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Late.n we eve.n tvwgglUJlt naaJt. Ve.tD 2 van IS olz.tobeJt '19, waaJLÓt GeJU11a11.i4
gÜll.teJtv.i.ewd weIld oveJt de. pwnane.nt.i.e.cUe.n.6t. Ge.dwt.e.nde de. wzme.npeJt.i.ode.
MOlt. je. wel. u dat JI.tude.n.te.n me.k.a.aILVeJlg ete.n u j n, .i.e.deJte.e.n blok.t VOOIt.U j n
wzme.n, Memand .i.4 noa:...te. Jlpll.e.ke.n, e.n unaJl ga je. dan naaJt..tod GeJU11a11.i4.i.4
het JIc.h.o olvooJt.bu1.d g .Jt.de.n van zu.t.ke. ollg an.i.4 a.t.i.e.. Ve. be.do e.Ung wa6 Met
om lUJIt e.e.n WlIIIe.nJt.ege.Wtg te. Jlle.u.tele.n 06 .i.w deJlge.Ujk4, het g.ûtg enkel
0111 JI.tude.n.te.n "met uanÏ~ble.me.n op het oge.nbUk dat ze. wzme.n mouten
a6legge.n" (Ve.tD 2). J •

Ve paIIlie.e.l4 van janu.alli. UWte.n e.en aante.icU.ng om e.e.n.6' te. zoeken naaJt. e.ve.n-
tuele. Jtu uUa..te.n b.(.j me.n.6en cii.e. b eJtO e.p 9edaaIt hebbe.n 0 I' de. pwnanen.t.i.e.-
di.e.n.6t. Om begJt.i.jpe.Ujke. Jtede.n blijve.n de. namen van de. gÜll.teJtv.i.ewde.n

VETO: Hoe. w.i6t je. dat eJt e.en pes-
mane.n.cie butaa.t1

Student A: Je kan er niet langs
kijken, ze gooien je er

dood mee. Bij wijze van spreken na-
tuurlijk.Je weet het lang op voor-
hand. maar volgens mij heeft dat
soms een averechts gevolg. Een ka-
meraad van me vond het "zever". zo-
iets helpt toch niet. vond hij. dat
doet eventjes goed als je daar zit.
maar als je buitenstaat, overvalt
je weer de koude douche van de wer-
kelijkheid.

VETO: En j.i.j?
A.: Mij heeft het wel degelijk ge-

holpen. Ik had één slecht exa-
men afgelegd en ik was half en half
van plan ermee te stoppen. Ik ben
toen gaan babbelen en als je dan
een'ander standpunt hoort van een
oudere. dan krijg je effektief moed

om weer verder te doen. Want per
slot van rekening zit je hier als
eersteling zonder ervaring. ik be-
doel. je weet niet wat dat wil zeg-
gen: een slecht examen en dan het
eerste nog wel.

VETO: En kJte~ je. ook e.en dou.che.
.toe.n je. daM. bu.Ue.nkwam?

A.: Neen. Ik kan me wel voorstellen
dat zoiets gebeurt wanneer ze

je daar in slaap wiegen; als ze
rond je probleem heen praten. je ge
woon maar zonder argumenten gerust-

. stellen. Want dan steun je op die
persoon die daar zit. En als je dan
weggaat, is die persoon niet meer
bij je. dus je steun ook niet meer.
Wanneer er argumenten gegeven wor-
den op de permanentie. dan ken je
die op je kot ook nog. en dat is
belangrijk. dat je er iets haalt
waaraan je je kunt blijven optrek-
ken. Dit laatste was bij mij het
geval.

VETO: Jloe. ~_de. Jt~.t van_j~ ua-
JIIUI.6? s:.taa..t J e. be.zo e.k IW\ de

pwnane.n.tie. daM.me.e. .in veJt.band?
A.: O. ik heb wel nog enkele fla-

ters geslagen. hier en daar.
Haar over het algemeen zal het wel
gaan. Veronderstel ik toch. Haar
zelfs als ik nog gebuisd zou zijn.
heeft die permanentie geholpen. Ik
ben wat laat begonnen met studeren
ook. dat heeft er ook mee te maken.
maar bij mij ging het er hoofdzake-
lijk om de rij examens door te ma-
ken. Eender hoe. En met dat gesprek
heb ik het weer zien zitten.
Bovendien lagen daar nog vragen die
vorige jaren gesteld waren. dat
wist ik niet op voorhand. daar heb
ik ook eens in gebladerd. Het werkt
ontspannend als je op een gemoede-
lijke manier een gefundeerde basis
krijgt waar je je weer opnieuw
kunt afzetten.

VETO: (~at zou. je. wUlen veJtande.Jt.d
uen Ujde.n.6 e.e.n ju.n.i-peJtma-

ne.n.tie.cii.e.n.6t'l
A.: ... Ik weet niet. Misschien wat

vroeger beginnen of zo. Want
bij mij lag de fout dat ik er wat
laat bij was. En zo lullen er nog
wel meer zijn. denk ik. En mis-
schien wat beter informatie aan-
gaande wat het precies is. waar
het over gaat. Ik ken mensen die
nauwelijks wisten dat je met die
en die problemen daar naartoe kunt.

VETO: Maalt ligt dat lUJIt de. peJtma-
ne.n.tie zel6? Je. ze..(. daM.net

dat ze. je. doodgoo.i.en met .i.n60JUna-
Ue...
A.: Ja. maar blijkbaar bestaan er

dan toch wel verkeerde meningen
Ik denk dat dat misschien vreemd
kan overkomen bijvoorbeeld bij men-
sen die gewoon zijn om altijd zelf
hun plan te trekken. die nooit pro-
blemen hebben. En het risiko is er
wel dat. wanneer ze plots voor een
hoge muur komen te staan. dat ze
dan een drempel over moeten om aan
te kloppen. In dat opzicht hebben
anderen. die altijd geneigd zijn
geweest om naar raad te luisteren.
het gemakkelijker om'uit hun schelp
te komen.
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band gebracht worden met deze totale
stress-situatie.

Volgens een onderzoek. gedaan door.
Erik Depreeuw (studentenpsycholoog)
en Hanu Bracke (studentendokter) is
de kwantitatieve studiedruk (grosso
modo het aantal te studer~n blz.)
sinds 1962 zeer sterk toegenomen. In
sommige fakulteiten met niet minder
dan 5000 bladzijden! De resultaten en
konklusies van dit onderzoek zullen
overigens weldra gepubliceerd worden.
Het nut van deze stijging lijkt me .
echter een groot vraagteken. net als
de filosofie (als deze er tenminste
is) die achter deze tendens zit.

e kunnen op zo'n stijging op twe
aarrieren rt!èlgeren: - -

Door meer te blokken. Dit betekent
dat j~jd bespaart op andere akti-
viteiten. Indien dit sterk doorgezet
wordt (en hoever dat kan gaan lees
je hieronder). verliest men alle
interesse buiten de te studeren vak-
ken. Dit komt neer op een indirekte
sanktionering van allerlei sociale
en relat{onele aktivite'àen ~familie.
ti ef. ontspanni ng, gezondhei • ach-
tergrondvorming •...). wat uiteraard
nefaste gevolgen heeft voor de totale
vorming.

Door oppervlakkiger te blokken. Dit
impliceert een gebrek aan bezinking
van de stof en een gebrek aan diep-
gang van kennis. Een kritische in-
stelling t.O.V. de te blokken stof
wordt onmogelijk gemaakt. De kreati-
viteit. zelfs op vakgebied, wordt
danig teruggeschroefd. wat ingaat
tegen de doelstellingen waarmee men
in het secundair onderwijs het V.S.O.
rechtvaardigt.

Het V.U.O. is nooit doorgevoerd. hoe-
wel het een doortrekking van het V.S.
O. zou geweest zijn. In Antwerpen
heeft men dat wel geprobeerd. maar
het doorlopend werken deed het aan-
tal studenten teruglopen. tot groot
jolijt van de andere uniefs die
meteen verwittigd waren om ~et zelf
niet te proberen.
Wat nu ei~enlijk belangrijk is voor
de universiteit wordt van langsom
duidelijker: de subsidi~ring. en dus
het aantal studenten. staan op een
veel hoger belangrijkheidspeil dan
de kwaliteit en de kwantiteit van het
gegeven onderwijs.

Oe verhoogde studiebelasting zorgt
ervoor dat een groot deel van ons

Studeren veroorzaakt druk. Zo is
het altijd geweest. zo zal het al-
tijd blijven.
Niet all~en studeren. maar zelfs el-
ke aktiviteit. elke situatie geeft
volgens sommige psychologische kur-
sussen aanleiding tot een zekere
'stress'. Tot hiertoe niets verkeerds
onder de zon.
Wanneer de stress echter te groot
dreigt te worden is het tijd om het
licht op rood te zetten. I.V.m. het
voorgaande kan je stellen dat een
mogelijke te hoge studiedru~ niet
geïsoleerd mag bekeken worden. Je
moet rekening houden met de totale
leefsituatie van de student(in).
Meer nog: juist ons typische stu-
dt'ntenleven is, afgezien van de e~-~II'ijle -stud1-e: ':j1'!R'ermitffilt--;juor- een
hele reeks toestanden waar je het
wel eens van op de zenuwen kan krij-
gen.

Denk maar aan de grote stap naar
zelfstandigheid die je moet zetten
bij het begin van je studies aan de
unief. Het globale (affektieve, or-
ganisatorische •...) kader van het

gezin valt weg. Vroeger werd dit nog
enigszins opgevangen door de peda's.
Niet dat dit het ideaal was. maar er
was dan tenminste een non. die zei
wat je moest doen en laten. en waar
je tegen kon schoppen. Tegenwoordig
wordt van deze mogelijkheid veel
minder gebruik gemaakt. Men verkiest
op een gemeenschapshuis te wonen. er
wordt meer op kot gekookt als naar
de Alma gegaan dan vroeger. de T.D.'s
en andere massa-aktiviteiten (vb.
(olvvs-verkiezingen) zijn dikwijls
ook niet meer de drumpartijen van
weleer.
Enfin. je ziet een toenemende drang
naar intimiteit. Spijtig voor hen
die in de kou blijven staan. Mis-
schien zouden de kringen hier wat
meer op kunnen inspelen.

Deze stress-situatie kan permanent
worden vermits velen nog elk weekend
in de afhankelijke gezinssituatie
terugvallen en doorlopend financieel
afhankelijk blijven. Deze voortdu-
rende konfrontatie tussen twee totaal
verschillende leefwerelden (vb. i.V.
m. lief) kan een voortdurende stress
meebrengen.
De studiebelasting moet dus in ver-,
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VETO: Ben jij geholpen ",u: jll. pltO-
bll!lllen?

B.: Jawel. Ik had eerder konkrete
problemen. Ik verstond een

paar dingen niet. ik had er geen
idee van hoe de vragen zouden zijn.
ik hoorde verhalen van nachten door.
studeren. liters koffie verslinden
en dergelijke toestanden. Dat is
nadien dan wel gerelativeerd. maar
ik maakte me daar zorgen om. En dan
is het voldoende om eens te babbe-
len met een bevoegde. want als eer-
stejaars onder elkaar gebeurt het
vaker dat je mekaar opjut. Het voo~
naams te voor mij was dat mijn vra-
gen opgelost werden en dat ik wat
klaarheid zag in mythen die de ron-
de doen.

VETO: ~ythen?
B.: Ja. sterke verhalen over hoe de

stof moet gekend zijn. hoe
profs examineren. hoe sommigen moe-
ten studeren. dag en nacht. zonder
slapen. en dergelijke. Als je ero-
ver nadenkt is het absurd. maar de

studenten onder elkaar werken op
mekaar in als een spionkop bij een
match. Psychologisch kun je iemand
met je gezever gewoon de grond in-
boren. Zonder het zelf te weten
misschien. en vooral als er in
groep verhaaltjes worden verteld.
Zo hoor je van een prof bij wie
iemand van zijn stokje ging. De
prof staat op. opent de deur en ve~
kondigt: "twee stoere knapen om de-
ze vod naar buiten te dragen. De
vo1ge~~. asj~b1i~1~, ~ ~_

VETO: Haha, d~ja vu ..• Heb jij ook
Il.en kto.c.h.t .i.ng edi.end 06 zo?

B.: Klacht? Neen. Als er bij mij
iets misging, lag het aan me-

zelf, denk ik zo. De examens waren
moeilijk. maar niet beestig. Ik kan
me wel inbeelden dat iemand die het
hele jaar gestudeerd heeft daar één
vrijstelling of misschien meer op
zou kunnen halen. De moeilijkheid
is, bij mij toch, hoe weet ik of ik
genoeg gedaan heb. wanneer weet ik
of ik mijn stof ken.

VETO: WIl.U: dil. pl/.lUllanentill. d.a.aJL Jta.O.d
op?

B.: Ja ...toch wel, ik ben toen wel
geholpen. Ik denk omdat ik met

konkrete dingen afkwam. Dat hebben
ze wel graag,denk ik,en dat vroegen
ze me ook. Ik kan me wel inbeelden
dat je moeilijk een probleem kan o~
lossen als je zo in het vage blijft
Ik ben geholpen door een struktuur-

schema. Als je iets in het kader
van de hele kursus ziet, wordt al-
les klaar. Dat is een geweldig ge-
voel als je dat ontdekt. Zo weet je
waarover je praat.

VETO: Vind jij Il.Il.n pl/.lUllanentill. no-
dig, al.6 j Il. WIl.U: da.t Vt 0ndVl

hU: jaaJt. .toch Il.en mcn.Uoll.lUl.t iA en
.ti.jdVt6 dil. examVt6 Il.en ombud6rnan?

B.: Dat monitoraat. daar heb ik
zelf toch niet veel aan. Voor

mij is dat een vervelende verplich-
ting. Moeilijke oefeningen, waar-
voor je moet studeren, maar met
echte problemen aangaande je studie
of zo. kan ik daar niet terecht. Ik
voel dat. En een ombudsman. ik dach1
toch dat dat eerder was om met prak-
tische dingen af te komen. Als je
ziek bent geworden en je kan een
examen niet meedoen of zo.
Maar een permanentie. da's om met
andere dingen voor de dag te komen.
Ik kan me bijvoorbeeld zo voorstel-
len dat je daar op een prof mag af-
geven als hij je de keel heeft uit-
gehangen tijdens een examen. Gewoon
maar om jezelf eens af te reageren.
Dat kan deugd doen soms en dat gaat
niet op een monitoraat. En ik ver-
onderstel dat een ombudsman je
waarschijnlijk raar zou bekijken.

VETO: Holl. zou jij dil. pl/.lUllanentill.
bij dil. volgendIl. examenpVtiode

willen U.enr
B.: ... zoals nu. een vertrouwe 1ijk

gesprek dat je je problemen
leert relativeren. Want dikwijls
ligt de fout psychisch, dat je je-
zelf opvreet van de zenuwen, door
anderen of door je eigen veronder-
stellingen veroorzaakt. En prakti-
sche raadgevingen, zoals vroeger
gestelde vragen eens doornemen en
dergelijke.
Bovendien is er iets geweldigs, en
dat is de morele steun: je ziet da1
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momenteel zwaar overbelast is. Dit
uit zich in ernstige fysieke en
psychische letsels. Aan sommige ze-
nuwstelsels wordt onherstelbare
schade aangericht. wat zich niet al-
tijd onmidde11ij~ uit maar soms pas
15 jaar later aan het licht komt.
Afgezien daarvan, wie kan nog zeg-
gen dat hij zich (vooral fysisch)
goed voelt na een paar jaar of n
zelfs enkele maande

terhoofd houden. Bedoeld wetsvoorstel
houdt o.a. invoering van kreditpun-
tensysteem en programmahervorming in.
Aan ons om er voor te zorgen dat deze
niet gebruikt worden om de studiedruk
n6g meer op te drijven, om n6g stren-
ger te selekteren ...
Kortom: we moeten de huidige band
tussen studiehervorming en studieVer-
zwaring proberen te verbreken!
Tot slot nog enkele opmerkingen:
Examenspreiding kan aanleiding geven
tot kwantitatieve studiedrukverzwa-
ring. Bijvoorbeeld: 10 jaar geleden
werd in geneeskunde het tweesemester-
systeem ingevoerd. De examens werden
ontdubbe1d met een zittijd in janua-
ri. De stof verdubbelde daarbij op
korte tijd. omdat de proffen elk exa-
men als een examen uit het jaarsys-
teem gingen beschouwen. Na een lange
tijd komt men nu terug naar een jaar-
systeem (u.1l. Il.ldVLl> in cLU; nunmVl).
De studenten stellen hierbij als voo~
waarde dat ook de stof teruggebracht
wordt tot ongeveer tweederde van de
huidige kursussen.
Examenspreiding kan aanleiding geven
tot kwalitatieve studiedrukverzwaring
in die zin dat de eisen die gesteld
worden meestal hoger komen liggen.
De vraag of een kwantitatief eventu-
eel een vals of onvolledig beeld van
de studiedrukverzwaring kan geven,
valt te betwijfelen daar een kwanti-
tatieve methode tot hiertoe de enige
wetenschappelijk verantwoorde metho-
de is om het verschijnsel in het ver-
leden te onderzoeken. Je kan immers
alle afgestudeerden van 20 jaar gele-
den niet gaan opzoeken. Daarbij komt
nog dat sommige afdelingen dikwijls
maar 3 mensen sterk waren, waar je
dan statistisch ook weer niet zo veel
mee aanvangt.
Er blijken momenteel pogingen in de
richting van een propadeusejaar ge-
daan te worden. Hier en daar (W & L,
positieve wetenschappen ...) zijn er
nu reeds voorkennisvakken. of aanvul-
lingsvakken. Deze vakken zijn niet
verplicht, maar indien men in de af-
vallingsrace naar de diploma's nog e-
nige kans wil maken. moet men ze ui-
teraard wel volgen. Dit is een indi-
rekte manier om de studiedruk zacht-
jesaan te verhogen.
Nog enkele inlichtingen:
Het besproken onderzoek en resultaten
zijn gebaseerd op aselekte steekproe-
ven uit Rechten. Geneeskunde. Ingeni-
eurs, Biologie en Germaanse;
Voor 1 uur les rekent men een verwer-
kingstijd van 2 uur;
deze korte (?) samenvatting geeft on-
geveer weer wat op de vergadering van
Kringraad (7/12/79) in aanwezigheid
van Eric Depreeuw werd besproken.
mits enkele kleine aanvullingen van
mijnentwege.

ouderejaars je willen helpen, soms
zelfs brossen om in de permanentie
te blijven. Dat geeft moed. je zie1
dat ze vanalles doen om je te hel-
pen. voor niets. Geen haan zou er
.naar kraaien. moest er geen perma-
nentie zijn.

