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Prijsverhoging

Waar·liep het fout·?
De wet van 3 augustus
1960 regelt de financie-
ring van de sociale sek-
toren aan de universi-
teiten. De nationale
overheid nam terzake
grote verantwoordelijk-
heden op zich. Wat liep
er fout? Waar liep het
fout? Een eerste bijdra-
ge.

Solidariteit
De Raad voor Studentenvoor-
zieningen, in ve~adering
bijeen op 28 november jl.,
boog zich over de begroting
voor 1981. Anders gezegd:
bezon zich over mogelijke
oplossingen voor de slechte
budgettaire toestand van de
Leuvense sociale sekto~.
Inderdaad, het gaat er niet
goed mee. ~n voorziet een
deficiet yan 16 miljoen en
waartch1jnHjk zal dit zelf~
oplopen tot 20 1Iiljoen. ,.
De stuáentelidelegatie lan-
ceerde MD 'V.C}01"5tJ l,_ d.it ,
~ ..... 1fg~te I.~.
dekken dOor een .soltcfarttefts-
bijdrage Yan de hoger.e ka-
ders aan de universiteit.
Dit voorstel werd als niet
haalbaar voor de begroting
'81 van de hand gedaan.
Verder flitsten argllllenten
over de tafel als zouden
op sommige plaatsen de lonen
vastgelegd zijn door een
Collectieve arbeidsovereen-
komst. De !'Ielekwestie zou
bovendien nationaal bekeken
moeten worden : enkel glo-
bale maatregelen van fiskale
aard komen in aamerking, '
waarmee bedoeld wordt dat
dergelijke voorstellen enkel
in overweging kunnen genomen
worden, mits toepassing op
ruime maatschappelijke schaal.
Als er dan toch loonsafstand
zou moeten gedaan worden, dan
moet dit in de eerste plaatst
de êchte kansarmen in.de
maatschappij ten goede komen
en niet de toch reeds bevoor-
rechte studenten, aldus een

Wanneer w praten over de
'raad voor studentenvoor-
zieningen' hebben we het
over het orgaan dat zich
bezig houdt met de collec-
tieve voorzieningen aan onze
unief. Hun financiering wordt
via deze raad geregeld.
De nationale overheid richt-
te destijds heel wat van
dergelijke voorzieningen
op of nam ze over uit privê-
handen om ze verder uit te
bouwen. Collectieve voorzie-
ningen, m.a.w. de sociale
sektor. Deze behelst de
voedingssektor (Alma's),
de studentenhuisvesting
(universitaire residenties,
huisvestingsdienst), de so-
ciale, medische, juridische
dienst, de jobdienst .•.
Kortom, het zijn die dien-
sten die e~n biJdrage leve~
ren tot àJ verdere demokra-
tisering van hst hogel' on-
dsMjS. (sic)

voor informatie op uw niveau

Doe

Kom dan naar ons I Veto zoekt

aantal vertegenwoordigers
van de akademische overheid.
Tegen de aChtergrond van de
reeds meermaals geformuleer-
de dQelstellingen van de .
Raad voor Studentenvoorzie-
'ningen, komt dit laatste ar-
gl,lllentwel erg dl!lllagogisch
over. Immers, wanneer je
stelt dat je een bijdrage
wil leveren tot de demokrati-
sering van deze unief,·wan-
neer je jezelf als taak
,stelt hst 1.n!omlllNm, ,opt'an-
gen en bsgeleûJ.en Nn.8'f;w1gn-
ten die prol> 'Lemen 1IsbfHm die
l)Oorl;spl'lli een uit o! nazM

sa.n}-.QT4fm_10 ~,'t.,..gl~!
.. cIt wrtWNitrit, aari w'l
je zoveel mogelijk mensen de
kans geven universitair on-
derwijs te genieten, ook en
vooral de kinderen uit lagere
socio-professionele lagen
van de bevolking. Een verho-
ging van de financi~le drem-
pels voor de universiteit ;s
~aar zeker gêên poging toe.
En de sociale sektor aantas-
ten is wel degelijk een ver-
~oging van deze financi~le
:1rempels. 7 4vervot-g p.

Zoals nu blijkt uit een ont-
werp van de Nederlandse libe-
rale onderwijsminister Pais
zijn dat soort Loch Ness ont-
werpen geen fictie maar rea-
liteit. De gelijkenissen tus-
sen Pais' design en het wets-
o~twerp op de akademische
graden zijn treffend : de op-
leidingen worden grosso modo
in drie delen, samen twee fa-
sen, gesplitst; er is een evo-
lJtie naar despecialisatie in
de eerste fase (onze licen-
ties en kandidaturen) en naar
d10rgedreven specialisatie in
de tweede fase (de zgn. "3°
cyclus"); de opleidingsduur
wordt over het algemeen kor-
ter en aan het ontwerp hangt
een besparend reukje.

Op het laatste nippertje werd nog een bij-
drage binnengebracht over John Lennon. .
In dit artikel gaat de schrijver wat die-
per in op de ingrijpende gebeurtenissen
en ontwikkel'ingen die oe Beatles mee heb-
ben veroorzaakt (zoals de hippie-beweging,
mei 168, enz ...).

Regen in Ned~rland
Druppels in Belgie

Uit de diepten van de ministeri~le kabinetten verscheen augustus
vorig jaar, als een monster van Loch Ness, het "wetsontwerp op de
akademi sche graden". Velen moeten gedacht hebben Onderwijshervormingen i,nde

dat het ging om een artifact, Westerse landen komeh voort
een louter theoretische struk- uit een gemeenschappelijk
tuur, een hervorming die door ideeëngoed. Er bestaat een
haar massaal karakter en haar intense internationale samen-
onvoorspelbare gevolgen met werking via strukturen als de
de legendarische aprilgrap kon OECD in Parijs. Over de gren-
vergeleken worden. zen kijken dus, naar Studeren
De val van'de regering nam in Fesen op p.4.
echter weldra de spanning weg.
Het wetsontwerp verdween, de
wateren sloten zich en werden
rustig.

je pol en soc ? Recht? Germaanse? Wens je later in de
journalistiek te gaan? Of denk je gewoon een de-

gelijk stuk over een onderwerp van alge-
meen (studenten)belang op papier te

kunnen zetten ?

Free.Lance
Medewerkers

Loop binnen op onze redaktie. Je vindt er een lijst met de on-
derwerpen van uw keuze, aangepast aan uw ambitie.

Een unieke ervaring, schrijven·in Veto.

De Sensatie van Duizenden Lezers

Vakantie-
regeling' t Stuc
Tijdens de Kerstvakantie (20 de-'
cember - 4 januari) zijn de PER-
MANENTIE, VERGADERZALEN, ATE-
LIERS en KANTOREN volledig GE-
SLOTEN op 24, 25 en 26 DECEMBER
en op 1 JANUARI. Op de andere
dagen is dit alles open tussen
9u - 12u30 en 14u - 18u30 (niet
later!).
De BAR is gesloten op 24 DECEM-
BER vanaf 19u en VOLLEDIG op 25
DECEMBER; eveneens op 31 DECEM-
BER vanaf 19u en VOLLEDIG op 1
JANUARI. Op de andere dagen
blijft ze volgens de normale re-
geling open (12u - 02u).
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GEEF DE STUDENTEN BIER EN
SPELEN

Stukken die in áeze rubriek
opgenomen worden. verschijnen
onder de verantwoordelijkheid
van de schrijver. Anonieme
brieven worden dan ook niet
gepubliceerd.
Oe redaktie behoudt zich het
recht voor ingezonden brieven
in te korten. evenwel zonder
te raken aan de betekenis en
inhoud.

Ik wil hier niet gaan kankeren
maar het 'moet van mijn hart of
er komt toch kanker van!
Argentinië.wereldbeker voetbal
ligt al ~en eind achter de rug
en toch snoert wereldvoetbal
m'n keel;.. '
Of hoe ïk voorbije week moest
vaststeHen ,hoeveel s~udenten
de nationale ploeg naar Spanje
brullen .•. Misschien winnen we
de wereldbeker.wel!
Ik wil h~t voetbal niet de ~~
relt uitschoppen ,het is me ~m
het:yolgënde te,doen.En mijn
ge~an,k ~laat niet allee~ op

de Leuvense voetbalfans,doch
ook het initiatief genomen op
verschillende kampussen over
het vlaamse land bij de zee.
Wat Leuven betreft zouden
iefst een 18-tal bussen naar
Brussel gereden zijn om het
nationaal elftal aan te moedi-
gen.Wat helemaal niet onaardig
is,maar laten we ook even te-
ruggrijpen in de hedendaagse
geschiedenis.En,met u lezer,
slaan ~e onze agénda open op'
~O 'oktober ,Toen ;'redeJlzowat 2
busseh naar. h~tzelfde Brussel,
wáar een anti-facistische be-
tpgirig plaatsvond ••.\

,r."ot; .. , ".' • •
t' .' _ .~. _. Voor een tweede Leeerebr-ief

L. LAUWEN
vaartstraat 29
3000 Leuven.
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Als je soms last krijgt met ~
politie of rijkswacl1t en Je ;
vindt dat ze hun bàe~jè t~ :
buiten gaan, aarzel dan niet·
'iets te ondernemen. Het is :
tijd en noodzake 1.ijk.dat de 7
b~rger BEWUST .de macht .van •
ons politieapparaat ';nztet ~
en ertegen 'rpageert." I

Politie..en rijkswach.t beschik-
ken over ruime bevoegdheden en
bezitten het geweldsmonopolie.
Het is derhalve nodig dat meö
ze kritisch gaat volgen en dat
de burger er kontrole op
houdt.
In een konfliktsituatie tussen
bwrger en politie of rijkswacht
wordt vrijwel onmiddellijk naar
de bestaande dwangmidde.len ,
(fouilleren - huiszoekingen ~
identiteitskontrole - in beslag
name - •.• ) gegrepen. •
Politie of rijkswacht mist im-
mers elke diskussiebereidheid.
Praktisch nooit wordt het kon-
flikt ter plekke opgelost,
voor een futilitiet wordt men
meegenomen naar het 'bureau
waar de routine dan volgt.
Voor politie en rijkswacht is
dit slechts routinewerk in
tegenstelling tot de burger
die dit als een schokkende
gebeurtenis ervaart. Met als
resultaat dat de burger of-
wel naar de reden of de rede-
lijkheid van het optreden

c.,

-_rl'-v~aag~of protest' aant~ke,nt,
. Een r~den voor cfe po ll,tie

ofrl'ijkSwac~t çm ~1t rpót'i-
neus te negeren' of'met
sahk t ies af te·s'traffen.
Hij:sta~t uiteindéli~k in een
machts-, gezags-, en gèweld-
uitp~f!!ningspositiè. Het I

overschrijden van hun be- .
voeqdheden, mi sbrut ~en, ts
voor naar geen moeilijke
zaak, temeer omdat de kon-
trole van het publiek zo'
zwak staat. Het is bijgevolg
belangrijk dat de burger zijn
rechten kent en leert gebrui-
ken.
Wat moet je 'nu 'do~n als je op
straat door po11tie of rijks-
wacht wordt tegengehouden 7

- je moet steeds je identi-
teitskaart voorleggen als ze
er je om vragen. Vanaf je
vijftiende ben je verplicht
deze steeds bij je te hebben.
Als je papieren niet in orde
zijn. of je hebt.ze niet bij
je, en je gedrag komt hen
verdacht (7) voor, dan kunnen
ze je meenemen naar het bu-
reau.

-je hoeft niet te antwoorden
op vragen die niet in ver-
band staan met je identiteit
of de eventueel gepleegde
overtreding.

"Als rijkswachter moetje
overal 0011voorhebben.

Even wil ik me richten tot de
kringen .die de topper van de
lage landen bij de studenten
brachtten of omgekeerd ...Dus
een initiatief dat ook bij an-
dere gelegenheden voor herha-
ling vatbaar is!Of misschien
moeten we de betogingen in de
t08kàmst afsluiten met een
schoppartij tussen een aantal
vedetten.Of geef de studenten

.1 meer bier en spe len lLl

zie p.12.

