag, eer te kreëren en tegelijk dus konfronter.en met andere~.
eveneens zelf vll.egen met VERVOLG VAN P 2 de behoefte daaraan. Die Geen gezel.k meer over di>
één van de vluchts,imulato- •• schaarste wordt vervolgens ploma' 5 omdat die toch maar
ren. Er is ook alle moge- in stand gehouden door het enkel funktioneel zijn voor
lijke informatie verkrijg- uitoefenen van een degelij- vestigen van een wettelijk de 0,01% van de bevolking
baar, en je kan je ter ke kontrole kan enig nut monopolie qua uitoefenin- die zich WERKGEVER noemt.
plaatse inschrijven. hebben, tegelijk met het gen, en een strenge selec- In haar konsumptieve vorm
- Om 20 uur heeft een fundamenteel in vraag stel- tie in de opleiding. Men waarin de lessen nu gegoten
speciale informatieavond len van de universiteit, produceert aldus de 'mythe zaj n, is het een gezonde
plaats, met o.a. films. als voorbereiding op een der deskundigheid' op dat refleks van velen om zich
Eind oktober kunnen alle demokratische organisatie terrein, waardoor men de apathisch te tonen met veel
geïnteresseerde studenten van de kennisverdeling. traditionele hulpmiddelen antipathie ten aanzien van
eens met ons meevliegen op uitschakelt en iedereen aan de opgevoerde shows ...
het vliegveld van Zwart- DE FUNKTIE EN WERKWIJZE VAN~ zich onderwerpt onder de
berg. Er zal voor vervoer DE UNIVERSITEIT dient in vlag van de WETENSCHAPPE-
gezorgd worden vanuit Leu- het perspektief van zulk LIJKHEID. Het meest ty-
ven. De definitieve datum een demokratische verdeling psiche voorbeeld is de
staat echter nog niet vast. van kennis heiemaal her- geneeskunde.
InliChtingen hierover zi j n dacht te worden. De onder- .
eveneens te verkrijgen op drukking, op basis van de De. ~NIVERSITEI_T an haar
de opendeurdag. MYTHE DER DESKUNDIGHEID, hui di qe vorm di errt te wor-
Nuttige adressen· voor in- dient onmiddellijk te wor- den afgeschaft. Het mo~t
lichtingen, enz... . den stopgezet. Waarom wordt een oor~ worde~ waar mensen
- Dhr. P. Poi.net, (sekreta- er zo massaal gesympathi- ol?qeLij ke bas i.smet mekaar
ris) seerd met ideeën van Illich dl.skussl.eren,en ervarl.ngen

Brusselsestraat 83, 3000 - hij kreeg vo"rig jaar het uitwisselen. Het moet een
Leuven 'alternatieve ere-doctoraat plaats worden waar alle

Tel. 016/22.80.03 - terwij 1 er van praktische beschikbare kennis aan me-
'- Dhr. R. Vandenplas (in- toepassingen niets te mer- kaar me~gedeeld wordt. wa~r-
strukteur) ken valt. Illich stelt dat door di e ·ter besch i kki.nq

Peuterstraat 61, 3230 alle wetenschappen er op komt ~an IEDEREEN. Iedereen
Betekom uit zijn een terrein te zou hi.er op elk moment van

Tel. 016/56.31.73 veroveren, waar ze een zijn leven kunnen naartoe

DO

MIDDAG TIP :NAGERECHT
RUMPSTEAK UIT DE - MELKPRODUKT
PROVENCE-GEK.AARD.

MIDDAG TIP: NAGERECHT
WORST-ROMIGE WITTE- VRIJE KEUZE
KOOL-AARDAPPELEN

TIP : NAGERECHT
FRUIT

WIJ KUNNEN ER EVENTUEEL
VOOR ZORGEN DAT DEZE GENE-
RATIE AANKOMENDE 'INTELLEK-
TUELEN' WEIGERT, ZICH TEN
DIENSTE TE STELLEN VAN DE
ONDERDRUKKERS ....

Luc Vanheerentals
10 oktober 20h30

(1) H. Deleeek in een in-
terview in Humo n01897

(2) A. Renard, Vers Ie
socialisme par I'acti-
on, 1958, geciteerd in
Kritak, Wat zoudt ge
zonder het werkvolk
zijn, pg. 187.
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8 AGENDA
ZONDAG 19 OKTOBERDONDERDAG 15 OKTOBER

BEURZEN: Beurzen voor de Verenigde Staten van Amerika
Spreekster: Mevr. Maggie Nicholson
17.jO u. in het natuurkundig instituut, Naamsestr.
61

14u. Prof. R. Van Driessche. "Is de economische crisis een
beschouwingscrisis ?". Gasthuisberg. 100 fr.

LEZING

LEZING P. Cavenail1e met film en dia-avond "Pare de la Dyle" in
Salvatorianen.