VETO: VU6 houll. zof
.B.: Jawel.

Tot hier twee visies. uiteraard
subjektief, op de studentenperma-
nentie. Trek er je konklusies uit.
doe wel en zie niet om, student-
kollega, het beste.

J.A.

aan de unief te zitten? Hoe langer
men aan de unief zit. hoe minder ge-
zond de meesten zich voelen en zijn.
Ifldit verband heeft bv. de jacht-
partij in eerste kan, waar meer dan
50~ afgeschoten wordt, zeker een
grote invloed op de ge1ikwideerden

. (én op de geslaagden).

Sommige studenten werken met een
8O-urenweek. Dat wordt voor "nor-
maal" aanzien omdat ze vanwege som-
mige proffen ( die overigens door
hun eigen overuren al geen tijd
hebben voor hun eigen gezin, kfr. de
gezinssituatie) een kunstmatig norm-
besef in die zin opgedrongen gekregen
hebben. Dit is des te erger omdat de
situatie nooit geëxpliciteerd wordt.
Over 't algemeen staan de faku1teiten
niet te trappelen om te zeggen wat ze
met de opleiding beogen.
Als je dan later aan ditzelfde tempo
blijft doorwerken ... misschien zal
je zelf idioot genoeg zijn om dit
hét van hét te vinden. maar men zal
er dan toch best de mening van je
echtgeno{o)t{e) of je kinderen op
kontakteren. Zo begon men ook in
Psychologie en Pedagogie op ca. 3
maand een 5° jaar uit te werken voor
alle richtingen. Pas na ettelijke
fakulteitsraden werden de doelstel-
lingen aan de kommissiewerkzaamheden
toegevoegd, nadat de studenten ge-
protesteerd hadden. o.a. tegen het
feit dat men niet vertrok van een
vorminQskonsept ...

~. -~
Hoe kunnen we hier iets aan doen?
Bij elke hervorming moet de kwanti-
teit van de stof onder kontrore-van
de studenten komen, en lndlen moge-
lijk vermlnderd worden. Houdt men dit
aspekt niet voor ogen dan zal men
steeds bedrogen uitkomen. Vb. het
eisen van gedrukte kursussen is een
goede zaak, maar in hoeveel gevallen
heeft het niet geleid tot meer blad-
zijden? Ook in de diskussies over
het wetsvoorstel betreffende de wij-
ziging op het toekennen van akade-
mische graden moe
ten we steeds deze idee in het ach- N.H.
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JOHAN GALTUNG WAS IN LEUVEN... ·
Op 14 [aniuuu; IUIl.ld dil. bll.6aamdll. Nooll1lll. poll!llloloog Johan GaUung (p!t06ill.l:
altü.v.i.ti.pl. VIl..to, 'jg. 6, M.11 VOOIt Il.en OVVlVOUIl. aula Il.en luiJtg ovVl dil.
1tela.ti.1l. .tu46en. vJtll.dIl. Il.n on.óuikkll.lhtg.

Ga1tung werkte eerst de verschil-
lende vredeskoncepten uit. In het
Westen betekent vrede afwezigheid
van oorlog tussen de verschillende
landen; zo kreëert men een interna-
tionaal systeem zonder oorlog,
maar met bureaukratie en handel.
In het Oosten daarentegen is vrede
synoniem van harmonie. zowel in
jezelf als in de sociale relaties.
Tussen deze twee pOlen liggen een
aantal andere koncepten: geweld-
loosheid tegenover de natuur,
rechtvaardigheid voor onderdrukten,
eenheid van de interne groep ver-
sus de buitenwereld •...
Anderzijds onderscheidde Ga1tung
een drietal ontwikkelingskoncepten.
In de eerste plaats het Bruto Na-
tionaal Produkt per kapita: een e-
konomisch koncept. dat gebaseerd
is op industrialisatie en handel.
In de tweede plaats "se1f reliance'
wat têlt is hOê jê produeêêrt.ên
hoe je het verdeelt; een land dat

op eigen kracht aan zijn basisbe-
hoeften kan voldoen. zonder een
ander te exploiteren, is volgens
dit koncept een ontwikkeld land.
Tenslotte het derde koncept. nl.
de menselijke ontwikkeling; een
ontwikkeld land is een land be-
staande uit mensen met een gezond
lichaam. een gezond bewustzijn en
een geest die het antwoord op de
vraag naar de zin van het leven
kent.
Het vredes koncept verandert vol-
gens r.a1tung van plaats tot plaats.
terwijl het ontwikkelingskoncept
verandert naarmate de drie stadia
vorderen.De relatie tussen beide
is dan ook uiteraard afhankelijk
van het gehanteerde koncept; som-
mige zijn verenigbaar. andere niet
Zo veronderstelt het BNP-koncept
een afwisseling van oorlog en vre-
de (volgens de kapitalistische 10-
g1ka mo@t j@ immers ê@rst vêrn;ê-
tigen om daarna terug te kunnen 2

opbouwen), en is dus niet verenig-
baar met een vredeskoncept.
In een laatste gedeelte ging Ga1-
tung dan dieper in op het huidige
Chinese ontwikkelingskoncept. Vol-
gens hem berust de Chinese bescha-
ving op volgende pijlers: taoTsme
(alles is veranderlijk). confucia-
nisme (piramidale maatschappij).
boeddhisme (kleine gemeenschappen)
liberalisme en marxisme. Wil China
ontwikkelen, dan is een wissel-
werking (taoTsme) tussen groei
(liberalisme. confucianisme) en
distributie (marxisme. boeddhisme)
nodig ... en dit is verenigbaar met
het Chinese vredeskoncept. waarbij
het land zich terugtrekt van de
rest van de wereld.
Uiteraard geeft bovenstaand ver-
slag slechts een beknopte weergave
van de voornaamste basisideeën van
Ga1tung ... Omwille van de belang-
rijkheid van deze uiteenzetting
en ook wegens de reeds betoonde
interesse uit diverse middens. zal
de Leuvense afdeling van de Vere-
niging voor de Verenigde Naties
-diê dêlê avond organ;sê@rd@- de
volledige tekst yan Ga1tungs 1e-

zing publiceren, aangevuld met
enige gegevens over zijn werk.
GeTnteresseerden kunnen dit nu
reeds signaleren aan VVN,p/a Luk
De Hunck, Tiensesteenweg 101.
3200 Kessel-lo.



DURE PILLEN
1nzoveNle. de. apothekVl6l>-ta.JU..ng pl.a.a.tl> vond om de. o.JLÜ.-l>ocUI1.e. maa.tlLegele.n
van de. Jtegl!JLÓlgaan ze Il.l.age.n, vaU: ze. aUe.e.n lIII1M. goe.d ze IWVle.n.
Spij.t4J ge.noeg l>pe.el.t e.Jtook e.e.n".tuk koJtpo~me. "'Ui da.t -iA dui..deU.jk .in
de..tekl>.tvan de. A.tge.me.ne. PhaJuno.c.e.u.t:.iAche. Bond,A.P.8.
VaaM'" ~ c.ij 6vuna.teM.a.al e.n be.de.nk.inge.n b.i..jhe..t ge.bJUL.i.k. e.n de. ve.Jtkoop
van apothektAij •

Dat de geneesmiddelen een zeer groot
deel uitmaken van het R.I.Z.I.V.-
budget (1) is duidelijk.De cijfers
aangegeven in de Extra-Faun,het fa-
kulteitsblaadje van'de farmaciestu-
denten,laat ik open:
t 21 ~ voor '70 / 13,65 % voor '78

Alleen blijk~ volgens het Rapport
Petit dat het aandeel voor '74 nog
25,45 S bedraagt.Zeker is waar dat
de groeikoêfficient van de genees-
middelen lager ligt dan die van an-
dere faktoren,zoals bijv. de tech-
nische geneeskunde.Maar absoluut ge-
zien gaat het nog steeds om een niet
onbelangrijke som :voor '76 alleen
al 15 miljard voor de verplicht ver-
zekerden,tel daarbij nog de zelfstan-
dige beroepen.

WAAR LIGGEN NU DE OORZAKEN
VAN DEZE ENORME UITGAVEN 1

Het rapport Petit geeft volgende a-
nalyse:"De stijging van de uitgaven
voor farmacie is een gevolg van de
verhoging van de kostprijs van de
terugbetaalde produkten:voor de
specialiteiten zowat met 300 % en
voor de magistrale(met de hand be-
reide)ongeveer 150 S tussen '66 en
'76.De stijging is niet te wijten
aan de stijging van de kostprijs'van
de bestaande produktie,maar wel aan
het op de markt verschijnen van duur-
dere produkten."

Dit is een gevolg van de politiek ge-
voerd door de I1IUltinatio'nale farma-
ceutische industrie.Ondanks de 'kri-
sis' scheren hun winsten nog hoge
toppen;de grootste winstmarges na de
olieindustrie.
De Belgische staat geeft hen jaar-
lijks miljoenen subsidies om goedko-
pere geneesmiddelen te produceren;in
'73 om en bij de 134,5 miljoen.
Zonder enig resultaat!
In tegendeel:oude beterkope produk-
ten worden van de markt gehaald en
vervangen door nieuwe,die v~ak enkel
van naam en van prijs verschillen.
De gemiddelde kommerciële levensduur
van een specialiteit bedraagt momen-
teel 5 jaar.

VOORSCHRIJFGEDRAG
Het voorschrijfgedrag van de arts
wordt niet bepaald door de prijs van
het produkt en/of de invloed op de
patiênt.
Ondanks het feit dat magistrale be-
reidingen bewust beterkoop gehouden
worden,en zelfs gratis voor W.I.G.W.
's,daalt hun aandeel in de verkoop:
het remgeld betekent dus geen rem
op het verbruik.
In '66 bedroeg het aandeel van de
magistrale in de totaaluitgave 37,8 ,
tegenover 56,2 % voor de speciali-
teiten;in '76 bedroegen deze Cijfers
resp.15,6 , en 74,3 %.

Het voorschrift wordt bepaald door
de reklame van de farmaceutische be-
drijven ; hun artsenbezoekers ver-
oorzaken de toename in gebruik van
- meestal duurdere ~elden betere -
medikamenten.
Waarom zouden ze anders zoveel inves-
teren in reklame? Om de arts te in-
formeren misschien? Dit blijkt al-
leszins niet uit de erg luksueuze

(1) R.I.Z.I.V.:Rijksinstituut voor
ziekte en lnvaliditeitsverzeke-
ring.De inkomsten van deze in-
stelling zijn afkomstig uit
werknemers-en werkgeversbijdra-
gen, alsook uit staatstoela-
gen. Een gebrek aan beleid en
vooral ook het niet nakomen van
haar wettelijke verplichtingen
door de staat,zorgen voor een
aanzienlijk deficit,dat mede
aan de basis ligt van de trou-
bles in de gezondheidszorg.

folders of brochures met vaak be-
drieglijke informatie en statisti-
sche vervalsingen.
Per arts wordt er in Belgiê vandaag
nog 100 kg informatie gespendeerd
ten bedrage van zowat 100.000 Bfrs.
Er zijn 22.000 artsen,reken maar.
Tezamen betekent dit 12 tot 25 %
van de inkomsten in deze industrie,
terwijl ér maar 8 % in de research
wordt gestoken.
Volgens de UNCTAD heb je maar 200
tot 250 verschillende produkten om
alle ziekten te lijf te gaan,inbe-
grepen tropische,exotische en zeld-
zame aandoeningen.llet 50 produkten
kan je 80 ~ van de aandoeningen ge-
nezen.In Belgiê zijn er om en bij
de 2.000 verschillende produkten op
de markt;in Nigeria een 20.000.
Er moet dus wel een aardig pakje
geld op te rapen zijn in deze sek-
tor.En dit op de kap van de belas-
tingbetaler.

BESLUIT

De farmaceutische sektor is drin-
gend aan een sanering toe. Deze her-
vorming moet diepgaand zijn.

I.De inrichting van een orgaan dat
de l'Bgistratis, p1'ijsb~l.ing en
S1'ksnning van medikamenten in handen
heeft. Nu gebeurt dit op 3 nivo's.
Bij de prijzenbepaling wordt boven-
dien al te veel rekening gehouden
met de reklame.
2.Een stevige sslsktis in de erken-
ning:alleen de bestkope,evenwaardi-
ge produkten,alleen nieuwe produkten
indien ze beter zijn.
3.Afschaffing van de farmaceutische
rekla~ en vervanging door objsktis-
vs informatis over de nut-kostprijs-
verhoudi ng door het tiinisteri e van
VOlksgezondheid.
4.Een brede infokampanjs naar de bs-
vol.king toe over het nut ,de onzin en
de gevaren,over prijzen van farma-
ceutische produkten.Bij velen leeft
nog het idee dat je zonder medikatie
niet geneest en dat de duurdere pro-
dukten de betere zijn.

(~)Uit verschillende rapporten over
belastingsontduiking weet men
dat het gros van die ontduiking
in de vrije beroepen gebeurt
(0. a. apothekers). tien heeft
spijtig genoeg geen gedetailleerde
cijfers terzake. In elk geval kan
men de opgegeven cijfers als een
strikt minimum van de ware inkom-
sten beschouwen.

-de tactl. hominlbusqlie
Het moet wel een 1IIIlI'Iie.lijken. _
Terwijl de enen zich inspannen om
juilo.te.,be..teke.n-iAvolte. benamingen te
vi nden voor veJl.eJl.(g.ûtge.nen oJtgane.n
waarbij het aantal le..t.te.JtgJte.pe.n vee}
vuldig zijn, slagen anderen erin om
zo'n ~ met ëën klap .te.n.ie.t
te doen door er akoJt.t.ûtge.n van te
maken. _ Zelfs .inl>ide.Jtl> weten dan
niet meer of met' A. V.' nu 'alge.me.ne.
ve.Jtgade.Jt.ûtg' of 'Au.ciU(1IIÁ.um Vua.Uu.6'
bedoeld wordt. _ Het is natuurlijk
plezant om met zo'n afkortingen
kJtuil>woolLdlr..a.a.d6w op te vullen _
t1aar in het dageU.jkl>e. le.ve.nkan
het ve.elvuldig gebruik ervan wel 's
op waJt.taal lijken. _ Daarom besloot
de A.V. van KuJta op haar vergadering
jl. de ooJttog .te.ve.JtktaJtenaan het
onge.bJteide.lde. misbruik van d6k.

•
Toen filmregisseur ~ Kalan voor
enkele jaren een Leuve.nl> e.Jte.dok.to-
Jtdd.t of toneelauteur lonuco van
hetzelfde l3ken een broek kreeg,

werd de' avond van hun ere-aOKtoraa
resp. (sorry: respektievelijk) een
6ilm en een .tone.e.ll>tuk van hen ver-
toond. - Het kan dan wel een Jtaadl>el
wezen waarom R44muAl>e.n dit jaar ge-
vierd werd met het toneelstuk "De
hui sbewaarder" van HaJtDld P.in.te..It. _
De verklaring is êênvoudig: dekaan
Jdnl>l>e.nl> van W & L (Wijsbegeerte &
Letteren) had alles al in orde ge-
bracht om P.in.te..It een eredoktoraat
toe te schuiven. Haar die moest op
het ldd.tl>.te.mollle.n.t baan ruimen voor
een dMe.Jte. kandi daat. _ 'laar Med
lag ondertussen al onde.Jt kontJtdkt.

•
Op 2 6e.bJtuaJti 79'7 zal 's avonds de
film "Vdi> Veu.tl>chu WL\.tl>chd6.tl>1WIt-
de.Jt" gedraaid worden. _ He.lmu.t
Schmidt komt dan op het ere-schavot-
je. _ Hij is nog wel niet officieel
uil.ge.nocti..gd, maar hij heeft al wél
aan va.alLd •

•
Cu.t.ite.l>.t 2. - Op de.zel6de. nam.i.ddag
dat in W.ind (Wis- en Natuurkunde)
niet minder dan paM..i.i1..e. wame.nl>
plaatsvonden, waren de eerstekanner$
ook nog veJtpUc.h.t de c.u.t.Uu.t te
doorstaan. _ Het moeten wel l>.tJtd66e.
studenten zijn als ze er zonde.Jt
kle.e.Jt-of andere l>cheuJte.n zijn uit-
gekomen.

(3) Dit is gebaseerd op het feit dat
de apotheker 31% van zijn omzet
voor zichzelf mag houden.

INKOMEN VAN EEN APOTHEKER

Volgens de fiskal.s aangifts van '76
heeft een apotheker een jaarlijkse
omzet van 3,5miljoen tot 7.7 mil-
joen.(een gemiddelde van 4.613.530
Bfrs. )
Dit komt overeen met aangeg.ven (2)
bruto-inkomen van ongeveer 1.5 mil-

. joen (3). De gemi dde 1de apotheker
heeft zowat 40 uren patientenkon-
takt en 10 uren technisch en admini-
stratief werk per week.
Dank zij de voordelen van een ves-
tigingswet voor apothekers betaalde
men in '76 tussen de 6 en de 10 mil-
joen(aangegeven) voor de overname
van een apotheek. Reden te meer voor
de apotheker om zo snel mogelijk uit
de rode cijfers te geraken.Wie dat
kan betalen is ondertussen wel dui-
del ijk !

NO~
oOat in zeer vele sektoren van onze
gezondheidszorg moet gesnoeid en ge-
rationaliseerd worden. is duidelijk
(vb. technische onderzoeken. artsen-
honoraria. werkingskosten van de mu-
tualiteiten (die meer een enorm
geldslikkende administratie en vette
bron van inkomen voor de politieke
partijen zijn). kinesitherapie. far-
maçie •... Onze gezondheidszorg kende
in de loop der jaren een te ordeloze
struktuurloze ontwikkeling.

oElke sanering in onze farma.eutische
sektor zal een negatieve invloed heb
ben op de inkomsten van de apotheker
zolang deze per prestatie zal be-
taald blijven i.p.v. een of andere
forfaitaire betiling. Haar staat
voor een gezondheidswerker de ge-
zondheid van Zijn pati~nt (die beter
zal Zijn door een beperking van het
aantal geneesmiddelen) en diens fi-
nanci~le belangen (door beperking
van de RIZIV-uitgavent niet cen-
traal? Dat wij offers hiervoor moe-
ten brengen is dUidelijk. tlet dezelf-
de middelen moet een gratis dan niet
goedkopere geneeskunde te realiseren
Zijn.