.REDAKTIONEEL
E g08 lief is toch alles hé. als ge niet teveel werk hebt.
Maar daar gaat het redaktioneel niet over. Het redaktioneel
~al kort en krachtig de mening van de redaktie verduidelij-
ken om op die manier opinievormend te wezen. Politiek is een
terrein dat relatief ver van ons. studenten. afstaat. Wie
vroegere jaargangen van Veto doorkijkt ziet dat dat voor Veto
niet anders is. Als we in dit nummer aandacht besteden aan
de SP-strategie rond "Doorbraak". dan is dat niet omdat de re-
daktie opeens vol zou zitten met SP-fanaten. maar om rï.a.v.
Doorbraak de aandacht te trekken op fenomenen van meer blij-
vende aard: de verzuiling. het overwicht van een samenhorig-
heidspartij als de CVP. de problemen van de SP om tegelijk pro-
gressief en geloofwaardig te zijn.
In een pamflet van 15.12.80 schrijven de Christen-Demokratische
studenten (CVP) de studentenbeweging (daar bedoelen ze de ASR
mee) als "fossiel" en "levend in '68" af. De progressieve
frontvorming (een idee uit '68) wordt er gelijkgesteld met ..
"pseudo-intellectuele woordenkramerij" die slechts als "voor-
wendsel wordt gebruikt voor eigen machtsuitbreiding en het
vestigen van een autoritaire maatschappijvorm (egal itarisme)."
We betreuren dat de CVP-studenten zo weinig vertrouwd zijn met
de Algemene Studentenraad. De universiteit. als draagster van
waarden en wetenschap. heeft een groot maatschappelijk belang.
dat de studenten niet onverschillig kan laten. In zekere zin
zijn ze dat maatschappelijk belang. Vandaar dat de ASR het no-
arg-vindt zich over de universitaire vorming te bezinnen en er-
voor te ijveren dat alle bevolkingslagen er toegang toe krij-
gen. Ongetwijfeld verdedigen de CVP-studenten gelijkaardige
opties. Wellicht is er dan ook in de toekomst ruimte voor een
dialoog die het 'fossielisme' van de ASR zal afbouwen. Een an-
dere (niet-ideologische) progressieve frontvorming.

Redaktie: Relinde
Baeten, Bruno
Leijnse, Marcel
Meeus, Leo Paesen,
'Pieter 't Jonek,
-Patn Van'bamme,
Hans Van den Broek,
Danny Vandenbrouke ,
Jan Verbank.

Medewerkers: Polleke, Dirk
Cos, Peter De Jonge, Emmy
De Smet, Kris De Stoop, Jo-
ris Leijnse, Dirk De Naegel
Johan Seynaeve, Tom Van
Cleemput, Kristien Van
Hoolst, Ingeborg Verplancke
Wannes Van den Broeck, Fi-
lip Buekens.

" LET ECHTER OP : Al te di.kwijls
màakt de,'politie of rijks'- •
wacht gebruikt van het recht-
je äa'n te' kl.agen'voor weer-
spanhighei&of smaad aan de ~
pOÎitie. Direkte persoonlijke
uitspraken kunnen je een
proces wegens smaad Kosten,

.een proces dat je vriJwe 1
zeker' verliest.' +,,;1- d k . H V d Broeck:"Weerspannigheid" is een' aan- Hooj (.4l·ea teur . ans an en roec
val of een weerstand met ge- Redaktiesekretaris : Bruno Leijnse
weld of bedreiging. Bv. m~t Lay-out coördinatie : Dirk Cosgeweld zaken vasthouden dte een 1_..;;.. _
agent uit je handen wil ne-
men, een agent je vuist to-
nen, een voorwerp dat een
agent vasthoudt terug afne-
men. Passieve weerstand, of
het simpele feit van niet te
gehoorzamen aan een bevel,
kunnen beschouwd worden als
weerspannigheid.

-Wanneer je nu slecht behan-
deld werd (cf~. verhaal) of
ze hebben je beledigd.tracht
dan eventueel de nummers of
namen van de agenten in kwes-
tie te onthouden ~f ten min-
ste hun gezichten, zodat je
ze later kan herkennen. Indien
er personen getuige waren van
bepaalde geweldscenes, probeer
die dan op te sporen. Loop dan
ook onmiddellijk naar een dok-
ter die je verwondingen objek-
tief vaststelt en een medisch

Attentzijnop alleswat erom je
heen gebeurt.Steeds opmerk-
zaam zijnDagdromers kunnen
wijnietgebruiken.
Wat nu met dieboekentaszon-
der scholier?Een gewone ver-
getelheidofhetbeginvan een
drama? Allemaal vragen die
elke toevalligeVOOrbijganger
zich kan stellenAllemaalvra-
gen die een rijkswachterzich
moet stellen.Want bescher-
men iszijnberoep en datbete-
kentoveralen altijdoog heb-
ben voor het kleinstedetail.
Kunt u hetaan? Stuurons dan
deze bon. En wie weet bent u
onze man.

op zoek naar eerherstel

attest moet opmaken. Leg ver-
volgens een klacht neer, liefst
zo vlug mogelijk na het ge-
beuren·bij de rijkswachtkom-
mandant of politiekommissa-
ris (lste lijn) ofwel bij de
prokureur des konings of bij
de burgemeester wbt de politie.
Je kan natuurlijk steeds advies
en hulp vragen op KLACHTEN-
BURO - elke donderdag van 18-
20 uur Tiensestraat 224 -
3000 Leuven. Zo je het alleen
doet. ook goed, maar het is
steeds nuttig om veel infor-
matie te krijgen. kwestie van
zoveel mogelijk gegevens te
verzamelen zodat we inzicht
krijgen in de aard en de om-
vang van de klachten. Waarna

Recht en eer blijken in deze
tijd niet meer te bestaan.
~ man in de straat is klein.
Ga asjeblieft je boekje niet
te buiten ! Je wordt immers
lijfelijk afgestraft zonder
enige vorm van rechtspraak.
De rijkswacht waakt en slaat
je op een rechtvaardige ma-
nier gewoon in mekaar.
Even de feiten.
G.R. rijdt op 18.11.80 om-
streeks 16.20 met zijn fiets
vanuit de Tiensestraat de
Beriot~traat in. Hij rijdt
tegen de richting in en wordt
aldus opgemerkt door de rijks-
wacht van Leuven. Hij wordt op
grond van een overtreding te-
gen Art 5 fig C 1 (verboden
richting) aangehouden en
verzoc~t in de combi plaats
te nemen. De bevoegde agent,
die IR het aanhoudingsbevel
voor zijn rekening neemt.
stelt de overtreder voor de
keuze tussen een proces-
verbaal op directe betaling:
of een P.V. op latere beta-
ling. Terwijl hij het meest
uitverkoren proces-verbaal
opmaakt, oefent zijn collega
zich in het opstellen van
een waarschuwingsbevel voor
het veranderen van de pas-
foto op de identiteitskaart
van de verkeersovertreder.
Laatstgenoemde is zich bewust
van zijn overtreding, besef-
fend dat hij het artikel 5
fig C 1 met enkele meters
overtreden heeft. en gaat
ook akkoord met het P.V .•
maar hij zegt in beroep te
gaan tegen de keuze van

we er ruchtbaarheid aan ge-
ven door gerichte akties.
'publ tkat tes , zwartboek, ...
Dit is dus wat het Klachten-
buro beoogt. Het bevorderen
van de mondigheid en de
weerbaarheid van de burgen
tov deze politiemacht is
een noodzaak. Wanneer'we zien
.dat zij die onze "bescher-
mers" zijn. die de openbare
orde en veiligheid bewaken, al
te losbandig te werk gaan.
moeten we tussen komen voor
het te laat wordt.

Voor onze rechten en
vrijheden

getekend KB

ofwel zijn haar te laten
knippen en zijn baard te
scheren, ofwel zijn pasfoto
te laten veranderen.
G.R. neemt zonder een woord
te zeggen zijn papieren mee
en zwaait de deur van de
combi dicht, dit laatste
blijkbaar harder dan de
desbetreffende bevoegde het
wilde. (op dit moment s~arten
de problemen). De bevoegde
stapt uit de combi en zegt:
"In het vervolg doet gij die
deur wat zachter dicht".
Hij maakt een vuist en geeft
de ex-combi-bezoeker een
geweldige dreun tegen zijn
hoofd. Tot hier de feiten.

Wat jij van dit laatste op-
treden vind laat ik aan jou
over. Ik vind dat de rijks-
wacht haar bevoegdheid te
buiten is gegaan. Ongeacht
het feit dat de overtreder van
het verkeersreglement voor het
oog van menig toeschouwer
werd vernederd, onteerd en
verwond, stel ik mij de vraag
of de rijkswacht op eigen
bevoegdheid iemand mag af-
straffen op zulke wijze.
Het is een regelrechte aan-
slag op de mens. De rijkswacht
haalt langzaam maar zeker
bevoegdheden naar zich toe die
niet de hare zijn. Laar haar
nog enkele tientallen jaren
of misschien zelfs enkele
jaren begaan en ze rammen je
in elkaar of schieten je
zonder enige waarschuwing
neer. Uit zelfverdediging.

R.P.
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MENSENRECHTEN
De actuele betekenis van' de Universele
Verklaring van de Rechten' van de Mens

door Mr. Max Van der Stoel
oud-minister van Binnenlandse
van Nederland (1973-78)

"Indien ik spreek over mensen-
rechten, dan denk ik niet puur
aan politieke en burgerlijke
rechten, h~belangrijk ze
ook zijn. Dan denk ik ook aan
economische, sociale en cul-
turele rechten"
zo begon Max Van der Stoel de
lezing die hij op 8 dec 1980
te Leuven hield, dit op uit-
nodiging van 4 plaatselijke
groepen van internationale
mensenrechtenbewegingen nl.
Pax Christi, Vereniging voor
de Verenigde Naties, L1ga voor
de rechten van de mens en
Amnesty International. Deze
avondlezing, met als thema
"De actuele betekenis van de
Universele Verklaring van de
Rechten van de mens" werd in-
gericht naar aanleiding van
de 32ste verjaardag van U.V.-
R.M. op 10 december 1980 en
was het eerste gezamelijk ini-
tiatief van bovenvermelde
groepen.

Mensenrechten is een onderwerp
dat zeker sinds de 2e WO in
toenemende mate aandacht ge-
kregen heeft. Dit heeft er
toe geleid dat in het kader
van de Verenigde Naties re-
gels en normen zijn vastge-
legd die vrijwel het hele ter-
rein van de mensenrechten be-
str1Jken. Kwamen achtereen-___'-.r !fJ ..... 1»\ 'ftaMî 'de '\MIII,
centrale basisdocument en uit
gangspunt van alle eerdere
conventies, zo de conventie
inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten, conventie in-
zake economische-, sociale en
culturele rechten, conventie
tegen rassendiscriminatie. Het
werk is nog niet voltooid want
binnen de Verenigde Naties
wordt er gewerkt aan conventie
tegen martelingen, conventié
inzake godsdienstvrijheid.

Al deze verklaringen en tek-
sten bevatten duidelijke
normen ten aanzien van mensen
rëëhtën, dit op mundiaal vlak.
Regionaal, en meër-spëëlfiek
voor wat Europa betreft, is
er naast de Europese Conven-
tie van de mensenrechten (die
in het kader van d~ Raad van
Europa werd afgesloten) de
Slotakte van Helsinki van '75,
die in·een 7e beginsel een
heel uitdrukkelijke uitspraak
bevat over de verplichting van
de ondertekenaars om de mensen
rechten te respecteren.

theorie praktijk
Er is een schril contrast tus-
sen de theorie van de verkla-
ringen en de teksten en de
praktijk.
Twee dingen vallen op. Zeer
veel landen hebben deze ver-
klaringen onderschreven. Te-
gelijkertijd is het aantal
landen, waar de mensenrechten
volledig veilig zijn zeer
klein. Mogelijk zelfs niet
veel meer dan 15. Het is dus
slecht gesteld met de verwe-
zenlijking van de mensenrech-
ten, stelt Van der Stoel.
De publicaties van A.I. lie-
gen er niet om. Een somber
beeld van massale rechten-
schendingen, wijd verbreid;
discriminaties inzake ras,
godsdienst, dicriminatie te-
gen de vrouw, een groot aan-
tal politieke gevangenen, exe-
cuties en om de meest perverse
vorm van schending te noemen
"vermisten".