CURSUS: Basiskursus gezondheidszorg
20 u. in volkshogeschool Elcker-ik, Blijde Inkomststr.
115, Leuven (tel. 016/239692)

THEATER: Klapstukfestival. "Adeline", muziektheater door Theater De
Kreet: 150 fr.

"Kernraketten.: Ja of Nee ?". Met FRANK BARNABY (SIPRI-'di-
"rekteur) en Herman DE PRINS (TV-journalist). Org. VVN en 25
okt. komitee. Grote Aula, 20.00 U. Gevolgd door film "Paul
Jacobs & de kernenergiemaffia in kleine aula. (D.A.F.-25
okt. komitee). '

DEBAT

VOORDRACHT : Filmvoordracht over "Rwanda,
door BAERTSOEN en HAENEBALCKE
fr.

land van eeuwige lente"
in Schouwburg : 50 à 120 DINSDAG 20 OKTOBER

.
VRIJDAG 16 OKTOBER

ROCK: The Sound, in Lido, 20u3p. 150 fr.

KLASSIEK: Nat. Ork. van België + Koor Eur. Gemeenschappen o.l.v. J.
Jakus, pianist S. Traey met werk van Charpentier en
Beethoven in O.L.Vrouw Middelares: 100 à 500 fr.I

G,ITAAR : HARRY SACKSIONI en ensemble. 20 U. Stadsschouwburg. 100 à
300 fr.

JAZZ : Sunshine Rythme Boys, in Elephant, 22 U.

KUNST: 14.00 U. PROF. C. HEYMAN : "Kunst kennen : Van Gogh". L&W,
Bl. Inkomststr. 21, 8° verd. 1000 fr voor 5 lessen. (Inl. ARK
22.26.08).

KURSuS: Mondigheid bij verplegenden. Inl. 23 96 92. Elcker-ik.

THEATERFUIF : "De Paddestoel", Politiek Theater door Kopspel , 20 U.

Gevolgd door fuif met Siglo xx.
WEEKEND 16-18 okt. Kennismaken met lichamelijke expressie.

Spelen met maskers. Org. Sticht. Lod. de Raet. Inl. Tel
02/241 88 33.

ZATERDAG 17 OKTOBER
DONDERDAG 22 OKTOBER

KURSUS: Vrouwengroeigroep, 20 U. Vlaamse Verenig. voor Seksuele
Hervorming. Inl. 02/512 29 12.

DEBAT: "Europa en z~Jn defensie". Prof. Jack KANGAS vertolkt
standpunt V.S. als lid International Institute of Strategie
Studies. Vervolgens debat tussen Dirk Drijbooms (SP medewer-
ker) en Luc Crollen (ambtenaar Belgische Vertegenw. NAVO.).
Org. EUROPAKRING~ Inl. 22.95.28. Kleine Aula, 20 U.

POSTGRADUAAT: 17.30 u. Sprekers NFWO en IWONL, alsook G. Swarten-
broeck (Rectoraat K.U.L.)., Naamsestr. 61. Inl. 22 56
84 (Stu'die-advies).

KLASSIEK Nat. Ork. van België + Koor Eur. Gemeenschappen o.l.v. J.
Jakus; pianist S. Traey met werk van Charpentier en
Beethoven in O.L.Vrouw Middelares: 100 à 500 fr.

KLEINKUNST: 20u in Foyer Remy, wijgmaal.

WEEKEND: Seksualiteit en relaties voor jongeren. 13u, 17-18/10.
Sensualiteit.
Inlichtingen : 02/512 29 12. Org. Vlaamse Veren. Voor
Seks. Hervorming.

IFK :energierijk •.
Het jaarthema van de Inter-
fakultaire Kring is zonder
twijfel zeer aktueel. Ener-
zijds is de afhankelijkheid
van aardolie uit het Zuiden
een voqrtdurende bedreiging
voor de ganse Europese
ekonomie en tewerkstelling.
Anderzijds is de energie
uit kernen geen vanzelf-
sprekende wisseloplossing.
Steeds meer stemmen gaan op
om te wijzen op de belang-
rijke gevolgen van een
engagement in de nukleaire
sektor. Bewust van onze
studentenrol kunnen de
IFK-leden niet voorbijgaan
aan de diskussie rond dit
thema.

I F K
I, Studenten van verschillende

fakulteiten komen sedert
een jaar samen, in een
sfeer van geestelijk ver-
weer tegen het schijnbaar
chaotisch verloop van de
geschiedenis, de herleiding
van de dingen tot een getal
en de menselijke toekomst
tot een spel van intrigan-
ten. In tijd van krisis wil
IFK een taak opnemen voor
de gemeenschap waartoe zij
zich integraal bekend. Door
het ontwikkelen van jaar-
thema' s bouwt de kring mee
aan een eigentijdse studen-
tenbeweging, waarbij men
zichzelf rekenschap geeft
van de moeilijkheden, maar
ook en vooral van de moge-
lijkheden.