J.B.

Bronnen: - Rapport Petit (1976)
- Eerstelijnsgezondheids-

zorg in Belgi~ (1979): een studie
door 't sociologisch instituut in
opdracht van Wetenschapsbeleid.
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•
In Pe.dagog~ worden er voor de les-
sen ond~jl>be.le.id eminente spre-
kers als HeJtIIIdn Ve. CJtoo (PVV) of
FJtank ~ele.n (CVP) voor een UJ..IJLtje.
aan de mikrofoon gehaald, _ Daarvoor
strijken ze naar verluidt 1.000 6Jt
plLu. ve.Jtvoe.Jtkol>.te_nop. _ De tijd
van een l>igddJt en een boJtJte.l als
tegenprestatie voor zo'n dkke.~je.
is lang vooJtb.i..j.

•
Van de direkteur van de RvS (Raad
voor Studentenvoorzieningen) kreeg
de A.S.R. onlangs een telefoontje
dat de kans er cLüt inzit dat I,et
ge.bOWAJA. V. in de toekoms t ve.Jtbode.n
zou worden voor 6ilmvooJtl>.te.tte.n.-
De bJuutc:We.e.Jtwas er een IUjkje. gaan
nemen. _ TILO.pV~ e.n aJUrlteu-
n.ûtge.n ontbraken er. _ VanwaaJt die
pto.tl>e. belangstelling voor dit audio
tori um waar al jtllLe.nl.o.ng in de.ze.l6d,
olll4.tandighe.de.n fi1ms worden gepro-
jekteerd? - De Leuvense bWtge.me.uw
had een dnO~ .te.le.600n.tje. ontvan-
gen van een op het eerste zicht
goedme.ne.nd burger. _ Bleek later
echter dat de telefoon afk~1g
was van een Leuvens b.(.ol>koo • d-
.te.Jt. _ Het getuigt van onze kant
niet van l>üch.te. LUU om te kon klude-
ren dat die persoon eerder het l>tui·
.te.n van het auditorium nastreefde
dan de vUUghe.id van het fl1mminnerd
studentenpubliek.

•De tijd van de eu6em.i.6111e.nis ook al
ve.Jtle.de.n.- Wat vroeger omschreven
werd als '.inhdaUu'. heet tegen-
woo rdig 'l>-ta.JU..ngl>kompe.n.6a.tie.'. -
Zelfs in een periode dat er ge.e.n
stakingen zijn. pakken sommige prof·
en .toch uit met dergelijke .inhddl-
lIIdne.uve.Jtl>._ Is dat fenomeen dan
een baJtDme..te.Jt voor Mke.nde. a.k..titA?

•
Een l>.te.Jtk verhaal over p.It06. Koch -
kan dat nog altijd? _ Tijdens een
e.66e.ktie.ve.aktie gingen enkele moe.-
dige. studenten z~ aan ver-
me 1de blûte.nc.e..tJtl6 gwe. vragen of
hij z'n les niet wilde uitstellen.
_ Vernoemd persoon hield op met
kn.i.kke.boUe.n. schoot uit z'n pan.to6·
6e.ll>en suggereerde scherp dat de
studenten voor zoiets beter een vak·
bond konden oprichten! - We wisten
nie..t dat Koch zo' n fervent be.pl.e..i-
.te.Jtvan de S.V.B.-gedachte was ...

•
Zelfs voor een organisatie die het
kdpi.:ta.U6me. bekampt heeft di t sys-
teem z'n ve.Jtle.ide.lijke. kanten. -
In de boe.ke.nwinke.l van ML8 kan je
dezer dagen terecht voor l>otde.n. -
En wil je nog een boek kopen in
"He..t Rode. Boek". dan moet je je
Jte.ppe.n._ Binnenkort zal die boek-
handel omge.doopt zijn tot "Ak.tU.6".

•••



HETALTERNATIEVE EREDOKTORAAT
Lwve.n, 0/1. - T0 eg e,g e.ve.n, dat tJle.dDILtoItJ1at a.an de. VtJle.Mg de. AWeglLO epen KVt1t-
Stop (VAKS) ~ e.e.n J)Il.O.C.h.Ug ~e.6.MaaIt lQUVt.Om de.de.n cUe. Oh-!{ani6a.toJte.n
alLu zo vtJt1z.l.lJu1 ! Je. zag 9 wao It dat ze. be,g.ûtneling e.n loaJle.n. En..c.ge voolÛJe.d-
de.n. Oe. zaal.. OoU:. e.e.n ell.e.dD1Lto1tJ1atu.U.gellti.JU. ge.zie.n VOM e.e.n publiek ge.ze.-
t.t1.d op e.e.n 6001LttJrte.nt a6601LÜme.n.t gutapdde.de. ptank.e.n ? Elt welk publiek dan
nog. Leke.n wel. I.tude.n.te.n. GwaOIt 6tude.n.tVt in dooJtdweek6e. klell.e.n met n.i.k6
van cUe. z.u.ttILte. paklU.u e.It.OVeII., zow dat hDolLt bi..j e.e.n tJle.dolLtoltJ1at.
Elt dan cUe. I.tJltJrtOnie.. Oe. Ul.e.n..tie. van e.e.n tJle.dolLtoltJ1at i..6 dat eII. .iemand me.e.
woJtdt Vell.e.eII.d. Elt zow met alle. vooJtWVlpe.n van VeII.~ woJtdt cUe. .iemand dan
vJt.iVtde.li.jk vell.Zoc.ht 0111 zij It/ Iw.:vt. mond ze bouden, Uj It/ haalt e.xk.lu.6.ie.ve. e.n e.M-
ge. a.c.te. de. pill.t.e.nce. bu.ta.a.t eII..i.n zijlt/haalt e.lLe.d.ipl.oma in On.tVaJlfl6t te. IttJrte.n
e.n LÛ!h e.e.n WÛlpd van Jte.de.li.jke. OIIIVang op de. Unkell.6chDudtJl te. tate.n 6pd-
de»: OaaJt1t4 volgt e.e.n a.ppl.auJ. e.n hij/zij mag ga.an zU:.te.n. ll/il. je. zo .ie.mand
ook nog ~ tat~~~:n dan moet eII. te.n ltell.6.tod ge.kJtd.eII.d,ge.hete.n naaJt
te.n pilOlll.i.ne.nt po .. , e.n dan mag de. ge.l!.ell.deling (e.) opkl..ûmte.n om e.Vt6 zijlt
/haalt ge.dac.ht I.ell..iW6 a6 te. le.ze.n.WaIt.t dat 6.ta.a.t aUtJrtaal op papiell.,,,,et te.n
cWz.kt 6te.mpd ell.bi..j (EMBARGO .tot zwzw ... ) •
Ne.t, cUt kell.e.l6 de.de.n het hdÛtaa..t veÏtktell.d; e.e.n ell.e.dolLtolL cUe. z.ic.h.zd~ moet.
kome.n VOOlL6te.Ue.n (zonáell. le.eII.6.tod), e.e.n lalldati 0 cUt OVell. e.e.n zekell.e. Nad.utt
Ra.6111tL61. e.n- Ot Mtutell. ging, ktMe.li. j k te.n v tJlgi..66.(ng ;9 Hit tUÓnptl6, 9 Hit cU.pl.oma
'I.,gUIt po6t ell.e.dDILtoJLale. cUne11.6 e.n cU.to-ILe.Ce.pt.(.U;aUtJrtaal nogal Uge.naaJt-
rLi.g , bi..j na I.0bell..
EJt weJtd zd61. ge.6.lu.i6tell.d dat dt hde. oJtgani6aUe. te.n ell.6a.tz l4W VOOILell.e.dDk-
.toJtate.n cUe. doo« te.n andell.t kl.u.b zoude.n woJtde.n u.U.gell.t.ikt, e.e.n paait dage.n la-
teil. op e.e.n andell. vdd.

14.00 h. - Haar' er werd wel wat ge-
zegd.Een uitgebreide versie van de
inleiding door de vertegenwoordiger
van het Rasmussenkomitee vind je in
de brochure "Rasmussen: Eredokto~
raat voor kernenergie"(15 Bfrs.)
De grond van de zaak is dat de K.U.
Leuven geen eredoktoraat kan uitrei-
ken aan een expert in risikoanalyse
inzake reaktorongevallen zonder
daarmee openlijk de verdere ontwi~-
keling en perfektionering van kern-
centrales te steunen.De K.U.L.neemt
op die manier stelling in een debat
dat bij lange na nog niet is be-
slecht en dat in het parlement zelfs
nog niet eens is gevoerd.Het WASH-
1400 npport van Rasmussen e.a. (zie
Veto nr.B)spreekt bovendien enkel o-
ver reaktorongevallen en niet over
de risiko's van lage bestralingsdo-
ses voor arbeiders en omwonenden.
Een zekere Harcuso,aldus het Ras-
ussenkomitee, onderzocht die risiko
's gedurende twaalf jaar en kwam tot
de konklusie dat lage bestralingsdo-
ses het risiko op long-,beender- en
alvleesklierkanker verhogen.
Het jaar' daarop .zo werd· gezegd ,werd
zijn onderzoekskontrakt met de Ato-
ic Energy Commission (U.S.A.) niet

meer verlenQd,en werd het onderzoek
naar een ander laboratorium ver-
plaatst.

BLUE HOTE BIJ
Een vriend van me zit hier sinds
vier jaar in Leuven. Hij doodt de
tijd als student, niets bijzonders
zult u zeggen. Inderdaad, maar hij
heeft een heel eigenaardige bezig-
heid. Hijn vriend steelt nl. fietsen.
Niets biezonders, zult u herhalen.
Neen, tot uw eigen fiets foetsjie is.
En toch, zo'n slechte is m'n vriend
niet. Ik zou hem als een edel &
rechtvaardig figuur bestempelen, een
Robin Hood, een Pretty Boy Floyd.
Want hij steelt van de rijke & geeft
het aan de arme.
Hij maakt er zijn Job van om mensen,
die hun fiets verloren hebben, met
raad en zelfs met daad bij te staan.
Hij is een soort bicyclective.
Hoe gaat hij te wetk ?
Wanneer een bestolene woest zijn be-
klag komt maken, dan ontvangt hij
·hem in zijn leefkamer. Hij zit daar
in een kwikkelstoel heen en weer te
wiegen, de stoelpoten kreunen zacht-
tjes mee. Zijn ellebogen rusten op
de armleuning, de vingertoppen vin-
den elkaar ter hoogte van zijn neus,
die welwillend krult. In de hoek
speelt Hozart's tweede deel van het
êênentwintigste pianoconcerto. Elvi-
ra Madigan, denkt de bezoeker verte-
derd, en de helft van zijn boosheid
is over. Hijn vriend praat dan rus-

De film "Condamnês a rëussf r" van de
Franse CFDT ging verder in op de ar-
beidsomstandigheden in de opwerkings
fabriek in La Hague.
Uat je vooral bijblijft is de onmacht
van de arbeiders en de omwonenden.
De laatsten werden bij de bouw van
de fabriek eerst verkeerd, later nau-
welijks ingelicht,laat staan geraad-
pleegd.
De arbeiders op hun beurt zijn ge'-
soleerd,onderworpen aan een doorslag-

gevend systeem van premies,en ver-
deeld over diverse statuten(stagi-
airs,interims,niet-ambtenaren en amb-
tenaren van het Franse atoomenergie-
centrum).Het werk is over het alge-
meen zwaar en gevaarlijk.De "verbo-
den zone" in de fabriek werd al et-
telijke keren uitgebreid na de ont-
dekking van nieuwe lekken.Een pak-
kend dokument.
Volgend als kontrast een stuk Reddy-
Kilowatt-animatie waarover we niet
uitweiden.Elektriciteit is leven,
weetjewel,ook als ie van kerncentra-
les komt(hm ..)

PRETTY BOY FLOYD
tig met hem, peilt naar bijzonderhe-
den over de fiets in kwestie en fix-
eert een punt vlak naast de klant.
Intens staart hij ernaar en zegt
niets meer. De bezoeker begint te
zweten, schuifelt wat rond in zijn
stoel en zoekt het gefixeerde punt.
Dan ziet hij een grote spaarpot
naast zich staan. in de vorm van een
fietszadel, en hij herinnert zich ...
"Oh ja, hoeveel moet ik u ...?" Hijn
vriend knikt dan en glimlacht van
'ja' .
Inderdaad, want die fiets terugvin-
den betekent onkosten maken, om nog
maar te zwijgen van de tijd die erin
kruipt; 500 frank asjeblieft, plus
200 frank buitengewone kosten. Wat
dat laatste wil zeggen weet hij zelf
niet, maar het pakt.
Zo heeft ie dagelijks ettelijke klan-
ten, en elke fiets komt gegarandeerd
terug; op die manier verdient hij
soms meer dan een professor, hoewel
hij nog minder weet. Juist die repu-
tatie, dat elke fiets terugkomt, doet
iedereen afdokken. Hij mag zelfs bo-
ven de prijs gaan van de tweedehands-
rijwielen van de flikken, want men-
sen hebben liever hun eigen oude
knar terug dan een blinkende fris-
gestolen fiets.
Bovendien mag je zelfs een tijdsli-
miet aanvragen. Als je je karretje

(l)Zo bleef het bijv. onduidelijk in
hoeverre het SCK met gemeenschaps-
gelden duur en risikodragend onder-
zoek verricht om de resultaten daar-
van zonder meer aan de privê-indus-
trie over te dragen ( Synatom,Wes-
tinghouse,Belgonuclêaire).De heren
De Jonghe en De Corte van het SCK
verschoven deze vraag naar het di-
lemma van een wetenschappelijk on-
derzoek dat bruikbaar is door samen-
werking met de industrie,of onbruik-
baar door het gebrek aan deze samen-
werking.Dhr.Eggermont,die uit eigen
naam sprak, trachtte die wending op
te vangen door te wijzen op de samen-
stelling van de Raad van Beheer van
h~t SCK (en op haar invloed op de
onderzoeksopdrachten),~aarin noch de
vakbonden,noch de ver~ruikers verte-
genwoordigd zijn.De preciese bindin-
gen van de leden van de Raad van Be-
heer( B vertegenwoordigers van de u-
niefs,B vertegenwoordigers van de in-
dustrie,lO uit diverse ministeries)
werden spijtig genoeg niet omschre-
ven.Iedereen was het er overigens o-
ver eens dat er dringend een parle-
mentair debat moest komen om, zoals
Eggermont zei :"de technologie te in-
tegreren in het politieke proces lt.

Er bestond minder eensgezindheid o-
ver de manier waarop deze integra-
tie kon gebeuren.

(2)I.v.m. de samenstelling en de on-
afhankelijkheid van de 'Kommissie van
Beraad inzake Kernenergi e' (de zqn , •
Kommissie der Wijzen, afk. KdW) stelde
De Jonghe (SCK, lid KdW) dat wij-
len t1inister Oleffe (Ekon. Zaken) de
taak van de KdW van begin af aan tot
het kernenergiebeleid had beperkt
en haar nooit om advies had gevraagd
inzake het globale energiebeleid (zo-
als het Rasmussenkomitee beweerde).
Van een manoeuver van de kommissie
zelf kan hier geen sprake zijn.Dhr.
Eggermont,lid van de KdW,zei van
zijn kant dat_binnen de kommissie
een aantal vragen uit de weg weraen
gegaan,o.~. ivm. de kontrole over de
nukleaire veiligheid en ivm. de ver-
gelijkende risiko-analyse van de ver-
schillende reaktortypes,hetgeen zou
aangeven dat deze zgn. onafhankelij-
ke 'kommissie van deskundigen' toch
niet zo onafhankelijk was.Behalve in
de subkommissie Hilieu werden de
'kleinere' experten ook niet bij de
synthesevorming betrokken.

(3)Als derde punt kwam de deontolo-
gie van de wetenschapper en het Ra!-
mussenrapport zelf aan de beurt.
Hoewel de panelleden het erover eens
waren dat het WASH-1400 rapport een
belangrijke stap vooruit is in een
weinig onderzocht wetenschappelijk
gebied,betwijfelde o.a.G.Eggermont
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WETENSCHAP EN INDUSTRIE:
HET RASMUSSENDEBAT

haar en van middelmatige grootte
kwam met een gesneden brood van de
bakker, op weg naar zijn foutief ge-
plaatste fiets. Een kleine blonde
feeks met katte-ogen (ook gestolen?)
sprong net op zijn voertuig, dat
niet voorzien was van een "stang".
De benadeelde riep nog: "Hey, 1t t-
tle girl on my byciclel" Hei, klei-
ne meid op mijn nieuwe fiets, fiet-
sefietsefiets, daar sta je dan. Op
dat ogenblik had de bedrukte jon-
geman twee mogelijkheden: hij kon
naar zijn kot gaan, of hij kon m'n
vriend bezoeken.
Als verontwaardigd getuige nam ik
hem onder de arm, m'n vriend was
thuis, hij draaide Willem Vermandere:
"Ik had ne velo, en ik'had em zelve
gemakt. Haor ze hemmen hem gestolen,
ze hemmen hem gepakt ..." De bestolen
student herwon zijn glimlach, mijn

vriend presenteerde hem een sigaret
want zelf rookt ie niet.
Het onderzoek kon beginnen ...
Ik heb gehoord dat hij diezelfde dag
de kleine blonde feeks nog betrapt
heeft. De fiets kwam terug, het be-
lastingsvrij honorarium was gefnd.
Lezer, wanneer uw fiets geschaakt
wordt, geen paniek, m'n vriend houdt
spreekuur, zijn huis is niet moei-
lijk te herkennen. Op de deur staat
geschreven: "Bij ons loopt niets
spaak." Om u moed in te spreken. \

•

't stuc,30jl,20.00 h.-Het Rasmussen-
debat georganiseerd door het Rasmus-
senkomitee i.s.m. VVS-SVB,begon niet
zonder incidenten.
Prof.De Heester,dekaan Toegepaste
Wetenschappen,kwam te laat,de mode-
rator was Zijn inleiding net begon-
nen,en vroeg meteen het woord om
zijn laattijdigheid te motiveren. Hij
protesteerde met klem tegen het feit
dat (l)hij als panellid na een tele-
foontje een maand of wat terug geen
schriftelijke uitnodiging voor het
debat meer ontvangen had,(2)dat hij
geen vragenlijst had gekregen,(3)
dat hij niet was ingelicht over de
plaats van aktie - hij was eerst
naar de Valk gereden -,(4)dat zijn
naam door het rasmussenkomitee werd

. "misbruikt" ,wat delikaat was gezien
zijn promotorschap van N.Rasmussen,
(5)dat het opzet van de diskussie
êênzijdig was.Begrijpelijk dat er na
zo'n (voor de eerste drie punten al-
leszins gerechtvaardigde) interven-
tie een ongemakkelijke stilte in de
zaal hing.Tijdens het debat zelf
zorgden ook de tussenkomsten van de
moderator voor wat deining.Zo bijv.
ontnam hij de heer De Jonghe van het
SCK nogal scherp het woord, toen die
een aantal onnauwkeurigheden in de
inleidende tekst korrigeerde.oat ge-
beurde weliswaar omdat de tijd bij
zo'n debat beperkt is,maar later
trad hij niet altijd even strikt op
tegenover andere panelleden.
Oe diskussie draaide rond drie pun-
ten:(l) de taken en onderzoeksop-
drachten van StudieCentrum voor
Kernenergie (SCK) te Mol ,hun evolu-
tie en haar bepalende faktoren,de
verhouding tot andere onderzoeksin-
stituten(private) en tot de nukleai-
re industrie;(2)de rol van de zgn.
Kommissie der Wijzen,(3° de deonto-
logie van de wetenschapper.
Het debat werd echter in een emo-
tionele sfeer gevoerd,en kan dan ook
bêter in eenaantal (onbeantwoord ge-
bleven) vragen worden samengevat dan
in een aantal besluiten.

morgen terug moêt hebben, dan gaat
dat; je betaalt wel stukken van men-
sen.
Zelf ben ik nooit bestolen geweest,
maar ik heb wel een diefstal zien
gebeuren. Oe politie stond met haar
neus op de happening gedrukt en rea-
geerde niet, applaudisseerde niet
eens. Een jongen met kastanjebruin _

4 J.A.
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de opportuniteit van het eredokto-
raat.O.m, voerde hij aan dat het
rapport in de V.S. als een soort
verkoopspromotie was gebruikt.en
dat de "executive summary"ervan.de
samenvatting ten behoeve van de po-
litici.omwille van die verkoopsge-
richtheid zelfs was herroepen.

