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wantrouwen ontstaat tegenover ieder-
een is nogal duidelijk. En het zou
kunnen zijn dat Schillebeeckx in
feite het slachtoffer is van deze
tegenstellingen.

In januari 1971 werd er door Paulus
VI een nieuwe procêdure uitgewerkt
om iemand ter verantwoording te roe-
pen voor de Congregatie van de ge-
loofsleer. Er zijn al heel wat stap-
pen gezet, vooraleer de theoloog in
kwestie zelf iets verneeMt. Nu Zijn
we reeds in de derde fase: de au-
teur is verplicht zich in Rome te
aaln :ver.ntwoorri~l:',voor een kOlllllfs-
sie. Negatief hierbij is wel dat
alles tot nog toe in het geheim ge-
schiedde: niemand wist juist wat
de aanklacht wäs, en niemand weet
wie de procêdure in gang heeft gezet.
Sommigen zien dit als een serieuze
schending van de mensenrechten :
het lijkt wel of de galg al is opge-
timmerd, en men zich nu moet probe-
ren te redden. Tevens stelt men zich
vragen naar de bevoegdheid en objek-
tiviteit van de beoordelingskommis-
sie : zijn deze mensen wel in .staat
juist te verstaan wat Schillebeeckx
wil vertellen, en krijgt hij genoeg

. gelegenheid om zich te verdedigen 1

het proces zou nonmaal gesproken in
december gevoerd worden. Haar het is.
nog niet zeker dat Schillebeeckx
naar Rom~ gaat. Zijn dokter heeft
hem volledige rust voorgeschreven.
In Januari 1980 is er ook de specialE
Nederlandse bisschoppensynode over .
de verdeeldheid in Nederland, en het
is duidelijk dat er tussen de twee
gebeurtenissen banden kunnen gelegd
worden. Misschien zou het beter zijn
eerst deze synode te laten doorgaan.
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Clau hee6t z'n MÜ.-enugü.Juvllpanje .i.llgezet, de l1OcLi!leltic.htli.jnen z.i.jn
MaJt de vVL6c..hil1.ende wtMÜ.u geglU1lt. En je IIIfIlkt het enfllgie-Ituul-
laat. Al. enJu1.e lOItken geleden hebben de 6ta.dd4::lM>ten. enkele Wlen het
veltkeu .ut de. 6tJta.ten ge.blokke.tJLd cmd4t. ze. be:r ') lOO)Lende. kVL6tvVL6ie-
Jt.i.IIg .tu4 6en de. Iw,iz en van de. gltOte. bou.le.vlJJtd6 ~'.t.e plAkken. /.IaaIt.... pIlO e6-
dlr.a.a.i.en .iA u ~iuniet bij: Iteklame.- en 6e.u.tvVtUc.hting moeten Uc.h
dUmaal lU1It 4_t • _ v~c.M.i6ten houden van _0~6- en u..i,tdo06t.i.j-
den.
TVU4ijt ~ cLi.t op pcapiu zeUen, zegt Pien Ort6 da.t we. II.Og aLtijd ge.en
114eÁtv0.ut Iwe.ven te. vIlezen en de. IS' dafJtUllP~ doen 01\6 lU1It de.
bute. jun.i.da.gen van dit ja.all. denken. I.....~
Een tUllpVttLtu.wttje. ILOnd het vltiupunt zou Ort6 'MdVL6 wel.kom u.jn. Dan
lOO)Lenwe. tenmWte. .ut de. 6Ûl1111Ûtg0111een kVL6tliedje. te. Ite.petuen, even-
tuul. op plaat te. zeUen en daalt ook II.Og e.en boompje. lU1It b.ûme.n.hal.en.
/.laait. wie. ujn wij da.t we. 8ûtg CIL06b!J, HWIItUt Van Ve.en 06 wilt TWt4 ",et
hun kVL6tpla,ten, d.i.e. al./, Iza.lkoenen van de. hand glU1lt, na.aII. de. llILOon duJI.-
ven 6te.ken.
IetiVtLen .iA dIwJz. .ut de. we.u 0111de. kVL6Û 6e.u b.ûmen te. halen.
En .toch, u 6c.he.e.U dit ja.all. iw 1U1It.

M.i..uc.hien 1II0Uen we. de. 6nUUW WUIt tK.64en op l(VL6tavOM en Ivtaken de.
W4e..ien pa4 we.u op niwwja.all.6na.c.h.t uit hun voegen. /.laait. het Bel.g.iAc.he.
glti.U~t.Il ujn we. zo l.artgZtV'llt.Jth4ltd wel. gelOOon.
Ne.e., lU1t Ort6 4.toOJt.t .iA da.t Wt1pUtge.k1.eUu.
00 It da.t U.j n we. 4.ind.\ de Twe.ede. OoJt1.o9 9elOOO n. Ech.te.Jt, zot: h.it.Jt .to e.
klonk da.t aUe.en lIII1M .ut de. vt.Jtte., uit het gedUllpte. .te.e.ve.e.ILa4tje. 06 van-
46 p. 4 .ut de. kJtant.
Vit j a.aII. kIti. j 9en we. al./, kVL6Û clwtel de. atooJll/UlkeUen rMdden op .ta6el. ge-
4 t.Ilve.tJLd• En da.aII. kan MUII4Itd na.t14tJzi.j ken.
M.i..uc.hien hadden Simonet en DUllaAut ge.en ptUUhatu.ktt.Ilen .in de. wt en
buc.hik.ten ze. 4le.c.h..t..6 ovt.ll het kVL6bt4nnetjutenue. 0111hun pll.e.6e.n.tje. te.
vu61t.a4.Wt. Ge.e.6 .toe. da.t het e.en t..im.ing-btwtdt.ll .iA om .ut de. dafJen da..t.
"vItede." en t1t!JtlUtgucha1. 4cht.Jt.i.llg en wl4g ujn met Wt1pVI4 ondt.ll de.
denne.boolll uit te. pakken. Dt ltegt.Jt.i.llg wil. u but enkele. bijkomende. ka-
doot ju lU1It .to e.voeg en, zoal./, "vei.l..ig he..id" en "nal.o - vVtpl..i.chtü1g en". /.laait.
de. 4p1t.Oolzjut.i.jd van de. jOlLen '50 - .toen we. VOOIthet e.VL6t gezegend WfA-
den ",et atoo",bucht.lllll.i.llg v4ltuä de. USA - .iA vooltb.i.j. De. ke.nn.iAmaJWtg ",et
atoom .ut de. 46ge.1.open jOlLen .iA veze me.rt6en ZI4tUVt op de. maag komen liggw.
En al./, U nu, na.t14t de om4.tJtÎ!.den kt.llnCentJt.a.tu, ook I10g w.tan.t-padde.-
6.totlen· woltden gt.pl4ltd, woltd.t het van het goede. ve.el te. ve.el.
Manu JW.y4 ...ag dan al. ",et be.zwe.Jtende. ving t.Il be.we.Jten da..t. de. pVL6 h.i.IIg -1tIl-
keUen wel. ee.rt6 de. val. van de. ltegt.Jt.i.llg MOII..te.rt6kan vt.lt.OoltZaken, velen
zullen denken: "lie.vt.ll da.t MaJt.te.rt6 vatt, dan e.en bolll".
MaOII. het .iA ",e.t.Il dan aUe.en de. vVL6chJr..i..Jz..t. we..(.gt.Jt.i.IIg 0111een atooJllltake..t
aan de. de.Wl te. hebben.
He.el. lU1t "'e.rt6en zullen nu IIIOgtli.jk VOOIt het e.VL6t met hun nU14 op e.en po-
tit..i.e.k qe.cû..uAJdwoltden die. at enkel.e. de.cVtnia ovt.ll de. weILel.d woltd.t qe.votJLd
en d.i.e. 1tt.e.d4 r.il.joenen "'e.rt6en, die. tven vlLuLi.g wilden !even al./, wij, .tot
4!a.ch.to 66VL6 he.t&t 9 eJIIa.41z..t.
Het u; e.vene.e.rt6 het 46w(.jzen van het 6e.d da.t enkele. "1IIdChthe.bbVL6", po-
Utic.i ZOMt.Il "'tt.ll het l.ot van aUe. 4Itdt.llen be.palen. Dat gebe.Wlt zowel.
op WfAe.1.dvlak al./, na.tiDnaal.. MOII..te.rt6en DUllaAu.t vt.Jtllondigen zondu blo-
zen rla..t dt ltegt.Jt.i.llg "jUlli.t:Li..6ch" Met ge.lwuden .iA lU1It een paIt1.Ulle.nta.iJt
a.kI;ooltd ovt.ll de. .ütp.t.an.t.iII van dt lLtlke.Uen •.•
VItede. .iA Met aUten het we..(.gt.llen van Wt1pt1t!Jtblu.t.ik - da.t .iA e.en gtvolg
t.Ilvan. VItede .iA .in de. e.VL6te. pla.at6 het ge.uttli.jk en rrtate.lti.e.el ItUpek-
tuen van el.lutaJt. en ligt .in da.t onde.6i.n..i.e.Vtbalte. wooltdj e. d4:t 601114n..it..t
u u.(..tgupllOken duJl.6t tt woltden: ge.l.uk (het klinkt Met poUtitk -

daalt .iA enkel "bel.4ltg" van tel) .
Al.4 we. je. Me/!. e.en zalige. kVL6tvItWe. en e.en ge.1.ukJUg nieuw ja.all. lI.'Vt4en,
Iwpen we. da.t u me.M van blij 6t hangen dan aUe.en lIII1M e.en pa.aII. kliche.u

BEROERING ROND EEN TEOLOOG

Al.4 jt deze. dafJen de. kJtant 0pert6taa.t, vatt het je. ztkt.ll op Iwe. d..i..JzJci.jl.4 u
6p!U1ke. .iA van theotogen. Bti.jkba.Oll. 4pe.e.U u zich .in da.t WMe.1.djt ve.el. 46.
En fIlg po4.(.ü.e6 lz1..ûtJ.:.t het Met: }lUUU 0ndt.ltling, pIt.OCU4 en, vCllbod.tot
pub.t...i.Jul.t.(.e..VOOItde. meute. me.rt6en Ujkt het e.ch.te.Jt iw ze zijn lU1t aan de.
lt4Itd van hun .intUU4e. l..i.g t: "{L'a.t hee 6.t da.t ",et 01\6 te. maken !"
MiÄ4chi.en ujn we. u OM te u.'ei.n.ig van bet4.tL6t, da.t vele. van de. ge.dachttn. d.i.e.
Ort6 "na..tuuJtU.jk" vooltkomtn., helema.a.l niet zo vanzel.66p.'ttkend ûjn. Vaak ligt
lU1It de. ba.4.iA van e.en van 0nz e vo 01tOndVL6t elling en het dt.n.lwuk , gele v t.Ild doolt
e.en 06 4ItdUt gele.tJLde. p.'W6 4ChtU ujn 4c.h1ti.j6ta6el. En meM dan we. .0rt6 wel.
kunnen .indenken .iA u zo ook de 6.igUWl van E. Schillebe.e.clzx, lU1It wie. we. ve.el
van onze. .inUchten te danken hebben. •

Wie is deze man eigenlijk? Om hem
heel kort te situeren: Edward
Schillebeeckx werd geboren op 12 no-
vember 1914 te Antwerpen, maar Zijn
familie was afkomstig van Kortenberg.
In 1934 trad hij binnen bij de Domi-
nicanen, en studeerde filosofie en
theologie in Gent en Leuven. Vanaf
1943 tot het einde van de tweede we-
reldoorlog doceerde hij in Leuven
voor Zijn medebroeders. Daarna trok
hij naar Parijr~aar hij zijn dok-
toraat behaald,,; '1 1951 aan Le Saul-
choir. Het resultaat hiervan werd
samengevat in zijn boek: ASacra-

,tele heilseco'lO'!1ie~_(19524liter
aangevuld door: ~ristus, sacra-
ment van de Godsontmoet1ngi (1958,
1959). ondertus~ publlceerde hij
talrijke artikl ~ In 1956 werd hij
prof aan het H~~r Instituut voor
Godsdienstwetenschappen hier te Leu-
ven. In 1957 reeds trekt hij dan
naar Nijmegen, als professor in de
dogmatische theologie en de theolo-
gische geschiedenis. Hij helpt mee
aan het stichten van het TijdSChrift
voor Theologie, waarvan hij hoofdre-
dacteur is, en is medewerker aan het
tijdschrift Concilium. Tijdens het
concilie was hij in Rome als advi-
seur van de Nederlandse bisschoppen.
In 1974 verschijnt dan zijn boek :
·Jezus, het verhaal van een levende",
in 1911 gevolgd door "Gerechtl,heid
en liefdeN, en tenslotte ln 198 :
"Tussentijds verhaal over twee Jezus·
boeken".

Reeds in 1968 bestond er de dreiging
van een kerkelijk proces, maar dit
is op niets uitgelopen. Sinds 18
oktober 1979 is het echter officieel
: Schillebeeckx dient zich in Rome

te gaan verantwoorden. 81ijkbaar is
er door een groep nederlandse katho-
lieken een aanklacht ingediend tegen
zijn eerste Jezus-boek. Zij zouden
een aantal onjuistheden gevonden heb·
ben, die dienen rechtgezet te worden.
Op de achtergrond hiervan is er de
hele polari.satie in Nederland van de
katholieken: alles wordt in zwart-
wit verhoudingen gezien. Dat hier-

1 door er een toenemende sfeer van

laar nu wat verder informatie over
het ~Ierk van Schillebeeckx. Zoals
hij zelf schrijft, is het zijn be-
doeling vodreerst te stellen dat het
christendom begonnen is met een er-
varing: Jezus werd als mens door
Zijn leerlingen gezien, en deze
hebben hun ervaring verwoord door
hum namen te geven en verhalen over
hem te vertellen. Als wij willen we-
ten wie Jezus is, mogen wij ook onze'
eigen ervaring bekijken, en deze
toetsen aan de ervaring en de ver-
woording van indertijd. Hieruit komt
duidelijk naar voor dat onze vizies
op de mens, op zijn geluk, en op wie
Jezus is en op datgene wat hij als
toekomst ons voorstelt, nauw met
elkaar verbonden zijn (of tech-
nischer: antropologie, christolo-
gie. soterionogie en eschatologie
haken in elkaar). Zo komt dit beeld
van God naar voor: een -aan-dA-
wereld-verliefde God", een God
wiens eer ligt in het geluk, de be-

Vt.llvolg: p.4
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EN AFWACHTEN WAT ER GEBEURT
Wat weJLd ao.ngekon~d oh e.en he.aJLing (19 novembe-t jt) I4.WlItOp.ie.deJle.en d.ie.
.i.w mU "GellJlllUll1H F.i..t.olog.i.e." te. maken had, «n6 u.Ug e.nog.i.gd, lie.p u..U; op e.en
,.invot, ma.aJl .tottuJl. nu..t.te..t.oOll9 U pw .tu.lIlIen v eAlIc.hil..t.ende. j aaltv eJt.tl1ttJAJo olLde -
lijll.en en hun 1w.Uuwt.-, lIpoll..t-, Soc.Ut.t.e. Raad - en andeJle. a6ge.vaaJtd.i.gden.

u.tte..t.oOll «n6 hu omdat hu aan hu doe.! van dU. gUplle.1I. .tottuJl. vooJtb.i.jge.gaan
«n6 - n.i.u dOM, be.doe.!de. 6wtlz.t.i.e.dIt.ageAll, ma.aJl dao« de. lI.tu.de.n.ten/-u ze.!6, cLi.e.
n.i.e..t ~en opdagen om e.en VeAll.t.ag te. be1u.i.llteJlen van de. ak.t.i.v.i..te..i..ten cLi.e. hun
veJUllltlOOollde.lijll.en (cLi.e. ze. oveJL.i.ge.nt. zU6 IuuJ.den gekozen) lle.e.dlI op hun ak.t.i.e.6
(pa.6l1.i.e.6!) hadden.
Z.invo l «n6 hu, omdat p.t.otll .in.teAUlI ante. pIlO blemen .in e.en n.i.e.uwdag.t..i.c.h.t WeIt-
den ge.pt.a.aUt, en be.pa.al.de.ge.be.uJL.te.n.i.llllen/1lW1.i.6u.ta.t.i.u nog e.e.nt. me..t e.en be.-
peIlkt ma.aJl goe.d gemo.t.i.ve.e.ILd publiek konden bUpIlOlI.en IOOlLden.