Zaken

De fundamentele zwakheid wat
de mensenrechten betreft is
dat er geen sancties bestaan
op de niet-naleving van de
normen en regels vastgelegd
in Verenigde-Naties-verband,
aldus Mr. Van der Stoel.
Er ontbreekt een systeem van
kontrole van naleving op in-
ternationaal vlak. Een voor-
stel, om een Hoog Commisaris
in de U.N. te benoemen die
klachten over mensenrechten-
schendingen zou onderzoeken
en eventueel sancties zou kun-
nen t~ffen, kreeg geen 2/3
meerderheid. Regionaal, 1n
Europa staat men verder. De
normen zijn bepaald, in con-
venties vastgelegd en er is
binnen de Raad van Europa een
systeem van nalevingscontrole
het Europees GerechtshOf.
Toch mag de betekenis van de
U.V.R.M. niet onderschat wor-
den. In de eerste plaats niet
omdat daarmee toch normen,
standaarden zijn vastgelegd
waaraan men het "wangedrag"
van regeringen kan afmeten.
In de tweede plaats - en dat
is misschien belangrijker -
omdat op deze wijze tevens een
rechtsbasis is geschapen voor
interventies van buitenaf
die tot doel hebben om aan
deze mensenrechtenschendingen
..n einde t. _ken. ..... -kan

met;.meer recht zeggen dat
het betrokken land eraan
wordt herinnerd dat het vrij-
willig bepaalde verplichtingen
heeft aangegaan in het kader
van een verdrag en dat het ......·
daarmee ook bepaalde ver-
plichtingen ten opzichte van
de andere staten van de ge-
meenschap heeft aangegaan.
Het zonder meer afwijzen,
zoals vaak nog de gewoonte is
door landen als inmenging in
interne aangelegenh~den van
mensenrechtenaktiviteiten is
al te simplistisch. In wezen
doet men weinig anders dan
opkomen voor het naleven van
internationale rechtsregels
die het betrokken land zelf
aanvaard heeft.

mensenrechtenbeleid

Vermits er op wereldvlak nog
niets mogelijk is, wat kunnen
staten dan zelf doen?
Het is nog altijd geen van-
zelfsprekende zaak, dat een
land dat zelf de mensenrech-
ten respecteert, een actief
mensenrechtenbeleid voert in
deze zin dat het ook in actie
komt als mensenrechten worden
geschonden.

De gedachte van het voeren
van een actief mensenrechten-
beleid is relatief nieuw: ze
kreeg in de jaren '75'76 een
tweetal impulsen. Vooreerst
door de diskussies in het ka-
der van de Conferentie over
veiligheid en samenwerking in
Europa over het element men-
senrechten. Ongetwijfeld heeft
het optreden van president
Cortes een tweede stoot gege- ,
,ven aan de gedachte van een
actief mensenrechtenbeleid als
onderdeel van een buitenlands
beleid.

Enkele ~i!g~~g~eu~!~n bij een
actief mensenrechtenbeleid
zijn:

- Zich zorgvuldig - bij elke
situatie - afvragen wat de
beste methode is: de methode

TIEN JAAR AMNESTY
INTERNATIONAL BELGIUM

van het publiekelijk aan de
schandpaal stellen van het
betrokken regime of die van

.het doen van stappen buiten
de publiciteit langs diplo-
matiek kanalen.

Een vOorbeeld van voorzichtige
actie ~~olgens Van der Stoel
het jarenra~g aandringen door
Nederland vo~de vrijlating
van tienduizend~olitieke
gevangenen in Indonesi~ (de
vrijlating is intussen ~
feit geworden).
- Niet selectief zijn bij de
acties; niet uitsluitend te-
gen rechtse of uitsluitend
tegen linkse regimes gericht.
De acties moeten ondernomen
worden ongeacht de aard van
de regimes, ongeacht de vraag
of het nu linkse of rechtse
dicatoren betreft. Wat in
wezen van belang is, is dat
de mensenrechten worden ge-
schonden, dat mensen niet 1n
hun waardigheid worden geres-
pecteerd.

- Het is belangrijk dat men
erin slaagt gezamelijk actie
te voeren. Een land als Neder
land of een land als 8elgië
kan op eigen houtje het een en
ander proberen te ondernemen
als er een speciale relatie
bestaat met een bepaald land
zoals bv. tussen Nederland en
Indonesië of tussen België en
Zatre; in het afgemeen echter
zal het- zo zijn dat het geza-
melijk met anderen optreden
veel meer effect zal kunnen
hebben. In dit verband zou
het wenselijk zijn dat een
actief mensenrechtenbeleid
van de 9 Europese ministers
van Buitenlandse Zaken wat
meer vorm en lnhoud kreeg .
- Mensenrechten is ook een
zaak die niet alleen aan re-
geringen mag overgelaten wor-
den; en misschien ook niet
aan organisaties als A.I ..
"Ik vind dat er alle reden is
d,' dit met tal van andere
pa iculiere acties wordt
on rsteund" zegt Mr. Van
der Stoel: k~rleden van po-
litieke partijen, mensen uit

'wetenschap, sport, kerken enz
... moeten eveneens de zaak
van de mensenrechten in een
bepaald land aan de orde
stellen om dit tevens aan te
grijpen voor een bewustma-
kingsactie.

Een van de niet-gouvennentele
mensenrechtorganisaties is
Annesty International. Deze
vrijwilligersorganisatie in
mei 1961 door de Britse advo-
kaat Peter BENONSON opgericht,
'heeft zich een eigen, welis-
waar beperkt terrein afgeba-
kend in het mensenrechtenwerk.
Zij komt op voor de rechten

van gevangenen en eist meer
specifiek de vrijlating van
politieke gevangenen, op voor-
waarde dat zij geen geweld ge-
bruikt hebben, verzet zich
tegen willekeurige arrestaties
en vasthouden van mensen zonder
een eerlijk proces, verzet
zich altijd en onvoorwaarde-
lijk tegen martelingen en dood-
straf. '

Thans heeft deze beweging
250.000 leden over de ganse
wereld verspreid en afdelingen
in 39 landen. waarOAder Belgi
De Belgische sektie van A.I.
viert deze dagen haar tien-
jarig bestaan.
Toch bestond er vroeger al
vanwege belgen belangstelling
voor de beweging in haar stich-
~ingspertode. Zo vond in sept
s~ de tweede internationale
bijeenkomst (parlement) plaats
in het slot van Male bij Brug-
ge en waren er meerdere belgen
op aanwezeig (o.m. de vlaming
E. Todts).
Zou de eigen Amens,tiekwestie
er voor iets tussen zitten?

In elk geval kreeg de beweging
daar de naam MAmnesty Inter-
national·.
De jaren na 1962 zijn een
duistere passage in de geschie
denis van A.I. 8elgium. Pas in
1970 startten twee adoptie-
groepen in het Brusselse - êên
franstalige en êên nederlands-
talige. (een adoptiegroep adop
teert van verre verschillende
gevangenen en oefent door mid-
del van brieven schrijven druk
uit op de autoriteiten om de
gevangene vrij te laten.)

In 1973 komt dan de formele
oprichting van A.I. België en
meteen ook de ekspansie. Nu
telt A.I. Vlaanderen 2500 a
3000 leden en 40 groepen,
waarvan 3 in Leuven. De frans-
talige vleugel telt een dub-
bel aantal leden en groepen.
Samen wordt er hard gewerkt
aan het doen toepassen van een
viertal artikelen van de
U.V.R.M., dit door gelijk welk
regime, wàar ook ter wereld.
Hoe meer leden de organisatie

heeft, hoe meer mensen actief
hun vrijheid gebruiken om an-
deren vrij te maken, des te
meer gewicht wordt er gegooid
in de schaal van de mensen-
rechten.

Besluit

- Is het beeld over het alge-
meen somber en lijkt de situ-
atie op het punt van mensen-
rechten steeds erger te wor-
den, toch heeft het volgens
Max Van der Stoel zin de
strijd voor de mensenrechten
en de democratie verder te
zetten, met nog groter inzet
dan ooit. Want er zijn suces-
sen. Wie had 10 jaar geleden
kunnen denken dat er een ein-
de zou komen aan de dictatuur
in Griekenland, Po~tugal,
Spanje (Nicaragua n.v.d.r.).
De vrijheidsdrang van een volk
is sterker dan een dictatuur
die dikwijls een kollos is op
lemen voeten. Er worden mensen
levens gered, er wordt mense-
lijk leed verzacht. En ten-
sli te is de morele betekenis
van solidariteit vanuit het
buitenland zeer groot voor
wie binnenlands in het verzet
staat.
"Laten wij zorgen dat deze
U.V.R.M. geen grauw papier
blijft. L3~t ons zorgen steeds
meer actie te voeren - ons
past geen moedeloosheid."

Janine Dekens

Janine Dekens
Verantwoordelijke Werkgroep

Leuven
Koningin Elisabethlaan 19
3000 Leuven tel. 25.00.85
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STUDEREN
IN FASEN

"Als Pais' planpen voor studeren in vier
jaar doorgaan" zal de student onder grote
druk komen te staan. Iedere minuut van zijn
tijd zal hij aan studie moeten besteden.
Het systeem van Pais is een bankschroef,
waardoor vele studenten in de knel zullen
komen," aldus Marcus Bakker (CPN) tijdens
het debat over de invoer van de tweefasen-
struktuur aan de universiteiten.

EERSTE FASE

propedeuse 1 jaar

doctoraa1- 3 'jaar
opleiding

TWEEDE FASE

ingenieurs 1 jaar
medici
wetenschappel. 2 jaar
onderzoek

KJitiek op de;é voorstellen
bleef niet uit:
- 4 jaar is te kort voor een we-
tenschappelijke opleiding, ;
- in het systeem zijn twee se-
1ectiemomenten ingebouwd (na Ie
jaar en bij overgang van le naar
2e fase) ; op die manier worden
de barriêres verhoogd ;
- opleiding en voorbereiding op
wetenschappelijk onderzoek ver-
dwijnt uit de Ie fase wat een
serieuze kwaliteitsvermindering
van het onderwijs tot gevolg
heeft ;
- de status op de arbeidsmarkt
van mensen die enkel de Ie fase
hebben doorlopen wordt erg onze-
ker ; wat zijn hun sollicitatie-
kansen vergeleken bij mensen die
ook de 2e fase mochten doorlo-
pen ?
- door het strakke keurslijf
van 4 jaar van de eerste fase
worden nieuwe ontwikkelingen
in studieopzet (vb. projecton-
derwijs) onmogelijk;
- de in de inleiding van dit
artikel geformuleerde kritiek
dat studenten door deze strakke
4-jarige structuur geen tijd
meer zullen hebben voor neven-
activiteiten die in het kader
van hun persoonlijkheidsont-
wikkeling ook belangrijk zijn.

Vervolg van p.l

Waar liep -hetfout?
oplossingen en vooral tegen
het derde vanwege het kumu-.
1atieve effekt.
Zij stel Tendat' het te~ort
in de sociale sektor elk
jaar groter en groter zal
worden. Een verhoging van de
inkomsten (prijsstijging Alma
en koten) en een aanwen-
den van de inschrijvingsgel-
den werken de oorzaken van
het deficiet niet weg. De vol-
gende jaren zal er integendeel

Wat houden de voorstellen van de Op dit ogenblik is het in Ne-
liberale onderwijsminister Pais derland zo dat de meeste men-
dan concreet in ? sen over hun studies om de
I~ essentie ga~t he~ o~ de opd~- graad van doctorandus te be-
l~ng ~an de unlversltalre op1el- halen 6,7 tot soms 10 jaar
dlng ln twee delen. , doen. Hun studentenleven is
Tot een eerste f~se ~ordt leder- dan ook een rijke aaneenscha-
een toegelaten dle zlch a~nme"dt keling van studeren, werken en
voor het behalen van de.tltel allerlei nevenactiviteiten.
van doctorandu~ (lees. ~lcentiaat). Op basis van deze kritieken
Deze eerste 4 Jaren ZlJn ?p hun werden in de Nederlandse Tweede
beurt nog eens opg~deeld ln e~n Kamer een aantal wijzigingen
eerste 'p~oefj~~r ( p~op~deuse ). doorgevoerd in het oorspron-
en een elgenllJke 3-Ja~lge oplel- kelijke ontwerp.
ding. Deze propedeuse lS bedoeld ..
als selectiesluis. Mensen die Voorstellen van Opposltlepar-
falen in dit eerste jaar zouden tijen (PVDA, 0'66) om de kur-
niet nodeloos gefrustreerd moe- susduur van de eerste fase te
ten worden binnen de universi- vergroten werden van tafel ge-
taire ma 11emo 1en, maa r na dit veegd ..Wel mag men over deze
eerste jaar overstappen naar formeel vast gestelde 4 jaar
het hoger beroepsonderwijs. 6 jaar d(\~" om het in de prak-
Na het behalen van de doctoran- tijk afgewerkt te krijgen.
dustitel zou een beperkt aantal De duur van óe tweede fase
.studenten (40 %) aan de in de werd ook aangepas t. De beroeps-
voorstellen van de minister voor- opleiding voor geneeskundestu-
ziene tweede fase mogen beginnen. Identen en ingenieurs blijft
Tot deze 40 % zouden dan alle 1 jaar. De opleiding voor we-
geneeskundestudenten behoren, Itenschappelijk wordt echter
alle ingenieursstudenten, die op 2 jaar gebracht.
op aie manier een specifieke ba- Met het fiat dat het CDA tij-
roepsopleiding zouden krijgen. dens het debat van begin de-
Verder zouden uit alle facultei- Icember t.a.v. de voorstellen
ten een beperkt aantal mensen van Pais gaf ziet het er dus
tot deze tweede fase worden toe- naar uit dat het nederlandse
gelaten met het oog op de voor- universitair onderwijs van
bereiding tot wetenschappelijk september '82 (een jaar later
onderzoek. dan de plannen van Pais voor-

zagen) af een drastische wij-
ziging zal ondergaan.
Het protest van studentenzijde
bleef niet uit. Demonstraties,
bezettingen van campussen (vo-
rige week in Utrecht), enz.
Het tekort aan al dit protest
is echter dat er geen alterna-
tieven worden aangedragen. Op
die manier blnjft het steken
in een jankerige boosheid.