Op een algemener vlak kristalliseer-
den zich twee tendenzen in de dis-
kussie .Oe SCK-mensen waren opti-
mistisch over het technisch kunnen
van de mens.o.m.ivm. de afvalver-
werking.en vonden het normaal dat
de technici in belangrijke mate in
de besluitvorming betrokken worden.
Prof.Roelants.wetenschapsfilosoof
en natuurkundige.van zijn kant wees
op de externe determinanten van de
wetenschap.die ALTIJD aanwezig en
niet altijd even welzijnsgericht
zijn.en op de moeilijkheid van kon-
trole op de wetenschap en haar toe-
passingen.(Of. zoals Eggermont het
uitdrukte ."geen wetenschappel ijke

demokratie zonder ekonomische de-
mokratie".)
De wetenschapper heeft hierbij een
'zware verantwoordelijkheid' ;al was
het maar omdat hij.wanneer nodig.
het 'administratief geheim' moet
durven doorbreken.
Juist op het punt van de informatie-
doorstroming bestond er binnen het
panel een meningsverschil dat even-
eens niet werd uitgediept. Prof. Roe-
lants zag graag een "liefst tegen-
strijdige voorlichting van het pu-
bliek rond de nog onopgeloste
wetenschappelijke problemen.
Oekaan De Meester stelde daar lijn-
recht tegenover dat er een kommissie
zou moeten worden opgericht.die tot
een "konsensus" zou moeten komen
i.v.m. dé "wetenschappelijke infor-
matie naar het publiek" en die abs-
traktie zou moeten maken van sensa-
tie-aspekten teneinde het publiek
niet te "frustreren".

B.N.L.

'ft & 'f:NU ROND OMBUDSERIJ.
N.v.d.~.No~~jze moe6t dit
6tukje ~ee.d6 VOO.ILeen maand gepu.bli-
ceVld ujn. Een 6toJt.t:Ü.ghe.id van de
.lLe.daktie maakte dit onmogelijll..Onze
eJuluL4e6 aan de 6teUVl.

Volgens onze Fakulteitsraad zit het
niet pluis met de onbudserij.het
loopt trouwens al jaren mis:zoveel
aanvragen tot uitstel.teveel tijd en
dus mandaten eraan besteed.het kan
allemaal niet z6maar.Hen gaf ook de
opdracht een onderzoek op te zetten
i.v.m. het effekt (op de punten) van
uitstel verlenen. De resultaten van
dat onderzoek zouden dan de basis
vormen van de herprofilering van de
ombudserij.

Het onderzoek had voor ons wel een
enigszins verrassend resultaat:uit-
stel verlenen heeft.in punten uit-
gedrukt. een minimaal effekt.Daarna
kwam het pas goed op gang:een kom-
missie moest een nieuw voorstel uit-
dokteren.In feite mocht-ze een door
het Bureau van de F.R. gedropt voor-
stel bespreken.Het zag eruit als
volgt:_ -
- vermits uitstel toch weinig ef-

fekt heeft.wordt de ombudsmanfunk-
tie een administratieve funktie.
waardoor tijd en dus mandaten ge-
spaard worden.~laar er is meer:lSe-
geleiding door een ombudsman is
een gunst geworden.Wil je per se
een beetje praten.dan moet je of-
wel langs de monitor(die geen om-
budsman meer is).ofwel langs stu-
dieadvies en dergelijke organen.
Het dient wel gezegd dat de om-
budsman nog te bereiken is.maar
dan wel in eerder uitzonderlijke
gevallen.

- Er worden drie kategorieên uitge-
werkt waarin een aanvraag tot uit-
stel kan geschieden:
o .chtll OIJlIrmacht (ongln)al milt gll-
1a.HJt8ttm, stlll'fgln)al in lIigtm
familill,lItc.):DE BESTE REGELING
WORM VOORDE STUDENT UITGEWERK:1'.

o tuijflllgevallen(44ndagsaillktll,
OIJlIl'slapen,tl'lIinvlIl'traging):DE
STUDENT KRIJGT EEN REGELING NAAR
GELANG ER PLAATSEN ZIJN.

o misbl'tlik(vool' IItm dtll'dll maal uit·
still vragtm omdat men onvoZ.dOtm-
dil is vool'blll'lIid,lI.d.m.)DE STU-
DENT KRIJGT UITSTEL,~1AAR ••• DE
EERSTE DE BESTE PLAATS WORM
HEM AANGEBODEN,DUS EEN SLECHTERE
N~ REGELING:moglllijk8 2 exa-
mtm8 op 44n dag.

Er is iets te zeggen voor dit voor-
stel.maar onze kritieken wogen uit-
eindelijk te zwaar:
I.Begeleiding kan niet van ombudse-
rij gescheiden worden.Als mensen in
een zo stresserende situatie als die
van de examens zitten.nog extra-moei-
lijkheden ondervinden en besluiten
naar de ombudsman te gaan.dan is het
wenselijk dat ze eens 5 minuten met
deze bevoegde persoon kunnen praten.
Wat is dat feitelijk voor een onzin:
papiertje in de 'uitstel'-bus.een
halve dag wachten.resultaat ophalen.
eventueel nieuwe aanvraag enz ....
2.Het is.zoals men beweert.tijdsbe-
sparend voor de fakulteit.maar niet
voor de student.Zie het verhaal hier-
boven.met de aanvulling dat de stu-

dent nog eens elders in de rij moet
gaan staan (dokter.studieadvies.mo-
nitor).weer wachten bij de bus van de
ombudsman.en dit allemaal onder de
examens.
Trouwens.denkt de fakulteitsraad nu
werkelijk dat men op die manier vol-
doende tijd zal besparen om met 2
ombudsmannen in juli 1300 studenten
te bedienen?
3.Hen maakt nogal eens propaganda bij
mogelijke eerstejaars met die prach-
tige studiebegeleiding van ons.die in
de examens dan naar de ombudsfunktie
vertaald wordt.Je kan niet onder de
wrange nasmaak uit.die een dergelijke
belofte moet geven.eens je het boere-
bedrog merkt.
Een aspekt van het onderwijs.nl. de
ombudserij.waar studenten nu eens
iets aan hebben.wordt de facto afge-
bouwd.En waar gaat de gewonnen tijd
naar toe 1!1

Enfin.kritiek genoeg(dat is ook ge-
makkelijk).(I) In die kommissie werd
het voorstel door de studentenverte-
genwoordigers niet op gejuiCh ont-
haald.en uiteraard ook verworpen.
De beslissing was dan aan de Fakul-
teitsraad.
Ondertussen werd een volksvergadering
bijeengeroepen.Zonder veel moeite
werd het voorstel daar gekraakt. Er
werd naar aktiemiddelen gezocht:een
petitie en massale aanwezigheid bij
de opening van de fakulteitsraad.

Het enthoesiasme zat erin.
Het werd een succes en had een in-
vloed op de beslissing van de heren:
het voorstel werd zelfs zonder stem-
ming afgekeurd.
Er werd wel wat over en weer gepraat
over een ter plekke geformuleerd
voorstel (dat wel veel goeds bevatte)
maar het besluit was dan toch dat de
kommissie ad hoc opnieuw aan het
werk moest schieten.
Toch wel mooi dat het zo verfoeide
medebeheer.met massale studenten-
steun en zgn. zachte aktiemiddelen.
heel duidelijk effekt ressorteerde.
Al moeten we nog niet te luid roe-
pen: de kommissie.niewaar ....

P.D.

(1) Intussen werden heel wat ver-
slagen van ombudsmannen gecentrali-
seerd.Het statuut van de ombudsman
is aan een grondig onderzoek toe.
Zeer binnenkort zal de Kringraad
voorstellen terzake op tafel brengen.
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in juni: die mensen kunnen een beteré'
detailkennis verwerven. hun kennisni-
veau wordt norm. verhoogt het gemiddel-
de kennisniveau. en drukt dus de pun- r
ten van hen die niet spreiden. Wil je
ieder een faire t.t,z. qelijke kans
geven moet ieder al zijn vakken af-
leggen in juni. Dan heb je een "nor-
maal" evaluatieniveau.
3. Wij hebben nu 2 zittijden onder
't jaar: t~dica- en andere aktivitei-

STAP ACHTERWAARTS
IN GENEESKUNDE ?

Op genee6/uutde be.g.i.nt Vl dit jOJllt. een vVlalldVLing van het lzwvWud.um liet
o.a. e,en ;t~ll.eVl van een 2-6eme6tVll>!J6teem nOJlIt. liet jOJllt.6!J6:teem. Ogen-
6c.ki.jnlijll. een 6;tap a~ nu 6Ul.aan de .idee van een "~~!J6;teem"
vooltU.Ugang maakt . Een ovfJt.U.ckt.

In '6B was er - benevens andere bekende
aktiviteiten - sprake van een eventuele
overschakeling naar een 2 semestersys-
teem. In de doktoraten was er al wat
over gepraat. De eerste dag van de 2e
semester een professoraal offensief:
met trosjes bestormden ze de jaren en
spiegelden ze de studenten de heerlijk-
heden voor van een 2 semestersysteem:
de- "stof". de studiebelasting. was erg
zwaar geworden. het invoeren van een
3e eksamenzittijd zou zulks opvangen
door een bredere spreidingsmogelijk-
heid. Het zou ook een eerste stap bete-
kenen in de richting van een "credit-
systeem" het ideale systeem waarbij ie-

.der kan studeren naar eigen inzicht en
ritme. Na een korte exposê en enkele
vragen werd er over gestemd. De kandis.
waar er op voorhand nog niet over ge-
praat was. stemden pro. De doc's. waar
er wel al over gediscussi~erd was.
waren allen tegen. Besluit: 4 kandis
(Ie kan A-L & M-Z. 2e & 3e kan) pro en
3 doc's (4e doc was toen het stagejaar)
contra dus goedgekeurd. De profs hadden
hun slag thuisgehaald.

Welke waren nu de argumenten contra:
1. Een grotere spreiding betekent een
bevoordeliging van de blokkers op korte
termijn~(laat beginnen. veel knal van
buiten kunnen blokken en snel alles
vergeten). Dat was niet het type van
arts dat er gewenst werd.
2. Van dat creditsysteem werd niet veel
geloofd gezien het vroegere enthousias-
me van de profs om een betere opleiding
te creëren.

• • • • • • • • • • • • •

. . .
3. Een grotere spreiding zou een stof-
verzwaring meebrengen.
Wat gebeurde er in de volgende jaren:
Volgens een studie van t1edica verdub-
belde (en 't gaat nog verder) het aan-
tal bladZijden tussen '68 en '73. op 4
jaar dus! Het creditsysteem bleek maar
een voorwendsel. De eerste generatie
van het 2 semestersysteem is nu afge-
studeerd. Zelfs de profs klagen over
het gebrek aan inzicht. aan zin voor
't essentiële. De studentenmassa blokt
alleen nog maar de kursus. zonder kri-
tische zin. er wordt niet meer rond de
stof gelezen. Oe student lepelt letter-
tjes in en op 't eksamen wordt alles
bijeengebraCht. Steengoede analyse van
de profs.

Van studentenzijde - werkgroep medische
opleiding - werd terugkeer naar een
jaarsysteem nodig geacht voor een ver-
betering van de opleiding. Voordelen:
1. Profs die zelfs onder druk geen
stofreduktie willen doorvoeren zullen
snel ervaren dat de detailkennis op
het huidig niveau niet meer haalbaar
is. Belangrijker zal zijn een inzicht
in het essentiële te verwerven. de de-
tails vallen toch niet meer te blokken
en te kennen door de grote groep. En
zolang de grote groep details wil blij-
ven kennen zal er op dat niveau geëksa-
mineerd worden.
2. Onderscheidingen Zijn bij ons be-
langrijk wil je later specialiseren.
Een grote groep spreidt over de 3 zit-
tijden om een grote of zo te halen.
Door zulke spreiding bekom je een
"kunstmatige"verlaging van de punten

ten zijn nu alleen mogelijk van begin
oktober tot goed half november en van
begin februari tot de paasvakantie.
Daarbuiten zit de overgrote groep kei-
hard te blokken. Dus resten er ons
maar 3 1/2 maand om de "algemene ont-
wi kke 1ing" wa t bij te schaven. Vb. met
de huidige Wynenstaking: geen reaktie
mogelijk op medica.

In het uiteindelijke ·plan Casteels·
(plan voor hervorming van de kandis)
dat op de faculteitsraad goedgekeurd
werd vind je 't volgende:
,,"De fundamentele fout van 't huidige
kurrikulum bestaat erin de studenten
als passieve recipiënten te beschouwen
bij 't inlepelen van kennis. het hui-
dig eksamensysteem heeft dit geaksen-
tueerd ..."
="Onbewust werd door eksaminator en
examin~ndus meestal aangenomen dat
wetenschappelijke kennis bestaat in
het zo nauwkeurig mogelijk reproduce-
ren ...Ol

=•... manier van eksamineren êên van
de belangrijkste determinanten in het
bepalen van het studiepatroon.·
·" ...aanpassen van het eksamensysteem
in de zin van het beoordelen van het
vermogen tot toepassing van kennis en
het kunnen omschrijven van een pro-
bleem."

Niet alle studenten gaan akkoord met
deze veranderingen met als belangrijk-
ste redenen: liever zo houden. nu weet
je waaraan je 't hebt; ongeloof dat de
veranderingen uiteindelijk ten voor-
dele van de student gaan zijn en dat
alles op een verzwaring uitdraaien
zal.

Als besluit van dit alles denk ik dat
je vooreerst moet uitmaken welk type
van arts je wil: mensen die a.h.W. het
bos niet meer tussen de bomen zien
staan en weinig kritisch ingesteld zijn
t.O.V. de wetenschappelijke ontwikke-
lingen of artsen die een probleem aan-
kunnen op een gefundeerde. niet "we
proberen maar en zien wat 't geven
zal". basis. Of het een verzwaring be-
tekenen zal hangt slechts van 1 faktor
af:van de kritische instelling van de
student. van eenheid en van bereidheid
om op tafel te slaan en te ageren als
't nodig is.

Wij weten goed dat een onder kontrole
houden van de hele evolutie in de toe-
komst moeilijk zal zijn. Hogelijk meer
dan op andere fac's is er een grote
afstand profs-studenten. Al te vaak
wordt er geschermd met ·wetenschappe-
lijkheid"; kritische noten. proffene-
valuatie door studenten geraakt bij
velen nog in 't verkeerde keelgat. 5
jaar geleden werd je als student nog
voor onbeschoft uitgemaakt als je

vVlvolg P. 6.
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sprak over de nood aan een kurriku1um-
hervorming. In de POC's. in de werk-
groepen is er door studenten steeds
getrokken geweest aan die grote vast-
geroeste vragen van de opleiding. er
is zeer veel negatieve reaktie ge-
weest van profs (jullie zijn te onbe-
zonnen ...) op studenten of afgevaar-
digden. Een deel studenten verwijt de-
1egués een te grote toegevendheid aan
de profs. 't Was en 't is een moeilijk
zoeken naar een goed evenwicht. Stilaan
voelen we dat we als studenten ('t is
nog traagjes vooral in de kandis) mee-
tellen (7!): er wordt naar ons geluis-
terd. in de stuurgroepen (die het te
volgen beleid van de opleiding in de
individuele jaren vastleggen) is er
een pariteit studenten-professoren.
Dit alles is zover gekomen door het
hardnekkige werk van enkele voortrek-

kers. soms losgekomen van de basis.
door de infokampagnes in de jaren
(maar onvoldoende) door akties van de
studenten: bezettingen van de facul-
teitsgebouwen. meetings ten gevolge
van faculteitsraden ... Enkel door
hardrekkig en taktisch o~treden van
studenten is er dan toch stilaan wat
losgekomen: er komt een kurriku1um-
verandering; lessen over bv. alterna-
tieve geneeswijzen en de geldcyclus
in de gezondheidszorg; stervensbege-
leiding •... zijn opgenomen in de pro-
grammatie ...

Niet alles zal verder van een leien
dakje lopen maar om de zaak in goeie
banen te houden staat alleen de stu-
dent en zijn inzet garant.