Welke problemen dit waren 1atenwe
aan de fantasie van de lezer over-
wie ooit in een presidium gezeten
heeft en daar nuttig werk heeft ge-
leverd kan er tientallen opnoemen.
Fundamenteler is echter het feno-
meen dat de organisatie van deze
avond zêlf aan het licht heeft ge-
bracht: het zelfgenoegzame leven
van de student die zich te lui
acht om van achter z'n bureau/ka-
feetafel op te staan en dan z'n
mening te zeggen over datgene wat
er gebeurt aan diegenen die er
verantwoordelijk voor zijn.
Op zichzelf is dit een typische
~lacht die de jongste jaren te1ken~
opnieuw opduikt in meer aktieve mi-
lieus : luiheid, passiviteit, 1ais-
ser-fairementa1iteit zijn troef.
En op zichzelf zou dit niet zo er-
gerlijk zijn - ware het niet dat
daardoor een belangrijk probleem
ontstaat dat pas recent aan het
licht is gekomen.
Diegenen die zich verantwoordelijk
achten voor de studentengemeen-
schap - en zij worden jaar na jaar
opnieuw met grote meerderheid her-
verkozen in onze aula's - dreigen
steeds meer het kontakt te verlie-
zen met diegenen «naAvOOIl uj vea-
an.OOloitd.i.ng w.illen a6le.ggen. Men
bëgrlJpe dit goëO-:-óe- breüK tus-
sen de basisgemeenschap en de ver-
schillende raden waarin de afge-
vaardigden zijn-ondergebracht wordt
veroorzaakt door de vervreemding
waarin de studenten zijn verzeild,
een vervreemding die niet zomaar
toe te SChrijven is aan de passivi-
teit van de basis, maar er juist
een gevolg van is, nl. de inteelt
die wordt gedaan bij het zoeken
naar personen die op één of andere
manier een taak op zich willen ne-
men ten behoeve van (een deel van)
de basisgemeenschap. Praktisch uit
die inteelt zich in het feit dat
op allerlei informatieavonden , hea-
rings ... steeds opnieuw dezelfde
gezichten te zien zijn. Daardoor
ontstaat een .in-CAOWd, ofte.een
ivoren toren waarin geen nieuw
bloed meer bruist, maar voortdurend
gewerkt wordt met geroutineerde

ratten die het klappen van de zweep
reeds kennen.

Alle respekt voor die oude ratten
natuurlijk. Jammer is dat zij niet
méér steun krijgen - en die steun
zich weinig verwezenlijkt in nieu-
we mensen die voor een doorstroming
kunnen zorgen, nieuwe idee~n aan-
brengen, "anders zien", enz.
Het verwijt dat studenten vaak aan
hun verantwoordelijken richten
"we weten van niets" treft dus niet
die verantwoordelijken, maar de

studenten zelf. 11en kan niet ste1-
1en "we. we..te.n van II.i.W" - we 1:
"we. w.illen n.i.w lI"":.ten." Door hun
passieve houding ~den ze niet
alleen zichzelf, maar ook de 'in-
crowd' die op Hoorvergaderingen zo-
als die van Ge~nia - en daarmee
zijn we -weer"l:iifons onderwerp be-
land - die daardoor veroordeeld is
tot navelstaren, ~~a1en van wat
iederéén weet maa~emand hoort
van wie zou moêter~~·;oren.
En dan wordt het inderdaad wachten
tot er wat gebeurt, tot de monddo-
den weer hun tanden laten zien,tot
de verantwoordelijken weer verant-
woording mogen afleggen - of beter
nog: moeten afleggen. Daardoor zal
immers de kritische bezinning bij
de taak van de verantwoordelijken
een mUst worden, waardoor de stu-
denten méér en beter aan hun trek-
ken komen in een instelling waarin
zij telkens weer ervaren hoe broos
hun rechten wel zijn.

j.b.

toren troost te gaan zoeken. Het
spreekt vanzelf dat de aandacht niet
alleen naar de stof zal uitgaan,maar
tevens naar de studiemethode.
Gezien het de bedoeling is dat meer
studenten slagen, moeten we ook een
oogje in 't zeil houden dat de stu-
diedruk door ons monitoraat niet
verhoogt: want als ons monitoraat
lukt, dan kennen studenten beter
hun kursus, dan slagen normaliter
meer studenten en dan zou het wel
eens kunnen dat proffen hun normen
verhogen om hun percentage geslaag-
den status quo te houden; wat er op
zijn beurt op neerkomt dat je nog
meer moet blokken om te slagen en
dat is nou net onze bedoeling niet!
Mogelijkheden tot kontrole hierop
worden dit jaar nog uitgewerkt.
Kringen die reeds ervaring hebben
met dergelijk systeem, en kringen
die er meer praktische dingen van
willen weten zijn altijd welkom in
de Psychologische Kring: in 't Neu-
roosje of het kringkontaktadres, O.
L.Vrouwstraat 5.

PSYCHOLOGIE: STUDENTEN MONITORAAT

Waar die H. Geest vandaan gekomen is
weten we niet. Maar dit jaar blijken
een aantal kringen te wedijveren om
zo dik mogelijke kringbladen uit te
brengen. We vermelden reeds het
"historisch" Neuroosje van 74 blad-
zijden, maar "F10reat" van LANDBOUW

'wi1 dat overtroeven met een tweede
nummer deze maand van 84 pagina's.
Wedden dat vertegenwoordigers van
papierfirma's binnenkort ijverig de
kringen zullen aflopen.
Op de één of andere manier draaien
faku1teitssekretariaten niet zo goed
als ze wel behoren te doen. Dat zou
je alleszins kunnen konkluderen uit
het feit dat een aantal kringen uit-
pakken met een eigen studentenpenr~-
nentie. In het kringhuis van W & L
heeft GERMANIA al enkele weken zo'n
permanentie lopen, en deze maand is
AARDRIJKSKUNDE ermee gestart. Het is
nog vallen en opstaan, maar al kur-
sushelpend, informerend en adminis-
tratief rompslompend wordt de nodige
ervaring opgedaan.

Niet om een pennetwist te openen,
maar even omerken dat het fakhuis
van POLITIKA blijkbaar toch te klein

I\JLM~'ftn ~ is of er gaan teveel werkgroepverga-

EeAlI.te. flan PlIycholog.i.e. gllOe..i..t u..U; .tot e.en zoltgenlUnd; hu we.lLd e.en .tIladU..i.e
dan mU de. .twe.e.de Ut eJlb.i.j nog geen ~~n lItude.n.t op v.i.eJl lIlaagt! Een onJ!le.nt.e-
lijll.e. veAhoutUng .in een "humane." 6akuUe..i..t.

Eerste kan werd een verwaarloosd
kind. De fakulteit stelt slechts één
specifiek monitoraat ter beschikkins
van filosofie, alsof studieproblemen
steeds filosofisch moeten zijn!
Werkkolleges brengen geen aarde aan
de dijk, want in plaats van uitleg
over de kursus brengen zij nog veel
(bv. 200 bladzijden Engels) ekstra-
eksamenstof met zich mee.
En aangezien je niet per se een
stomme kloot hoeft te zijn om iets
van het kursusgeharrewar niet te
snappen (integendeel), dachten de
studenten Psyhco10gie dat een stu-
dentenmonitoraat enig nut zou heb-
ben.
Op basis van een enkête bij tweede-
kanners werden vier vakken uitgepikt
(statistiek, psychodiagnostiek, bio-
en eksperimente1e psychologie); en-
kele licentiestudenten hebben het op
zich genomen één van die vakken
grondig door te nemen en kontakt te
houden met de prof in kwestie.
Om de veertien dagen vindt er voor
elke kursus een groepszitting plaats
en er is tevens de mogelijkheid op
welbepaalde uren privé bij de moni- b.br.

UIT ONZE FAKULTEIT

Reeds voorbij is de "veertiendaagse
van de trappist", georganiseerd in
het Rekreatiecentrum door het VTK.
Tijdens deze twee weken steeg het
aantal klanten tot bijna (door de 2
barmannen) niet meer te verwerken
menigte die zich te goed aan Orva1,
Westv1ederen en ander patersbier.
Een goede trappist drinkt men uiter-
aard uit een aangepast glas maar dat

was er na een week niet meer bij. In
één week tijd gingen er voor 1000 fr
trappistglazen over de toog en kwa-
men niet meer terug. Lag dat aan de
uitermate lage (van 15 tot 27 fr)
drankprijzen, zodat veel klanten dat
het glas gratis was? Alleszins was
die glazenvlucht niet bedoeld door
de organisatoren.

deringen door. Want de onderwijswerk·
groep en de VVS-SVB-kern van deze
kring zochten de afgelopen weken hup
vergaderheil in 't Stuc.

Van het departement ~lusiko10gie,
Archeologie" en"KUNSTWETENSCHAPPEN,
blijkt alleen deze laatste afdeling
van plan om met een kringwerking uit
te pakken. Er is al een stichtings-
vergadering van de kring geweest,
er wordt regelmatig - ook in 't
Stuc - vergaderd, maar of er nu al
een naam voor het nieuwe kind is ge-
vonden kunnen we nog niet zeggen.
Alleszins behoort KWAK of KWN~ (als
naam) tot het verleden.

Cp de fakulteitsraad TOEG!PASTE WE-
TENSCHAPPEN van november reklameer-
de de studentenafvaardiging over het
feit dat 11 november (feestdag) wel
voor het universiteitspersoneel
wordt gekompenseerd (op 24 december)
maar niet voor de studenten - die
hebben er op 24 december niks aan
want dan is het kerstvakantie. Er
werd daarop niet verder ingegaan.
Wel werd opgemerkt dat studiereizen
die op offici~le vakantiedagen val-
len, wél kunnen gekompenseerd wor-
den.



DE GEHAKTE VERSOBERINGSBAL

Zoal..4 de .tJta.d.,Ui.e he.t .ll.eecu. enkele jaJlen voo.ll.4cJvUj &t, hee6.t ook de ~e
.ll.C!gtJWtgnu WUIt een on.tweAp van progranmawet bij de bC!gltO.tUtg van 1910 i..1Ige-
di..end bi..j he.t paJtlemen.t. VU bO.ll.tliitge.tje van de .ll.C!gtJWtgMaJLtVt.6 weM dao«
H. Ve TUddVl .in Ve Standa.altd de "Ve.ll.40btJWtghwe.t" genoemd. (1)
Een VOU~ leVVt.6vatbaM ondeMem.ing blijkt he.t al. ni..e.t meVl ze u..jn en 06
he.t ni..e.t helema.a.l. een aboJLtu.6 zal. waMen zal. dUVl dagen dui..deli..jk waMen. Ve
konc.eptie van he.t on.twelt.p van pItOglUUl'll!aWe.tlIWlk.t ec.h.tVl wel. he.t een en andVl
dui..deli..jk ovVl de gezondhei..d van de va.dVl, he.t.tand, en van de moedVl, de .ll.e-
geJli..ng.

EEN HAP TE WEINIG

Waarom wordt dit ontwerp ingediend?
De begroting 1980 zal - zelfs met de
voorliggende maatregelen - zo'n 82,2
miljard deficiet kennen op de lopen-
de rekeningen, d.w.Z. op de gewone,
regelmatige werkingsuitgaven. Telt
men daarbij echter de kapitaalsver-
richtingen (o.m. investeringsuitga-
ven) dan komt men tot een totaal te-
kort dat oploopt tot 229,7 miljard.
De programmawet bedoelt alle maatre-
gelen te bundelen om het deficiet
van de begroting te beperken; tevens
bevat ze een aantal struktuurhervor-
mingen.
Hoewel de programmawet haar recht-
streekse oorsprong vindt in het be-
grotingstekort - een fenomeen dat
zich al enkele jaren achter elkaar
voordoet en dat elke regering steeds
met weinig effici~nte middelen te
lijf is gegaan - toch spelen ditmaal
ook andere faktoren mee. In de afge-
lopen maanden zijn er afspraken en
beloften gedaan tussen regering en
sociale partners die om uitvoering
vragen.
Vooreerst is er het ontwerp van R~
akooJtd van 18 september jl. Daarin
staat o.m. dat men tegen het einde
van 1980 tot de 38-uren werkweek wil
komen (een vakbondseis) en dat men
de lonen - en andere inkomens - wil
matigen; dit laatste als kompensatie
voor de werkgevers en als stimulans
tot nieuwe tewerkstelling. Vermelden
we dat die tewerkstellingspolitiek
gerealiseerd wordt via het-plan Ve
Wut6 dat voorziet in subsidi'ring
voor maksimlJl'l2 jaar van elke "bij-
komende" nieuwe arbeidsplaats in de
industrie; dit plan is reeds in voe-
ge vanaf 1 oktober jl. .
Het raamakkoord bepaalt ook dat er
"niet" geraakt wordt aan de indeks-
koppeling en -samenstelling.
Een tweede faktor die meespeelt in
het ontstaan van de programmawet is
het wegwerken van het kastekort van
'79 van de zi..ek.teve.ll.ZektJWtg. Boven-
dien wil men de begroting '80 van de
ziekteverzekering saneren door zowat
20 miljard op de uitgaven te "bespa-
ren" en voor 4,5 miljard "nieuwe in-
komsten" te innen.
En tenslotte zitten diverse instan-
ties - weliswaar om verschillende re·
denen - in hun maag met de geldhon-
ger van de Sociale ZekVlhei..d. In de-
ze sektor wil man aan "fundamentele
hervormingen" werken op basis van
een aantal opties uit het "plan Cali·
fice" en uit het overleg tussen rege·
ring en sociale partners (2).
Of de programmawet kans tot slagen
heeft, is twijfelachtig. Alleszins
laten de 13 oorspronkelijke hoofd-
stukken di~ het ontwerp bevat, al
het ergste vrezen. In de volgende
lijnen bekijken we een drietal hoof~
stukken wat naderbij; voor de over i-
ge beperken we ons tot een summiere
doorlichting.

FINANCIES

Op fiskaal vlak wil de overheid de
globale belastingsdruk stabiliseren
en de last ervan beter verdelen.
Daarenboven wil ze het bestaansmini-
mum en de laagste sociale uitkerin-
gen verhogen. Dit wil de regering re-
aliseren door o.a. de wettelijke be-
palingen i.v.m. de aftrek van be-
drijfsbelastingen (wat de inkomensbe-
lasting betreft) strikt toe te pas-
sen. Verder wordt (nogmaals) de oor-
log verklaard aan de fiskale fraude;
de regering hoopt toch de BTW op
tweedehandspersonenwagens binnen te
halen door deze belasting voortaan
ten laste van de koper en niet meer
van de verkoper te leggen.
I

SOCIALE ZEKERHEID

senkomst voor hospitalisatie (voe-
dingskosten) betaald worden; onder
bepaalde voorwaarden worden de bij-
dragen van zelfstandigen en gepensi-
oneerde (met een pensioen hoger dan
20.000 fr/maand) verhoogd .
Of de wijziging in terugbetalings-
voorwaarden en -tarieven voor be-
paalde technische prestaties (labo-
onderzoeken) pati'ntgericht is, moet
afgewacht worden. Het aantal zieken-
huisbedden wordt aan de re'le behoe#
te aangepast.
Maatregelen als het gezondheidsboek-
je (om overlappingen in onderzoek en
voorschriften te vermijden), "aan-
passing" (i.e. vermindering) van de
winstmarges van de farmaceutische
sektor, de prijskontrole in de vorm
van een register dan kinesisten moe-
ten bijhouden .•. doen een deel van
de medische wereld reeds steigeren.
Terzelfdertijd kwam eenzelfde reak-
tie los bij het voornemen van de re-
gering om "op termijn" te streven
naar domicili'ring van de verzekerde
bij êên huisarts naar keuze (3) en
de verhoging van het remgeld voor
raadpleging van een spcialist zonder
tussenkomst van de huisarts.
In de sektor uitkeringen wegens aJl-
be-i.d6onguc.hi..k.thei..d wi 1 de regeri ng
een strakkere kontrole op arbeidson-
geschiktheid, een verhoging van de
minimumbijdragen voor de invalidi-
teitsuitkeringen. De loongrens voor
inning der bijdragen wordt verhoogd
en de loongrens voor uitkeringen
blijft behouden.
De staatstoelagen voor het pVt.6ioen-
stelsel stijgen slechts met het per-
centage van de indeksverhoging. De
minimumbedragen voor de Rust- en O-
verlevingspensioenen worden verhoogd
en er vindt een strengere kontrole
plaats op de betaling der bijdragen
door de werkgevers.