Interdisci piinair
projekt

Het jaarthema wordt inter-
disciplinair uitgebouwd in
vier fakultaire werkgroe-
pen. Het energieprojekt is
een trefpunt van de ver-
schillende ,wetenschappen.
De doorstro~ing tussen de
verschillende kernen wordt
begeleid door een koördina-
tiekomitee van leden van
het akademisch personeel.
Hun tussenkomst mag niet in
het minst de zelfstandig-
heid van het studentenini-
tiatief in het gedrang
brengen. Finaal worden de
bijdragen van de studenten
in een boekje opgenomen en
uitgedragen aan het studen-
tenplenum en de publieke
opinie.

Op woensdag 3 maart wordt
het debat, dat tot dan toe
intern gevoerd werd, open-
getrokken met de organisa-
tie van een kongresdag.
Daarvoor kon beroep gedaan
worden op J.P. Grootaers,
van de dienst Pers en
Voorlichting K.U. Leuven.

Doe mee

De geïnteresseerde mede-
studenten kunnen aansluiten
bij een van de vier werk-
groepen.
1. Technologie (met mede-

werking van Robert Mer-
tens, research zonne-
energie): inventarisa-
tie, evolutie van de
technologie, en een
knipoog naar het weten-
schapsbeleid.

2. Ekonomie (m.m.v. Prof.
Karel Tavernier, vice-
rektor, voormalig direk-
teur C.E.S.) : Energie-
balansen, indexsysteem,
kostenstruktuur van de
ondernemingen, tewerk-
stelling, handelsba-
lans ...

3. Recht (m:m.v. Walter Van
Gerven, Handels- en Eko-
nomisch Recht, Groeps-
voorzitter) : nationale
wetgeving, Europese reg-
lementering en beleid,
internationale verdra-
gen, e.a.

4. Samenleving (m.m.v.
prof. Herman RoeJ.ants,
wis- en Natuurkunde,
Hoger Instituut voor de
Wijsbegeerte): maat-
schappelijke implikatie,
ethische reflektie, im-
pliciet natuurbeeld, di-
to mensenbeeld, e.a.

Het geheel wordt onder-
steund door een BTK-projekt
of een groep tewerkgestelde
werklozen. Er zijn ook
speciale lezingen voorzien
o.a. met senator Maurice
Dewulf over de meest recen-
te ontwikkelingen in de
Noord-Zuid dialoog.

Verdere inlichtingen, opge-
ven van uw naam als mede-
werker : kontakteer één van
de vernoemde professoren of
richt u tot de Interfakul-
taire Kring, Blijde In-
komststraat 3, 3000 Leuven,
(016/22.17.17) Permanentie.
op woensda-gavond vanaf
20.00 uur. Altijd Welkom.

Medewerkers
gevraagd

alleAan eersteliance geeft iedereen kan-
sen en niet enkel een
Westers gerichte bourgeoi-
sie. Dergelijke poging~n
verdienen meer dan ooat
onze steun.
De Werkgroep Derde Wereld
organiseert, net als de
vorige jaren, een specifie-
ke studentenwerking : plan-
tenverkoop, organisatie van
sobere maaltijden, een in-
fo-avond met toneel, ...
Iedereen die geïnteresseerd
is om mee' affiches te

ZOEKE'R T TV plakken ..plantjes te ,verko-
j[ ~j[j pen, pamfletten u~t te

delen, .•. is steeds welkom
op Vaartstraat 99, Leuven,
het permanente adres van de
Werkgroep Derde Wereld.

kanners
De eerste kandida-
tuursstudenten die
nog geen Vademecum
(Kan je me de weg
naar de 'unief wij-
zen ?) hebben, 'wor-
den ervan verwit-
tigd dat ze hun
gratis exemplaar
kunnen afhalen op
de Studentenraad
(Kringraad), 'T
STUC, eerste ver-
dieping.

Dit jaar werd in het Leu-
vens ll.ll.ll-komitee be-
slist om Tanzania te steu-
nen. Dit uiterst arme land,
volgens de UNO-normen een
'struktureel' arm land,
bewijst dat het mogelijk is
er wat aan te doen. Het
Tanzaniaana ontwikkelings-
beleidgesteund op self-r~-

TK. Nieuwe frigo
3800 fr. Merk rTT
zw. Lepelstraat 78
Leuven Wim Van Damme

r----------·--------I . . i • •

I Maak voor je tekst gebruik van onäerstaand roos-
~er; (slechts één letter of é~n leesteken perl vakje ~nvull~n en laat'één vakje ,open'tussen-de

, ~oorde~ 1) - gebruik afkortingen : h~t komt je
goedkoper uit ! RUGBY TD
,," ,_ ,S..J_ ï r II --, WOENSDAG 21 oktoberlB

Zaal THIER-BRAU
~ " inkom 50 frankskens .r :

ten voordele van
I" ' ,., de rugby-ploeg van de K.U•L.
-;--- - ,- - - - - ALLE SPORTIEVELINGEN DAARHEEN

---I
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