J. B.

BOEKENREK DE CVP-STAAT
J rt dt. .Itt.w 'dol>ûeJIJI' van dt. Ulig evvU j ëPO VeJIJI cht.w ew :ü.j dj e 9 elt.dw
t.w boek ov~ dt. achtt..ltg.ltOrtdw van dt. CVP-bedlUjv.ighUd .in VeJlJlc.hil1.t.rtdt. I>e.k-
to.ltW 06 bt.vollWtgl>g.ltOe.pw. Al.J. gt.w and~t. paMi.j bwuJtt ze VOO.lt e.lkt. Jtang,
I>tand 06 1Ll.aI>I>t.ze u.jrt w all> gt.w and~t. paMi.j vt.Jtdt.d.(,g.t ze .in 6e.ite. dt.
bel.angw van dt. bWLgvUj.

GEEN POLITIEK ZONDER IDEOLOGIE
Na de tweede wereldoorlog herdoopte
het Katholieke Blok zich tot Chris-
telijke Volkspartij. Dat betekende
evenwel nog niet dat de CVP de be-
langen van de Kerk en de met haar
gelieerde groepen op de tocht zette.
De overschakeling van het adjectief
'katholiek' naar 'kristelijk' ge-
schiedde onder uitdrukkelijke zegen
van aartsbisschop kardinaal Van Roey
en bleef zweren bij drie basisprin-
cipes die tot vandaag het fundament
van het CVP-denken uitmaken: het
subsidiariteitsbeginsel. het perso-
nalisme en de klassensolidariteit.
Deze 'drie pijlers van het CVP-den-
ken' worden door Leo De Haes toege-
licht in een eerste hoofdstuk van
'De CVP-staat'.
De CVP is de grootste voorstander
van een levensbeschouwelijk tweele-
dig België: een katholieke en een
niet-katholieke (vrijzinnige) zuil.
11 Vi.a t.t.rt wa.a.i.~ van staatssubs idies
Iwt .um,eJIJI t.t.rt bo," 9 t.ld naait d t. van •
ou.dI>h~ I>.tVlk uilgt.bouwdt. lvW..telij-
kt. oilgllllil>dÜU dooilg ul..u.iJ. d wo.ltdw,
dit. •.. t.t.rt I>.twn u.jrt VOO.lt dt. pa.it-
:ü.j. • • (w) .•• b.i.rtdt dt. paMi. j 00k t.w
hul l.t9~ bJtOodl>.temneJIJICWt u.ch."
Om haar onverdraagzaamheid goed te
praten en in een poging om aan te
slaan bij alle lagen van de bevol-
king doet de CVP beroep op vage p~-
I>onalil>:ü.I>cht. slogans als: 't.eJthit.d
VOO.lt dt. 0 nt1.P.ILt46.tba.t1lthUd van dt. ,"w-
I>elij kt. peJIJI00rt t.rtdt. dwing t.rtdt.
lUUVtd t.rtvan enz e Wu.teJIJI t. bu chav.(.ng' •
'dt. u.e.t van ht..t fUnd', 'dt. mt.rtl>een-
.ótaa.l.', enz ...
De CVP noemt zichzelf 'volkl>paMi.j'.
dat wil zeggen een partij die zich
tot alle lagen van de bevolking
richt. hoe heterogeen die ook mogen
zijn en welke tegenstrijdige belan-
gen zij ook verdedigen; omdat men
niet voor één klasse opteert, aan-
vaardt men ook gt.t.rt lLl.aI>I>t.nI>~jd.
Leo De Haes·ste1t echter het volgen-
de vast: de CVP verdedigt als 'volkl>-
paMi.j', meer dan wie ook de belan-
gen van de monopolies. en niet zel-
den gebruikt ze de spaarcenten van
de kriste1ijke arbeidersbeweging
(via o.a. de B.A.C.) en die van de
middenstand en de boeren (o.a. via
de financiële ins'e11ingen van de
Boerenbond) om deze pro-monopo1iepo-
1itiek te voeren. Een en ander heeft

tot gevolg dat haar sociaal-econo-
misch profiel een ratjetoe is van
tegenstrijdigheden, die logisch
voortvloeien uit de heterogene sa-
menstelling van de partij.

CVP POOGT TEGENSTElLINGEN
TE OVERKOEPB.EN

In een tweede tekst.'dt. 6inancit.el-
t.COrtOmiI>cht.bedlUjv.ighUd van dt. CVP'
gaan Pau1 Goossens en Pau1 Koeck meer
in op de belangen die de CVP echt
verdedigen in weerwil van het 'volk-
I>t.' imago. nl. die van de burgerij.
Echter. ook binnen de burgerij zijn
er tegenstellingen die dan ook tot
uiting komen in de politiek die de
CVP voert.
Aan de top van de grote financiële
instellingen en bedrijven staan stuk

voor stuk mannen die zich openlijk
in de CVP engageerden.
Bij de Kredietbank komt dat het dui-
delijkst tot uiting. Deze bank stelt
zich het militantst er aQressiefst·op
als het om Vlaamse of Katholieke kwes-
ties gaat.
Vanuit een ander CVP-bolwerk de Boe-
renbond kwam juist geen impuls om de
zaken in een Vlaamse richting te for-
ceren en dat i'snogal logisch. omdat
juist de Boerenbond één van de groot-
ste aandeelhouders van de Société Gé-
néra1e is.
Lieven Gevaert was een van de mede-
stichters van het Vlaams Economisch
Verbond. De zéér katholieke Gevaert.
mede-organisator van zovele gulden-
sporenvieringen. was voor steun aan-
gewezen op Vlaamse en katholieke po-
litici die in Zijn federa1iserende
richting dachten. Leon Bekaert waag-
de zich nooit aan Vlaamse avonturen
en het V.E.V. vermeed hij angstva1-

lig. Reeds voor de tweede wereldoor-
log associeerde hij zich met Velge.
een Belgische familie van franstali-
ge rijkaards met takken naar de Ant-
werpse havens en naar het staal. Dat
Bekaert niet met het V.E.V. in een
federalistische richting evolueerde,
had ook te maken met de aard van zijn
produktie. Hij zat in voortdurende
nood aan grondstoffen (ijzer en staal)
en daarvoor was hij in grote mate aan-
gewezen op Wallonië.
De verschillen tussen Gevaert en Be-
kaert werkten herkenbaar door in de
CVP. Gaston Eyskens verlengde de denk-
richting van Gevaert. terwijl Theo Le-
fêvre dat deed voor Bekaert. Het is
daarom dat de CVP altijd blijft schip-
peren tussen federalisme en unitaris-
me. afhankelijk van de economische
groep die de overhand heeft.
In 'Ot. CVP-I>.taa.t' wrijft Pau1 Goos-
sens Leo Tindemans nog neo-unitaris-
me aan terwijl Leo vandaag de dag
toch sterk de Vlaams-nationalistische
toer opgaat.

wijsnetten, zo is al herhaaldelijk
beweerd. zou het mogelijk zijn op de-
ze uitgaven jaarlijks ongeveer dertig
procent te besparen. Deze geldver-
spilling, aangevuld met het argument
dat levensbeschouwelijke verschillen
in de jaren zestig langzamerhand gin-
gen wegebben en er toch ook geen a-
parte bedrijven. winkels of postkan-
toren voor gelovigen of vrijzinnigen
bestaan. bezorgden het systeem van
naast elkaar bestaande. gesloten en
soms erg vijandige netten heel wat
kritiek. Echter om duidelijke poli-
tieke redenen steunt de CVP het
handhaven van de katholieke zuil.

CVP-KUL~UR
In een laatste hoofdstuk schetst
Henry Coenjaarts hoe de CVP er met
30 procent praktizerende kerkgangers
en minder dan 40 procent kiezers er
in slaagde het socio-kulturele leven
te monopoliseren.

OMDAT BELANGEN BELANGRIJK ZIJN

De CVP is de partij met de grootste
greep op het socio-kulturele en eco-
nomische leven. In 'Ot. CVP-I>.taa.t'
wordt duidelijk gemaakt dat de par-
tij wiens toP. kaders en mandataris-
sen stevig ingeplant zitten in de
beheersraden en direkties van de ~ro-
te monopolies en financiële instel-
lingen nooit de belangen kunnen ver-
tegenwoordigen van de arbeiders. be-
dienden. kleine zelfstandigen en
kleine boeren. Doch het gevaar
schuilt in het concept van het boek
dat men de idee wekt dat. als men
opkomt voor een democratisch onder-
·wijs. of voor betere levensomstan-
digheden voor bejaarden en invali-
den. men eigenlijk vecht tegen de
CVP.
De studenten in hun verzet tegen het
verhoogde inschrijvingsgeld hebben
herhaaldelijk een oproep gedaan tot
ALLE par1enentaire partijen. Het was
tegen dovemansoren.
Tijdens de ontzetting van de Arena-
weide is er een brief geschreven naar
alle partijen in de gemeenteraad om
steun voor de aktie van de bezetting
of op zijn minst een openbare stand-
puntverklaring. Oostindische doofheid
heerste alom.
En is het staalplan van C1aes. de on-
derwijspo1itiek van Ramaeckers zoveel
socialer dan de 1andbo~politiek_van
Lavens 7 --
Echter 'Ot. CVP-I>.taa.t' blijft een in-
drukwekkende en belanghebbende ana-
lyse van hoe de gewone mens een rad
voor de ogen gedraaid wordt; hoe po-
litieke en economische macht samen-
gaan en dat hoewel in woorden beleden
het in de praktijk onmogelijk is. te-
gelijk de belangen van de monopolie-
beheerders. de hogere kaders. pro-
fessoren. dokters en andere 'notabe-
len' te dienen én die van de lagere
bedienden. arbeiders. kleine zelf-
standigen en boeren. mindergegoede
invaliden en gepensioneerden.

Ot. CVP-I>.taa.t.116 btz.,32S 6.11..
cw.tewtl>: H. Cot.rtjaaJttl>, L. Ot. Hau,
H. Gt.t.rtI>, R. Gt..ItmOrtpitt.z, P. GOOl>I>t.rtI> ,
P. Kot.ck
VeII1vUjgbaaJI. b.ij hu 'Rodt. Boe.k' ,
T.it.rtl>u.tltaa.t 4S, 3000 Lwv t.rt,.tel.
016/22.50.14

KATHOLIEKE NAASTENLIEFDE7
Volgens H. Coenjaarts in het deel
'Naat..tt.nlit.6dt. 06 t..igt.nlit.6dt.' heeft
de verbaal gepredikte naastenliefde
van de CVP weinig konkrete raakpun-
ten in de praktijk. Bejaarden en min-
dervaliden bv. -meer dan 1.5 miljoen
mensen- worden wel opgevrijd als er
verkiezingen voor de deur staan, maar
als die eenmaal achter de rug Zijn,
blijven ze in de kou staan en worden
hun schamele pensioentjes of uitke-
ringen zelfs het eerst geviseerd om
mogelijke bezuinigingen door te voe-
ren.

VLEES-NOCH - VIS - POLITIEK
Hi 1de Geens in' 8.Unddoe.kpo.uti.e.k
.ItOnd abo~' schetst rond een speci-
fiek politiek hangijzer de kronkelpo-
litiek van de CVP. Op politiek vlak
is de toestand momenteel nog altijd
zo dat ongeveer één vijfde van de
CVP-parlementsleden tegen elke wets-
wijziging is. dat CVP-volksvertegen-
woordigster Wivina Demeester voor de
totale depenalisering is. 'maar dat
in het parlement niet kan laten blij-
ken. en dat zowat vier vijfden van
de andere CVP-parlementairen. zij het
schoorvoetend. voor een wetsaanpas-
sing zou zijn: Deze v1ees-noch-vis~
houding van de CVP. die erop neer-
komt dat ze de levensbeschouwing van
één vijfde van haar mandatarissen
opdringt aan alle andersdenkenden.
zelfs in haar eigen schoot. neemt
een groteske vorm aan in het CVP-ver-
kiezingsprogramma van 17 december
1978. Daarin wordt de abortuskwes-
tie. op de nietszeggende slogan 't.~-
b.ied VOO.lt hu lt.vw' na. volledig
doodgezwegen.
Politiek gezien is dit een winstge-
vende houding. Als ze zou opteren
voor een versoepeling van de wet.
zou ze niet alleen één vijfde van
haar eigen mandatarissen tegen zich
innemen. maar ook de Pro Vita-klub.
die misschien in de minderheid is,
maar in staat is om ongewenst veel
lawaai te maken. Aan de andere kant
is ze verplicht zuinig om te sprin-
gen met de schaarser wordende eti-
ketten. waarmee ze haar katholieke
bestaansgrond moet kunnen bewijzen.
Kiest ze voor een verstrakking. dan
riskeert ze onmin met de groeiende
groep ruimdenkende katholieken. Het
beste is dus gewoon niets te doen.

DEONTOLOGISCH OF
GRONDWETTELIJK

In de grondwet is het recht op vrije
meningsuiting. van vereniging. van
godsdienst gegarandeerd en geen en-
kele beroepsfunktie of beperkte ge-
meenschap binnen de samenleving
heeft het recht deze vrijheden te
beperken. Zolang de leraar zich niet
op strafreChtelijk terrein begeeft,
mag hij op beroepsvlak niet gestraft
worden voor buitenschoolse activi-
teiten. of voor zijn persoonlijke
levenswandel. Tenslotte is iedere
priVé-rechtbank verplicht de proce-
dure van de gangbare wetgeving te
eerbiedigen. In 'Nit..tl> mt.rtl>elijkl>
.iA hu lvW..telijkt. opvot.d.ûtgl>gt.bw-
.Itt.rtv.ltt.t.md' toont Rosanne Germon-
prez aan dat de deontologische ka-
mer van het katholieke onderwijs
niet voldoet aan de voorwaarden.
Het onderwijs is in België met een
budget van ruim 280 miljard frank
per jaar. hetzij bijna één derde
van het totale budget. de zwaarste
post op de begroting. Zonder de kon-
kurrêntiê tussên dê diYêrSê ond@r-e



NIEUW STATUUT VOOR ST_PIETERSZIEKENHUIS:
In Ve.tD 1 weJlde.n Jte.ed6 een aantal ge.gevt.M gvwueJr.d ovt.Jt ho« de onze mot.dt.Jt,
de heilige CVP, haalt ba.te.Il zoekt .teJWJi.jl aMt.JtVt de ko6.tVt VOOIt. zic.h mogen
nemen. Hoe uj zic.h nog vt.It.dt.Jt nu.te.U in het Le.uvt.Me St-Pi.~zi..t.ke.n.Ju.U6,
Ve/Ullt.Vt je veJr.dt.Jt in dU bot.i.inde, ma.aA .tJte.uIL4Je veJthaal.

EEN NIEUW STATUUT
ArtikelIvan het statuut bepaalt
dat een verenigin9 tussen het o.c.m
w. Leuven en de akademische zieken-
huizen van de KULEuven wordt opge-
richt onder de benaming "Akademisch
Ziekenhuis St-Pieter". We kunnen
hierbij opmerken dat nergens een
dergelijke vereniging bestaat. Nie-
mand heeft er ervaring mee. Die ver-
eniging wordt ook opgericht voor een
periode van 30 jaar. Opzegtermijnen
zijn niet opgenOMen in de statuten.
Indien het bijgevolg slecht afloopt
voor de stad heeft ze geen enkel
rechtsmiddel om in de eerste jaren
een einde te maken aan die overeen-
komst.
Verder wordt bepaald dat S.P.K. de
regionale pati~ntenzorg voor haar
rekening neemt. De pati~ntenzorg
wordt bijgevolg toegekend aan een
ideologisch gekleurde instelling.
Uit de statuten blijkt ook dat het
gehele geneeskundig aspekt van de
transaktie door de KULeuven afgehan-
deld wordt zonder dat de stad er ook
maar êên vorm van inspraak heeft.
Verder zijn er bedenkelijke perso-
neelsbepalingen. Alle o.c.m.w.-per-
sonee1s1eden die nu werkzaam zijn
in de kliniek zullen in het perso-
neelsbestand ~orden opgenomen. Dit
betekent dat zij hun statuut van o-
penbare dienst zullen verliezen en
dus afhankelijk zullen gemaakt,wor-
den van de willekeur van de nieuw
opqerichte vereniging.
Verder wordt bepaald dat het o.c.m.
w. zich ertoe verbindt alle vermelde
personeelsleden in aanmerking zul-
len nemen voor mutatie naar de ande-
re o.c.m.w.-diensten of instellin-
gen. De personeelsleden die vanaf
1 januari 1960 in dienst treden bij
de S.P .K. zu 1.1en aan voorwaa rden on-
derworpen lvorden waarin de Leuvense
gemeenschap niets van inspraak
krijgt.
Het klapstuk is wel de samenste11ins
van de beheersorganen._ln normale
omstandigheden is de Algeaene Verga-
der1ng-net·orgaan-dat-de meeste be-
leidsmogelijkheden heeft. In de Al-
gemene VEigaderin9 van de S.P.K.
zullen vanaf 1 januari 1960 de be-
voegdheden limitatief opgsomd zijn.
De Algemene Vergadering wordt samen-
gest1d uit een ge1Jjk aantal o.c.m.
w.-1eden en leden van de KULeuven,
met min êên voor deze laatste_ De-
zelfde samenstelling geldt voor de
Raad van Beheer, maar met dien ver-
stande dat van de tot drie van de
R.v.B. de ondervoorzitter en de se-
kretaris aangesteld worden door de
KULeuven. Het voorzitterschap neemt
de stad Leuven voor haar rekening.

Ik hoef niet te wijzen op de vaak
ongebreidelde macht van sekretaris-
sen in verenigingen. De Algemeen
KoHrdinator, aangesteld door de KU-
Leuven neemt het dagelijks beheer
voor zijn rekening. In tegenste11inç
tot wat bepaald wordt over de be-
voegdheden van de A.V. werd hetgeen
tot het dagelijks bebeer behoort
niet limitatief opgesomd. Het ligt
dus voor de hand dat, gezien de rek-
baarheid van dit be9rip, de Algemeen
KoHrdinator ongekontroleerd vrij
veel belangrijke beslissingen kan
nemen. Wat is immers niet akkuut
in een ziekenhuis?
Met de samenstelling van de beheers-
organen staan we dus voor een priva-
tiserin9 in kaskade. De uiteindelij-
ke macht zal dus in ha~en van de
universiteit berusten. ~t o.c.m.w.
Leuven zal dus geld mogen stoppen
in een avontuur waarin ze niets in
de pap te brokken zal hebben. Kent
er iemand een beter voorbeeld van
het subsidiariteitsbeginsel, zoals
het hierboven geformuleerd werd?