Onder dit fiskaal hoofdstuk valt ook
de zwaardere belasting van "uitzon-
derlijke winsten" van vennootschap-
pen, nl. van bedrijven die in '79
ten minste 100 miljoen winst maakten:
die belasting kan oplopen tot 56,8S
aldus A. Tiberghien in De Standaard
(9.11. 79).
De 4,8 S solidariteitsbijdrage en de
5,8 S BTW-belasting op investeringen
- die beide al bestaan - blijven be-
houden.
Dat wat het bedrijfsleven betreft.
Op individueel fiskaal vlak wil de
regering de personenbelasting ver-
minderen, dit om de koopkracht te
kunnen behouden.
Nieuw is dat de indeksatie van de
belastingsschalen vervangen wordt
door "belastingsaftrekken in vaste
bedragen". De inflatiekorrektie valt
dus weg en in de plaats komt een be-
lastingsverlaging (in feite een ver-
laging van de verhoging!)
Wat de personenbelasting betreft wil
de 'regering ook beter rekening hou-
den met de specifieke toestand van
de gezinnen met êên inkomen, met
twee inkomens (gezamel ijk belas tbaar;
en met het aantal kinderen ten las-
te - in het Jaar van het Kind noemt
de regering dit een "kindvriendelij-
ke" regeling ...
Het financiële luik van de program-
mawet bevat ook de invoering van de
"bankfunktie" in de openbare krediet·
sekto~.w.z. dat de ASLK nu dê 0-
verhe~ank wordt, werkend onder de
zelfde--yoorwaarden en marktregels
als de privêbanken (we zijn benieuwd
...); dit zou met zich meebrengen
dat de overheid meer en meer gaat
meespelen inzake "intrestbepaling" ,
kredi~rlening, kontrole •..
Tenslf{ '! wordt de kontrole op de
privêkredietinstellingen door revi-
sors verbeterd; de revisors zullen
voortaan meer specialistisch en on-
afhankelijk moeten te werk gaan; hun
funktie zal onverenigbaar worden met
bepaalde andere opdrachten.

De basisidee achter het stelsel van
de Sociale Zekerheid (S.Z.) is de
koopkracht te beveiligen wanneer de
inkomstenbron verdwijnt (vervanging9
inkomen) of de inkomsten van het in-
dividu door bepaalde uitgaven in het
gedrang komen (aanvullende inkomste~
Nu, zo stelt de regering, ziet men
bij elke krisis dat ên de nood aan
sociale beveiliging (uitgaven) om-
hoog gaat ên de inkomsten van de S.Z
dalen (bv. meer werklozensteun, maar
daarop worden geen bijdragen afge-
houden). Dit, samen met de inperking
van staatstoelagen voor de S.Z. om-
wille van de algemene budgettaire
situait, zorgt ervoor dat het stel-
sel der S.Z. meer en meer verstikt
geraakt. Om hier uit te geraken
treft de regering maatregelen.
Het reeds vermelde tekort van '79
'van de ziekteverzekering zal wegge-
werkt worden door o.a. een lening.
Het voorziene tekort voor '80 van de
ZIV wil men door verschillende maat-
regelen verminderen.
De staatstoelagenkraan wordt voor
'80 dichtgedraaid wat de kinderbij-
slagen betreft wegens reserves in de
ze sektor. Achterstallige staatstoe-
lagen voor bepaalde sektoren van de
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(ZIV) worden ~,inderd en in 't ver
volg worden d~: Jelagen aan de ZIV
aangepast aan de algemne begrotings-
politiek, d.w.z. maksimale stijging
met SS.
Anderzijds worden bestaansminimum
en gewaarborgd inkomen voor bejaar-
den verhoogd. r'i
In de sektor v;;:de Geneukwtd.ige
Ve.ll.ZoJtgi..ng mogen pati'nten en verze-
kerden weer wat meer afdragen: ver-
hoging van het remgeld; voortaan
moet vanaf de eerste (voorheen vanaf
de 40ste) dag een persoonlijke tus-

INKOMENSMATIGING

Om deze kant van het raamakoord (zie
hoger) te verzilveren, voorziet de
regerjng ~at_de huidige_regelingen
i.V.m. huurprijsverhoging (SS) en
de duur van de huurovereenkomst (au-
tomatische verlening) van kracht
blijven tot respektievelijk einde
'80 en midden 1980.
De winstaandelen voor aandeelhouders
beheerders (dividenten, tanti~mes)
en de honoraria van vrije beroepen
mogen slechts stijgen met het per-
centage van de indeksstijging.

. VVlvotg: p.4
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ANDERE HOOFDSTUKKEN

In de ekonomiAche. 6e.ktolt. vindë;;we
enkele struktuurmaatrege1en terug
die de overheid een grotere impakt
op het industriële leven en de ener-
giesektor (o.m. C1aes' voor1ichtings
programma) moeten geven.
Wat Votkllge.zondheid betreft, komt er
een striktere toepassing van de pro-
grammatiekriteria (van ziekenhuizen,
-bedden ...); er wordt eindelijk be-
paald wat "zware medische apparatuut'
is, gekoppeld aan de registratie van
die apparatuur.
Oe staatstoelage voor de omkadering
(begeleiding van de opleiding der
studenten in de A.Z. - ook "medische
promotie" genoemd) blijft op het
peil van '76 plus indeksaanpassing.
Voor Nationale. Opvoeding wordt de
groei van de werkingsuitgaven voor
het vrij onderwijs op analoge wijze
als het rijksonderwijs beperkt en
wordt er een wijziging in de bereke-

ningswijze van de werkingstoelagen
in het vooruitzicht gesteld.
og wat onderwijs betreft, maar dan
in het kader van Ontwikk~66ame.n-
u:eJtking, wordt er een plafond van
800 miljoen gesteld m.b.t. de tussen·
komst van het Algemeen Bestuur voor
Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) in
de financiering van de universiteits
studies van studenten uit ontwikke-
1.i.!!9s1anden..:..:.'----~- ~~_
Het omstreden au.towe.ge.nv.igne.t be-
draagt maksimum de helft van de ver-
keersbelasting en mag niet hoger
liggen dan 1000 fr per maand. De op-
brengst wordt gebruikt voor de on-
derhouds- en beheersu1tgaven van het
(autosnel-wegennet en om de uitgaven
te financieren ter bevordering van
het openbaar vervoer.

REAKTIES

Deze programmawet ligt nu voor het
parlement; de standpunten zijn gro-
tendeels bekend.

Het VEV (Vlaamse patroons) mist
een stimuleringsbeleid voor de onder
nemingen en vindt dat de lasten voor
hen niet worden verlicht - integen-
deel, zie de speciale solidariteits-
bijdrage.
Oe vergoeding van het kapitaal (din
dent) wordt beperkt en er is nergens
sprake van een sanering van de
staatsuitgaven, wat de regering al
jaren beloofde.

Het VBO (nationale werkgeversorgani-
satie) staat negatief om dezelfde
redenen als het VEV. Daarenboven
heeft ze het niet-wijzigen van de in
dekskoppeling en -samenstelling nog
steeds niet verteerd; kwaad bloed
zette het feit dat in sommige sekto-
ren eisendossiers werden ingediend
met én werktijdverkorting én loons-
verhoging.

De middenstand stelt zich eveneens
weigerachtig op. Er wordt een bij-
drageverhoging voor de gezondheips-
zorgen gevraagd zonder dat hun soci-
aal statuut wordt hervormd en gesa-
neerd. Zij mist eveneens een relan-
ceplan voor de KMO's.
Wat de vakbonden betreft weigert het
ABVV de "versoberingswet" te onder-
schrijven en heeft al akties gepland

·.en uitgevoerd (niet tegen de rege-
ring, zegt het ABVV, maar tegen pa-
troons, middenstand en financiële
milieus). De fiskale maatregelen be-
straffen de gehuwde werkende vrouw
en bevöorde1en bemiddelde gezinnen
met kinderen t.O.V. de gezinnen met
~eine en middel~tige inkomens. In-

zake de ZIV mogen er geen nieuwe la~
ten worden opgelegd zonder dat de
geneesrniddelenkonsumptie wordt inge-
dijkt en de vastheid der medische
tarieven wordt gewaarborgd.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront
is ondertussen gesplit op de program
mawet. Het ACV gaf immers zijn goed-
kering aan het raamakkoord, de fis-
kale maatregelen, de optrekking van
de kleine pensioenen en het minimum-
inkomen, de basisopties voor de fun-
damente 1e hervormi ng van de S.Z. Bin·
nen deze vakbond heerst er evenwel
een sterk wantrouwen tegen de ge-
zondmaking en de sanering van de
ziekteverzekering •.. maar de verant-
woordelijkheid ligt uiteindelijk bij
regering en parlement, aldus het
ACV.
En zo krijg je ook pessimistische
tot dreigende klanken van de artsen-
kamers, de apothekersbonden, het ei-
genaarssyndikaa~ ... zodat je je af-
vraagt wat er uiteindelijk zal .over-
blijven van deze "versoberingswet"
en zeker wat er zal uitgevoerd wor-
den.

c
Eind november is dé regering er zich
van bewust dat dergelijk blok van
zowat 170 artikels niet meer v66r
het einde van het jaar door het par-
lement geraakt - zeker niet nu men
zovee1 tijd in de~aatshervorming
steekt. Daarom wi ~~j enkele "kal~
dergebonden" artikefen (huurprijs,
solidariteitsbelasting, dotaties
voor gemeente- en provinciefonds,
BTW op investeringen ...) onder de
vorm van een "kalenderwet" voor het
kerstreces laten goedkeuren.
Zo zal de "kerst-"chocolade nu min-
der bitter smaken, maar wat voor
"Paas-"eieren zullen we kunnen rapere

j .1.

(1) De Standaard van 12 tot 16 nove~
ber 1979.

(2) Dit is werk voor de (nabije) toe·
komst. We komen daar later uit-

voerig op terug.
(3) De Wetenschappelijke Vereniging

van Vlaamse Huisartsen eksperi-
menteert reeds sinds november j1.
met zulk een domiciliëringskontrakt;
zie ook elders in dit nurrmer ("FOl'-
fait").

I&_.
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VERVOLG EN SLOT (DEEL I: VETO 5)

WAANZIN ZONDER GRENZEN

10000

Tot slot nog een paar cijfers en
een diepgaande bedenking.
"De Belgische defensie-uitgaven ste·
gen van 89 miljard 490 miljoen in
1977 tot 99 miljard frank in 1979.
Waar zal het eindigen? Dit betekent
dat jaarlijks ruim 10.000 fr per
inwoner in België aan militaire uit·
gaven wordt uitgegeven". (11) Het
zou misschien goed zijn als de stu-
dentenbeweging tegen deze "10.000"
begint te vechten. Deze"aktie tegen
de 10.000" zou ook geloofwaardiger
kunnen overkomen.
Het ware ook beter het bewapenings-
probleem uit de handen van mititai-
)te. wtelUnge.n te nemen, om het
over te dragen in de handen van de
gehele bevolking. Illich rangschikt
deze instellingen "als de manipule-
rende instellingen op de rechterzij·
de van het spectrum. De moderne
oorlogsvoering is een hoogst profes·
sionele onderneming geworden die tot
taak heeft te doden. Deze heeft het
punt bereikt waarop de doelmatig-
heid ervan gemeten wordt naar het
aantal doden. Het vermogen ervan om
de vrede te bewaren hangt af van-ae
vraag of zij vriend en vijand kan
overtuigen dat de natie de onbeperk·
te macht tot doden heeft." (12)

d.m.

(1) Phil ip Nauwelaerts, "Wapen 1eve-
ringen aan de derde wereld", in
Tijdschrift voor Diplomaite, jg.
6, sept. 79, nr. I, p.20

(2) Mark Heirman, "Nog toekomst VOOI
de neutronenbom?" in De Gids op
Maatschappelijk Gebied, jg. 69,
juni-juli 1978, p. 468-469

(3) J. Van Roosbeek, "Wat zet de
neutronenbom op het s1llll1.1"in
Kultuurleven, jg.45, E;:76, juli
1978, p.503 .

(4) Mark Heirman, "Nog toekomst
voor de neutronenbom?" in De
Gids op Maatschappelijk Gebied,
jg. 69, juni-juli 1978, p.470

(5) Pax Christi, "Voor een veiliger
Europa, programmaverklaring Pax·
Christi Vlaanderen" in De Gids
op Maatschappelijk Gebied, jg.
69, nr. 2, febr. 1978, p.129

(6) Mark Grammen, "Kernwapens voor
België", De Nieuwe, 19.10.79,
p.2-4

(7) Hark Grammen, "Kernwapens voor
Antwerpen, de Kempen en Gent",
De Nieuwe, 2.11.79, p.1

(8) Ignaas Lindemans, "De economi-
sche en sociale gevolgen van de
bewapeningswedloop en de ontwa-
pening", in De Gids voor ~'aat-
schappelijke Gebied, jg. 70, nr.
10, okt. '79, p. 733

(9) Piet De Moor in gesprek met L.
Tobback, De Nieuwe 22.6.79, p.7

"Ik ben een tegenstander van alle
nuk1eaire wapens, en dus a fortiori
een tegenstander van de nuk1earize-
ring van het Belgisch grondgebied,
hoewel dat reeds het geval is. Wij
hebben immers taktisch-nukleaire wa·
pens op het grondgebied. Indien echo
ter, zoals de Washington Post on-
langs schreef, het evenwicht zou
kunnen bewaard worden door de in-
stallering van de SS-20 in de Sov-
jet en de Pershing 11 bij ons, on-
der de voorwaarde dat op de MBFR-on'
derhandelingen te Wenen een belang-
rijke stap van wederzijdse ontwape-
ning, en indien met de Sovjetunie
daarover eenstemming zou kunnen be-
reikt worden, dan staan wij voor
een heel andere situatie." (9)
In dit laatste geval sluit Tobback
zich aan bij de traditionele redene·
ring: "we moeten ons bewapenen om
te kunnen ontwapenen".

(10) Pau1 Goossens, "Immoreel", De
Morgen, 5.11.79

(11) cfr. tekst bij de petitie van
het Overlegcentrum voor de Vre-
de: "Stop de wapenwaanzin - We-
reldvrede voor allen" .

(12) Ivan_Ill icn,.-!:OrrtsçhQ 1.1n9 -van
de maatschappfj"7"Baarn

c

1977, p.
82

Ve.lt.votg van p. 1: Sc.hil.te.be.e.c.Ju

vrijding en het heel-Zijn van de
mens. Hij is een God van mensen.
En anderzijds ligt het heil van de
mens in die levende God besloten.
In de mens Jezus vallen de openba-
ring van de Godsliefde (hij "toont"
ons hoe God van ons houdt), de ont-
sluiting van het ware, goede (wie
God is en wie de mens is) en het
waarlijk gelukkige menszijn (het
geluk van de mens ligt in die lief-
devolle verhouding van God) samen
in één en dezelfde persoon.
De moeilijkheid hierbij is dat er
in de loop van het christendom ver-
scheidene "definities" ontstaan
zijn over wie Jezus eigenlijk is.
Deze werden geformuleerd door hp.t
concilie van Nicea (325) en Chalce-
don (451). In het "credo" dat nu no~
's zondags gebeden wordt vinden wij
deze "definities" terug. Hoe deze
traditie overeenstemt met de behan-
deling in het werk van Schi11e-
beeckx is niet zo eenvoudig. Schi1-
1ebeeckx wil de traditie respekte-
ren, en zoekt op een zeer evenwich-
tige manier beide samen te houden.
Woorden van indertijd kunnen echter
nu een heel andere betekenis, een
heel andere ervaring oproepen. Daar-
om dient men te zoeken naar de erva-
ring die aan de basis ligt van deze
verwoording. Er was trouwens nog
een derde werk gepland, waarin dit
alles nog duidelijker en genuanceer-
der naar voor had kunnen komen. Is
dit voor sommige mensen dan toch
niet voldoende "traditioneel" ge-
weest 1

Wat er de volgende maanden verwacht
kan worden 1 Er zijn groepen die
dit proces heel belangrijk vinden,
en er de vrijheid van de theologen
door aangetast zien. Een eventuele
veroordeling zou een bedreiging be-
tekenen voor ieder die oorspronke-
lijk tracht te denken. Terzelfder-
tijd rijzen er vragen over de wijze
waarop de kerk over mensen oordeelt,
en velen zien hierin een aanslag op
de rechten van de mens. Ook vreest

men voor een té grote centralisatie
vanuit Rome, alsof het alleen daar
zou zijn dat men werkelijk katholiek
is. En er kunnen bedenkingen gemaakt
worden over de konservatieve tendens
in de kerk, het onbegrip van Rome
tegenover Nederland, en nog een heel
rijtje negatieve punten.