Leo Paesen

Verantwoordelijk~id
~ls mogelijke oplossingen voor
het grote deficiet zag.men
JfWel : een 'verhoging van de
VOedingsprijzen en huurprijzen
ofwel : een aanwenden van de
inschrijvingsgelden
ofwel: een kombinatie van de
twee vorige.
De studenten waren sterk gekant
tegen deze drie voorgestelde

FR Gè~eesk. pro Ne
, Studenten contra

Een misk1euh. Zo kan men de ~ niet briljant zijn op wis-
"discussie" op de facu1teits- kundige vakken (maar toch
raad samenvatten. voldoende briljant) 66k een
Belangstelling wàS er nauwe- kans te geven. Er wordt
1ijks. Velen vonden de dis- daarbij echter uitgegaan
cussie (en een eventuele be- van de idee dat wetenschap-
slissing) zelfs achterhaald pelijk aangelegde mensen
en spraken van een "denk- een bepaald type mens zou-
oefening". den zijn, en op sommige
Het argument dat het meest gebieden minder bekwaam
bleef hangen was dat van de dan 'minder-wetenschappe-
beperkte op1eidingscapaci- lijk-aangelegde-mensen'.
teit van de faculteit. Gewogen loting, wordt ove-
Opmerkingen dat ook moest rigens in Nederland en
gedaCht worden aan de con- Duitsland toegepast.
sequenties voor de gezond-
heidszorg en de democrati- Eerder op de week had
sering van het hoger onder- 63 % van de opgekomen stu-
wijs werden gewogen en veel den ten zich tegen numerus
te licht bevonden. clausus uitgesproken.
M.a.w. een denkoefening op (524 pro, 168 contra,
een zeer laag niveau en, ca. 139 onthoudingen)
g~obaal gesproken, academi~ Zoals in het vorige num-
Cl onwaardig. mer gemeld is het eigen-
Uitslag van de stemming: ~ a~r~ig dat juist nu de
60 vóór numerus clausus, ,- opleidingscapaciteit
30 tegen, 1 onthouding. wordt ingeroepen als ~n
De Somers voorstel om nume- argument dat vóór nume-
rus clausus onder de vorm rus clausus pleit. Het
van een gewogen loting in aantal nieuw ingeschreven
te voeren werd met grote Belgische studenten in de
meerderheid verworpen. Het faculteit geneeskunde is in
zou betekend hebben dat de laatste jaren immers
de faculteit aan de hand sterk gaan dalen.
van de uitslagen van één ,
of ander i.J:1gangsexamen Oe faku 1teitsraad is op geen
voor de geslaagden een enkele manier bevoegd om
loterij zou inrichten waar- een NC in te voeren en de
bij de deelnemers meer kan- beslissing heeft dan ook
sen zouden hebben naarge- louter een symbolische waar-
'ang ze een beter examen de. En voor de studenten

, hadden gemaakt. Bedoeling heeft ze zelfs dat niet.
daarvan is om mensen die. F.M. en B.N.L.

naar alle waarschijnlijkheid
een nieuw tekort zijn. Boven-
dien laat je de verbruiker
in kwestie zelf betalen en
maak je de sociale sektor
in feHe overbodig. Dat is
natuurlijk niet bevorderlijk
voor de demokratiseringsge-
dachte. zoals reeds gesteld.
Een lange termijn oplossing
zou zijn dat staat terzake
zijn verantwoordelijkheid
zou opnemen. wat nu duidelijk

, niet meer het geval is.
!Verhoogde subsidi~ring das.
Dit zou mogelijk moeten wor~
den door de met veel lawaat
aankondigde inkomensherver~
deling"die alles veel
rooskleuriger zal maken in
deze toch al zo mooie wereld,
Of een ~etere fiskalisertng
m.a.w •...
Dat wensen en werkelijkheid
weinig met mekaar gemeen
hebben bleek nog maar eens
bij de uiteindelijke stem-
ming. De studenten, onderver-
tegenwoordigd door de dritte1-
pariteit, verloren de stemming.
Men opteerde voor een prijS-
verhoging én voor aanwenden
van de inSChrijvingsgelden,
wellicht inderdaad de slecht-
ste van alle kwalen.
Een bespreking van de begro-
tingen meer in detail volgt
vrijdag 19 december e.k.

Prijsverhoging
Op deze komende begrotings-
diskussie, waar ook de begro-
ting van de Algemene Studen-
tenRaad aan bod komt. zal
moeten blijken hoeveel van
de basisbeginselen van de

.sociale sektor (ko11ektieve
voorzieningen) overeind b1ij~t.
Hoe deze diskussie gelopen is,
hoeveel je precies meer zal
moeten betalen voor je a1ma-
maaltijd, hoe en waar het fout
liep, kan je volgen in bij-
dragen in Veto van na de kerst-
vakantie.

Modale
studenten

Kunst



5

HETGELD VAN >DE KUL (4)
HET PATRIMONIUM
In de vorige twee afleveringen
las men hoe de staatstoelagen
aan de unief worden berekend
en hoe ze aan de KUL worden be-
steed. Verder maakten we kennis
met het tekort op de ATP post
en met het niet-verhoogde kre-
diet aan de faculteiten om het
onderw~js en onderzoek te ver-
zorgen. We sluiten het hoofd-
stuk staatstoelagen af en ge-
ven in deze bijdrage uitleg
over het patrimonium van de
KUL.

INLEIDING •

Fundamen teel Onderzoek (FCFO),
Interuniversitair Instituut
voor Kernwetenschappen (IIKW),
en andere. In 1978 kreeg de KUL
van deze instellingen iets meer
dan 285 miljoen voor onderzoek.
Met dat geld worden na\Orsers
en doctorandi betaald en be-
paalde uitrustings- en werkings-
kosten gefinancierd.
2. Ontvangsten en uitgaven voor
orde.
Deze afdeling bevat de toelagen,
de publieke of privêtegemoetko-
mingen en de opbrengsten van
schenkingen en legaten met voor-
afbepaalde bestemming. De toela-
gen van publieke oorsprong zijn
bestemd ,voor het ten laste nemen
van de pensioenen van de proffen
die op rust gingen voor 1 juli
1971. Proffen die na deze datum
op pensioen gingen krijgen hun
geld rechtstreeks van d~ staat.
3. Installaties en sociale dien-
sten voor studenten.
Hierin zitten alle inkomsten en
uitgaven van de sociale sector.

4. Exploitatie van de academische
ziekenhuizen.
Deze afdeling bevat voornamelijk
de inkomsten van de ligdagprij-
zen. In 1978 bedroeg dit meer
dan anderhalf miljard. Verder
nog de inkomsten van de aan de
AZ verbonden diensten. In 1~78
bedroeg dit iets meer dan 1,3
miljard. Tevens bevat deze afde-
ling de uitgaven voor personeel
en kosten van werking in de AZ
en aanverwante diensten.
5. Prestaties van de universi-
taire diensten of personen ver-
bonden aan de unief, ten behoeve
van derden.

Verder worden als uitgaven aan-
gerekend: de herstellings-,
verzekerings- en fiscale lasten
van de onroerende goederen en
de admini$tratiekosten die ver-
band houden met de bewerkingen
voortvloeiend uit de toepassing
van deze regelingen.
Dit alles samen geeft netto-in-
komsten van het niet-geaffecteerd
patrimonium. Wanneer op het ein-
de van een boekjaar de netto-
inkomsten van het niet-geaffec-
teerd patrimonium groter zijn
dan 4 % van de staatstoelagen,
dan wordt het bedrag boven deze
4 % afgetrokken van de staats-
toelagen. Men begrijpt dat de
unief liefst onder deze 4 %
drempel wil blijven.
Met het geld dat binnenkomt van
het niet-geaffecteerd patrimo-
nium kan de unief in feite doen
wat hij wil. Dat blijkt uit ta-
bel 11. Men merkt dat de KUL
met dit geld o.a. de restau-
ratie van de Begijnhofkerk be-
kostigt, sportmonitoren en
-installaties betaalt (VCLOS)
en zelfs de assistentenvereni-
ging een subsidie geeft (LOVAN).
Verder krijge-n de 'topmensen
van onze unief nog iets extra's
in de hand gestopt (punt 8).

Naast toelagen van de staat om
de kosten van AWP, ATP en onder-
zoek, onderwijS en beheer van
de unief te betalen, heeft de
KUL nog andere toelagen van de
staat: vb. voor de sociale sec-
tor, voor sommige pensioenen,
voor bijzondere onderzoekspro-
gramma's ... Naast staatstoelagen
heeft de unief nog 'eigen' in-
komsten: vb. in de academmische
ziekenhuizen, van beleggingen,
inschrijvingsgelden ... Al deze
inkomsten, die niet tot de wer-
kingstoelagen van de staat beho-
ren, noemt men patrimoniuminkom-
sten (patrimonium = erfdeel).
Het koninklijke besluit van 8
april 1976 tot de vaststelling
van de samenstellende elementen
van de ontvangsten en uitgaven
van het patrimonium van de uni-
versitaire instellingen maakt
een onderscheid tussen het niet-
geaffecteerd patrimonium en het
geaffecteerd patrimonium. In
plaats van een mogelijk onder-
scheid op ideologische basis te
zoeken. kunnen we beter de samen-
stellende elementen uit het KB
citeren.

- de intresten van bankrekening,
spaarboekjes; aandelen, obliga-
ties ... ;
- de inschrijvin~elden m.i .v.
de examen- en colle~gelden ;
- 10 % van de netto opbrengst
voortkomend van de verkoop van
bevretten en 10 % van de netto

winst op prestaties van afdeling
vijf 'van het geaffecteerd patri-
monium. In de tabellen is dit
vermeld met "diverse".

Tabel 10 geeft een overzicht van
de exploitatiecijfers van 1978

I. Staatstoelagen

11. Niet-geaffecteerd patrimonium

111. Geaffecteerd patrimonium

HET GEAFFEKTEERD

PATRIMONIUM
Het geaffecteerd patrimonium
wordt ingedeeld in vijf afdelin-
gen.
1. Bijzondere onderzoekspro-
gramma's.
Deze afdeling bevat de inkomsten
en uitgaven die betrekking heb-
ben op de bijzondere onderzoeks-
programma's toevertrouwd, hetzij
aan de unief, hetzij aan leden
van zijn personeel .·Zo zijn er
inkomsten van ministeries (Na-
tionale Opvoeding, Volksgezond-
heid, Ontwikkelingssamenwerking)
en van gedecentraliseerde over-
heden (provincie, gemeente ...).
Verder zijn er inkomsten van na-
tionale instellingen die door
de overheid betoelaagd worden :
zo is er het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NFWO), Fond~ voor Collectief

(1.000 Fr.) TABEL 10.

1979 1980

3.668.495 3.804.859
2.130.582 2.361.510

619.084 672.246
710.738 771.103
158.300 239.107
9.300 8.107

50.000 75.000
98.000 155.000
1.000 1.000

1978

totaal 3.460.404
AWP 2.130.582
ATP 619.084
werking 710.738
totaal 114.900
onroerende goederen 8;900
crediteursrechten 10.000
inschrijvingsgelden 95.000
diverse 1.000
totaal 4.239.418
bijzondere onderzoeks- 415.815
programma's
ontvangsten voor orde '78 23.449
sociale sector
academische ziekenhuizen 3.457.006
derden 110.696

In tegenstelling tot het geaffec-
teerd patrimonium zijn de inkom-
sten en uitgaven ván het niet-
geaffecteerd patrimonium njet
exact omschreven. In het KB van
1976 vindt men wel wat men moet
aanrekenen als inkomsten van het
niet-geaffecteerd patrimonium:

- ontvangsten van onroerende goe-
deren, andere dan die bestemd
zijn voor onderwijs, onderzoek,
administratie, AZ en sociale sec-
tor ;

NIET-GEAFFECTEERD PATRIMONIUM (1.000 SF)

1. Voorziene inkomsten

9.300
50.000

98.000
1.000

TABEL 11

1. bruto-ontvangsten
onroerende goederen 8.900

crediteursintresten 10.000
inschrijvingsgelden 95.000

diverse 1.000

8.107
75.000

155.000
1.000

-11.000
147.300

-17.000

148.370

van deze vijf ~fdelingen, in ver-
gelijking met begrotingscijfers
van de staatstoelagen en het
~iet-geaffecteerd patrimonium.