POLITIEKE KONSEKWENTIES

Om de politieke kQnsekwenties van
die zaak te doorzien, is het nodig
een blik te werpen op de politieke
kaart van Leuven.
De samenstelling van de gemeente-
raad ziet er als volgt uit: BSP: 12,
CVP: 19, PVV: 7 en VU: 5. Een kolle-
ge werd gevormd tussen de CVP en de
PVV. De CVP beheerst ~ schepenporte-
feuilles, de PVV 3. Met êên oogop-
slag stellen we vast dat met drie
zetels mêêr de CVP de absolute meer-
derheid zou behalen.
Dit zit er dik in voor 1982, vooral
omwille van de gewijzigde sociolo-
gische samenstelling van de Leuven-

se bevolking. Twee faktoren spelen
hierin een rol: 1..Het de overheve-
ling van de UCL naar Ottignies zijn
duizenden franstalige Leuvenaars
uitgeweken. Die gezinnen, die tot
de middenklasse of de meer-begoede
burgerij behoren en franstalig zijn,
waren bij de laatste gemeenteraads-
verkiezingen potenti~le kiezers van
de vleugel rond Sprockee1s in de
PVV. Een aanzielijk PVV-kiesk1i~n-
teel valt dus weg. Dit kan alleen
maar de grootste partij, de CVP,
ten goede komen.
2. De CVP heeft haar uitsterste
best gedaan om de industrie rond de
kanaal zone te laten wegkwijnen. Die
industrie leverde een proletariaat
op die potentieel BSP-kiezers bevat-
ten en dus wegvallen. Daartegenover
staat dat in Haasrode een nieuw in-
dustrieel kompleks opgericht werd,
dat vooral uiterst geschoolde arbei-
ders en bedienden bevat. Dit type
werknemers zijn potenti~le CVP-kie-
zers. tlet die evolutie verliest de
stad haar klassiek proletariaat,
waarop Leuven altijd kon bogen, zie
maar wat bv. op 18 april 1902 ge-
beurde.
In de plaats hiervan komt een bevo1-
kign die bestaat uit geschoolde
werknemers, bedienden en kaders. De
tewerkstelling aan de universiteit
en de Boerenbond spelen hierin een
grote rol. De verwachting bestaat
dat de nieuwe personeelsleden, die
in dienst zullen treden van de S.P.
K. door de nodige mechanismen tot
het CVP-kiesk1i~ntee1 zullen beho-
ren.
Verder zal de CVP op de regionale
verzorging haar greep versterken.
In een aantal middens heerst bv. on-
genoegen over het feit dat de fakul-
teit geneeskunde van de KULeuven in
de vorming van de studenten vooral
het wetenschappelijk aspekt bena-
drukt. M.a.W. de afgestudeerden zul-
len wetenschappelijk zeer bekwaam
zijn, maar in de praktijk moeilijk
diagnoses kunnen stellen die een
ordinaire gesteldheid (bij wijze
van spreken) te boven gaat. Bij een
ietwat gekompliceerd-geval zullen
die artsen hun pati~nt sneller door-
verwijzen naar een gespecialiseerde
instelling, zoals bv. de S.P.K.
Vraag is of de heer Jos De Saegher,
die in de beheerraad zetelt van de
KULeuven en voorzitter is van de
Konfederatie van Instellingen van
Caritas Catho1ica (een instelling
die op het gebied van de gezond-
heidszorg toch veel te zeggen heeft)
en die bedrijvig is als promotor
van de anti-abortuskampanje, hierin
een rol speelt.

j.a.
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STIJFSEL
KLEIN STUDENTENZEER

Het grote verontwaardiging heb ik
het artikel over 'Klein studenten-
zeer' in Veto van 29 jan.'BO ge1e-
zen.Je haalt een paar voorbeelden
aan en denkt dan je het recht te
mogen toeêigenen om alle ouders o-
ver dezelfde kam te scheren.(dit
maak ik duidelijk op uit de eerste
paragraaf)Het zal je dan ook ten
zeerste verwonderen te moeten ver-
nemen dat mijn ouders niet aan je
beschrijving vo1doen.Laten we êên
ding van begin af .a~n klaar ste1-
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HORIZONTAAL
1. test - leugenachtig 2. schelpdie-
ren - heeft gegeten 3. lengtemaat -
en andere - vermoede (verbasterd uit
het Duits) 4. namelijk - draderige
groente 5. verstaatsing 6. rap -
eerstkomend - Waalse partij 7. Por-
tugal - zwavel - bouwvallige woonst
elektriciteit 8_ verdovingsmiddel -
~randgevo1g 9. kleur - prikke 10.
ter plaatse - zwaar trillen
VERTIKAAL
1. geld - lichaamsbeweging 2. opsto-
ten - speelgoedfiguur 3. trekdier -
stelling 4. Frans voegwoord - paling
5. festijn - kilometer - begin 6.
lange dunne degen - seniorenverbond
7. versus - begeleiding 8. are - be-
zits100s - kunststuk 9. uitgestrek-
ter - in orde 10. plek) dagreeksen

1en.Ik schrijf dit niet omdat ik
niet geloof dat dergelijke ouders
wel bestaan,maar wel omdat ik woe-
dend ben dat je üTt een paar voor-
beelden meent te mogen opmaken hoe
alle ouders zijn;dit is voor mijn
ouders een grove be1ediging.Ik ben
19 jaar en mag me, geloof ik toch,
rekenen tot de personen die blij
zijn dat ze mogen studeren,want z6
breed hebben we het thuis niet."Ha,
ha",za1, je misschien zeggen,"daar
heb je het a1;nog maar juist van
thuis weg en totaal financieel af-
hankelijk" .I1agik je er dan meteen
op wijzen dat ik dat zeker zo niet
ervaar. Ik mag thuis zeker voor mijn
mening uitkomen, ook al ~erschi1t
die duidelijk van mijn ouders en
komt daar al eens slaande ruzie van.
Er werd me dan nooit op gewezen dat
ik financieel afhankelijk was en
dat ik te luisteren had.En wat die
ruzies betreft,zegik O.K.,laat het
maar eens stormen,het is een uitste-
kende manier om eens af te reageren_
Ik word door hen nooit verplicht om
dadelijk naar huis te keren,noch
werd me ooit verboden om naar beto-
gingen te gaan.llijn ouders vinden
dat ik ou(genoeg ben en een voldoen-
de opvoeding heb genoten om op mijn
eigen benen te kunnen staan.Een
klein beetje bemoeiziekte kan ook
geen kwaad:wanneer mijn ouders op
een bepaald ogenblik geen interesse
meer zouden opbrengen voor mijn doen
en 1aten,dan zou ik hard aan hen be-
ginnen twijfe1en.Ik verkeer nog
steeds in de mening dat,a1s je van.
iemand houdt,je ook interesse moet
kunnen opbrengen voor zijn aktivi-
teiten.Wanneer ik thuis vertel dat
ik tot in de vroege uurtjes op stap
ben geweest,dan kan ik je verzekeren
dat noch mijn vader,noch mijn moeder
me zal berispen.
Ik vind het dan ook de grootste on-
zin wat die 21 jarige studente uit-
kraamt:"Ik denk dat de relatie met
mijn ouders veel beter en warmer zou
zijn,a1s ik een studieinkomen had",
want liefde en begrip zijn,naar mijn
bescheiden mening,nog altijd niet te
koop.
Wat de reden voor de onmondigheid van

, de studenten betreft ;~an ik nog a1-
tijd niet akkoord gaan. Inherente ka-
rakterkenmerken heb ik ook,mijn bes-
te,daar ben ik zeker van,maar dat ik
onmondig ben,dat betwijfel ik ten
zeerste.Wat het overladen studiepro-
gramma te maken zou hebben met onmon-
digheid,is mij nog steeds een raad-
se1.Zo ik zal nu maar sluiten.Mag ik
je er nog eens attent op maken,dat
ik wel degelijk ge100f,dat er ouders
zoals die van jou bestaan en mis-
schien ben ik wel bevoorrecht om be-
grijpende ouders te hebben.Maar ik
kan toch moeilijk qe10ven d~t i~ de

veJ!.volg p. &
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enigste studente aan de K.U.L. ben
die zo'n ouders heeft.

Didi

Dank je voor je brief.Je hebt gelijk
als je stelt dat ik onverantwoord
veralgemeend heb,a1s zouden ALLE ou-
ders een zo negatieve houding tegen-
over hun 'kinderen aannemen,maar ik
geloof niet dat ik dit zo uitdrukke-
lijk in mijn artikel heb geschreven.
Ik had misschien ook goede voorbeel-
den moeten geven,maar mijn artikel
wou enkel een kritiek zijn op slechte
gevallen.
Toch vind ik het goed dat je reageer-
de met een brief,omdat het een helde-
re aanvulling is op de ongewild één-
zijdige inhoud van mijn artikel.

Louis De Meuter

OPEN BRIEF N,A,V,EEN SOLLICITATIE-
SPELLETJE INGERICHT DOOR DE KOMMIS-
SIE VOOR P.LAATSINGSHULP VAN DE

K,U,LEUVEN

Men adverteert fiktief vakante be-
trekkingen in verscheidene bedrij-
ven en vraagt hierbij een ernstige
kandidatuursstelling met curricu-
lum vitae.

Wat bedoelt de unief hiermee eigen-
1ijk? '
Stilzwijgend laat ze alles bij het
oude, terend op middeleeuwse pri-
vi1eges,inhouden en methoden.
De façades krijgen wel nu en dan
een nieuw verf1aagje.Voor de rest
past ze zich aan aan de dwangmatige
eisen van onze indusrie1e,vervreem-
dende - zeg maar,kapita1istische -
maatschappij.
De hele manier waarop afgestudeer-
den zogezegd voorbereid worden en
geholpen op hun grote entree in het
beroepsleven is daarvan een schitte-
rend voorbeeld.
We krijgen zomaar een prachtig fol-
dertje toegestuurd met een resem
spelregels voor het schrijven van
een sollicitatiebrief naar een per-
soneelsdienst van een bedrijf.
Ze willen het ons zelfs zo gemak-
kelijk mogelijk maken door de te
volgen schrijfprocedure gratis uit
de doeken te doen.

bijv.: - wees zakelijk en bondig
- wees terzelfdertijd ori-

gineel
druk je uit in een per-
soonlijke taal zodat men
er echt naar uitziet je
te ontmoeten. Dan pas zit
je (al half) op rozen.

Woorden gebruiken als persoonlijk
en origineel verdoezelen de ware
toedracht der'zaken,want bij adver-
teren zijn duidelijk andere vaar-
digheden nodig.
Dit voorval is een zichtbaar teken
van hoe de universiteit antwoordt
op de groeiende noden.We krijgen er
een servicedienst bij ... naast het
monitoraat,de ombudsmannen ..•
Deze oplossingen zijn subtiel ge-
vaarlijk want uiteindelijk blijft
de unief konservatief,se1ektief en
ideologisch bepaald.
Ze blijft een instrument van de
heersende k1asse~

Goede1e Su1mont

OPLOSSING KRUISWOORD
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UIT ONZE
FAKULTEIT

In volle krisitijd blijft F10reat
(Landbouw) rustig verder overproduce-
ren: na 2 nummers met resp.60 en 86,
b1adzijden,kwamen ze nu weer met 84
blz. voor de pinnen.En dat met 1 re-
daktie van 6 mensen.

Zoveelste schuifje van de programma-
hervorming in Landbouw: de grote
nieuwe truuk is een naamverandering
van "hervorming" naar "aanpassing".
Knap hierbij is dat de kontrole van
bovenaf - akademische raad '- wegvalt,
zodat de fakulteit eender wat kan
doorvoeren. '
Wat met "aanpassing" bedoeld wordt,
valt vlug te zien:'op'een'programma
van negen vakken valt er één weg,
komen er twee bij en worden er dan
nog drie gewijzigd kwa aantal blad-
zijden en leerinhoud.
De studenten vrezen dat dit oplap-
werk erg nadelig zal zijn voor de
toch al bijna onbestaande doelstel-
lingen van de, ir.-opleiding:
Een en ander zal veranderen als Ra-
maekers ingevolge het nieuwe wets-
voorstel een lijst van de vakken,
waarover examen dient afgelegd te
worden,bij K.B. kan vastleggen?!?

Interessant detail uit een interes-
sant artikel rond de "machtsgroepen"
in de gezondheidszorg: zelfs zonder
stralingen 'bekwamen ca.20.000 dok-
ters tussen '65 en '75 een inkomens-
stijging van 227 %~_
Ter verge1ijking:de ca. 2 miljoen------ ".. -1: 110,~", PIL &\.I~ Z,I}~ l:>i'li zë

11ijl'! S-'~OHIEN M06-f;tl po;;iS1:tf ...

arbeiders en bedienden zagen,onder
al hun akties, hun inkomen in dezelf-
de periode slechts met ca.150 % stij-
gen.

Bron: Palfijn nr. 4, 1979

Het enthoesiasme in W & L is blijk-
baar ver gezakt.ln het laatste Ger-
maantje reageert de redaktie op het
feit dat er een lezersbrief binnen-
kwam : "we stonden gewoon versteld
dat er nog mensen reageren".
Voor de feestweek willen de Germanen
en -maansen nog wel eens enthousiast
worden. Het programma is rijkelijk
gevuld ter ere van het vijftigjarig
bestaan: één heuse receptie mét
speeches(spijtig genoeg om 10.30,
met het publiek - drastisch-
beperkt tot de germanisten die dan

MOTIE ZORGENSTAKING
Het Á.A e.engewooiU:e.da;t l!.e.pl!.e.6e.nta.t.i.e.ve.olLga.YlÁ.1>a,Ue.6in de. peM hun me.n.tng
I!.ond hete. ha.ngijzeM va.n het ~ociaa.t-pol.tt.te.ke. ge.be.ul!.en be.kend maken a.a.n de.
be.volking onder: de. VOILmvan motie.6. Ve. ve.e..i.be.6pl!.Oken zOILge.Mta.king in dil.
b.i.a.d W<Uo e.enl!.e.cht6.t1!.e.e.~ge.volg van e.en pole.mie.k h.teJtom.tl!.e.IU::de.ge.zond-
hu~zolLg le.e.k o~ e.en.te.be..i.a.ngl!.-tjke. kwe.6tie.om zo ma.a.l!.~.t o~ .te.ne.eJt
.te.leggen,toen de.a.6ge.va.a.l!.d.tgde. van Me.d.tka. ondeMta.a.nde. motie. vooM.te..i.de..

Ondergetekende kringen veroordelen
de zorgenstaking van het gemeenschap-
pelijk front van geneesheren,tandar-
tsen en apothekers om volgende rede-
nen:

- het is hen enkel te doen om de be-
voorrechte positie van een kleine
groep te handhaven,dit op een moment
dat het overgrote deel van de bevol-
king verplicht wordt tot bezuinigin-
gen.
,- dat zij ,ter verdediging van korpo-
ratistische eisen,de patient als gij-
zelaar gebruiken t.O.V. de overheid;
dit terwijl zij voorwenden dat het
hen te doen is om de rechten van de
patient en de kwaliteit van de ge-
neeskunde te waarborgen.
- een zorgenstaking op zich is om mo-
rele en humane redenen nooit aanvaard-
baar,mensen met een zo centrale -
zorgenverlenende - positie in onze
maatschappij,mogen hiervan geen ge-
bruik maken om eisen te ondersteunen.

~le verzetten ons tevens tegen de hui-
dige regeringsvoorstellen i.V.m. de

hervorming van de gezondheidszorg en
dit om twee fundamentele redenen:-
- weer eens blijkt dat het gat in
de kas van het R.I.Z.I.V. betaald za
worden door de kleine werknemer;zulke
systematische afbouw van de sociale
zekerheid is niet aanvaardbaar.

- weer eens blijkt het gebrek aan po
1itieke wil bij de politici,mutua1i-
teiten en zorgenverstrekkers orr.onze
gezondheidszorg fundamenteel te her-
struktureren:eens te meer poogt men
met schaafwerk een essentieel nood-
zakelijke aanpak van de gezondheids-
zorg uit te ste11en.Het is niet een
slechte gezondheidspolitiek die de
oorzaak van de huidige situatie is,
maar het gebrek aan een gezondheids-
politiek.

Germania,Historia,Landbouwkring,Po-
1itika scharen zich achter deze mo-
tie;Medika en Historia hebben vooraf
reeds verklaringen goedgekeurd in de
zelfde geest. Van de andere kringen
kregen we geen uitsluitsel.

al uit hun bed ZlJn.
Verder een cyclo-cross op dinsdag,
die op woensdag kan va11en,zoa1s de
deelnemers overigens;gevolgd door
een TD waarop je echt de beest kan
uithangen,want er is toch niemand,
die je nog herkent.
De hele week kulmtneert in "het abso-
,lute dieptepunt~ 00 donderdag !,
Zie zO,en nu maar Wdl.lICenop de ger-
maanse reakties ?!?

Cuti-proeven ?

Hij vonden vooreerst dat het aankon-
digen van deze verplichte test onvol-
doende was (gemeten aan bv. de kam-
panje rond de militiepapieren). Veto
had niks geen informatie doorgekregen
en in W&l bijvoorbeeld was er slechts
één affiche opgehangen aan een
p.t.i.a.a.I!. op het gelijkvloers van
de Nieuwbouw.De presidia en kring-
besturen wisten ook nergens van ,dus
konden de jaarverantwoordelijken ook
niets doorgeven.
Voor W & L was het zo;dat'het voor
andere fakulteiten geen h~ar beter
was ve.l!.OndeM.te..i..i.en we.
Verder was de betaling van 20 frs.
verplicht voor deze test;
voor zover we weten is dit het eers-
te jaar dat men voor een verplichte
test moet betalen. Voorziet men mis-
schien in dé toekomst dat de studen-
ten ook zullen moeten betalen voor
de verplichte longdoorlichting na
positieve cuti-test,en ook voor de
even zeer verplichte geneeskundige
onderzoeken.
Veronderstellen we dat 15.000 stu-
denten(2° lic. moet dit onderzoek
niet ondergaan) ,elk 20 bfrs. betalen,
dan geeft dit de ronde som van 300.
000 Bfrs.
Er wordt ook n09,~eklaagd over de te'
lange wachttijden voor deze test. Die
va.l!.-te.eJtdenvan drie kwartier tot

VETO 10

verschijnt op 26 februari

aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 27/2 en 15/3
moeten uiterlijk op de redaktie
('t Stuc) zijn op 15 februari om
18.30u

VETO 11

verschijnt op 10 maart

redaktie: maandag 18 februari om
16u in 't Stuc
artikels, reakties e.d. moeten ui-
terlijk op 25 februari om 18.30u op
't Stuc zijn
aankondigingen en toelichtingen op
aktiviteiten tussen 10 en 24 maart,
worden tegen uiterlijk 29 februari
om 18.30u op 't Stuc verwacht

twee uren.Is het medisch verantwoord
om mensen gedurende twee uren lang
in de kou rijen te laten vormen.