Er wordt met veel gevoeligheid uit-
gekeken naar dit proces. Dit brengt
dan ook met zich mee dat heel wat
krantenberichten weinig ~enuanceerd
zijn, om niet te zeggen er totaal
naast kunnen zitten (wat dan weer
bijdraagt tot "stemmingmakerij").

Hen kan van mening verschillen over
het werk van Schi11ebeeckx. In ieder
geval is hij iemand die eerlijk
zoekt. Zo heeft ook de Leuvense
universiteit hem in 1974 een eredok-
toraat aangeboden. De fakulteit van
theologie heeft voor de eerste maal
in haar lange geschiedenis een motie
goedgekeurd, waarin zij haar erken-
telijkheid uitdrukt tegenover hem,

wijst op de negatieve gevolgen van
een eventuele veroordeling, en om
een ernstige bezinning vraagt over
de huidige procédure.

Schi11ebeeckx wil eerlijk en Objek-
tief iers verduidelijken wat voor
hem en vele anderen heel de waarde
uitmaakt van het menselijk leven:
",;e de mens is, en wie God is. Hope-
lijk zal dit, ondanks alles, sterker
doorwegen dan alle juridisme, wan-
trouwen en verdeeldheid, en wordt
uiteindelijk het gelovige denken
hierdoor gestimuleerd. Hij zelf be-
schreef zijn arbeid als een "pendel-
dienst tussen geloven en denken ..•
nergens thuis, omdat ze overal bij
wil zijn".
Het zou erg zijn als men alle loko-
motieven zou afschaffen of zou stil-
leggen.

g.v.



MIS

In de Stuc-voor-Stuc-krant van de-
cember staat op p.6 een vergissing.
Onder de titel "De luiaards van het
vruchtbare woud" staat verkeerdelijk
de tekst die bij "La vie, t'en n'as
qu'ne" hoort en omgekeerd. Snuggere
lezers zullen dit wel gemerkt hebben
maar desondanks ...

Kultuurraad

P.S. Zoals je in de kalender kan
zien gaat het voorziene optreden van
ICP NIET door. De promotor liet op
het laatste nippertje 't Stuc links
liggen.

EIGEN TALENT OF OPEN, VRIJ PO-
DIUM

Een van de traditionele door-en-voor
kringaktiviteiten is het Open Podi-
um. Een aantal kringen hebben de re-
vue al laten passeren, maar d'r komt
nogl
Tijdens zo~n_open.podium zijn er.al-
tijd wel enkele "acts" die de moeite
waard zijn om voor een groter en br~
der studentenpubliek te herhalen. En
dat is net wat de algemene vergade-
ring van Kultuurraad zoekt om een
gemeenschappelijk Open Podium op te
zetten.
Daarom worden alle organisatoren en
kritische kijkers van vrije podia
gevraagd uit de kijken naar optre-
dentjes in eigen rangen die in aan-
merking komen voor een Open Podium
voor het Grote StudentenPubliek. Va~
alles is welkom: niet alleen muziek,
ook kabaret (maar niet specifiek fa-
kulteitsgericht!), dans, jongleurs,
papierknippers en -vliegtuigbouwers.
Eveneens zoeken we dichters, poëten
met eigen werk, die terzelfdertijd
(maar in een apart sfeervol lokaal)
hvn talent aan aandachtige luiste-
raars kwijt kunnen.
Ben je geTnteresseerd, neem dan kon-
takt op met je kultuurafgevaardigde.
En noteer alvast: 29 april 1980 om-
streeks 20u in de Grote en Kleine
Aula.

de A.V. Kultuurraad

DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVlTEITEN VAN ALLERLEI ORGANI-
SATIES (KRINGEN, STUDENTENVERENIGINGEN, V9RMINGSORGANISATIES, WERKGROEPEN",) OP TE NEMEN, INDE
KALENDER WORDEN DEZE KORT KRONOLOGISCH OPGENOMEN, DE BUITENBLADZIJDEN WORDEN GERESERVEERD VOOR
EEN WOORDJE UITLEG EN TOELICHTING OP DE AKTIVITEITEN (uiterste detur.l voor kopij: z10 leetste per.1ne Veto)

HOE DE~TIG IS HET HUWELIJKS- Z/' ~
FEEST VAN rOLITIKA? ~ ,

De hl~ijkstaart van Willem van Be}
eren'!s'Katharina van 't Klapstuk is
nog maar net verteert, of Politika ~
kondigt haar huwelijksfeest af en ~
wel in haar eigenste lokalen op 17
én 18 december e.k. Meer informatie
over deze ceremonie ontvingen de re-
daktie niet. Haar het is sinds een
vijftal jaren de traditie in deze
kring dat vlak v66r de Kerstvakantie
één of ander "deftig" initiatief
wordt genomen in de kringbar: sfeer-
volle aankleding van de gelagzaal,
bediening aan tafel, bodega én van
de klanten wordt verwacht dat ze
zich eveneens - voor die éne keer
in 't jaar - deftig kleden en gedra-
gen. Toen noemde men dat "de deftige
dagen", nu "het huwelijksfeest",
maar we kennen het gelukkige koppel
niet. Alleszins proficiat. Op 18 de-
cember wordt het feest - in de mate
van het (nog) mogelijke - afgesloten
met een bal om 20u in ISOL.

Poli tika
Van 't Sestichstr. 38
Leuven

L,U,K,: KERSTKONCERT VOOR EEN
BUURT KERSTFEEST

Het Leuvens Universitair Koor geeft
op vrijdag 21 december om 20.30u in
de Sint-Geertruikerk (Half Maart-
straat) een kerstkoncert. De op -
brengst gaat naar het Kerstfeest van
de buurt. Op dit kerstfeest, medege-
organi seerd door buurthui s '"t t.ampe-
ke" willen we met een deel van het
koor enkele kerst- en volksliederen
zingen.
Het L.U.K. staat sinds dit jaar 0.1.
v. Paul Geusens. Het bestaat uit stu·
denten die trachten vanuit een muzi-
kale begeestering samen te zingen.
We brengen, uit 400 jaar koormuziek,
van ernstige tot lichtere stukken.
Het programma wordt afgewisseld met
enkele instrumentale stukjes, ver-
zorgd door leden van het koor zelf.
Kaarten kan men krijgen in 't Lampe-
ke (Ridderstraat 210, 016/23.80.19)
of bij

het L.U.K.
Coutereelstraat 55
3000 Leuven
016/23.47.11

.. ,.

•

NOG KERSTKONCERT

Op dinsdag 11 december organiseert
KVHV een kerstkoncert in de Grote
Aula om 20.30u. Op het programma
staan "Concerti per Natali" van F.
Hanfredini, G. Tardini en G. Torelli,
en verder het Concerto voor Hoorn en
Strijkers van J. Haydn, en het over-
bekende MEine Kleine NachtmusikM van
W.A. Hozart. Uitvoerders zijn het
Kamerensemble Musici Academici o.l.v
Dejan Hijajev, een groep die vorig
jaar in Leuven een schitterende uit-
voering van Vivaldi's "Vier Jaarge-
tijden" bracht.
Musici Academici werd opgericht in
1974 in Turnhout, en bestaat uit ou~
leerlingen van de muziekakademie van
Turnhout die hun studies verderzet-
ten aan diverse konservatoria. Onder
de bezielende leiding van de Joego-
slavische violist Hijajev bereikten
ze spoedig een professioneel nivo en
worden zij internationaal als een
van de beste kamerorkesten van het
ogenblik beschouwd.
Over het uit te voeren programma ku~
nen we kort zijn: de drie "Kerstcon-
certi" zijn hoogtepunten uit het oelt
vre van de Italiaanse barokkunste-
naars, en Mozart en Haydn staan bij-
na automatisch borg voor erg mooie
muziek. Trouwens, de "Kleine Nacht-
musik" is niet zonder reden één van
de meest populaire werken uit de
klassieke muziek.

KVHV
Krakenstraat 13
3000 Leuven
016/22.90.98

A BIGGER SPLASH - GËËN PLONS
IN DE HOMOSEKSUALITEIT

Als laatste aktiviteit in het kader
van 10 jaar LSI/H progranr.leertciné
Lovanium op 16 december (18.15u) en
van 18 tot en met 20 december
(21.45u) de Engelse film uit 1974
"A Bigger SplashM van Jack Hazan.
nA Bigger Splash" is een biografie
van de nu reeds wereldbefaamde schtl-
der David Hockney. Hockney heeft een
leidende rol gespeeld in de verande-
ring van het aanzien van het Britse
leven in de laatste zestien jaar.
Hij was een van de vier jonge Royal
Colle of Arts-studenten die uitgeko-
zen werden voor het TV-programma
"Pop Goes The Easel" waarmee Ken
Russell in 1962 de pop-art tot een
onmiddellijke, nationaal erkende mo-
de maakte.
"A Bigger Splash" kan grofweg als
dokumentaire gekatalogeerd worden;
toch is het meer dan een. cinêma-vé-
rité-oefening een poging geworden al
de "akteurs" hun eigen leven te la-
ten uitbeelden. Het resultaat lijkt
daarbij treffend op Hockney's schil-
derijen in hun naTeve eenvoud en
breedvoerige formele samenstelling.
Hockney heeft nooit enig geheim ge-
maakt van zijn homoseksualiteit. Zo-
wel in zijn eigen leven als in zijn
schilderijen en tekeningen laat hij
dat aspekt vrij z'n rol spelen. De
film brengt~dat- 9ètrouw-over-; oh-et
homoseksuele komt slechts in een
paar vrijscênes eksp1iciet naar vo-
ren, maar blijft verder onderhuids
aanwezig. Op die manier wordt weer
eens duidelijk hoe vanzelfsprekend
homoseksualiteit kan zijn.

LSWL
Maria-Theresiastr. 20
3000 Leuven

DIALOOG NODIGT UIT

Dialoog houdt in haar vormingscen-
trum "'t Kasteeltje" te Wijgmaal een
"Open Deur - Kasteelavond" . Alle ge-
interesseerden kunnen verder kennis
maken met Dialoog. haar team, haar
werking, haar visie. Wie informatie
zoekt over aangekondigde kursussen,
kan er de kursusleiders ontmoeten.
Allen die reaktiek. kritiek en sug-
gesties hebben zullen een gelnteres-
seert oor krijgen bij het team van
Dialoog.
Op het programma, vanaf 19.30u, staan
de voorstelling van het team en het
programma van team, een tentoonstel-
ling, ingericht door de Werkgroep
Zachte Technologie; tussendoor een
hapje en drank en optreden van het
Koor Elckeryc rond het thema "Of zal
ik van de liefde zingen?" 13 december

Dialoog
't Kasteeltje
Remy1aan 9 (voorheen:
De Becker-Remystr.9)
3020 Wij~a1



DL 11 DEL
STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u

openbare lezing: "Evolutie"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap,
Lindelei 9 Gent)

ZAAL DER HALLEN, 20u
TD
inkom: ?
(org. Merkator)

'T STUC, AN H1ATI EZAAL , 20.30u
toneel: "Clarence Darrow" van D.
Rintels door Luc Philips (RVT)
inkom: 120/100
(org. Germania)

GROTE AULA, 20.30u
Kerstkoncert
inkom: 150/120 (studenten, CJP)/
80 (leden)
(org. KVHV - zie ommekant)

WOE. 12. DE.L
SPORTKOT, LOKAAL G.0.1, 12u

voorlichtingsvoordracht voor eer-
ste kan kiné
(org. Medisch Centrum voor Stu-
denten - zie Veto 1)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

KUITHOEK, 19.15u en SINT-MICHIELS-
KERK, 19.30u

opstappen voor ijsschaatsen
deelname: 120 fr
(org. Sporta Studentenwerking)

POLITlKAHUIS, 20u
evaluatie kringwerking Politika

ELCKER-IK, 20u
Zelfhulpgroepen: "Astmastichting"
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheidsraad &
Elcker-Ik)

'STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
eigen talent: "funkgroep Der Po-
1izei
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
dec.)

DOND. 13 DEC.
CAr.1PUSARENBERG III HEVERLEE, 10u

kontaktdag NFWO - synthetisch Or-
ganische Scheikunde: lezingen
deelname: gratis

MR. 17 DEC,
POLITlKAHUIS, 12u

"huwelijksfeest"
inkom: gratis
(org. Politika - zie ommekant)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormi ngsvergaderi ng SJl~

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
open podium
inkom: ?
(org. VRG - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "La vie tIen n'a qu'une"
inkom: 50/40
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St dec. - zie ommekant)

DI. 18 DEL,
POLITlKAHUIS, 12u

"huwelijksfeest"
inkom: gratis
(org. Politika - zie ommekant)

'STUC, VERGADERZAAL, 18u
vergadering Bios

'T STUC, VERGADERZAAL,20u
vergadering Polek

PAKENHOF, 20u
kerstfeest van Merkator
(zie ommekant)

THIERBRAU, 20u
kerstfeest van Psychologische
Kring
(zie ommekant)

ISOL, 20u
bal
inkom: ?
(org. Politika - zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
jazz met Dollar Brand
inkom: 150/100 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
dec)

ELCKER-IK, 20.30u
bijeenkomst Werkgroep Grafiek van
Elcker-Ik
(zie ommekant)

CINE LOVANIUM, 21.45u
film: "A Bigger Splash"
inkom: 80
(org. LSWH i.s.m. ciné Lovanium -
zie ommekant)

WOE. 1~ DEC,

[,-........

.IJ
t

ZON.23 DEC.

DI. 1JRN
Zeer laat in de namiddag worden de
meesten wakker, al dan niet met een
houten hoofd; de kranigen bereiden
zich voor om de restjes van de nacht
door de keel te storten.

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

O.L.VROUWKERK, 11u
viering
(org. UP)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS LEUVEN, 11u
zondagmiddagkoncert: recital door
Lucienne Van Deyck met pianobege-
leiding van Frans Truyts
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Tijl naar Mars"
door Tijl Schepdaal
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)



Leuven - zie ommekant)
KASTEELTJE WIJGMAAL, 19.30u

open kasteel avond
deelname: gratis
(org. Dialoog - zie ommekant)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering AIB

IT STUC!~~~~L, 20

~
t~~: lE~-~uz~e er
~: 120/80 nkaart)

~ g. Kultu ad - zie St-v-St
dec.)