Als je dan doorhebt dat de
inkomsten hierqvoor nodig voor
een groot gedeelte van jou en
mij komen (de inschrij vingsgel-
den) .•. In punt 18 ziet men
dat de KUL moet bijleggen om de
maaltij~prijzen in Kortrijk op
het niveau van Leuven te houden.
De toelagen voor de sociale sec-
tor zijn niet voldoende hier-
voor. De Facultyclub krijgt
duidelijk niet genoeg inkomsten

2. overdracht naar gea~fecteerd
patrimonium

3. onroerende eigendommen

roerende voorheffing -1.000
netto ontvangsten 113.900

2. Voorziene uitgaven

1. LOVAN
2. theolog. fac. ZaYre
3. ruil beurzen
4. kerk groot begijnhof

5. recyclageacti ,teiten
6. vervangingsprovisie

UCL-KUL gebouwen
7. Interleuven

8. vergoedingen hogere functies
9. extra-legale voorzieningen

10. personeel : onderzoeksfonds
11. personeel: andere activiteiten

100 150
2.000 2.000
800 1.952

8.420 8.420
1.000 1.000

44.729 44.063
219 219

2.700 2.835
14.575 13.133
30.000
5;000

12. personeelskosten - 2.000 4.000
13. onderzoeksfonds : werking ,-,.,-- - 35.000
14. Z08technisch Centrum: werking - t .• _ 2.385
15. post-graduaat beurzen - - 15.200
16. UNAZA - 25
17. UCLOS - 500 1.600
18. Kortrijk : egalisatie - 810 16.000

maaltijden

19. uitbatingstekort - - 6.000
Faculty Cll,!b

20. uitbatingstekort - - 996
Guest-house Kortrijk

21. Universiteitsorkest - - 465
22. nog te belalen ~reserves) 4.367 54.993 52.173

VOOR IENE U TGAVEN : -113.900 147.300 148.370

DE INSCHRIJVINGS
GELDEN
Bij de verhoging van de inschrij-
vingsgelden, nu toch al enkele
jaren geleden, legde het KB van
31 augustus 1978 de bestemmingGEAFFEKTEERD

PATRIMONIUM

(1980)
beschikbaar:

besteding: - didactische uitrusting

- aggregatie en recyclage

- onderzoek i .v.m. onderwijs

- werking Audio-Visuele Dienst
- werking DUO

- reserve

73.737.000,-

25.000.000,-
10.000.000,-
10.000.000,-
1.311 .111 ,-

200.000,-

27.226.000,-

150
2.000

2.985

17.426

EPILOOG

OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN VAN DE K.U.LEUVEN

BESTEMMING INSCHRIJVINGSGELDEN - OVERGEDRAGEN NAAR GEAFFECTEERD
PATRIMONIUM (TABEL 12)

HET NIET-

van een gedeelte van deze gelden
vast. Zo'stelde dit KB dat 50 t
van de inschrijvingsgelden wor-
den overgedragen naar het geaf-
fecteerd patrimonium en bestemd
zijn voor de financiering wn
kosten die betrekking hebben op
opleiding van leraars (=recyclage),
onderzoek ~.b.t. het onderzoek en
verrichtingen betreffende ontwik-
keling en verbetering van het
universitair onderwijs. In tabel
11 ziet men dat het dit jaar
gaat om een bedrag van iets meer
dan 73 miljoen.
Tabel 12 geeft een overzicht van
de bestemming van deze gelden.
We hopen u in de toekomst een
overzicht te kunnen geven van
wat men tot nu toe met de in-
schrijvingsgelden gekocht en be-
taald heeft. Maar als je een
nieuw meetinstrument in het labo
vindt, dan kan je bijna zeker
zijn dat je het zelf betaald
hebt. Merk op dat de kosten van.
al deze zaken voorheen door de
staat gedragen werden : de re-
cyclage, de aggregatie, de uit-
rustingen voor didactiek, de
Audio-visuele Dienst en het
DUO werden vroeger bekostigd
met de pot werking van de staats-
toelagen. Nu' doet de student
dit zelf 111

Tot hier deze aflevering van de
patrimoniumgelden van de KUL.
Tot hier ook deze inleidende
reeks over het geld van de KUL.
Wij hopen dat de lezer hiermee
een inzicht heeft gekregen in
de budgettaire problematiek
van de KUL.
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DOORBRAAK raO
Na elf jaar doorbreken

"De SP is ten dode opgeschreven als de operatie Doorbraak niet slaagt.
Een a~nta1 partijmensen willen dat niet inzien. Ze willen geen nieuwe
richtingen uit. Nochtans is het essentiëe1 dat de SP zijn basis ver-
ruimt. En daarvoor komen maar twee groepen in aanmerking: de christe-
lijke arbeidersbeweging en de politiek dakloze (maár bewuste) jongeren
Het komt erop aan hen te doen inzien dat de SP hun eisen kan verwoor-
den. Maar dat vergt van de SP een radikaal programma." Aan het woord
Ward Bosmans, één van de voorzitters op de "Doorbraak"-studiedag van 7
december 11.
Toer Cellard 1 in zijn toe-
spraak V~D 1 mei 1969 op-
rie~ tot een progressief
fror.t was hij optimistisch
over de mogelijkheid daar-
van. De tijden waren gunstig.
Vaticanum 11 was gevolgd
door een drastische confes-
sior.a1isering, waardoor het
christelijk karakter van tal
van organisaties irrelevant
scheen te worden. De CVP ken-
de een radicalisering binnen
haar rangen. In het Manifest
van januari 1969 kozen de
CVP-Jongeren (onder Martens)
voor "een bijdrage van de
CVP tot de hergroepering van
de vooruitstrevende poli-
tieke krachten" (DNM,p.22)
In de plaats van de tegen-
stelling gelovig-ongelovig
kwaw. meer en meer als essen-
tiële breuk de tegenstelling
progressief-konservatief
naar voren. En dat kriste1ij-
ke 1011 socialistische organi-
saties konden samenwerken
had het in 1961 opgerichte
gemeenschappe'1jk vakbonds-
front bewezen. Waarom dan
geen samenwerking op politiek
gebied?
Co11Jrd voorzag dat zijn
proyressief front tot stand
zou komen in een dialoog van
organisatie tot organisatie.
Door topoverleg zou men ko-
men tot het opstellen van
een gemeenschappelijk pro-
gramma. Van een fusie van
organisaties was geen spra-
ke.

Maar Co11ard, ondanks een
eerste. positieve reaktie
van het ACW, heeft zich
vergist. Vakbondsfronten
blijken niet noodzakelijk
tot een politiek front te,
leiden en aanhoudend stem-
menverlies maakt aan de ra-
dicalisering binnen de CVP
alras een einde. De CVP als
samenhorigheidspartij doet
uit electorale overwegingen
eerder toegevingen aan de
zgn. rechterzijde, die aar-
zelt tussen de CVP en de
PVV. Aan de linkerzijde
houdt de christelijke arbei-
dersbeweging haar kiezers
sowieso wel aan de CVP ge-
bonden. Vandaar de centrum-
rechtse koers van de CVP.

Op grond van zulke hypothe-
ses besluit de groep "door-

braak" dat er geen heil zit
in de samenwerking met de
CVP. Integendeel moet de SP
zich tot DE progressieve
partij weten te maken en wel
op grond van "een 1inks pro-
gramma, dat aansluit op de
gevoels- en belevingswereld
van de progressieven, o.m.
van de jongere generatie."
(DNM, p.23)
Geen gesprek van organisatie
tot organisatie, maar "wer-
king aan de basis" om de
progressieve individuen uit
de CVP-massa los te trekken
(en om de politiek daklozen
en de kiezers van de linkse
splinterpartijen aan zich
te binden). In deze basis-
werking moet het ABVV
als leiding.gevend ele-
ment in het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront een
essenti~le rol vervullen.
Het moet de bedoeling zijn
de ACV-leden op stellingen
vast te nagelen, die poli-
tiek alleen door de SP wor-
den vertolkt. (L. Hanckê)
Deze strategie stoot op eni-
ge moeilijkheden.

Allereerst stelt zich het
di lemma" van de regerings-

deelname en de vraag naar
de BSP als c1ilntee1partij.
Wil de partij door haar pro-
gramma (en navenante daden)
progressieven aantrekken.
dan moet ze de kloof tussen
regeringscompromissen en
doctrine weten te overbrug-
gen. anders verliest ze haar

/

•••
geloofwaardigheid.
In de lijn van een linkse
PVdA-strateeg als Piet Reck-
man (Nd1) wil "Doorbraak"
van de SP een 'aktiepartij'
maken en aansluiten. op kon-
krete punten, bij de "actie
die door mensen aan de ba-
sis gevoerd wordt en waarmee
zij pogen, buiten de klassie-
ke kanalen van machtsuitoe-
fening om. directe vat te
krijgen op de besluitvorming
en het beleid (•.. ) Het stre-
ven om het kader van de for-
mele demokratie te doorbre-
ken en om gestalte te geven
aan een re~le demokratie,
(.••) is een van de meest
kenmerkende verschijnselen
van onze tijd en wijst on-
miskenbaar in de richting
van zelfbeheer." (DNM, 34-

•
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l.QQ~essievefrontvorming
hot:~~ flp "Doorbraak"
htjemu.)~& ,

Prieste~ -..ti ~~
, . ." ~~ft
'" ,'.; Q~' 9/'2./[,'uit~'~,eg~n~~"Q

Van Mi~rl h~k~'lt CVP-jong~~

"Doorbraak" zoe...,,~~roep
van Collard zin te g\. ...1

ten maakt deel uit van oe
onderhandelingsmaterie bin-
nen de Nationale Schoo~pakt-
cow~issie. In 1973. bij de
herziening van het school-
pact, was aan het vrij onder-
wijs (net 1 en 2 hier)' jaar-
lijks voor 3 miljard goed-
kope leningen voor bouwwerken
toegezegd. op voorwaarde
dat er eerst rationalisatie ..
plannen kwamen voor het vrij
secundair onderwijs. Die plan-
nen zijn er nu en dus maakt
het vrij onderwijs aanspraak
op zijn goedkope leningen
(met indexering 6,7 miljard
per jaar). Ook werd gevraagd
de discriminatie van het niet-
officiëe1 onderwijs inzake

35) Aansluiten,dus,biJ aktie-
groepen rond grondbeleid,
kernenergie, bewapening, mi-
lieubeleid, repressie, de

. situatie van de vrouw, het
behoud van de buurt, e.d.m.
en niet, zoals nu gebeurt.
initiatieven die niet uit
je eigen stal komen wan-
trouwen. Aktiegroepen op de-
ze manier aantrekken vereist
~en belangrijke reorganisa-
tie van de partij in de zin
fan "een zelfbeheerde aktie-
Jartij" (Roodboek 11, 1979).
'Oen conf1 iet met het "soc1-
l1istische establishment"
Jinnen de partij is dan niet
te vermijden. Oe uitslag kan
1et zo goed een restauratie
l1s een revolutie zijn.
Je dakloze progressief
vraagt zich, met de raket-
tenkwestie in het achter-
100fd, dan ook af wat de
SP te bieden heeft. Tobbacks
1akonieke antwoord dat je
niet kan verwachten dat een
partij waarin je je niet en-
gageert jouw standpunten ver-
tolkt is weinig overtuigend.
Juist omdat er voor een stra-
tegieverandering heel wat
neer nodig is dan wat link-
se stemmen of activisten
meer.
Vandaar dat de discussie in
de werkgroep "strategie" op
7 december 11. goeddeels
draaide rond de vraag of
"Doorbraak" eigen1 ijk ge-
struktureerd moest worden
binnen of buiten de SP. Jef
U1burghs (Wereldschelen)
ziet "doorbraak" als een be-
weging met een eigen struk-
tuur, met eigen trefpunten
en een eigen tijdschrift.
Hij stond met die mening niet
alleen. Voor Tobback is pat
onaanvaardbaar. "Doorbraak"

Vepvo"lg op p.8

Het zal wel toeval zijn dat
.d~ ~'doC?rbraak"-studiedag sa-
menviel met een ruzie in de
regering overdIe uitvoering
van de besluiten van de Na-
ti01a1e Schoo~actcommissie.
Gemeten aan de be1angste1-
1ir.~ in de pers een be1ang-
rij xe kwesti e (kranten van
9 en 10 december). Uiter-
aard gaat het om centen.
Zoals bekend heeft Belgi~
drie school netten : êên
vrij (lees katholiek) ge-
sub;idi~erd net, een offi-
ciëe1 gesubsidi~erd net (ge-
mee1telijk en provinciaal)
en ~én rijksscholennet. De
verdeling van de onderwijs-
subsidies over de drie net-