•
Als deze test toch verplicht is,zou
men er dan ,njet beter aan doen
de lessen te ~choMe.n ?
Het nemen van de test plus het afle-
zen ervan,heeft een groot aantal stu-
denten verplicht om 3 of 4 kollege-
uren te brossen.Is dat pedagogisch
verantwoord ?

Over de reele sankties,die effektief
getroffen worden bij weigering de
test te ondergaan,kunnen we geen en-
kel konkreet geval opnoemen van ie-
mand die ervoor gesanktionneerd zou
zijn.Bovendien wordt het geneeskundi-
ge nut van deze test door deskundi-
gen in twijfel getrdkken !I!!

REDAKTIE EN MEDEWERKERS

johan ackaerts, johan akkermans,
bart bongaerts, jo brusse1eers,
mark cool ens, 1oui S;, de meuter, 1uk
de munck, peter deturck, an dewit,
herman francq, noe1 hertel eer, bru-
no 1eijnse, marcel meeus, jos mer-
geay, ingrid schroyens, danny van-
denbroucke, bruno van gasse.



DE VIER MIDDENSTE BLADZIJDEN VAN VETO ZIJN SPECIAAL BEDOELD OM AKTIVITEITEN 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 TOEL!CHTING OP DE AKT IV lTElTEN (uiterste datum voor l<.op1j: zie laatste pagina V8tO).

o VALENTIJN, 0 VALENTIJN
WAT ZIJN JE HAREN TOCH FIJN

Voor zover we weten is het de eerste
keer in de annalen van dit blad dat
er gedacht wordt aan de "Valentijn-
tjesdag", 14 februari.
Het is voor leken een alledaagse, ge-
\lone dag, zoals er nog honderden zijn
in het jaar. Haar ~nsen die zich op
het pad der liefde wagen, zullen wel
weten (of zouden het althans moeten)
dat het dé dag is ~ elkaar in de
bloemetjes te zetten.
Nuchter, op de keper, al bij al be-
schouwd is het een eigenaardig ge-
bruik, want zoiets als liefde laat
zich niet bepalen door een datum op
het jaar. Haar we zitten nu eenmaal
in een Kultuur die graag naar buiten-
uit laat zien dat bepaalde gevoelens
haar bijzonder dierbaar zijn. Sommige
van dergelijke vieringen hebben prak-
tisch alleen maar een traditionele of
folkloristische waarde (zoals de'mei-
boom of de Nationale Feestdag) en
een grote groep mensen weten of voe-
len niet eens meer wat zo'n feestdag
betekent.
Haar Valentijntjesdag is daarop zeker
een uitzondering, want het wordt al-
leen maar gevierd door mensen die we-
ten wat ze aan elkaar hebben.
En, partners, let er nu altublieft op
dat je die 14 februari niet vergeet,
lIant anders kan het i.p.v. een feest-
dag wel eens een depressiedag worden.

SPORT & SPEL & MOSKOU
Als dit nUMmer op tijd verschijnt
(dat wil door omstandigheden bij
drukker, verzenders en post wel 's
de mist ingaan), verneem je hier dat
er vanavond in Sportkot een debata-
vond doorgaat over Moskou '80 en de
Olympische Spelen. Het kan inhoude-
lijk en kwalitatief een hoogstaand
panel gesprek worden, want naast el-
kaar zullen plaats nemen: Jan Wouters
(BRT), een vertegenwoordiger van het
Belgisch Olympisch Interfederaal Ko-
mitee, van het komitee "11oskou '80',
Fons Breydenbach (geselekteerd at-
leet), H. Ostyn (voorzitter ILO), dat
alles gemodereerd door Guy Polspoel
(BRT) .
Dit initaitief van Sportraad belooft
dus het één en ander te worden, waar-
over we in het volgend nummer verslag
hopen uit te brengen.

Sportraad
Tervuursevest 101
3030 Heverlee
016/22.23.10 (134)

EEN GELEGENHEID OM K,V.S. VOOR-
ALSNOG BETER TE LEREN KENNEN
Op de uitreiking van de ere-doktora-
ten dit jaar, wist je dadelijk uit
welk hout de "Kristenen voor het So-
cialisme" gesneden zijn. Terwijl Ras-
mussen het met een beleefd applaus
moest stellen, barstten de KvS-sers
in wild enthousiame uit toen bis-
schop Romero van El Salvador de prijS
in ontvangst mocht n~n.
Want KvS weet waar ze de monsterd ha-
len, in Jezus' originele nieuwsmede-
deling, d.w.z. het evangelie en
staan meteen met beide voeten in de
harde realiteit; daarom willen ze
het socialistisch aspekt - het aard-
se als het ware - in hun werking be-
trekken. Oe paus, die z'n evangelie
liever vanop de kansel voorleest,
zal het ook wel wat in de maag zit-
ten dat hij met zo'n overenthousias-
te volgelingen te doen heeft en nu
hij de progressieve Nederlandse Kerk
weer binnen de perken heeft gediri-
geerd, zou het niet te verwonderen
zijn dat hij mensen als KvS-sers op
het matje roept. Misschien zou Jean-
Paul 11 wat meer onder de mensen moe-
ten komen en wat minder reizen, wel-
licht zal hij dan wat meer begrijpen
van het wereldse.
Voor de tweede maal dit jaar start
KvS met een kennismakingscyklus,
waarvan de eerste avond in hun lokaal
op 26 februari doorgaat.

Kristenen voor Socia-
lisme

Haria-Theresiastr.93
3000 Leuven
016/22.91.93

BLINDEN: TOT EEUWIG DUISTER
VEROORDEELD?

In de reeks "zelfhulpgroepen" van
de Leuvense Gezondheidsraad & Elcker
Ik komen op 27 februari a.s. vereni-
gingen voor blinden en slechtzien-
den aan bod, nl. "Vilsor" , "Licht
en Liefde", "Brailleliga" .
Ik kan me nog best uit het middel-
baar herinneren dat ~re eens een sta-
tistiekje moesten opmaken over de
frekwentie van elke letter van het
Nederlandse alfabet in een gewone
tekst; de bedoeling was dat er op
basis van die gegevens een typmachi-
ne voor visueel gehandikapten kon
samengesteld worden. Het is duide-
lijk dat de "e" de spits afbeet,
maar dat ook de "s" zich niet in een
hoekje liet duwen - de "x" kwam he-
lemaal niet aan bod, want wij lazen
al progress ief.
Dat was nog de tijd dat blindenhulp
nog eerder in het karitatieve straat
je zat. Oe laatste jaren wordt die
zaak wetenschappelijk aangepakt.
Binnen deze eigenste universitaire
muren is men in '79 klaargekomen
met een (prtotype, veronderstellen
we, want het is een hele bak) lees-
machine: niet eentje die voorleest,
maar wel een dat gedrukte tekst om-
zet in een soort gevoelige impulsen.
Voorwaar een hele stap voorwaarts.
Vraag is nu of er voldoende finan-
ci~le instanties zijn die dergelijk
toestel aan financieel dernokratische
prijs willen produceren en op de
markt brengen. Ondertussen zijn er
nog altijd de brailleboeken en in-
gesproken literatuur op band.

Leuvense Gezondheids-
raad & Elcker-Ik
Blijde Inkomststr.115
3000 Leuven
016/23.96.92

OVER PSYCHIATRIE EN HAAR ALTER-
NATIEVEN

Vanaf 14 februari en gespreid tot
11 maart organiseert het Studiecen-
trum Marginaliteit van de Rechtsfa-
kulteit een reeks pannel gesprekken
en voordrachten over de geestelijke
gezondheidszorg.
Oe reeks opent met de film "Asylum,
een verslag van het leven en de werk-
wijze in de Amerikaanse kommune van
Archway waar een alternatieve methode
van behandeling van psychiatrische
mati~nten werd toegepast (de thera-
pie van de "Philadelphia Association"
o.l.v. Ronald Laing).
Op de "Philadelphia Association"
wordt trouwens ingegaan in de voor-
dracht van Laing's medewerker Redler
(23/2).
Aan het panel gesprek "alternatieven,
wildgroei of samenwerking" nemen di-
verse overkoepelende organisaties var.
onthaaltehuizen of opbouwwerk deel
(23/2).
Oe medische psychiatrie en de 'alter-
natieve' psychiatrie worden met el-
kaar gekonfronteerd in een panela-
vond met prof. Oe Batselier, Karel
Ringoet e.a. (28/2).
Hellie Uyldert, Hartin Ekker, Peter
Smid en Hans Wesseling hebben het
op 11/3 over 'Eros en Thalassa. Oe
nieuwe mens' •
Op 23 februari is er ook voorzien ;n
een infobeurs voor alternatieven
rondom de pscyhiatrie.
Tenslotte is er op 4/3 een benefiet-
avond in Alma 11 ten voordele van
Passage 144 (het alternatief onthaal·
tehuis van prof. Oe Batselier) m.m.v.
The Kids, de Kreuners, Toots Thiele-
mans & Jazz Circle, Ferre Grignard,
Bert de Coninck & Fran, Armand, Si-
mon Vinkenoog, Kattastroof en Johan
Anthierens.
Oe aktiviteiten vinden oven·regend
plaats in Oe Valk.
Voor verdere inlichtingen:

Fons Baets
Luc Vanheerentals
Studiecentrum Marginali-
teit
Blijde Inkomststraat 5
3000 Leuven
016/23.13.95 en 22.37.14

ALS JE NU NOG NIET VAN EEN MO~
KEE OF OVER DE ISLAM GEHOORD
HEBT, B~N JE WERELDVREEMD
In februari is het een jaar geleden
dat de Iraanse sjah kon fluiten naar
z'n pauwentroon en de ayatollah Kho-
meini en z'n volgelingen zich mees-
ter maakten van de politiek macht in
het voormalige keizerrijk.
Ondertussen is wel duidelijk dat er
niet alleen strikt politieke macht
in het spel is, maar de Islamitische
religie even, zoniet n6g belangrij-
ker is dan de wereldlijke macht. En
daar hebben wij, Westerlingen, die
hoog oplopen met de scheiding kerk -
staat het nogal lastig mee.
Oe belangstelling voor de Islamwereld
is intussen ook flink toegenomen en
regelmatig krijg je via diverse medi-
a informatie over de op één na groot-
ste godsdienst ter wereld.
Daartoe draagt op 21 februari ook
nog Prof. F. Oe Grauwe bij in een
lezing over "Moskee en staat in de
Islam".

Fakulteit W & L

WIJKRADEN
Soms vraag je je af of bepaalde buur-
ten in de stad nog wel normaal kunnen
leven. O.K., men heeft problemen in
bv. de Ridderstraat (een uitgespro-
ken arbeidersbuurt) en het is de ver-
dienste van de uitlopers van de ja-
ren '60 dat men zich systematisch is
gaan interesseren voor dergelijke
buurten.
Momenteel heeft het er echter de
schijn van dat zo'n buurten meer
proefkonijnterreinen zijn dan dat er
daadwerkelijk ingespeeld \/ordt op
bestaande noden. Oe mensen in de Rid-
derstraat worden nu regelmatig gekon-
fronteerd met wetenschaps~nsen of
mensen met dergelijke aspiratie die
in die buurt een interessant studie-
veld voor één of andere hypothese
of probleemstelling zien. Het enige
overdrijving zou je kunnen stellen
dat de buurtbewoners niet eens meer
de kans krijgen om hun eigen leven-
tje te leiden omdat er wel altijd
iemand aan de deur kan komen kloppen
voor een gesprek of interview.
Wetenschappelijke nieuwsgierigheid
is mooi, maar men mag niet overdrij-
ven.
La Cecilia gaat op 19 februari niet
naar een buurt, maar nodigt in Audi-
torium Vesalius nedewerkers van de
buurtopbouw Alken uit om over buurt-
werk te komen spreken.

La Cecil ia
Lakem'reverssstraat 6
3000 Leuven

•



tot 14 februari
"Kinderarbeid van omstreeks 1800
tot 1914" in Stadhuis
elke dag van 9-12.30u en 14-18U
(org. ABVV-Jongeren en Culturele
Centrale)
tot 24 februari
schilderijen van Jean Harie en
grafiek uit Toscani~, in Gale-
rij Embryo
eike dag (uitz. ma) 14-18u; za.
11-13u
tot 17 februari
tekeningen van Jacques Oebroux
in Elcker-Ik
elke dag (uitz. za.) 12-18u en
na 20u; zo. na 18u
hele r:laand
schilderijen en tekeningen van
Cyr. Frimout in Faculty Club
hele maand
Ecoposten van Andrê 8ulthê in
A.Z. St-Rafa~l

KtKREATIECENTRUM ALHA 111, 14u
hobbybeurs
(org. Gist in kader van Inge-
nieursweek)

REKREATIECENTRUM, 20u
kulturele avond met "De Apolo-
gie van Socrates" (J. Schoe-
naerts), cafê chantant, pop
met Tick Tubbax & the Taxis,
Stone Chase, projekt po~zie
inkom: 120/100 (vvk, ir.)
(org. Gist i.k.v. Ingenieurs-
week)

TROFEEENZAAL SPORTKOT, 20u
panee 1gesprek: "Moskou '80:
naar een boycot7" met diverse
instanties
gratis
(org. Sportraad i.s.m. Apol-
loon - zie OMmekant)

AUDITORIUIl VESALlUS, 20u
debat: neutraliteit van de
politie, m.m.v. C. Fynant
inkom: gratis
(org. La Cecilia)

Valentijntjesdag - zie ommekant
NIEUWBOUW W & L, FAKBAR W & L,
6u

animatie: het absolute diep-
tepunt
deelna.me: gratis
(org. Germania n.a.v. 50 jaar
kring)

REKREATI ECENJRUll ALHA 11I, 11.se
boekenbeurs
(org. Gist n.a.v. Ingenieurs-
week)

NIEUWBOUW W & L, 80 verd. 19.3OU
lezing: "Japanse religiosi-
teit en het kristendom" door
Dr. J. Spae
inkom: gratis
(org. Fak. W & L)

GROTE AULA, 20u
voordracht: "Vrede door ont-
wikkeling en samenwerking"
door Dr. J. Galtung
inkom: gratis
(org. Vereniging voor Verenig-
de Naties Leuven)

DE VALK, 20u
film "Asylum" met nabespre-
king door prof. St. Oe Batse-
lier
inkom: gratis
(org. Studiecentrum voor Har-
ginaliteit - zie ommekant)

'T STUC, ANlHATIEZAAL
toneel: "Jan zonder Vrees"
van Hugo Claus door Jan De-
cleir
inkom: 15/100 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-
St februari)

REKREATIECENTRUM ALMA 111, 21u
audio-visuele TD
inkom: 7
(org. Gist n.a.v. Ingenieurs-
week)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20u
open podium
inkom: ?
(org. Bios)

STEDELIJKE VOORDRACH1ZAAL, 20u
openbare 1ezi ng: "De vijfVOU-
dige Universele Gnosis"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap,
Lindelei 9 Gent)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
bijeenkomst Wetswinkel

AUDITORIUM K (Arenbergcampus IIl
Heverlee), 21u

film: "Next Stop Greenwich
Vi11age"
inkom: 40
(org. Filmforum Heverlee)

THIERBRAU, 21u
TD n.a.v. 50 jaar Germania met
Somin'
inkom: 50
(org. Germania)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.L.VROU\4KERK, 18.15u
viering
(org. UP)

LADEUZEPLEIN, 14u
vertrek van cyclocross
(org. Germania n.a.v. 50 jaar
kring)

ARENBERGCAMPUS HEVERLEE, 10u
verfraaiTng van de campus
deelname: gratis
(org. Gist i.k.v. Ingenieurs-
week)

REKREATIECENTRUM ALHA 111, 11.3C
Boekenbeurs
gratis
(org. Gist in kader van Inge-
nieursweek)

d
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REKREATI ECENTRUl1 ALMA 11I, 10u
boekenbeurs
(org. Gist n.a.v. Ingenieurs-
week)

FAKBAR W & L, 20u
afsluiting feestweek met cafê
chantant
inkom: gratis
(org. Germania n.a.v. 50 jaar
kring)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "Poets koek of de Ver-
stoorde Concentratie" van V.
Havel door Reinaertghesellen
inkom: 110/80
(org. Stadsschouwburg)

~<:,f\J't\(:,
~O((,

REKREATIECENTRUN AU"'" III, 12u
vlooienmarkt
(org. Gist i.k.v. Ingenieurs-
week)

ELCKER-IK, 20u
reeks: ·Ze1fhu1pgroepen": Ver-
eniging van familieleden van
psychiatrische pati~nten
inkom: 50
(org. Leuvense Gezondheids-
raad & Elcker-Ik)

REKREATIECENTRUH, 20u
debat: studiefinanciering met
leden van de ministeri~le kom-
missie
inkom: gratis
(org. Gist i.k.v. Ingenieurs-
week)

18.15u

a

ZAAL HEILAND (Waversebaan 220),
20u

toneel: "De held van het Wes-
ten" door Toneel Heverlee
inkom: ?
(org. Toneel Heverlee)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "De filosoof van Ha-
gen" door De Margriet
inkom: 100/80
(org. Stadsschouwburg)

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

ABDIJ VLIERBEEK (Kessel-Lo), 11u
zondagmiddagkoncert met Came-
rata Belgica
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad
Leuven)

ZAAL HEILAND, 20u
toneel: "De held van het Wes-
ten" door Toneel Heverlee
inkom: 7
(org. Toneel Heverlee)

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "De filosoof van Ha-
gen" door De Margriet
inkom: 100/80
(org. Stadsschouwburg)

KLEINE AULA, 20u
debat: 150 jaar Belgi~
inkOM: gratis
(org. Arbeid-VSB)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
bijeenkomst Nicaraguakomitee

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film
inkom: ?
(org. Apolonia)

BLAUWE SCHUIT, 21u
Fuif der jaren '60 (verplich-
te kledij uit de periode)
inkom: 40
(org. t1ecenas)

GASTHUISBERG,
lezing: "Po
een spannin
se levensge
J. Van der
inkom: 100
(org: 7)

STADSSCHOUWB
toneel: "E
KNS-Antwer
inkom: 226
(org. Stads:

AUDITORIUM VES~LIUS
gespreksavond: "
wijkraden? Hoe
wijkraden" m.m.v.
Alken
inkom: gratis
(org. La Cecilia
kant)

STADSSCHOU\~BURG, 20
pianorecital door
Glorieux
inkom: 400 a 100
(org. 7)

'T STUC, ANIMATIE
hedendaagse muzi
Goeyvaerts
inkom: 120/80 (s
(org. Kultuurraad
St febr.)