VRIJ. 14 DEL.
CAMPUS ARENBERG 111 HEVERLEE, 10u

kontaktdag NFWO - synthetisch Or-
ganische Scheikunde: lezingen
deelname: gratis
(org. Departement Scheikunde KU-
Leuven - zie ommekant)

IT STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
kabaret: Rutger Weemhof met "De
jongste dag"
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
dec. )

ZRT. -15 DE.L.
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

IT STUC, BAR, 21.30u
café chantant met Charles Loos
Quintet
inkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
dec. )

ZON. 1" DEL.
O.L.VROUWKERK, 11u

viering
(org. UP)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "Het toverei Klaks"
door Tijl Hasselt
inkom: 30/25 (CJP)

CINE LOVANIUN, 18.15u
film: "A Bigger Splash"
inkom: 80
(org. LSWH i.s.m. ciné Lovanium -
zie ommekant)

studiedag: Spanning en ontspan-
ning in de verhouding Kerk en
Staat
deelname: gratis
(org. kring Canonica)

IT STUC, VERGADERZAAL, 17u
vergadering Werkgroep Sociaal
Statuut

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
jaarvergadering Kunstgeschiedenis

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering AIB

IT STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
open podium
inkom: ?
(org. Germania - zie ommekant)

CINE LOVANIUM, 21.45u
film: "A Bigger Splash"
inkom: 80
(org. LSWH i.s.m. ciné Lovanium -
zie ommekant)

DOND 20 DEC.
IT STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u

toneel: "Kapai-Kapai" door Tie-3
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
dec. )

CINE LOVANIUM, 21.45u
film: "A Bigger Splash"
inkom: 80
(org. LSWH i.s.m. ciné Lovanium -
zie ommekant)

VRIJ.21 DEC.
SINT-GEERTRUIKERK, 20.30u

Kerstkoncert door Leuvens Univer-
sitair Koor
inkom: 50/30 (leden)
(org. L.U.K. - zie ommekant)

ZRT 22 DEC.
O.L.VROUWKERK, 18.15u

viering
(org. UP)

viering
(org. UP)

GOTISCHE ZAAL STADHUIS LEUVEN, 11u
zondagmiddagkoncert: Kerstkoncert
door koor Concinite
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad Leu-
ven)

MR. 2 ~ DEC.
Alle diensten aan de KULeuven slui-
ten de deuren om zich voor te berei-
den op 25 december
O.L.VROUWKERK, 22u

Kerstviering
(org. UP)

DI. 2 5 DEC.
Alle diensten aan de KULeuven houden
de deuren dicht want, duizend-bommen
en-granaten: It is Kerstmis!
O.L.VROUWKERK, 11u

Kerstviering
(org. UP)

VRIJ' Z8 DEC
IT STUC, BAR, 21.30u

café chantant met Kandahar
inkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
dec. )

MR. 31 Dt

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: "Genèse d"un repas"
inkom: 50/40
(org. Alternatief Circuit - zie
St-v-St jan.)

U begeeft zich met vrienden en ken-
nissen best te voet op pad; iedereen
weet immers, It Ouwejaar en dan is
de slagzin aan de orde: "nunc est bi·
bendum"

•
IT STUC, VERGADERZAAL, 20u

vergadering Polek
ALMA 11, 21u

pop met The Kids en Jo Lemaire
inkom: 150/100 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-St
jan.)

•
ELCKER-IK, 17.30u

repetitie Rood Koor

O.L.VROUWKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
jaarvergadering Kunstgeschiedenis

IT STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering AIB



KERSTFEESTEN IN EIGEN KRING
RAFlEK ELDERS EN HIER

WETENSCHAP GEBLAZEN OP CAMPUS
HEVERLEE

We hebben de eer u mee te delen dat
er in Heverlee toch nog het een en
ander gebeurt. Jammer dat het geen
studenteninitiatief is - op enkele
uitzonderingen na blijkt Heverlee
wel een studierijke campus te zijn.
Nu goed. In samenwerking met Natio-
naal Fonds voor Wetenschappelijk On-
derzoek (NFWO) organiseert het depar
tement Scheikunde (Fakulteit Weten-
schappen) een lezingenprogramma op
13 en 14 december a.s. vanaf 10 uur.
Een waslijst van internationale pro~
fen komen op die dagen hun woordje
en bijdrage plaatsen over "synthe-
tisch organische scheikunde". Wij
denken dan aan plastiek, nylon e.d.
Haar we kunnen de bal ook volledig
misslaan. Onze scheikundekorrespon-
dent, die er meer over zou kunnen
vertellen, zit met de Chinese griep
en laat bijgevolg verstek gaan. Al-
leszins kunnen scheikunde- en aanver
wante studenten hier iets opsteken,
als ze tenminste Engels verstaan wat
dat is de kommunautaire taal van het
gebeuren.
Verdere inlichtingen:

Departement Scheikunde
Labo van Organische Synthese
Celestijnenlaan 220 F
3030 HEVERLEE

De werkgroep Grafiek van Elcker-Ik
organiseert op zaterdag 15 december
een studiereis naar Rotterdam; men
wil er de stadsschilderingen 's be-
kijken. In de Rotterdamse Kunststic~
ting is een groep werkzaam rond
stadsschilderingen. Bij het opzetten
en uitvoeren van hun projekt wordt
getracht wijkkomitees en -bewoners
zoveel mogelijk te betrekken. Na 8
jaar werken werden reeds een veerti~
tal projekten uitgewerkt.
Tijdens de studietrip wordt een ten-
toonstelling 'stadsschilderingen'
(een overzicht van 8 jaar stadsver-
fraaiingsprojekten in R'dam) bezoch~
gesprek met medewerkers aan de pro-
jekten, bekijken van stadsschilde-
ringen in de stad zelf.
Als je je haast kan je je tot 11 de-
cember inschrijven (150 fr, zonder
eten); op 15 december vertrekt de
bus om 8u aan Elcker-Ik.
Maar.
De bedoeling van de reis is niet al-
leen ginder 's een kijkje te nemen,
maar ook nagaan of we hiermee in Le~
ven iets kunnen opzetten. Dinsdag
18 december gaat hierover om 20.30u
in Elcker-Ik een samenkomst van de
werkgroep Grafiek door.

Werkgroep Grafiek
Elcker-Ik
Blijde Inkomststraat 115
3000 Leuven
016/23.96.92

en proffen bij een etentje, klein of
groot opgezette open-podiumtoestan-
den in een afgehuurd zaaltje of met-
een in de grootste zalen die er maar
beschikbaar zijn voor het meestal
uitgebreide en enthousiaste kringpu-
bliek.
Alvast een stevige riem onder het
hart met het oog op de kerstvakantie
en de daarna - voor een deel althans
- volgende parti!!le eksamens.

Sinterklaas heeft nog maar pas man-
tel, ezel en baard opgeborgen, of de
kringen grijpen al naar de volgende
feestelijkheden in het kader van
Kerst (en Nieuwjaar): de kring-kers~
feest(j)en(s). Blijkbaar ook één van
de traditionele bestanddelen van de
kringwerking. Deze uitermate kringl~
den-gerichte aktiviteit uit zich in
diverse vormen. In intieme fakul-
teitssfeer met verbroedering ('t is
kerstmis voor iets) tussen studenten

WEGWIJZER
CAMPUS SOCIALE WETENSCHAPPEN
K,U,LEUVEN IN ANTWERPEN

De campus in Leuven-stad waar het
hart van de studenten het )Ir~dst
klopt is ongetwijfeld de ~,r!us So-
ciale Wetenschappen met z'n audito-
ria, Alma, 't Stuc en ISOL. Deze
campus vormt al enkele jaren het se-
minarieonderwerp voor 3de-jaars-ar-
chitekten die er hun stedebouwkundi-
ge lusten op bot kunnen vi~.~ (zon-
der echter de verwachting"j· hun
kreatie ooit werkelijkheid wordt).
Er is immers heel wat mogelijk met
die campus om er iets anders dan een
blokkendoos van te maken (we hebben
daar al staaltjes van gezien en ho-
pelijk kunnen die ooit ook eens in
't Stuc te zien zijn).
Homenteel kan je diverse campus-Soc~
ale-Wetenschappen-plannen gaan bewon
deren in het ICC op de Heir in Ant-
werpen. Tot 23 december stellen daar
verschillende architektenscholen uit
Vlaanderen projekten voor onder het
thema "Dimensies van de stedelijke
omgeving". En onze eigen architek-
ten-in-spe zijn bijgevolg ook van de
partij.

STUDIE- EN VAKA~EREIZEN
Volgens een rondsc ...'dven van de
dienst "Vakantiegenoegens" (een ACW-
onderdeel) blijkt de tijd van plan-
ning van studiereizen aangebroken
en bieden zij fakulteiten en kringen
hun diensten aan om - in geval - zo'
n studiereis tot i~-;~ details te
regelen. Dat weet Jé ijus nu ook.
Anderzijds zagen wij op onze zater-
dagwandeling door Leuven dat "Jest"
niet meer op het oude adres op de
Bond gehuisvest is. En daar nogal
wat studenten tussendoor een ont-
spanningsreisje willen ondernemen,
geven we het nieuwe adres:

Jest
Leopoldstraat 26
3000 Leuven
016/22.76.10
Vakantiegenoegens
Vaartstraat la
3000 Leuven
016/23.78.41

KURSUSSEN OVER ONDERWIJS

De Stichting L. De Raet pakt in het
voorjaar '80 uit met een hele rits
kursussen m.b.t. onderwijs waarin zo
wel het onderwijs an sich, methoden
als relaties binnen het onderwijs
aan bod komen.
Vermelden we:
"Visies op het onderwijsbeleid" een

seminarie dat in Antwerpen loopt
vanaf 9 februari

"Drama op school - spel als onder-
wijsmiddel", drie weekends in Kes-

sel-Lo vanaf 8 februari
"Ouders en school" gaat door in Has-

selt vanaf 16 februari
"Gespreksvoering met leerlingen:
vaardigheidstraining" loopt vanaf

23 februari in Kessel-Lo
"Kreatief werken met woord, klank
en instrumenten in kleuter- en lager
onderwijs" gaat door in Gent vanaf

26 april.
Gedetailleerde informatie, algemene
inlichtingen en inschrijvingen:

Stichting L. De Raet
Liedtsstraat 27-29
1030 Brussel
02/241. 88.33

r+":

MILITIEPAPIEREN

Niet om je in te laten lijven bij
het leger, maar om uitstel van mili-
tie te bekomen deelt het Studenten-
sekretariaat mee dat uitstelbewijzen
vanaf 10 december in omloop zijn.
De jaarafgevaardigden worden er van
op de hoogte gesteld dat zij de be-
wijzen voor hun jaar vanaf genoemde
datum op het Studentensekretariaat
kunnen afhalen en ze verspreiden aan
de studenten die voor hun hoofdin-
sChrijving regelmatig ingeschreven
zijn met lessen volgen.
Alle andere studenten dienen zelf
langs te gaan om het bewijs vast te
krijgen, dit tijdens de kantooruren
van 9 tot 12u en van 14 tot 17u

Studentensekretariaat
Universiteitshallen
gelijkvloers

Naamsestraat 22
3000 Leuven



de lactis
hominlbusqus·

Milieu .• In het VU8KE, de Veto van
de VUB, is al een tijdlang een soort
polemiek aan de gang over het - al
naar gelang de 4tAekking beschilde-
ren of bekladden van de campu6muAen.
• Aan de KULeuven maakt men zich
daarover tegenwoordig niet me~ ~
maar desaondanks gaat die g~66iti-
aktiviteit door .• Zo weet je op de
campus Sociale Wetenschappen niet
meer wat er op campu6planpanden
staat. _ Wê1 wat er v66~ hangt of
geschilderd is .• Onze vraag aan de
ek4p~en: behoren verf~~en en
a66iche4 ook tot het graffiti-~e-
n.aa.U

•
Wij willen nu helemaal niet beweren
dat een onbekende nu helemaal 4tuuA-
lo04 staat als hij die campus be-
treedt .• Dat is hij altijd geweest.
Want van de borden is er maar e~je
waar je je als wildv~eemde op kunt
oJLiWeAen; de andere zijn u.tUlItde-
!004 als je niet bekend bent met de
situatie .• Desondanks kon de Alma-
diA~ er niet mee lachen toen
10.000-aktivi6~en het (zoals de an-
dere pep~e) paneel v66r Alma 11
onder handen hadden genomen.

•
Ondertussen hoeft hij zich ~v~
geen zorgen meer te maken .• De 10.
OOO-slogan is vakkundig overplakt
met o.a. affiches waarop de slogan
"luu.j vJLij" .• Die jongens (en IIIW-
je41) zijn al vele maanden lang ak-
tief voor hun eis. al hebben ze er
nu blijkbaar meer geld en tijd voor
over .• Want vroeger voerden ze met
spuitbussen eén 4!og~ uit op
gevels, parkings en terrasvloeren.
Nu Zijn dus ~~ek!euJUge affiches
aan de orde .• Toch blijft ek6-mini9
ter A. V~ckx nog veel invloed aan
- .in - de grond te hebben, want zijn
anti-~menta1iteit is in de wetge-
ving"nog steeds van kracht.

•
Is er dan geen dood na het leven?

•
CamKtlo TO~e4 - de residentie -
zoekt een nieuwe direkteur .• De (fi-
guurlijk) oude heeft on.Ul.ag genomen
• Volgens de motivering wilde hij
niet langer meer ook nog op Torres
,",nen. Dat blijkt een v~w~e voor
een residentiedirekteurschap .• Er
loopt bijgevolg een vakatuAe voor
deze vakante betrekking rond. ~ Ui-
teraard zijn daar een aantal voo~-
u.tUlItdenaan verbonden •• Een ~en-
aaAdigheid daarin is dat de sollici-
tant tussen de Z9 en 3& jaaA moet
zijn, niet jong~ en niet oud~ dus.
• Nu is b.i..jvooltbee!d de TOrreSa44i6-
t~ van de vroegere direkteur, die
volgens Torresbewoners best kompe-
t~ blijkt te zijn, net 39 •• Is
dat niet jamm~? • Is dat niet toe-
val.U.g1

•
Als dat zo doorgaat, moeten we een
pau4~JLiek gaan invoeren in deze
kolommen .• Toen de paus onlangs
TUAkije bezocht, kregen een groot
aantal 4tu~en enkele 4nippVtd.agen
Niet om de kerkvader langs de wegen
toe te jlLic.hen .• De Turkse overheid
stond hen een verplicht bezoek aan
de gevangeni6 toe. omdat men voor
betog~en vreesde .• De H. Vader,
anders bekommerd om de men4~e~
heeft zich over deze maatregel niet4
laten ontvallen.

•
Binnenkort gaat stud~envo~zienin-
gen nog meer ~oned zien ontval-
ten.• W~ 804man4, van de Sociale
Dienst e~ de man achter de kJLitiek
op het lwicLi.g b~zen4td4d ver-
huist naar ~4d. _ Niet naar de
VUB.• ~ek~ is blijkbaar zozeer
0111 de o~ ge4lagen met Bosmans '
buerzendossier, dat de eerste de.
laatste een buroke heeft gegeven op
het ~teJLie van Na.U.ona!e Opvoe-
cWtg •• Is dat nu pItOmotie of deg~-
dI1ü.e1

•

I~ FORFAIT ~ I
In dsae tijd van economische crisis past het te bespa2'lm. DIJ sociale
aeksrheid Im dus ook ds gellondhlJidsaol'(/ va1.1.1mals e.rstlm ondsr het
bijl. Maar iedsre be1.angtmgrOep springt in ds bres om ds eiglm buikrillm
ilO winig TTKJgeUjkte TTKJetlmtoehalen, ds eiglJ1l buik Ilwed TTKJglJ1.ijkte
1.at1J1l toenemen, NilJ1Tlfl1'ldb.spaart grao.g, aeksr niet aij met: elm WIJds buik.
Uiteindslijk aal dB zwakste groep gek8nd als ds kleine man ofte Jan mIJt
ds pet het gelag betallm. Als je ""el geld hebt kan het je irrrnIJrs niets
verdormtlm of elJ1lautOUlJgvignst nu vijf-of tilmduiamd frank kost. Dat het
andsrsom kan verbaast ons, temeer uanneer ds sterke groep of beter dB
potlJ1ltielJ1. sterks groep ulf het voorstel doet om in te rillmlm. ~k alJ1l
doktIJr kan aich tevredlm ete1.1.1J1Imet: elm bescheiden maandloon. Dat IJS
daannee nog beter souden veraol'(/d IJOrdsn, doet a1.1.edeuren dicht. En toch,
het kan •.• mIJt forfaitaire gBnlJeskunde. Hier elm verslag van elm gesprek
dat IJS hat:Jdsn met tuee laatstajaarsetudsntlJ1l glmees'kunde die deel uitma-
kim van FORFAIT.