Partijhervormingen niet
De CVP-Jongeren mogen dan
al spreken van elektora1is-
tische maneuvers, in het
verleden zijn ook andere
partijen zich daaraan 'te
bui ten gegaan". Zê 1fs de
CVP.
Na de oorlog werd de "Ka-
tholieke Partij", na 1936
het "Katholiek Blok", omge-
vormd tot een "a-confessio-
nele penheidspartij", die
openstaat voor "alle Bel-
gen, zo gelovigen als niet-
gelovigen, die het christen-
dom als de grondslag van de
Westerse beschaving huldi-
gen." (Luycks. p.432)
De Liberale Partij, op haar
beurt. nam in 1961 de naam
"Partij voor Vrijheid en
Voo,'lJitgang" aan. Met het

oog op het aantrekken van
kathol ieke kiezers "ver-
loochende zij haar oud an-
tiklerikaal programma en
trachtte de zgn. doorbraak
te verwezenlijken door mid-
del van standpunten die
zowel door gelOVigen als
vrijzinnigen kunnen aanvaard
worden: verdraagzaamheid
op wijsgerig en religieus
gebied; school vrede op ba5is.
van het Schoolpact", etc ...
(Bilî .et , p. 53)
De Belgische Werkliedenpar-
tij zelf, na de oorlog de
BSP, werd onder druk van de
toe~ nog sterke Communis-
tische Partij (1945) ver-
plicht haar prográmma te ra-
dicaliseren.

zo zeldzaam
Nadat de communautaire kwes-
tie tien jaar geleden aktu-
eel werd moesten de tradi-
tionele partijen zich hero-
riE!nteren door de opkomst
van de taalpartijen. De CVP
is er aardig in geslaagd de
kiezers van de VU te recupe-
reren. De BSP niet. Op dit
moment staan we voor het
fenomeen dat de sociaa1-eko-
nomische kwesties op de voor-
grond komen en dat de VU
haar bestaansrecht ook op
dat terrein moet bewijzen.
Deze partij is dus op haar
beurt aan vernieuwing toe.

Al bij al horen "doorbrakeh".
tot het dagdagelijkse po1i-
tieke bed rijf .

B.N.L.

leerl ingenvervoer' af te bou-
wen door de oprichting van
een nationale dienst voor het
leerlingenvervoer.

De heibel vorige week ontstond
toen Cools (Parti Socialiste)
ging dwarsliggen - tegen de
gemaakte afspraken in - met .
het argument dat de operatie
teveel zou kosten. De staat
waarborgt immers de leningen
en betaalt de aanvullende in-
teresten (330 miljoen/jaar
volgens Het Volk 10/12/80).
De scholen zelf betalen slechts
eer interest van 1,25 t.h.
En een veralgemening van de
subsidies aan het 1eer1in-
genver..-oer wordt in De Morgen
op 250 miljoen geschat (lOl
12/80). Als startsom.

De CVP reageerde scherp op
de socialistische budget-
taire bezorgdheid. Voor haar
- en de formuleringen zijn
in de kontekst van "Door-
braak" relevant - is een
"gelijke behandeling van al-
le onderwijsnetten" fundamen-
teel. "Discriminaties zijn
onduldbaar. Alle kinderen
moeten ge'lijke kansen krij-
gen, wat ook de schoolkeu-
ze van de ouders weze."
(HV 10/12/80, verwijzend naar
een persconferentie van Tin-
demans) .
Eerder op de week had Eric
Van Rompuy de Vlaamse socia-
listen al "hypokriet" genoemd
omdat ze voor pluralisme plei-
ten doch tegelijk weigeren
de discriminatie van het ka-
tholiek onderwijs weg te wer-
ken. "Echt pluralisme houdt
de eerbiediging in van ieders
identiteit en 1evensbeschou- vei-ool.q op p , 8
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p «BUITEN .ADEM »?
DE MORGEN FAILLIET?
Geen partijkrant J

geen centen
Diverse kranten (o.m. Het
Volk, De Standaard en ui-
teraard De Morgen zelf)
stelden de "Doorbraak"-stu-
diedag in het kader van
de moeilijkheden van de
socialistische krant De Mor-
gen.

De Morgen wou van bij haar
oprichting een "open, pro-
gressieve en niet-partijge-
bonden krant zijn". Zoals
nu blijkt verloopt dat niet
zonder moeilijkheden.
"Het is een feit waar men
niet naast kan kijken : een
ganse vleugel van de partij
heeft zich nog steeds niet
met Oe Morgen verzoend en
heeft nog steeds heimwee
naar de Volksgazet zaliger
gedachtenis. Vooral,maar
niet uitsluitend, te Antwer-
pen." (Links, cito DNM, p.
105)
De moeilijkheden binnen De
Morgen zijn gedeeltelijk het
gevolg van de weigering van
o.m. de socialistische mu-
tualiteiten om een krant te
financieren die ze niet in-
handen hebben. Die houding
wordt geT11ustreerd door hun
reaktie op de diskussie rond
de SP-statutenwijziging eer-
der op het jaar.
Door de verplichte koppeling
van het SP-lidmaatschap
aan dat van de socialistische
vakbond en mutualiteit onge-
daan te maken wou de progres-
sieve SP-vleugel de partij
openstellen voor leden van
de christelijke vakbonden
en mutualiteiten. Het ABVV
en de socialistische mutua-
liteit dreigden toen de
partij niet langer te sub-
sidi~ren omdat ze als lên
van de gevolgen van een ont-
koppeling een vermindering
van hun ledenaantal voorza-
gen.
Hierin weerspiegelt zich
een defensieve refleks die

onverenigbaar is met de
"doorbraak "-gedachte.
Oe 'traditionele' socialis-
ten hebben angst voor nieu-
we idee~n, voor nieuw bloed.
De Morgen is dus 'hun' krant
niet. Ze is in de eerste
plaats de krant van de strek-
king Van Miert, die inder-
tijd 'over de hoofden heen'
via Willy Claes aan de macht
werd gebracht.' "Haar mani-
feste sympathie gaat naar

I Karel Van Miert en de 'jon-
ge Turken' rond SP-fractie-
leider L.Tobback." (Wim

I
Schamp, DNM, p.106) Wel
degelijk een partijkrant dus,
maar slechts van een bepaal-

I
de strekking binnen de par-
-tij. Dat zie je bv. aan de
,soberheid waarmee De Morgen

I de ABVV-nederlaag in de so-
ciale verkiezingen aankon-

I digt, aan de gOOdwill tegen-
over het BSP-regeringswerk

I (Van Miert is matig voor de
matiging), in het gebrek aan
kommentaar op de raketten-

I
kwestie.
Anderzijds, zeker, steunt
zij sociale akties waar ze

I maar plaatsvinden en in de
eerste plaats in het Hage-
land. Voor Antwerpen, waar
vroeger de Volksgazet het

I nog tegen de Gazet van
Antwerpen opnam, hoeft De
!-largenniet meer te schr+f-

I ven. Daar heeft ze door het
conflict met het socialis-
tische establishment een pak

I
lezers verloren.

Van Mierts belofte om "alle
akties te ondernemen om heel

I progressief Vlaanderen, ook
buiten de SP voor een pro-
gressieve pers te mobilise-

I
ren" (HV, 8.12.80) komt dus
rijkelijk laat. Hoe belan-
grijk De Morgen ook is, met
de huidige oplage van niet

1

eens 60.000 exemplaren en
een verouderde infrastruc-
tuur is de krant niet leef-

I baar.

Pragmatische rad ikalen
,

CVP: ccelektoraal maneuver"
Leuven, zondag 7 december
1980. Driehonderd geTnte-
resseerden in de Grote Au-
la bijeen voor een bezin-
ning over de toekomst van
"progressief Vlaanderen",
een discussie over het so-
cialistische initiatief
"doorbraak" : programma,
strategie, mogelijkheden,
kansen.
Oe stUdiedag 1s in de natio-
nale pers niet onopgemerkt
voorbijgegaan, vooral niet
omdat de CVP-Jongeren bij
monde van voorzitter Eric
Van Rompuy al in de namid-
dag een communiqu~ verspreid-
den waarin zij de "operatie
doorbraak" een "electoraal
maneuver" noemden, bedoeld
om "katholieken los te we-
ken uit de CVP". (Het Volk,
8.12.80)
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CVP-Staat
Achtergrond van de bezorgd-
heid van Tobback en cie is
enerzijds de achteruitgang
bij opeenvolgende verkiezin-
gen, maar anderzijds de nog
donkerder perspektieven voor
de toekomst. Met de gewestvor-
ming zal de SP - in de deelre-
gering (uiteraard) niet in co-
alitie met haar grote Waalse
zus - in de regionale materies
fel onderliggen tegenover de
CYP (20,9 % tegen 43,5 % van
de geldige stemmen in de Vlaam-
se kantons).
Luc Huyse stipt aan dat de be-
langrijkste kompromissen in
de Belgische naoorlogse geschie-
denis (sociaal pact van 1945,
de koningskwestie (1950), het
schoolpact (1958), de winter-
stakingen (1960-61)) er pas
konden komen na patstellingen,
waarbij de grote partijen in
Vlaanderen en Wallonië onver-
enigbare maatschappijmodellen
naar voren schoven terwijl
geen van beide een absolute
meerderheid bezat. Deze mo-
dellen waren resp. het-,samen-
horigheidsmodel en het socia-
lisme.
Krijgen deze strekkingen opeens
het (halve) huis voor zich al-
leen, bestaat de verleiding
om het eigen maatschappijmo-
del 'meerderheid tegen minder-
heid' door te drukken. Een
werkwijze die tot nog toe in
"vooruitziendheid en voorzich-
tigheid" door de Belgische po-
litici werd vermeden, maar die
nu in het gedrang komt.
Oe roep tegen "de CVP-staat",
zoals die zo graag door De
Morgen wordt aangeheven, is
niet zonder grond. Het enorme
net van katholieke sociale en
kulturele organisaties dat
de CVP schraagt, zal er onder
absolute CVP-meerderheden in
de deelregering zeker niet
slechter op worden. De1eecks
versie van Mattheus' "wie heeft
zal gegeven worden" is wel-
licht ook hier van toepassing,

"Doorbraak" moet inderdaad
- onder meer- gezien wor-
den als een electorale stra-
tegie van de SP. Of meer
specifiek van een strekking
binnen de SP, want zoals
openlijk op de studiedag
werd toegegeven heerst er
verdeeldheid in de partij.
Het is wellicht niet toe-
vallig dat het precies in
'78 was dat een groep jon-
ge socialisten (L.Tobback,
L.Hanckê, F.Wil10ckx, O.De
Bunne, L.Van den Bossche,
M.Co11a en L. Van Veltho-
ven) zich ging bezinnen
over de toekomst van hun
partij. Bij de kamer ver-
kiezingen van 17.12.78
scoorde de SP historische
dieptepunten. Tussen '61
en '78 verloor ze in Vlaan-
deren relatief gezien ge-
middeld 22 % van haar aan-
hang. Ze haalde nog amper
20;9 % van de Vlaamse gel-
dige stemmen, tegenover
29,7 % in 1961. Daarmee ver-
zwakte haar positie tegen-
over de andere traditionele
partijen (zie tabel). Te-
loorgang alom dus.

een'aanta1 diepgaande evolu-
ties in Vlaanderen : de na-
derende ekonomische krisis,
de ontkerkelijking, de drang'
naar kleinschaligheid, de
ontvoogdingsstrijd van vrou-
wen en jongeren, het Vlaam-
se streven naar autonomie •.•"
Tegelijk verzuimde de partij
zich in de 'zachte sector'
te engageren. Het maatschap-
pelijk werk, de geestelijke
gezondheidszorg, de milieu-
bescherming, de cultuursprei-
ding" bleven daardoor buiten
de invloedssfeer van de par-
tij. Daarvoor betaalt de SP
nu een hoge prijs.
Afgezien daarvan schaadde de
pragmatische koers ook de ge-
loofwaardigheid van de partij.
De "extreme compromisbereid-
heid van sommige BSP-voor-
mannen" heeft jaar na jaar
de jonge kiezers van de
partij vervreemd, en heeft
de aftakeling van het kie-
zerskorps en het bestaan van
SCheurpartijen bevorderd.
(DNM, 2-8)
Van de tactische flaters
van de SP zijn voorbeelden
te over. De lezers herinne-

Jaar Stemmenverhouding

Stemmenverhouding CVP/BSP en PVV/BSP

1961 171,31 38,98
1965 178,06 ' . 67,46.: .. L I ~

1968 15'1,90 ",-.t;. 62,93
1971 155,94 -: Î,' .J > 67,11
1974 ~. 180,19 78,28't • " J .•

1977 ' ... :~, - 11 196,23 64,73.... :._}.