ZAAL OER HALLEN, 2
fuif
inkom: 40
(org. Pol1tika)



20u
komen tot

tioneren
rtopbouw

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

GOTISCHE ZAAL STADHUIS, l1u
zondagmiddagkoncert: Honika
Druyts, Ernest Gr6schel - pi-
ano
inkom: 40/20 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad
Leuven)

KERSOUWKE, 15u
poppenteater: "De rattenvan-
gers" door Spiegel (Kontich)
inkom: 30/25 (CJP)
(org. Kulturele Dienst Stad
Leuven)

ZAAL HEILAND (Heverlee), 20u
toneel: "De held van het Wes-
ten door Toneel Heverlee
inkom: 7
(org. Toneel Heverlee)

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering HlB

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vergadering Gist

STADSSCHOUWBURG, 20u:
toneel: "De schepping en ande-
re zaakjes" van A. t~iller
door KNS-Antwerpen
inkom: 225 4 60 fr
(org. Stadsschouwburg)

ZAAL HEILAND (Heverlee), 20u
toneel: "De held van het Wes-
ten" door Toneel Heverlee
inkom:?
(org. Toneel Heverlee)

AUDITORIUM VESALIUS, 20.30u
film: Hitchcock-retro: "Easy
Virtue"
inkom: 50/40
(org. Alternatief Filmcircuit
- zie St-voSt febr)

'T STUC, ANI~~TIEZAAL,
open podium
inkom: 1
(org. Medika)

14u .,~ ~
litiek en mystiek: ~8
J in het hedendaag-
zoelen" door prof.
leken

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

O.l. VROUHKERK, 18.15u
viering
(org. UP)

H.HARTKERK, Kessel-Lo, 20u
Tine Ruysschaert verhaalt het
Marcus-evangelie
inkom: 100/50
(org. ?)

!G, 20u
i famil ie" door
In60
f,chouwburg) 'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u

folk met La Lionetta
inkom:80/50 (leden)
(org. KVHV)

REKREATIECENTRUM AlMA lil, 20.
30u

kasteel koncert: klassieke mu-
ziek door VTK-studenten
inkom: ?
(org. VTK)

AUDITORIUtl VESAlIUS, 20u
film: "Viewpoint" deel 1-5
inkom: 40
(org. BPA) LOKAAL KvS (Maria-Theresiastr.

93), 20.15u
start kennismakingscyklus met
Kristenen voor Socialisme
deelname: gratis
(org. Kristenen voor Socialis-
me - zie ommekant)

'T STUC, ANIMATIEZAAL, 20.30u
Eigen talent: Spectrum - mu-
ziek
inkom: 80/50 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-
St febr.)

STEDELIJKE VOORDRACHTZAAL, 20u
openbare lezing: "Kan koncen-
tratie en meditatie bevrijdend
zijn?"
inkom: gratis
(org. Rozekruisersgenootschap,
Lindelei 9 Gent)

STADSSCHO~BURG, 20u
toneel: "De schepping en ande-
re zaakjes· door KNS-Antwerpe
inkom: 225 4 60 fr
(org. Stadsschouwbrug)

!EKE (Parijsstr.77), 20u
~eksavond: Taizê
n: gratis
. SAKUL)

JC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
,uwputter folkgroep
,kom: 1

,org. Germania)

ELCKER-IK, 17.30u
repetitie Rood Koor

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

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
jaarvergaderi ng t~cenas

'T STUC, VERGADERZAAL, 20u
vormingsvergadering AIS

AUDITORIUM K, HEVERLEE, 21u
film: "Soldier Blue"
inkom: 40
(org. Filmforum Heverlee - Zie
OIIIIIekant)

THIERBRAU, 21u
TD
inkom: 40/30 (leden)
(org. VTK)

ISOL, 21.30u
salondansbal met De Aragons
inkom: gratis
(org. Kultuurraad - zie St-v-
St febr.)

& L, 80 verd.,19.30u
: "Moskee en staat

am" door prof. F. De

STADHUIS LEUVEN,

GROTE AULA, 10u
infobeurs: alternatieven rond-
om psychiatrie
inkom: gratis
(org. Studiecentrum Marginali-
teit - zie ommekant)

GROTE AULA, llu
voordracht: "What about the
Philadelphia Association?"
door Dr. Redler
inkom: gratis
(org. Studiecentrum voor Mar-
ginaliteit - zie ommekant)

GROTE AULA, 15.30u
panel gesprek: "Alternatieven:
wildgroei of samenwerking met
diverse overkoepelende organi-
saties van onthaaltehuizen of
opbouwwerk
inkom: gratis
(org. Studiecentrum voor Mar-
ginaliteit - zie ommekant)

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

ST-JOZEFZAAL (Burgemeesterstr.
59), 19.30u

diavoordracht: "Natuur in
Spanje" door ~larc Herremans
inkom: ?
(org. 1)

NIEUWBOUW W & L, 80 verd., 19.3C
voordracht: "Uiterlijkheid en
macht in Thailand" door Dr.
N. Mulder
inkom: gratis
(org. Fak. W & L)

DE VALK, 20u
panel gesprek: "Psychiatrie:
mythe van de geneeskunde" mmv
Prof. De Batselier, Karel Rin-
goot, e.a.
inkom: gratis
(org. Studiecentrum voor Mar-
ginaliteit - zie ommekant)

AUDITORIUM VESALIUS, 20u
film + debat: "Viewpoint" deel
6-9, mmv Jan Servaes (Kommuni-
katiewetenschappen)
inkom: 40
(org. SPA)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
toneel: "A Circular Play· door
Onafhnakelijk Toneel Rotter-
dam
inkom: 120/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-
St febr.)

RG, 20u
t: "Portugal en 1001
door Piet Reynders
4 60

IHATIEZAAL, 20.30u
ke Nock
80 (steunkaart)

tuurraad - zie St-v-

STADSSCHOUWBURG, 20u
toneel: "Poetskoek of de ver-
stoorde koncentratie" van V.
Havel door Reynaertghesellen
inkom: 110/80
(org. Stadsschouwburg)

'T STUC, ANIHATIEZAAL, 20.30u
Eigen talent: Rock Ralley
inkom: 100/80 (steunkaart)
(org. Kultuurraad - zie St-v-
St febr.)

STADSSCHOUWBRUG, 20u
toneel: "Poets koek of de ver-
stoorde koncentratie" door de
Reynaertghesellen
inkom: 100/80
(org. Stad-schouwburg)

GROTE AULA, 20u
optreden van Vuile Meng & z'n
Vieze Gasten, e.a.
inkom: ?
(org. ?)



SOLDIER BLUE: HOE ROOD IS HET
INDIANENBLOED - Z~~R
De laatste jaren is de belangstel-
ling voor de problemen van de Noord-
amerikaanse Indianen sterk toegeno-
men (zie ook elders in dit katern).
Daarmee samengaand is ook de filmwe-
reld zich meer voor deze oorspronke-
lijke bewoners van dat kontinent
gaan interesseren.
Kregen de Indianen vOOr 15 jaar al-
leen maar de rol van slechterikken
- en dan nog niet eens door henzelf
gespeeld maar door Joden - dan wor-
den in films als "litt1e Big Han",
·Soldier B1ue", "A man called horse"
geprobeerd een historisch eerlijk
beeld over dit volk te geven. Films
als ·When the legends die" en "The
last warrior" schetsen de kulture 1e
ontworteling van de huidige genera-
ties Indianen.
·Soldier B1ue" rekent op een Ho11y-
woodmanier af met het imago van de
goede blanken en de slechte roodhui-
den. Regisseur Ra1ph Nelson laat
daarin een kavalerieafdeling een
vreedzame Cheyennestam totaal en
gruwelijk uitmoorden. Deze apoka1yp-
tische slotsekwentie moet de stel-
ling bewijzen dat de blanken moord-
dadiger zijn dan de Indianen, een
uitspraak die êên van de blanke
hoofdrolspelers (Candice Bergen) in
de voorafgaande beelden doet. Het
is een feit dat de blanke kolonia-
listen zich als onderdrukkende dik-
tators hebben gedragen tegenover de
Indianen. tiaar de slotsekwentie van
"Soldier B1ue" is filmisch zO over-
dreven (het bloed stroomt er bij be-
ken, op bajonetten gespietste baby's
en afgehakte lichaamsdelen slingeren
er in het rond) dat het spektaku1ai-
re de overhand neemt op de te bewij-
zen stelling en de film zelfs naar
het ridiku1e voert.
Het eerlijke uitgangspunt van de
film wordt hier om kommeci~le rede-
nen tot een spektakel getransfor-
meerd, iets dat jammer genoeg vaker
voorkomt in filmtechnisch perfekte
Hollywoodfi 1ms.
Oe film wordt op 26 februari in Au-
ditorium K in Heverlee vertoond.

Filmforum Heverlee

WEOWI.JZER
MET ONZE VERTRAGING: DE NIEUWE
ETHER VAN RADIO SCORPIO
We zouden onze geregiona1iseerde mi-
nister van Nederlandse Kultuur er 's
moeten toe overhalen om effektief te
"luisteren" naar de piratenzenders,
die nu in Vlaanderen ook welig lij-
ken te bloeien. In een BRT-radio-in-
terview had zij het over het gevaar
dat deze etherpiraten gedreven zou-
den worden door kommerci~le of eks-
treem linkse of rechtse instanties.
Voor zover we kunnen nagaan zijn de
oeeste piratenzenders van het lichte,
dokumentair en ontspannende slag.
Zoals bijvoorbeeld de Leuvense Scor-
pio.
Die heeft zich trouwens vanaf janua-
ri '80 in een nieuw uitzendpakje ge-
stoken en vult de werkdagavonden van
20 tot 23.30u, op FM 101. Je kan dus
kiezen uit een varieteit aan program-
ma's.
maandag om 20u: het info-programma
"Wat zla je missen 'deze week?", om
21u "vers geperst" en om 22u "mu-
ziekmozaTek";

dinsdag om 20u: het verzoekprogramma
van Tante Vera; om 21u interviews
over allerhande toestanden "bij Hi 1-
de en lieve op schoot", om 22u pri-
ma Belgische muziek in "Oe bello
Ga11ico";

woensdag de hitparade in "De deftige
dertien" om 20u; om 21u stellen ver-
enigingen zichzelf voor (kopij ge-
vraagd!); in "varia" om 22 u worden
ingestuurde casettes van luisteraars
uitgezonden;

donderdag heb je om 20u de "01dies";
in "Villa Tony" om 21u heb je info
en kultuur in de marge; "Albatros
is het laatavondprogramma om 22u;

vrijdag is er tussen 20 en 22u "Scor-
pio Fever": non-stopmuziek; "Porta-
tief" om 22u is keiharde muziek met
Leuvens dialekt tussendoor.

En je kent waarschijnlijk de djing1e:
alle suggesties, kritieken en finan-
ci~le steun kan je richten aan

Radio Scorpio
postbus 44
3000 Leuven

GEWELDLOZE WEERBAARHEID EN DE
BLIJDE BOODSCHAP
Is de titel van een ko110kwium inge-
richt door door de studentenwerkgroep
'spiritualiteit' van de Theologische
Fakulteit van de KULeuven; dit gaat
door van 13 tot 16 maart. Omdat belang-
stellenden zich ten laatste op 15 fe-
bruari moeten inschrijven, geven we
hieronder reeds enige informatie.
Aan de ene kant wordt het element 'ge-
weld' behandeld. Op 13/3 wordt er in-
gegaan op de 'Kerk en struktureel ge-
weld in de 19° eeuw' door Jan Art en
op 'Oe Vlaamse Kerk en het struktureel
geweld nO: een Latijns-amerikaanse vi-
sie' door Jan Oep1ancke. Op 14 maart
is het centrale thema: waar geweld
voelbaar wordt met een uiteenzetting
over "macht, geweld, struktureel ge-
weld" door Frans Van Bladel en "gewe1d-
1ooshei d, weerbaarhei d , 'macht '" door
Ignace De Kese1. In het derde luik (op
14/3) peilt men naar de situaties waar-
in geweld voelbaar wordt: de arbeids-
situatie (Vital Peeters), reklame (Luc
Verstey1en), persoonlijke relaties (J.
R.M. Maas) en de Vlaamse kerk (ROb
Weckx) .
Op 15 en 16 maart de rol van het evan-
gelie naar geweldloosheid belicht. Oe
eerste voordracht handelt over "Oe bij-
bel: gewelddadig, geweldloos" door Rik
Hoet en over "Een lezing van de Berg-
rede" door Jef Van Gerwen. Ook hier
'lOrdensituaties aangehaald waarin de
Blijde Boodschap 'leven' wordt: in mar-
ginaliteit (Herman Mertens), in radika-
liteit en kOMpromis (Jo Hanssens), in
strijd en inkeer (Annemie Luyten) ,in
beschikbaarheid (Zuster Suzanne Edwar-
da) en in basisgemeenschappen (Jef Ra-
velinghien). Over de vraag "Hoe inter-
pelleert de wereldkerk onze Vlaamse
kerkgemeenschap" handelt Jef Van Cauwe-
1aert. Op 16 maart is er mogelijkheid
om kennis te maken met Pax Christi,
Jongerenkerk, Anders Gaan Leven, We-
re1dscho1en, Kristenen voor Socialisme,
Amnesty International ...: modellen van
weerbaarheid.
Inlichtingen en inschrijving (kosten:
750 (studenten: 400) fr voor hele
reeks, 600 a 300 fr"voor gedeeltelijke
deelname - maaltijden inbegrepen):

Hui s 'Effeta'
Fr. Lintstraat 122
3000 Leuven
016/22.70.33

WERKEN IS ZALIG
In eksk1usiviteit liet de Jobdienst
ons volgende aanbiedingen noteren:
Een belangrijk instituut voor marke-
ting (de plaatsaanbiedingen van de
RVA op de radio klinken net zo) zoekt
1. enkêteurs: telefonische of per-
soonlijke enkêtes in industri~e1 mi-
lieu;
2. free lancers voor onderzoekswerk
en analyse van informatie;
3. stagiairs (laatstejaars of wach-
tenden op legerdienst) voor algemene
werkzaamheden.
Verder is er nog een bekend reisburo
dat voor het seizoen '80 reisleid-
(st)ers zoekt: talenkennis, organi-
satietalent en goed voorkomen zijn
gewenst/noodzakelijk.
Verdere info: een belangrijke instan-
tie die instaat voor tewerkstelling
van studenten aan een grote Vlaamse
universiteit

(Bob Oepoorter
Jobdienst
Bogaardenstraat 1
3000 Leuven
016/22.10.32)

GOED VOOR ~~N GEWETENSBEZWAAR-
DE

Bij de afdeling Publiek Recht van
de Fakulteit Rechtsgeleerdheid wordt
een belangstellende gewetensbezwaar-
de gevraagd voor de funktie van do-
kumentalist in de bibliotheek van
de afdeling.
Oe taken bestaan o.m. uit: de bibli-
otheekdienst in enge zin (handbibli-
otheek), bijhouden van wetgeving,
rechtsleer, rechtspraak in de ter-
reinen van onderzoek opmaken van ge-
dokumenteerde dossiers.
Voorkeur geniet een persoon met een
juridische opleiding.
Inlichtingen:

Leo Neels
Kollege Oe Valk
Tiensestraat 41
3000 Leuven
016/23.09.71 (105)

NU OOK IN LEUVEN: B,A,N,A,I,(BEL'
GISCHE AKTIEGROEP VOOR NOORDAME-

RIKAANSE INDIANEN)
Houdt zich bezig met de verspreiding
van informatie over de strijd van de
Indiaanse volkeren tegen landroof, ko-
lonisatie en genocide. Banai steunt de-
ze strijd ook daadwerkelijk door finan-
ci~le bijdragen over te maken aan ver-
schillende bestaande indiaanse projek-
ten.
Ook in Leuven Zijn er mensen van Banai
aktief. Sinds kort zijn de knappe indi-
aanse posters van E. Curtis hier te
verkrijgen (70 fr). Een diareeks - met
tekstbandje - over de gevolgen van e-
nergie-ontwikkeling op indiaans land,
kan worden uitgeleend tegen een kleine
vergoeding. Ook het blad van Banai,
"Hoka Hey", is hier te koop.
Voor dit alles en voor verdere infor-
matie:

Honique De Bisschop
Beursgang 7
3000 Leuven
(woe. en do. 18.30u-
20.30u

DAT KLAAGT STEEN EN BEEN: WAAR
KAN JE ERMEE TERECHT

Binnen afzienbare tijd wordt er in
Leuven, op initiatief van Wetswinkel,
gestart met een "klachtenburo".
Deze instelling zal klachten verzame-
len over: politie en rijkswacht, ad-
vokaten en notarissen, justitie (ge-
rechtelijke politie, rechtbanken, o-
penbaar ministerie, griffies) en ge-
vangenissen
Kortom, alle instanties of personen
die een geTnstitutiona1iseerde machts-
positie hebben en wairvan we straf de
indruk hebben dat ze deze macht gere-
geld misbruiken tegenover de gewone
man. Op basis van deze klachten zal
het klachtenburo enerzijds de klagers
individueel begeleiden om hun klacht
bij de juiste instantie neer te leg-
gen (als die Uberhaupt bestaat) en •
anderzijds door gerichte akties tegen
en publikatie van wantoestanten, pogen
maatschappijveranderend te werken (op
dit laatste l1gt de klemtoon).
Voor het praktische werk (permanentie,
opzoekingswerk) is er nog altijd man-
kracht welkom, evenals financi~le
steun.
Voor dit alles, zich wenden tot:

Klachtenburo Leuven
Tiensestraat 224
3000 Leuven
016/23.95.18
001-0896330-29