FORFAIT

De werkgroep Forfait, ondertussen
de Vlaamse Vereniging voor
Forfaitaire Geneeskunde, bestaat
uit een groep mensen die als arts
tegen een vast maandloon willen
werken i.p.v. betaald te worden
per prestatie. Binnen dit systeem
van werken kunnen patiënten met
inachtname van een maximum aan-
tal zich bij een dokter gratis
laten verzorgen. In ruil voor de
omschreven verantwoordelijkheid
van de groep patiënten die hij
integraal verzorgt krijgt de arts
zijn maandloon. Het uiteindelijk
doel van forfaitaire geneeskunde
is de verbetering van de kwali-
teit van onze gezondheidszorg.

2 HINDERPALEN

Vooreerst wil de groep forfai-
taire geneeskunde mogelijk maken
want momenteel staan er nog twee
moeilijkheden het forfaitair wer-
ken in de weg. De eerste is van
zuive~ministratieve organisa-
toris~~ Klaard en betreft de wet-
telijke bepalingen die niet in
orde zijn. De wet Leburton van
'63 maakt forfaitaire geneeskun-
de mogelijk maar het beheerskomi-
tee van het RIZIV dat de modali-
teiten, de reglementen en afspra-
ken in dat verband opstelde.
plaatste een domper op elk moge-
lijk functioneren. In hun formu-
lering staat o.a. dat de forfai-

taire vergoeding of het maandloon
van de arts berekend wordt op de
prestaties geleverd tijdens de
laarste drie jaren. Beginnende
artsen vallen er dus gewoon bui-
ten. Anderzijds werden de consul-
taties. het belangrijkste werk
van de arts, van elke forfaitaire
regeling uitgesloten. Bovendien
zouden gevestigde artsen die in
elkaars buurt wonen door hun be-
zwaren te opperen een jonge arts
kunnen verbieden forfaitair te
werken. Het eerste doel van de
Vereniging voor Forfaitaire Ge-
neeskunde is die drie maatregelen
te laten intrekken en te vervan-
gen door maatregelen die een ef-
fectieve werking mogelijk maken.
Een tweede probleem is de menta-
liteit die moet wijzigen. Er ligt
een grote kloof tussen de mensen
die forfaitaire geneeskunde wil-
len mogelijk maken en de klas-
sieke geneeskunde. De prestatie-
geneeskunde die we vandaag kennen
is gericht op een kapitalistisch
model : geneeskunde als rendabel
te maken bedrijf. Hoe meer pres-
taties, hoe meer kapitaal. De
arts wordt onder druk gezet en
verplicht prestaties te leveren

ook al vermindert hierdoor de kwa-
liteit van zijn werk. Forfaitaire
geneeskunde is niet los te zien van
een bepaald soort sociaal stelsel.
Forfaitaire geneeskunde wil de arts
losweken uit zijn individuele posi-
tie en hem integreren in groeps-
praktijken en gezondheidscentra
waar hij samenwerkt met psycholo-
gen, verpleegsters ... Forfaitaire
geneeskunde streeft uiteindelijk
naar een meer integrale aanpak van
de gezondheidszorg. Omdat er binnen
het huidige systeem een sterke fi-
nanciële druk bestaat kan de arts
niet ingaan op preventief onderzoek
of psychologische begeleiding van
zijn patiënten. Met een forfaitair
systeem kan men meer tijd vrijmaken
voor dergelijke dingen.

VERANDEREN VAN DOKTER Of

DOORVERWEZEN WORDEN

r
Het kan voor etlipatiënt enorm hin-
derlijk zijn wanneer hij verplicht
wordt steeds bij dezelfde huisarts
te moeten blijven. Anderzijds is
het voor een dokter erg hinderlijk
wanneer een p~nt van de ene arts
naar de ander: . !rhuist. Daarom
moet de patiënt bij een dokter naar'
keuze een contract afsluiten waar-
mee hij er zich toe verbindt om ge-
durende een aantal jaren op raad·
pleging bij deze dokter te gaan. De
dokter verplicht er zich op zijn
beurt toe een uitgebreid dossier
over de patiënt bij te houden en
voldoende controle op de patiënt
uit te oefenen.

Wanneer een patiënt om een wel be-
paalde reden er tegen opziet om met
een bepaald probleem bij zijn huis-
dokter te gaan dan is het hem toe-
gestaan een andere arts te raadple-
gen. Hier zou dan wel een minimum
aan remgeld in voege treden. Het is
de patiënt evenwel niet toegestaan
van de ene dokter naar de andere te
gaan pendelen. Het contract moet om
de zoveel maanden of jaren her-
nieuwd worden. Wanneer een patiënt
besluit zich bij een andere arts in
te SChrijven mag hij zijn dossier
opvragen en dit overmaken aan zijn
nieuwe huisdokter. Omdat het tot
nog toe onmogelijk is dit inschrij-
vingssysteem bij specialisten in te
voeren strekt forfaitaire genees-
kunde zich alleen uit op het vlak
van de eerstelijnszorg. Een ander
problematisch punt inzake specia-
listen is de doorverwijzing van de
patiënt. Vandaag zal de huisarts
niet zo vlug doorverwijzen naar een
specialist omdat hij zolang hij de
patiënt zelf behandelt er financi-
eel voordeel bij heeft. Het risico
bestaat dat wanneer de huisarts per
patiënt betaald wordt, hij vlugger
zal doorverwijzen. Daarom is het
belangrijk de artsen te kunnen con-
troleren. Dit kan gebeuren aan de
hand van statistieken van doorver-
wijzingen. Wanneer een dokter over
of onder een bepaald gemiddelde
komt kan er een onderzoek ingesteld
worden. Hierover wordt binnen de
vereniging nog gediscussieerd.

5

MEER PILLEN, MEER BEZOEKEN?

Men gelooft er niet in dat forfai-
taire geneeskunde tot een explosie
van consultaties zal leiden. Voor-
eerst wil men de mensen immers
zelfstandig leren zijn. Vandaag
loopt men in al zijn onwetendheid
dikwijls om een kleinigheid naar de
dokter. Dit omdat men niet weet of
iets ernstig is of niet. Anderzijds
lopen de mensen niet voor hun ple-
zier naar de dokter. Heer dokters-
bezoeken hoeven niet noodzakelijk
negatief te zijn, zo wordt de arts
in de gelegenheid gesteld zijn pa-
tiënten ook in gezonde toestand te
zien wat erg belangrijk kan zijn.
Dat geeft de mogelijkheid een vol-
led!g rapport bij te houden.

GEEN TERUGBETALING MEER

De terugbetaling valt helemaal weg.
De patiënten moeten niets betalen
vermits de dokter door een kontro-
lerend koepelorgaan betaald wordt.
De mutualiteiten verliezen hierdoor
een heel stuk van hun huidige wer-
king, die momenteel over drie vel-
den verspreid ligt. Vooreerst zijn
ze een soort verzekeringsorganisme
die terugbetaling doet van medica-
menten en consultaties. Ten tweede
zijn ze zorgenverstrekkers en heb-
ben zij dokters in dienst. Ten
slotte zijn ze ook de verdedigers
van de belangen van de patiënt. De
eerste functie zou totaal wegval1e~
Dit biedt het voordeel dat de fi-
nanciële regeling van de consulta-
tie voortaan niet meer werk zal
vragen dan de consultatie zelf. De
mutualiteiten zullen binnen het
forfaitair stelsel een sterke con-
trolerende functie frijgen op
RIZIV en RMZ, iets waar de patiënt
~een inzicht in heeft.

DOKTER: STAATSAMBTENAAR?

Dit zou een mogelijkheid zijn. Haar
dit schept het probleem van de be-
noemingspo1itiek. Als je de benoe-
mingen laat afhangen van de staat
riskeer je dat je een verzuiling
krijgt in gans het systeem. Daarom
was het de bedoeling dat de aan-
vraag om ergens zijn forfaitaire
praktijk uit te voeren van indivi-
duen of groepen zou uitgaan en zich
zou richten naar een regionale su-
pervi sor , een soort OO!W die de
uitbetalingen zou regelen. Hierover
wordt echter nog verder gediscussi-
eerd. Wat men ten alle prijze wil
vermijden is een verzuiling van de
eerstelijnszorg.

In Engeland werkt men reeds geruime
tijd met een soort forfaitaire ge-
neeskunde. De arts wordt hier door
de staat in loondienst opgenomen
en betaald. Dit heeft het voordeel
dat er een betere spreiding is van
de artsen vermits een arts meer
wordt betaald als hij zich vestigt
in een onderbezette streek. Het
grote nadeel is dat er twee syste-
naast elkaar bestaan. De arts kan
ên in loondienst werken ên privê
De privêpraktijk is natuurlijk
duurder. De patiënt redeneert hier
dikwijls als volgt: "wil ik goed
verzorgd worden dan moet ik naar de
dure dokter, kan ik het niet beta-
len dan moet ik naar de staatsdok-
ter."
Binnen het forfaitaire systeem zou
een dokter geen privêpraktijk naast
zijn forfaitaire praktijk mogen
hebben. 'A 6v~vo~: p.
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OPEN KONFRONTATIE MET

ARTSENKAMER

Oe vereniging is niet erg gelukkig
met de houding van de artsenkamers.
die een zuiver corporatistische in-
stelling zijn. en die niets anders
willen dan de bekomen privileges te
behouden en zelf uit te breiden. De
vereniging voor forfaitaire genees-
kunde zet zich scherp af tegenover
deze corporatistische tendens en
stelt zich in de schoenen van de
patiënt. Ze gaat er van uit dat
veranderingen voor het welzijn van
de patiënt moeten gebeuren. Daarom
verlangt ze controlemogelijkheden
op het werk van de dokter. Dit zijn
elementen die niet passen in de
mentaliteit van de traditionele
artsenvereniging. Het zal tot een
harde confrontatie komen. Gehoopt
wordt dat men uiteindelijk toch met
twee systemen zal kunnen werken.
forfaitaire naast traditionele ge-
neeskunde en dat de mensen zullen
inzien dat met forfaitaire genees-
kunde de kwaliteit verbetert. In
een groepspraktijk zal het immers
makkelijker zijn een dokter te be-
reiken dan bij een solo-arts. Een
arts met vooraf bepaald maximum
aantal patiënten zal de mensen be-
ter kunnen volgen. Bovendien hoopt
men dat ook de artsen de forfaitai-
re geneeskunde als een interessante
wijze van geneeskunde·beoefenen
zullen gaan zien en dat hun aantal
langzaam maar zeker zal groeien.

ALS EEN PADDESTOEL

UIT DE GROND

Oe groep FORFAIT bestaat niet zo
lang maar heeft een ganse voorge-
schiedenis achter de rug. Oe ganse
zaak ging aan het rollen met de
sector gezondheidszorg van Wereld-
scholen. Binnen deze sector wou men
gewoon informatie uitwisselen maar
omdat de meeste mensen na verloop
van tijd een leemte aanvoelden.
werd besloten een congres over ge-
zondheidszorg in Antwerpen te orga-
nizeren. Uit het weekend in Antwer-
pen is een groep gegroeid die een
studie wou maken van hoe de gezond-
heidszorg in mekaar zit. Omdat er
hiermee niet genoeg bereikt werd.
besloot men êên concreet projekt
uit te werken liever dan nog langer
te discussiëren over de manier
waarop men tot een betere gezond-
heidszorg zou kunnen komen. Het
projekt werd dan forfaitaire ge-
neeskunde.
Vandaag heeft de groep over het
ganse Vlaamse land contactpunten.
De kernen zijn Gent. Antwerpen. Ie-
per. Herelbeke. Brussel. Genk. Die-
penbeek. Alken en binnenkort Hout-
halen. In het wijkgezondheidscen-
trum De Sleep in Gent is er een
werkgroep gezondheidsvoorlichting
die een tachtigtal artsen bundelt
die bereid zijn forfaitair te gaan
werken.
Anderzijds dient wel gezegd dat de
Vereniging voor Forfaitaire Genees-
kunde vrij homogeen is en vooral b~
staat uit dokters. Hier wil men ze-
ker van afstappen, temeer daar de
vereniging de dokters onder contro-
le wil stellen van andere groepen
die betrokken zijn in de gezond-
heidszorg - in dat verband denkt
men ook aan de patiënten. Oe oor-
zaak is te zoeken in het feit dat
de groep gegroeid is uit een aantal
artsen die zich binnen prestigege-
neeskunde belemmerd voelden.
Toch wil men de bestaande groep o-
pentrekken en richt men zich naar
mensen die in de gezondheidszorg
staan zoals verpleegsters en buurt-
werkers. Aan deze mensen wordt ge-
vraagd tot een platform toe te tre-
den. In dat opzicht is er ook ge-
start met een reklame-aktie.
Het kontaktadres van FORFAIT is:
Sint-Barbarastraat 32 te 3611 Die-
penbeek.

m.c.

vormen die de kostprijs van de e-
nergie. gewonnen d.m.V. zonnecellen.
benaderen.
Ondanks het feit dat de technologi-
sche kennis beschikbaar is. ondanks
de manuele arbeid beperkt is -alles
kan minder geautomatiseerd worden
en ondanks de reusachtige afzet-
markt. die zich daar reëel in de
ontwikkelingslanden bevindt, ondanks
dit alles blijft de industrie wan-
trouwig staan tegenover deze ont-
wikkeling.

VETO:Boe ~ overleven dB huidige
80nnscellen hst ?

Prof.H.: Op dit ogenblik rekenen we
met een levensduur van on-

geveer 10 jaar. Het betreft hier
siliciumcellen. De ervaring leert
ons dat dit goed mogelijk is. Ver-
schillende ruimteschepen. die be-
richten naar de aarde zenden en al
verschillende jaren -sommigen van
in het begin van de jaren '60- rond
de aarde cirkelen, werken nog steeds
prima. Het is hier dat de zonnecel-
len hun werking reeds bewezen hebben.
Op de aarde zelf dient men natuur-
lijk nog met een aantal andere fak-
toren rekening te houden. Zo zijn er
de erosie. de regen en nog tal van
andere faktoren die vooral in de
landen van West-Europa hun invloed
kunnen doen gelden. Er kunnen na-
tuurlijk ook defekten optreden.
Niettegenstaande deze faktoren kan
men volgens mij toch wel rekenen
met een leeftijdsduur van 20 jaar
en meer.

VETO: Dan ie daal' ook nog hst pro-
bleem van dB oppervlakte. Of

niet?
Prof.~1.: Inderdaad. maar men moet

dat ook relativeren. Als
men uitrekent ~oe groot de bebouwde
oppervlakte is en als men dan uit-
sluitend rekening houdt met de da-
ken van de huizen. de bedrijven e.d.
dan bestaat de mogelijkheid om 25
van de Belgische elektriciteit te
produceren d.m.v. zonne-eJilgie. Bij
windenergie is dat proble~veel
nijpender. denk ik.

Het is in die zin dat-ESAT dan ook
werk levert. Enerzijds wordt er aan
onderzoek gedaan om de kwaliteit
van de cellen te verbeter~~n om
in afzienbare tijd de kon,. ijs te
drukken. Anderzijds is er de toe-
passing van deze cellen in panelen.
demonstratieprojekten zoals de zon-
newagen •... (paragraaf van de redak-
tie) .

WAAR HET SCHOENTJE WRINGT

VETO: Zijn el' financillle problemen
om hst onderzoek. op een dege-

lijke maniel' te doen verlopen ?
Prof.H.: We moeten eerlijk zijn en

toegeven dat de fondsen
die nu ter beschikking staan voldoen
de zijn. Wij krijgen gelden van de
regering. van de EEG en natuurlijk
ook van de universiteit. Het is wel
zo dat de industrie vrij traag re-
ageert op de resultaten van het on-
derzoek. Wij proberen het onderzoek
zo te richten dat wij in de kortst
mogelijke tijd de zonnecellen zo
goedkoop mogelijk op de markt kun-
nen brengen. Dit is reeds het ge-
val voor de ontwikkelingslanden.
Men gebruikt daar immers energie-

vensschakel - amandel lekkernij 7.
reeds - zin - liter 8. verzinsel -
eerste persoon enkelvoud 9. zêêr oud
10. enkelvoud van 3 - soldatenvergo~
ding
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NA DEWINTER KOMT DE ZONNE-ENERGIE

VETO: Ie het niet 80 dat dB indue-
trie een beetje bang ie voor

dergelijke initiatieven? Men heeft
~cre veel geld gestoken in de
kernenergie. Die aaak moet rendB~n.