1978 208,18 r' I .'82,37,

Honderd betekent dat de partijen evenveel stemmen halen.
Meer dan honderd is een overwicht van de aangegeven partij
tegenover de BSP, minder dan honderd, het omgekeerde. ,.
Zoals je ziet is er sinds '68 (index 151,90) een achter-
uitgang tegenover de CVP (naar 208,18 in 1978), 1n '78 ook
tegenover de PVV. In 1961 had de PVV iets meer dan een derde !
van de stemmen van de SP, in 1978 vier vijfden. 1
Bron : De Nieuwe Maand, 1980/1, 13,

Wat de SP bij al die klap-
pen de ogen moest uitsteken
is dat de socialistische par-
tijen elders in Europa het
goed deden.
Waarom de SP dan niet 7
Het gezaghebbende tijdschrift
"De Nieuwe Maand" ("tijd-
schrift voor politieke ver-
nieuwing"), dat de spreek-
buis is van de "doorbraak"-
beweging en talrijke prota-
gonisten ervan onder zijn re-
daktieleden rekent, publiceer-
de begin dit jaar een thema-
nummer onder de vraag :"Een
toekomst voor de BSP in Vlaan-
deren 7". Daarin wordt de
SP-toestand als volgt geana-
lyseerd.
Na WO 11 engageerde de
BSP zich in de algemene stro-
ming van wederopbouw en so-
ciale vrede (pact van socia-
le solidariteit, later het
plan van Acker). Het geza-
me1ijke produktiviteits-
streven heeft het land wel-
vaart gebracht maar binnen
de SP een pragmatische in-
stelling aangekweekt die de
partij in de naoorlogse pe- -
riode tot 1970 zou blijven
overheersen. Dat dag-aan-dag
denken heeft vooral in de
jaren zestig verhinderd dat
de socialistische partij
aansluiting zou vinden bij

cvp pvv

ren zich de rakettenkwestie.
toen de SP na een machtige
campagne en aan het hoofd
van een geweldig anti-raket-
front eind 1979 in het par-
lement capituleerde "om de
regering niet te laten val-
len". Duide1 ijk was toen hoe
een bepaalde strekking
binnen de SP zich heeft laten
leiden door een "Realpoli-
tiek" (M.Deneckere) die eerst
en vooral de ministerporte-
feuilles in handen wil hou-
den. Ten koste van geweldig
gezichtsverlies voor de par-
tij in het algemeen en voor
de militante "doorbraak"-
strekking (L. Tobback) in
het bijzonder.

Regeringsdeelname is dus voor
de SP een precair dilemma.
Door haar moeilijke positie
op doctrinair vlak - socialis-
tsiche partij zijn in een ka-
pitalistische maatschappij -
kan de SP eigenlijk niet tot
de regering toetreden zonder
zich voortdurend te verloo-
chenen. Socialisatie, plan-
ning en zelfbeheer bv. kan
men wel in zijn partijdoc-
trine opnemen maar - blijk-
baar - binnen de regering
niet realiseren.

Vervolg op p.8
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uit te nodigen, laat Door-
braak zien dat het wat aan
dat imago wil doen.
De Morgen citeert dan ook
in vetjes W. Deckers waar
hij uithaalt naar de CVP.
"De progressieve kristenen
weigeren te aanvaarden dat
een confess~onele politie-
ke partij of een programma
met een kristelijk etiket
het monopolie zou opeisen
van de politieke vertaling
van de kristelijke visie,
zoals dat in de huidige po-
litieke machtsverhoudingen
van ons land maar al te
dikwijls gebeurt. Wat wordt
voorgesteld als een ruimer
kristelijk standpunt, is
meesta 1 niet meer dan een.
kristelijk vertaalde vormge-
ving van de ideologie van
de heersende klasse."
([)1,9.12.80)
(Deze theoloog pleit echter
ook voor "een bondgenoot-
schap met allen die opkomen
voor mensel ijke bevrijding",
eerder dan voor aansluiting~
bij een politieke partij.
(ibid. )

Concreet moet de SP erin
slagen om de levensbeschou-
welijke kwesties weg te drin-
gen uit de politiek (speci-
aal het cultuur- en onder-
wijSbeleid) en kunnen stel-
len dat de huidige verdeling
in zuilen de progressieven
alleen maar verdeelt. Een
lange termijn opgave.

Bruno Leynse

(1) De analyses zijn goed-
deels overgenomen uit L.
HANCKE, "Het Manifest
'Doorbraak 79''', DNM 1980/
1, 17-26.
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AlP in kieskollege

Derde keer, laatste kéer dat
er n~men voorgesteld werden
voor promotie tot eredoctor
van onze Unief op 2 februari
e.k. De optiek voor dit jaar
is dubbel : enerzijds zou men
de kandidaten zoeken in de
dissidentenwereld en ander-
zijds zou men de kandidaten
nemen in het kader van de
Vlaming in de wereld. Voor de
eerste groep stelde men de
volgende namen voor : Wosnja-
kowski, een,Poolse historicus,
die iets te maken zou hebben
met de beweging van de vrije
vakbond, en Victor Brailovskii,
een Russische wiskundige-kompu-
terkundige, die als Jood enke-
le jaren geleden een uitreis-
visum naar Israel gevraagd
heeft maar niet kreeg. Wat be-
treft de Vlamingen werden de
volgende personen weerhouden:
Norbert Kusters, een ingenieur
in de e.lectronica met vrij veel
patenten op zijn naam; Willem
Grootaers, een dialectoloog
die werkzaam is in Japan en
Maria Rosseels, welbekend van
"De Dood van een Non"

Op de voz-iqe verqadex-inq wel'd
afgesproken dat zolang de aan-
gezochte pel'sonen nog niet had-
den bevestigd en de gehele
Ujst van kandidaten nog niet
klaar is, el' geen melding van
eventuele kandidaat-el'edoktol'es
gemaakt mag worden in de pers.
Vol'ige keer werd Maria Rosseels
voorgesteld door een lid van
de AR en ""lt zien wij veBl'tien
dag- l.atao in dil pa'8 .•••• Ma-
ria Rosseels wordt aangekon-
digd als eredoctol' op 2 febru-
a1'i met de naam van de promo-
tor erbij. U moet dan weL onze
verbazing begl'ijpen als wij
de beslissingen via de pers
en niet op de Raad, die hiel'in ..
de beslissingen neemt, vernemen.

Voor de laatste maal, in het
kader van de komende rektorver-
kiezingen, werd de eventuele
opname van een ATP (administra-
tief en technisch personeel) -
delegatie in het kiezerskorps
besproken. De vergadering nam
kennis van een voorstel van
de studentenvertegenwoordiging,
dat positief onthaald werd maar
niet kan uitgevoerd worden om-
dat "het opnemen van ATP in
het kiescollege een verandering
van de structuurreglementen
impliceert en dit kan men on-
mogelijk nog doen vóór half
janoari, wanneer de namenlijst
van de kiezers moet worden
goedgekeurd. •
Besluit: het ATP zal niet mee-
stemmen voor de ni.euwe rektor.
In de volgende Veto zullen we
graag een overzicht geven van
de over drie Akademi.eche Raden
gespreide diecueeie 01)Bl'deze
prob l-ematriek,

Examenreglement art. 14
Vanuit de Groepsraad Humane
Wetenschappen kwam een aanbe-
veling ·om de schriftelijke
voorbereiding van een mondeling
examen in geen geval als een
schriftelijk examen te aanzien
en om het opvragen en het aan-
wenden van 'deze voorbereiding
op een later tijdstip dus prin-
cipi~el af te keuren (sic).
De A.R. besloot dat er verschil-
len zijn van examen tot examen
- en een algemene regel dus
moeilijk op te leggen is -
maar men zal de proffen erop
wijzen dat zij in de loop van
hun lessen duidel{jk aan
de studenten moeten uitleggen
welke hun examineer- en evalu-
atiemodaliteiten zijn. Hetgeen
zij moeten doen conform het
examenreglement.

basis om een nieuw examen te
1aten afleggen waarv·oor men
reeds bewezen heeft dit ruim
voldoende te beheersen; 3) er
moeten uniforme regels voor
'de uniefs bestaan om te ver-
mijden dat de ene unief gemak-
kelijker zou worden voorgesteld
dan de andere; 4) het systeem
van examenvrijstellingen is
een overgangsstap naar een
volwaardig creditpointsystem;
() het zal minder problemen
geven voor studenten die van
de ene unief naar de andere
willen overstappen i.v.m. het
aanspraak maken op vrijstel-
lingen.
Het voorstel houdt in dat de
vrijstelling voor tweede zit
gebracht zou worden op 10/20
en voor het bisjaar op 12/20,
dus een drempelverlaging voor
de KUL. Men besloot hier niet
op in te gaan omdat dit ee~
verandering van het examenre-
glement met zich zou brengen
en dat wil men voorlopig nog
niet doen : iedere prof en ie-
dere student kent nu de bete-
kenis van de cijfers en de im-
plicatie m.b.t. eventuele vrij-
stellingen en het is niet ver-
antwoord dit dikwijls te ver-
anderen.

Vervolg van p.6

Na elf jaar doorbreken

Vervolg van P.7

Pragmatische radikalen

mag geen alteroatieve partij
of een georganiseerde ten-
dens worden. Dan moet men
maar zonder hem verder wer-
ken. De SP is het enige in-
strument dat de ideeän van
progressief Vlaanderen in
politieke macht kan vertalen.
Er is geen alternatief, al-
dus Tobback.
Maar niet alleen de inertie
en het gebrek aan geloof-
waardigheid van de eigen SP
is een hinderpaal voor het
bereiken van de "doorbraak".
De SP heeft nog altijd de
naam een anti-katholieke en
vrijzinnige partij te zijn.
Dat is een erfenis van hon-
derd jaar Bel~i~ en die veeg
je niet weg.

. ~ochtans zal de SP op dat
stuk moeten doorbijten, want
;oals L.Hancké aanstipt heeft
de SP behoefte aan een "be-
stendige afroming van het
gelovige volksdeel", gezien
de nataliteitsverschillen
tussen katholieken en vrij-
.zinnigen.
Daarvoor moet zij haar vrij-
zinnige imago kwijt.

In Nederland is de Partij
van de Arbeid daarin geslaagd
via een "doorbraakpoging"
in 1946. Toen reeds werd al-
daar "de grondslag gelegd
voor een nieuwe visie op de
verhouding tussen socialis-
me en godsdienst en Kerk."
(DNM,p.19)
Door op haar studiedag een
werkgroep te wijden aan het
thema "Kristenen en Socia-
1isme" en door verschi llen-
de gelovige sprekers (Jef
Ulburghs en Willy Deckers)

eist compromissen, compromis-
sen verminderen de geloofwaar-
digheid van de partij en
verhinderen een ideologische
profilering. ~lectoraal ge-
sproken zou dat nauwelijks
een bezwaar zijn ware het
niet dat dienstverlening
maar zwak is als band tus-
sen 'cli~nt' en partij. Biedt
een andere partij meer
diensten, dan verandert de
'cli~nt' al gemakkelijk van
'patron' . Voor de cli~nt is
er geen heilige zaak die hij
samen met de partij verde-
digt.
Bovenbeschreven mechanismen
kosten de SP meer en meer •
kiezers en stellen het partij-
bestuur voor problemen van
strategie. Of "Doorbräak" het
ge~igende antwoord is blijft
blijkbaar voor een goed deel
van de SP nog een open vraag.

Maandag 15 december jl. : de derde vergadering van de Akademische
Raad dit j~ar. Het dossier dat voor ons lag was niet al te dik en
het zag er dus naar uit dat we vlug zouden klaar zijn. En dit bleek
dan zo te zijn.