Prof.H.: Inderdaad. In zekere zin
is dat wel zo. Het is.dui-

delijk dat de financiële middelen
die ter beschikking-stonden(nog
altijd staan) van de kernenergie.
veel groter waren dan die vooröê
ontwikkeling van de zonne-energie.
Dat moet ongeveer 1 - 2% zijn van
het bedrag dat aan de kernenergie
is besteed. tien kan dat betreuren.
Een feit is dat de kerncentrales er
zijn en gebruikt moeten worden. Het
zou onverantwoord zijn om dit niet
te doen. vermits men er miljarden
heeft ingestoken. Trouwens. ik denk
niet dat wij. met onze zonne-energie
de leemte zouden kunnen opvullen die
zou ontstaan bij het verdwijnen van
de kerncentrales.
Wel is het zo dat door de energie-
krisis het onderzoek in versneld
tempo is doorgevoerd. ~len verlangt
van ons dan ook dat binnen 10-20
jaar het onderzoek zo ver staat.
dat de kostprijs van de zonnecellen
tot op een redelijk niveau is ge-
bracht. Op dit ogenblik zijn de
fondsen dus voldoende. maar of dit
zo zal blijven is zeer de vraag.

VETO: Wordt er ook gBlJ6rkt aan an-
dere projekten?

Prof.H.: Een van de grote toepas-
singen op dit ogenblik is

de irrigatie. Het is namelijk zo
dat honderden miljoenen mensen le-
ven in zeer droge gebieden die qua
landbouw grosso modo ongeschikt zijn
om de eenvoudige reden dat er te
weinig water voorhanden is. Er is
wel water aanwezig. maar dat zit
20 !30 meter onder de grond. Het
probleem bestaat er dus in dat water
op de een of de andere manier boven
te halen om zo de landbouwvelden te
bevloeien. Oe oplossing ligt voor
rle hand: irrigatie. Hiervoor heeft
men echter waterpompen nodig. De
idee bestaat er dan in om de elektri
citeit te leveren d.m.v. de zonne-
cellen. De kostprijs van de andere
energiebronnen (dieselgroepen n.v.d.
r.) ligt er even hoog vermits de
vervoerafstanden er veel groter Zijn
en er veel meer personeel vereist is
Bijgevolg zou het gebruik van zonne-
cellen hier wel kompetetief zijn.
Nu. hoe werkt zo'n waterpomp? De
zonnecellen vangen de zonnestralen
op. Hieruit vloeit de elektriciteit
voort die een elektrische molen in
gang zet. Deze molen zorgt er op
haar beurt voor dat de waterpomp

veJtvolg: p.l

ZONNEWAGEN

Eên van de toepassingen is het de-
monstratieprojekt dat de naam
"zonnewagen" heeft meegekregen. Het
is geen wagen met een zon erop.
zelfs geen wagen met zonnecellen op
het dak ervan. Het is niets anders
dan een elektrische wagen.(die al
langer bestaan.n.v.d.r.). die haar
elektriciteit in dank afneemt van
een generator en dit bij voorkeur
's nachts om de doodeenvoudige re-
den dat het nachttarief lager ligt
dan het dagtarief. De generator
ontvangt eraan elektriciteit van de
zonnepanelen. bestaande uit zonne-
cellen van silicium. De zonnecellen
leveren het kontakt met onze enige.
echte zon. Zo eenvoudig gaat dat in
zijn werking. De wagen zou zeer ge-
schikt zijn voor een aktieradius van
maximum 100 km waarna de batterijen
van de wagen opnieuw moeten opgela-
den worden. De zonnewagen zou dan
ook vooral geschikt zijn voor korte
afstanden. bijvoorbeeld voor mensen
die elke dag met de wagen naar hun
werk rijden. Het dak van de garage
zou volstaan om panelen te plaatsen
die 's nachts de wagen opladen. Aan
de fabriek. de bureau enz. zou men
boven de parking ook zonnepanelen
kunnen plaatsen vermits de wagen
gedurende de werktijd onaangeroerd
blijft. Het grote probleem is nog
altijd de kostprijs. Deze bedraagt
per kilowattuur (~ 20 tot 30 F.
Dit isin verhoud'''n tot de andere.
voor de hand liggèhoe energievormen
tien maal duurder.
Hetzelfde principe zou ook bijvoor-

'beeld toegepast kunnen worden voor
de stadsautobussen. Die zouden ook
's nachts kunnen ~,laden worden
om de hele dag te'-.,,,,,inenfunktione-
ren.

TECHNISCHE KANT VAN DE ZAAK

VETO: "In S.lgill regent hst t. veel",
geldt dit als argument tegen dB
Bonns-energie?

Prof.t1.: Eerst en vooral ligt het
in onze bedoeling alterna-

tieven te vinden voor de ontwikke-
lingslanden. Over 't algemeen
schijnt de zon daar dagelijks en
zeer intensief. Dus. in dat geval
slaat het argument nergens op.
Ten tweede moet men die opmerking
relativeren. Laat ons zeggen dat
wij. hier in België. ongeveer SOS
van de zonne-energie van de meest
zonrijke gebieden op aarde ontvan-
gen. Dit is toch duidelijk geen
dramatische toestand. Hen dient
daarentegen wel rekening te houden
met de seizoenen. Vermits men de
zon vooral in de zomerperiode te
zien krijgt, gaat men moeten stoke-
ren.

KRUISWOORD

HORIZONTAAL
1. hoefdier dat in december aan de
orde is - progressieve drankgelegen-
heid 2. bijbelse bergbeklimmer -
streek tussen onderlijf en bovenbeen
3. Bruto Nationaal Produkt - fuif -
wedstrijdbeker 4. lucht innemen - te
weten 5. vernieuwingen 6. gram - li~
woord - Amerikaanse stad 7. snel op-
lope - oosterlengte 8. hoorzintuig -
in orde - universitaire dienst 9.
met zon - voornaam Oegandees dikta-
tor 10. Vlaamse socialistische par-
tij - babypoeder - jaar

VERTIKAAL
1. blokkade - zuiderbreedte 2. slec~
te daad - moment 3. ratelpopulieren
- lichaam zonder armen. benen en
hoofd 4. Frans lidwoord - up to date
5. uiterste voor- en achterdeel van
schip 6. kalium - scheikundige le-



haar beurt voor dat de waterpomp
werkt. .
Dan is er nog een karavan die op de-
zelfde manier zal voorzien worden
van elektrische stroom als de zonne-
wagen. Vooral in de zuidelijke lan-
den is er nog geen elektrische voor-
ziening op de campings. Het zou dan
een koud kunstje zijn om de campings
uit te rusten met zonnepanelen om
zo. gekombineerd met traditionele
batterijen. elektriciteit te leve-
ren.
Dit zijn echter allemaal demons tra-
tieprojekten. Daartegenover staan de
plannen voor een projekt om de elek-
trische voorziening van een zieken-
huis. ergens in de ontwikkelingslan-
dên te leveren. Ik denk dan aan de
verlichting. de refrigerators voor
de medikamenten •...
In Europa zou men op dergelijke
schaal nooit kunnen werken. vanwege
de kosten. Men zou wel van zonnecel-
len gebruik kunnen maken voor de
werking van overwegen. praatpalen.
lichtbakens op sommige vliegvelden.
op booreilanden. enz. Dit zijn al-
lemaal systemen die konstant elek-
triciteit nodig hebben en waarvan
de werking onder geen enkele voor-
waarde mag onderbroken worden. Daar-
bij komt nog dat bijvoorbeeld boor-
eilanden moeilijk te bereiken zijn
door een gewoon net dat we nu ken-
nen.

VETO: Toekomstmuziek?
Prof.~1.: Alles hangt af van de ver-

dere ontwikkeling in de
oliesektor. Wat zal er bijvoorbeeld
verder in Iran gebeuren? Wordt de
oliekraan verder dichtgedraaid? Zul-
len de prijzen verder stijgen? Dat
zijn allemaal vragen die het verder
verloop van het onderzoek zeker zul-
len beinvloeden. Als er nieuwe olie-
voorraden aangeboord zullen worden.
zal de ontwikkeling van de zonne-e-
nergie natuurlijk afgeremd worden.
Het grootste probleem is eigenlijk
de TIJD. Men dient er zich reken-
schap van te geven dat het onderzoek
rond de zonne-energie slechts goed
op gang is gekomen rond 1975. na het
begin van de krisis van '73. Het
zal pas in de jaren '80 zijn. dat de
door ons geproduceerde energie in
feite rendabel zal zijn. De kern-
energie daarentegen is voortgespro-
ten-uit-de·militaire onderzoeken van

~~---~n~a~~de~tweedewereldoorlog. Toch was
het pas in de zeventiger jaren dat
de eerste kerncentrales serieus be-
gonnen te draaien.
Ik ben er echter van overtuigd dat
de zonne-enerfie in de toekomst
-in het begin van de volgende eeuw-
een niet verwaarloosbaar deel van
onze energie zal leveren. Vooral
voor de ontwikkelingslanden zal dit
percentage vrij hoog liggen om de
doodeenvoudige reden dat de andere
energievormen er minder bruikbaar
zijn vanwege de grote afstanden. het
gebrek aan infrastruktuur en de ver-
spreiding der bevolking (uitgezon-
derd de steden. n.v.d.r.). Het is
zeer belangrijk dat wij deze mensen
een alternatief bieden. Want. indien
blijkt dat binnen 20 jaar het Westen
alle grondstoffen heeft opgebruikt
en er niets meer overschiet om die
landen verder te ontwikkelen. dan
zullen de haatgevoelens en de ge-
voelens van wantrouwen die er nu al
heersen ten overstaan van het Westen
niet i) geringe mate gaan verslechte
ren. Het is dan ook broodnodig dat
wij een aantal alternatieven bieden.
De kernenergie is omwille van de
daarnet vermelde redenen geen oplos-
sing. Voor Europa en Amerika liggen
de zaken wel enigszins anders.

VETO: Is het dan flsn utopie om al-
leen gebruik te ~llsn maken

van de al ternatievB snergiën?
Prof.M.: De alternatieve energiën

-hierbij vernoem ik de
zonne-energie, windenergie. getij-
denenergie en de geothermische ener~
gie- kunnen slechts een bijdrage
leveren voor de oplossing van het
energieprobleem. Tenzij natuurlijk
een grote uitvinding gedaan wordt
-bijvoorbeeld een batterij met een
klein volume die goedkoop is en die
voor gans de winter energie zou
kunnen opslaan-. dat zou een grote
stap in de goede richting zijn.

Dus. heren studenten en aanverwante
personen. sla uw hoofd tegen de
muur en breng de oplossing van het
energieprobleem zo snel mogelijk
naar de dichts nabijgelegen rijks-
wachtpost.

d.v.

BOEKENREK

Renée van Mechelen: "UIT EIGEN BEWE-
GING - balans van de vrouwenbeweging
in Vlaanderen 1970-1980". 1979. Kri-
tak Leuven. 184 P. 295 fr

Het boek is een poging om de vrou-
wenbeweging historisch en inhoude-
lijk te evalueren. Je mag het boek
echter niet de historisch-onderzoek-
methode te lijf gaan. want de auteur
zegt zelf dat het om een moeizaam
speurwerk ging naar bronnen en dat
de gegevens - door haar eigen enga-
gement in de beweging - noodzakelij-
kerwijze wel wat gekleurd is.
Toch is het een waardevolle poging
om de Vlaamse vrouwenbeweging orde-
lijk op een rijtje te zetten (al was
het alleen maar om wijs te worden
uit de lijst van groepen. die trou-
wens achterin het boek worden opge-
nomen) .
Het boek gaat kronologisch te werk
en samen met elke periode valt er
een bepaald thema of een strekking
te ontleden. 1970-1980 is een wat
misleidende ondertitel. want de eer-
ste datum is 1864 met een overzicht
van de vrouwenbeweging in verschil-
lende (Westerse) landen. of beter:
de emancipatiegolf. die wat België
betreft als "zacht" wordt omschre-
ven. De jaren 1948 - '70 (en de ja-
ren '60 zitten er natuurlijk voor
iets tussen) vormen de aanloop voor
de storm. die in '70-'71 ingezet
wordt met de Dolle Mina's en PAG
(Pluralistische Aktie Groep) met de
straat-strijdbaarheid. waar links
aanvankelijk niet veel van moet heb-
ben. Gaat de vrouwenbeweging er in
de eerste helft van de jaren '70 o-
penlijk tegenaan. met brede aandacht

voor het maatschappelijk kader. het
Jaar van de Vrouw (1975)"officiali-
seert" de vrouwenproblematiek en
(oorzaak of gevolg?) van de straat
verschuift de vrouwenbeweging tussen
de muren in Vrouwenhuizen. diskus~e-
groepen. vormingskursussen. vrouwen-
kafees, en wordt het aksent naar de
kleinschaligheid verlegd. Dat bete-
kent echter niet dat de vrouwenbewe-
ging aan 't uitslijten is. want de
auteur kijkt vol strijdlust naar de
jaren '80.
Een uitvoerige bibliografie met boe-
ken. brochur.es. themanummers en ver-
handelingen besluit dit zeer ver-
zorgd en qua lay-out en illustraties
knap boek dat. zoals BPA opmerkt.
"een ietwat demokratischer prijsje"
had mogen meekrijgen.
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Amnesty International. "CHILDREN".
1979. A.I. Publications. 30 p.
De Vlaamse sektie van A.I. heeft.
n.a.v. het internationale Jaar van
het Kind, een rapport samengesteld.
over kinderen (voorlopig slechts in
het Engels beschikbaar). Het geeft
details over de gevallen van 35 kin-
deren in 21 landen die gearresteerd,
opgesloten, gefolterd. gescheiden
van hun ouders of vermoord werden om
wille van politieke, raciale of reli·
gieuze vervolging door regeringen.
"Het is één van de meest gruwelijke
rapporten die we reeds gepubliceerd
hebben", aldus A.I. en het onderzoek
van A.I. gééft aanleiding tot onrust
over de mate waarop zulke wreedheid
op kinderen toegepast wordt.
Het rapport is verkrijgbaar bij:

A.I. Vlaanderen
Blijde Inkomststr.98
3000 Leuven
016/22.76.32

, _'.. BLUE NOTE BI~~EEN HEILIGE

Een week of wat geleden is het ge-
beurd. Op een vrijdagnacht toen ik
bibber~ van de kou de sleutel in
het sll:r-.;totterde.Tastend naar
1uci fers· om de TL -but zen te doen
ontvlammen merkte ik al dat er iets
'was' op dat kot van me. In het
donker hoorde ik zuchten, een
krachtterm, een vermanende stem ...
Het licht flakkerde op & bij het
open raam zag ik twee benen in een
blinkende pofbroek, het achterwerk
stond er als twee blozende wangen
in gespannen. sissend ontsnapte een
zucht, de gebukte figuur richtte
zich op en trok met zijn laatste
krachten een oudje over m'n venster·
bank.
Het .beeld kwam me bekend voor,
waarvan kende ik ze, die parodie op
Laure 1 & Hardy, ik zei :"Goede a-
vond, sullen, weest welkom, hadden
jullie niet kunnen aankloppen? De
deur is dUr." De oude van dagen
sloeg walmend zijn kleren af en
mompelde :"Dat is tegen de traditie
jongen, wij moêten ergens anders
een ingang vinden. Jij hebt geluk
dat je raam openstond, zoniet kon
je ernaar fluiten." (Ernaar flui-
ten? Waar naar? ) De zwarte man in
pofbroek begreep m'n verwarring en
hij verklaarde : "Wij zijn de goede
Sint en Zwarte Piet. en omdat ze
hier op jouw Pauscollege de schou-
wen aan het restaureren zijn moeten
wij langs de ramen binnenkruipen.
.Tussen haakjes, let maar niet te
veel op wat de ouwe zegt, hij is
wat kinds aan het worden."
Inderdaad. de brave zestigplusser
kwijlde een beetje en hij sloeg
voortdurend naar ingebeelde Spaanse
vliegen.
Vragend keek ik van de één naar de
ander, het traumatiserende sinter-
klaasbeeld grifte zich in m'n hart,
ik zocht Dylan's woorden van "For-
ever Young" maar de tekst ontsnapte
me en met verstikte stem bood ik ze
een pint aan, we raakten aan de
klets, Piet en ik, want de Sint was
al in slaap gevallen.
Zwarte Piet ontpopte zich als in-
teressante en vlotte prater. in zijn
jeugd was hij immers bij de JezuT-
ten geweest en later had hij theo-

logie gedaan aan de KUL. De laatste
twee jaren echter had ie er Pol &
Soc. bijgedaan~at Piet er soms
wa t rode praa t .'••.2s1oeg.

Piet troK een vies gezicht en begon
weer :"Kun je je voorstellen wat dat
betekent, met zo'n knar over de da-
ken rijen. dat gaat je niet in je
kouwe kleren zitten. Vorige nacht
kwamen we bij een huis, daar was een
gezin met één kind, het dak was met
groene zeep ingesmeerd om de ooie-
vaar weg te houden.

De Zwarte Pieten hadden zich bij-
voorbeeld onder zijn leiding geor-
ganiseerd onder de P.N. (Potestas
Nigra). als een soort syndikaat te-
gen hun patroon. de Sint. Men was
reeds aan een opvolger voor de be-
jaarde man aan het denken en zelfs
waren er enkele ruzies in het ver-
borgene geweest.
Ik vroeg de zwarte oproerkraaier of
dat niet heel erg geleek op hetdap-
pere Romeinse leger dat haar half-
seniele Galba ook verscheurde. Piet
wimpelde dat echter vlot af e
fluisterde vertrouwelijk :"Geef de
jeugd ook een kans kameraad, de ge-
neratie van deze Sint heeft afge-
daan, de wereld is te ver gevorderd,
hoe wil je dat wij het nog recht-
vaardigen dat de derde wereld niets
krijgt van ons?? We kunnen toch niet
blijven beweren dat we maar tot tweE
kunnen tellen, of dat ze daar geen.
worteltjes hebben voor onze ezel??"
De Sint bromde in zijn slaap en zak-
te nog wat dieper in zijn stoel, z'n
hoofd leunde scheefweg tegen een
cursus wijsbegeerte. De mijter
stortte neer en sloeg een stofwolk
uit de Geschiedenisblaadjes.
De walm breidde zich uit als een
paddestoel en bereikte Sint's snip-
verkouden reukorgaan. Rimpels als
ravijnen vertrokken zich en bibbe-
rend wiekten zijn neusvleugeltjes.
Piet stak twee vingers tot diep in
de neusgaten en de Sint zoog met
flodderende lippen naar nieuwe
lucht, de niesbui was overgetrokken.

Ik begrijp nog niet hoe we daar
overgesukkeld zijn. En dan die re-
klame. Verdorie we zijn door enkele
firma's aangesproken voor affiche's
met onze ouwe en hün rommel. ~Iira-
kels, je moest eens zien wat dat
geeft om onze goede Sint aan het
glimlachen te krijgen. Maar het erg-
ste zijn de warenhuisbezoeken. Wij,
de P.N., vatten dat commercieel op,
je moet daar geld uit slaan zeggen
wij; en probeer dAt die kwijler
maar eens wijs te maken.
Hij wil ook geen electronisch mate-
riaal kopen, gelukkig dat de Potes-
tas Nigra dat in het geniep doet.
Weet je dat het indertijd een half
jaar actie vergde om die vent over
te halen ook revolvers en tweelopen
te fabriceren! Gelukkig zag hij op
tijd in dat die dingen de deur uit
vliêgen."
De Sint sloeg de ogen open en begon'
aan zijn baard te sabbelen. Hij
glimlachte me toe en ik nam m'n gi-
taar om voor hem een liedje te zin-
gen. Zoals vijftien jaar geleden.
De heilige kon me echter niet meer
thuisbrengen, net zoals ik hêm
eerst niet herkende. Het was te
lang geleden tussen ons, ik wilde
hem waarschuwen voor eventuele sta-
kingen, dat is 'in' tegenwoordig,
men profiteert er graag van, maar
ik vertelde niets, ik zong mijn
lied. speelde mijn rol en deed ze
uitgeleide naar de deur, dat is
minder gevaarlijk dan geveltoerisme.

j.a.
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LEEN EEN EI...
Omelet Roquefort (3 a 4 personen)
150 gr. Roquefort
25 gr boter
1 eetlepel cognac
1 theelepel paprikapoeder
4 eetlepels room
6 eieren
1 theelepel versgemalen peper
boter
Druk de Roquefort met een vork fijn
of wrijf de kaas door een zeef.

ng er de zachtgeroerde boter
door, cognac, paprikapoeder en
room. Splits een ei en klop het
wit stijf. Heng 5 hele eieren en
de losse dooier door de kaasmassa,
voeg versgemalen peper aan toe en
schep er als laatste luchtig het
stijfgeklopte eiwit door. Laat bo-
ter heet worden in een koekepan en
schep de helft van het eimengsel
erin. Sla de omelet dubbel als de
onderzijde vast geworden is. De
binnenkant moet nog ietwat vochtig
blijven.
Als je het wat feestelijk wil ma-
ken, serveer je er een Iichte frui-
tige jonge rode wijn bij, bv. een
Beaujolais.

1 theelepel (Engelse) mosterd
boter
brood of toasten

) RI
I
I

l~ .-

P
Rooster (of grill) het brood of de
toasten, snij in stukjes en bebo-
ter. Leg ze in een overschotel.
Laat het bier samen met de mosterd
licht inkoken. Voeg er de kaas, in
stukjes gesneden, aan toe en laat
de kaas erin oplossen, al roerend
met een garde of een klopper of
hoe noem je nou zo'n ding? Cayen-
nepeper aan toevoegen.
Als de kaas volledig opgelost is,
de kom van het vuur nemen en 30 fr
boter toevoegen. Dit mengsel a Is-
dan over de toasts gieten en in
een zeer hete over of onder de
grill laten bruinen.
Tenslotte serveren, nietwaar.

kokkie

WELSH RARE BIT
225 gr Gloucester- of Chesterkaas
cayennepeper
2 flesjes trappist of ander bruin
bier

KRAFTWERK AUTOBAHN 11

Per~itzondering'voor de verandering
als afwisseling bedoeld: een niet
recente elpee, en dan nog wel een
verzameldubbelaar. Gewoon omdat-ie
uitstekend is, of wat dacht je? (Er
liggen er trouwens nog zo een stuk
of wat te wachten).
(rafwer·kbestaat al sinds mensenheu-
ge,nis, en uit het genie van Ralf
Hutter en Florian Schneider ontston-
den al heel wat knappe elektronische
(pseudo-) avant-garde of dito rock
(en jammer genoeg ook disko-) elpees
De komposfties zijn overwegend in-
strumentaal-elektronisch, af en toe
onderbroken door een dwarsfluit of
wat bibberig-kaal gezongen kernzin-
nen. Het veel verbeelding kan je
soms zeggen dat het gaat om no-wave
avant la lettre, zoals op de schit-
terende vierde kant van dit monument
(Stratovarius - Ruckzuck): een strak
gebruik van drums met pSYChedeliSChe
effekten.
Zoals de naam van deze elpee al ver-
eldt, is ook de kompositie UAuto-

bahn" (22'30") erin opgenomen (onno-
dig voor te stellen, neem ik aan?).
Deze volledige kompositie verschilt
wel grondig van de single-melodie.
Vooral de tweede helft boeit, vanwe-
ge de pSYChedeliSChe eksperimenten

met het geluid van voorbij zoevende
wagens, en het pas~erende kal
ritme. \, ~
·Wellenklänge" is een konversatie
tussen akoestische - en basgitaar en
ook "Klingklang" ruimt eksperimen-
'teel .
Het overwegend ek~menteel karak-
ter van deze plaa ~ dt goed gefl-
1ustreerd door de \".[positie (tof
woord, hè) "Von Hirrmel Hoch": een
geknoei met balans als intro. Ver-
volgens wekt de drum een synthesizer
uit zijn slaap, welke aggressief re~
geert op het versnellende drumritme.
Naarmate het drumritme hoger wordt,
krijgt synthesizer 1 versterking van
synthesizer 2 - evolutie tot een ra-
zende dans ... een abrupt einde ...
een dialoog tussen twee gemoedelijk
kakelende synthi ... de apokalypti-
sche dans kervat, ditmaal tot groot
genoegen van beide synthi.
Toch mag je "het eksperimentele"
niet te hoog schatten (geen Steve
Reich of Beaubourg dus): het blijft
eerder in de ironisch eksperimente-
le rock.
1 negatief punt echter: "Kometenme-
lodie 11" valt uit de toon vanwege
het kommercille-melodie-achtige A la
Ivan Gui1 ini.
Verder kan je je geen betere samen-
vatting dromen van het betere werk
van Kraftwerk. Wel degelijk Music
for Brains dus. Hopelijk ook voor
het jouwe: de lage prijs van deze
2-elpee zal je zeker niet afschrik-
ken!

OPLOSSING KRUISWOORD b.h.

REOAKTI E EN IIEOEWERKERS
johan akkermans, bart bongaerts,
bert bruggeman, j. buekens, mark
coolens, an de wit, herman francq,
bart humbeeck, bruno leijnse, jo
libens, marcel meeus, jos mergeay,
dirk mosselmans, an roussel, bene-
dikt sokal, danny vandenbroucke,
bruno van gasse, guido vloemans

SCHEUREN PlAKKEN
Op het ogenblik dat we dit neerpen-
nen is de situatie op z'n minst on-
duidelijk.
Op deze zelfde morgen dat het kor-
rektionele proces tegen de "scheur-
ders" loopt - waar naar verluidt een
flink pak belangstellende zijn -
arriveert op het A.S.R.-kantoor een
schrijven van de Leuvense burge-
meester waarin hij meedeelt dat
"het Stadsbestuur afziet van alle
vervolging in verband met het ver-
nielen van verkiezingsborden en dit
omdat de gevorderde schadevergoe-
ding werd betaald". (Dit geld werd
samengebracht op de ·Scheurders-TO"
van 21 maart dit jaar.)
Haar ondertussen loopt het proces
toch maar tegen dezelfde scheurder~
Bij de brief van het Stadsbestuur
steekt ook een kopie van een brief
gericht aan de advokaat van de stad
waarin dezelfde mededeling wordt
gedaan als aan de A.S.R.
Op last van wie wordt het proces
dan verder gevoerd? Alleen op last
van de prokureur des konings?
We hebben ondertussen vernomen dat
er nog enkele korrektionele zaken
zullen voorkomen van studenten die
geen affiches aftrokken, maar er
wel aan het plakken waren in de
stad. Het betreft VTK-mensen die
affiches rondhingen van de TK-sjan-
tant en mensen die affiches van Ku-
ratief '79 (Kultuurraad) verspreid-
den. Ook die dagvaardigingen komen
van de prokureur des konings.
Waar plakkers de vorige jaren be-
trapt werden, kwamen die er prak-
tisch altijd af met enkel het note-
ren van de identiteitskaart, zonder
verdere gevolgen. Nu blijkt er sys-
tematisch jacht gemaakt te worden
op plakkers .
Dit kan toch niet meer louter het
initiatief meer zijn van de proku-
reur.
Haar het is ook duidelijk dat de
stad opeens de maag blijkt vol te
hebben van plakken. Dat kwam wel
tot uiting bij gesprekken~ A.S.R:
~nsen met burgemeester e'--~litie-
kommissaris in de afgelopen~maanden.
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Wat is echter de reden van de plot-
se plakkersjacht? Er wordt irrmers
niet minder of niet meer geplakt in
de stad dan de voorgaande jaren.
Voor we hierover meer vernemen kan
er voorlopig alleen maar op gewezen
worden dat het uitkijken geblazen
is bij je volgende plaktocht.

VETO
VETO 7
verschijnt op 7 januari
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 9 en 30 januari
(uitzonderlijk 3 weken!) moeten ui-
terlijk op 14 december ingeleverd
worden op de redaktie

8

d.fectl. hon*1bueque.

Wa t is nu gevllllllli.jkvr.f _ AtoomJwp-
pen in ons land gestationeerd of de
talrijke demon6~en ~egen dit
voornemen .• Afgaande op het aantal
Ili.jluu:o.chtVLh en 808-VLh tijdens de
betoging van 28 november jl. zullen
de manifestanten wel 6~geVaaA-
tiik Zijn. - Waarom anders de o66~-
ci.Ue. oJr.dtlwtdhavVLh zoveel oVVtWten
laten presteren. _ Oe BOB-ers en de
rijkswaChters gaan zich inderdaad
nog lli.jk ~hten door hun overuren,
want op llke grote en kleine manife~
tatie (in Leuven alleszins) worden
ze ongemerkt, maar talrijk, opge-
merkt. _ Hoe meer 6.u.kken, hoe meer
6Ju!.ugden.

•
En na deze laatste uitspraak zullen
wij de6in.i.U.e.6 moeten a6ue.n van het
voorziene interview met de sinds de
grote vakantie nieuwe lli.jluuttchtkom-
mandant van Leuven. _ We doen al
maanden pogingen om hem z'n hard
~ te laten uitstorten voor onze
bandrecorder. • 'laar eers t wil de
hij weten wat voo~ iet4 dit Veto-
blad was. _ Toen hem een eksemplaar
was doorgespeeld, wist hij te ver-
tellen dat hij het niet onvangen
had. _ De poJLÜeJt. van de Jri.jluu:o.cht-
ka%~\ne in de Oagobertstraat leest
ook graag Veto. _ Daarna was het
dat hij de .toutenrn.ing van hogvr.-
hand mOest ontvangen. _ Als hij voor
at zijn daden steeds ~4~e van
bove.na6 moet hebben en er zolang op
moet u:o.c.h.ten, flilnnen zijn ondVIBe-
6chikten toch niet aan zulk temp zo-
veel cv~~en presteren! - Kort ge-
zegd: we weten nog altijd niet welk
rijkswachtkommandentenvlees er in de
Leuvense kuip zit (maar onder ons
gezegd en gezwegen: o66ici.eu6 weten
jij en ik het maar al te b~).

•
Mogen we even liChtjes VeAD~-
digd zijn? _ In het verslag van de
Tc.tecü.en6.t tijdens de afgelopen zit-
tijden wordt met ge.en wooJr.d gerept
over de 6.tudente.ne1uamenpe.'Ullallentie.
(bevredigend gelopen in G~e,
maar .ook in Mc.hU.~..jMen - waal"
ovei'TafëFliopëT,)k iets). '. Ook al
is die 6.tudentenpe.'UllallUtti~· geen 7cd '"
gemeen 4uluu geworden, ze helemaal
veJWui.jgen is nu echt geen manilVl om
dit initiatief naar de toekomst toe
te ondVLh.ttwten.

•
Nu we toch over Wamen4äua.tiu be-
zig zijn. _ In een aantal fakultei-
ten werden de be.v~en van de om-
buCÛIIII!n6 en al doornespee 1d naar de
fakulteitsraad. _ Zo in Toege.pa6.te.
W~chappen. ! Haar daar uitte de
VOOltz.utvr. van de e1uamenkoIlllli66.(.1
- een ~\O6 uiteraard - zijn onge.noe.-
gen over de wijze. waarop in versla-
gen van ombUCÛlllen4en - mees ta 1 a.64.i.b-
~enten - bepaa 1de OndellvJtagVLh -
meestal ~66en - werden aangeklaagd
_ Vorig jaar schreven we reeds dat
de ombu.d6men4en - meesta 1 a.66.i.6ten-
ten - het niet ondvr. de maJtkt hebben
wat beoordeling van e.k4aminatolten -
eestal A.P. - betreft. _ Je kan dus

nu hetzelfde, maar dan be.vutigtnd
lezen in het novemberverslag van de
fakulteitsraad T.W. _ Wordt er akte
van genomen?

•••

VETO 8
verSChijnt op 29 januari
redaktie: maandag 7 januari om 16u
in 't Stuc
artikels, reakties e.d. moeten ui-
terlijk op 11 januari om 18.30u op
de redaktie ('t Stuc) zijn
kontroleredaktie: maandag 14 januari
om 16u op 't Stuc
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 30 januari en
12 februari moeten uiterlijk op 1
februari ingeleverd worden op de re-
daktie