Eredoktoraten KUL

In een bijgevoegde nota stelde
de Dienst Universitair onder-
wijs van de KULdat het vl'iJ-
stellingensy8teem wel goed te
praten is voor de licenties
en voor de tweede kan, maar
niet voor de eerste kan. Bet
installeren van een vrijstel-
lingensysteem en seker als dit
niet gekoppeld sou siJn aan .
algemene vool'l&laal'den(soa'Ls
50 S van as vakken geslaagd of
50 % van de totale punten be-
haald), zou een gl'ote toege~ Vandaar de tendens om de na-
ving zijn ten nadele van de druk minder op doctrine dan
selectiefUnctie die de eerste wel op materi~le voordelen
kan heeft. Pas in het kader te leggen. Zoals Dirk Vermeu-
van een ander 'Concept van ~. len stelt (DNM, 54-59) is
eerste kan, zoals gedespecna- de SP in feite een "clil!n-

Vrije-tijd-studie ... Useerde kandidatuur, kan ee,"! teelpartij" . Via vakbeweging,
De KUL heeft de bedoeling ten ' VLIR en Vrijstellingen doorg~dreven vo:r.mvan een Vl"l-J- cotlperatieven mutualiteiten

. stell~ngensysteem goed gepraat .' lijk'aantal vakken, die hler gege- De A.R. nam kennis van een worden verzekerlngen, en persoon
ven worden, open te stellen dokument vanwege de Vlaamse' dienstbetoon van parlemen-
voor een ruimer publiek van Interuniversitaire Raad waar- S d' Ad' tairen, regeringsleden en
ge'rnteresseerden, die deze leer- 'in deze een aanbeveling doet tu le- Vies ambtenaren heeft ze een net
gangen samen met de gewone stu- om het vrijstellingensysteem Wij namen tot slot nog kennis van dienstverlening opgebOuwd
denten kunnen volgen. Men.denkt voor de Vlaamse uniefs te uni- van een uitgebreid jaarverslag waardoor ze haar kiezers aan
hierbij aan personen die een formiseren. De motivatie hier- 1978-1979 en 1979-1980 van de zich probeert te binden.
beroep uitoefenen, thuiswerken- voor is vijfvoudig: 1) een Dienst voor Studie-Advies. Hier- Belàngrijk voor het instand-
den zonder beroep, gepensioneèr- vrijstellingensysteem werkt uit blijkt een intensie.ve wer- houden van zo'n net is pre-
den en werklozen. Het is ook kwaliteitsverbeterend i.V.m. ·king in het kader van het in- cies de deelname aan het be-
de bedoeling de inschrijvings- het studierendement : de stu- formeren, ori~nteren en bege- stuur op de diverse niveau's
modaliteiten voor deze mensen dent wordt verplicht zich te leiden van (aspirant-)studenten. juist dan'heeft men kans door
zo eenvoudig mogelijk te hou- concentreren op vakken die hij Een kleine opmerking dat ze gunsten, politieke benoemin-
den : zo zal men slechts 500 fr. onvoldoende beheerst· 2) er misschien teveel brochures pu- gen e.d. zijn invloed en or-
inSChrijvingsgeld v~agen - dat bestaat geen onde ....ijskundige I bliceren. qanisatie te versterken. Maar
dan nog hoofdzakeliJk als ver- :'.'laarmeeis ook de cirkel rond
zekering dient -. Toelating dienstbetoon eist regerings-
tot het volgen van enkele vakken Vervolg van p. B deelname, regeringsdeelname •zal verleend worden door de .. . _

respectievelijke Bureau's van D .. k .
de Faculteiten. Men kan ook e Vrije euze Tegelijk echter werden de Doordat het appèl tot pro-
examens afleggen en een attest '.. onde ....ijstegenstellingen gressieve frontvorming niet
hiervoor bekomen maar met •H ObI d't ° h I kt per definitie tegenstellin- uitgaat van levensbeschou-
het oog op een l~tere gewone "el e ron UI voering sc 00 pa gen van levensbeschouwelijke welijke tegenstellingen maar
inschrijving, kan men geen aan- aard. Niet omdat ze dat uit van sociaal-economische
spraak ~ken op hiermee beko- afbouwde en 110 katholieke zichzelf zijn, maar omdat d~ (progressief en soc~alis-
men vriJstellingen. leraren uit het rijksonder- dies die echter afhankelijk machtsgroepen die erover be tisch vs. conservatlef en

R .. i'd d zijn van de vraag naar confes- slissen hun bestaan goeddeels (neo)liberaal) betekent het
ektorverkiezingen ~~~~e~e~ ~~re~in Collard sioneel ondeNijs (leerlingen- door hun verschillende levens- een bedreiging van de ver-

Iets meer dan een uur werd er stak de vreesgdat ~et onder- aantallen). Verdeelsleutel beschouwelijke opties (vrij- zuilde strukturen. De ge-
gediscussil!erd over het.voor- wijs een uitsluitend katho- . van de subsidies is tenslot- zinnig vs. gelovig) rechtvaar- schiedenis geeft daar voor-
stel van kiesreglement. Het lieke aan ele enheid zou wor- te het principe van "het digen. Andere tegenstellingen, beelden van. Zelfs uit een
is een nogal ingewikkelde en den. Doorgde ~taat het recht vrije spel der religieuze van sociaal-economische of onve~achte hoek. Geheel in
lange stemprocedure, maar in toe te kennen scholen 0 te en filosofiesche preferenties van culturele aard, kunnen de liJn naar de toen heer-
het begin van volgend jaar za~ richt .hi· d t nO~i van de ouders". (Billiet, p. niet aan bod komen omdat ze sende tendens naar een pro-
een editie van Academische TiJ- 0 d en waar J ali g 33 e v ) door de gevolgde overlegpro- gressief front (met namenv n zou een monopo e wor- . • d (t 1 t .
dingen aan het reglement ge- den verhinderd en zouden de Interessant voor ons is dat ce ures opover eg ussen als W.Martens (!), W.ijosmans.
wi~d worden. Wij kunnen de stera- ouders de kans krij en om het principe. van de "vrije politieke partijen die zich _ en J.L.Dehaene) namen ~e
gerechtigden alleen maar aan- tussen confessionel~ en keuze" steunt op "de sociale rond levensbeschouwel ijke op CVP-Jongeren op hun 15
raden dit aandachtig te lezen. neutrale scholen te kiezen theorie van het 'verticaal ties profileren) eerst in Nationale Ontmoetingsdagen
Men vond dat de stemformulieren (L k 484) • pluralisme"'. Men vindt met levenSbeschouwelijke opties (1970) een aantal resoluties
zo moesten opgesteld worden InU~~tXS~hOOlpact dat deze andere woorden dat de burgers zouden moeten worde~ vertaald, aan waarin ze zich uitspra-
dat vergissingen, die dan lei- periode van schoolstrijd af- moeten kunnen kiezen uit wat vaak niet kan. Vrije ken "voor een gemeenschaps-
den tot een ongeldige stem, sluit wordt dit rinci e van naast elkaar staande deel- keuze' tussen emanciperend ond:rwijs op pluralistisch~
zoveel mogelijk uitgesloten "vrije keuze" al~ uitg~ngS- strukturen. "Daardoor zou de en maatschappijbes·tendigend baS1S en voor de geleideliJke
worden. De leden van de A.R. unt g n identiteit van elke deel groep onde ....ijs of tussen onde ....ijs afbraak van de bestaande
die uit positieve wetenschappen ~ CVpe~~::nt erin dat "de op eminente wijze aan bod ko- . in het eigen dialekt en school netten ..." (Billiet,
komen, waren gewonnen voor een staat het recht en zelfs de men zonder andere deel groepen onderwijs in het ABN wordt p.60).
matrix-yorm. waarbij horizon- plicht heeft scholen op te te bedreigen. In elke deel- dus niet als een gerecht- Projekten als "Doorbraak" kun-
taal de kandidaten en vertikaal richten teneinde de vrijheid groep wordt het bestaansrecht vaardigde nood erkend, .en nen dus rekenen op de tegen-
de rangorde van voorkeur die van keuze te waarborgen" An- van de andere erkend en dis- het gebrek aan dergeliJke stand van de machtsgroepen
de stemmer wenst aan te duiden. derzijds _ en dat is dan'de cussies spelen zich nog enkel keuzemogelijkheden wordt die door een afbraak van de
Tegen de volgende keer zal een toegeVing van socialisten en af rond de verdeling der mid- niet gezien als een aan: huidige procedures van midde-
model worden voorgesteld. libe 1 k ij t h t ij delen in naam van het even- slag op de grondwetteliJke lenverdeling bedreigd zou-

onde:::ij~ ~ui!'e ~taa~ss~~si- wicht" (Billiet, p. 43). .; vrijheid van onderwijs. den worden.
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HONGEREN
TEGEN HET BRITS
IMPERIALISME
Op 10 en 11 december gingen
7 studenten, lid van ARBEID-
VLAAMSE SOCIALISTISCHE BEWE-
GING, in hongerstaking uit
solidariteit met de 7 Ierse
hongerstakers van de Maze
gevangenis in Belfast
(Lons Kesh, H-Blocks).
Zij hongerden in de lokalen
van Arbeid-VSB, Vesalius-
straat 4 te Leuven. Hun
aktie was een pnderdeel van
de kampagne van Werkgroep
Ierland om de Vlaamse be-
volking te sensibiliseren
rond de situatie van de
Ierse politieke gevangenen
in het door Engeland bezette
deel van Ierland.

Op dit ogenblik zijn er in
Long Kesh, het Brits kon-
centratiekamp in Noord -
Ierland, 7 jonge republi-
keinen in hongerstaking.
Zij hebben besloten hun
aktie door te zetten tot

de dood. Zij zullen niet
ophouden tot zolang zij
het politiek statuut van
politiek gevangene verkre-
gen hebben. Dit statuut
werd hen ooit toegekend in
1972 maar werd, in een po-
ging om zowel de Ierse ge-
vangenen als de Ierse strijd
te kriminaliseren, is 1976
terug afgeschaft.

Arbeid- VSB stopt uiteraard
haar akties niet na de hon-
gerstaking van 10 en 11
december. Affisjes, Alma-
informatie' en perSb!iCh-
ten zullen je wel op
hoogte houden op spri eens
binnen in de Vesaliusstraat !

ARBEID-VLAAMSE SOCIALISTISCHE
BEWEGING
VESALIUSSTRAAT 4
3000 LEUVEN
TEL. 016/237303

VTK-REVUE
Met in het vooruitzicht de
Barbaraweek had op maandag 8
en dinsdag 9 december in de
stadsschouwburg de ingenieurs-
revue plaats, één van de best-
sellers van de door het VTK
in niet onaanzienlijke mate
georganiseerde aktiviteiten.
Titel van het gespeelde stuk
was "De Engelen der Helle"
onder de regie van laatste-
jaars Herman Depoortere.
Zoals een revue behoort te
zijn, werd het ook dit jaar
een succes. Met de geslaagde
produktie van vorig jaar
("Cabaret") voor ogen werd
er gedurende de maanden
oktober en november tekst
geschreven, dekor getimmerd,
geakteerd, gezongen en
gedanst. Slechts door een
meer dan behoorlijke in-
spanning van de twintig
akteurs en de mensen van
licht, geluid, dekor,
rekwisieten, kostuums
enz ... kon het succes van
deze twee voorstellingen
bereikt worden.
Nadat prae sens Wiet in zijn
openingstoespraak professo-
ren en studenten verwelkomd
had, ging tweelllaa1 ineen
tot de nok gevulde schouw-
burg, het spektakel van
start met in de hoofdrol-
len Marc Haesebrouck
(Lucifer - Monnens) en
Lucas Bols (Jacky- God)
In het kort geschetst
kwam het hier op neer :
veroordeeld tot de hel
worden de heren profes-
soren gedwongen om Lucifer
Monnens heerser van de
wereld te maken. Na hun
roekeloze ontsnapping uit
de hel van Monnens komen zij
op een verlaten en sinister
kerkhof waar zij de stuipen
op het lijf worden gejaafd
door de andere spoken van
de Fak. Toeg. Wet. Maar daar
verschijnt de Deus ex
machina in de vorm van prof.
Buyst die hen naar de hemel
van Jacky brengt. Tot het ei-
de hunner dagen zullen de prof-
fen hier dan hun show verkopen.
Plaats nu de typische trekjes
en de scherpe kantjes van
deze heren in dit kader, vol-
doende doorspekt met humor en
pittig gekruid en alles ligt
open voor een spetterend spek-
takel. Wat het dan ook geworden
is; en naar het entoesiast rea-
gerende publiek in niet geringe
mate aan meegeholpen heeft.
Getuige daarvan de talrijke

opendoekjes.
Sommige ropffen zullen zich
vereerd voelen, anderen ver-
baasd of in hun hemd gezet,
maar daar deinst de revue
niet voor terug. Na het ge-
zamenlijk zingen van het slot-
lied zoals in een echte Last
Night of the Proms viel het
doel voor terOg een jaar en
bleek opnieuw dat de afwezi-
gen ofgelijk hebben gehad.

ANTI'-OORLOGSDAG
BRUSSEL 20 DECEMBER

Op 20 december aanstaande or-
ganiseert het Anti-Oorlogs-
Komitee alvast haar tweede
anti-oorlogsdag. Deze gaat
door in de Ancienne Belgique
vanaf 14 uur; met een fakk~l-
tocht, vertrekkend op het Ro-
gierplein om 16 uur.
Voor ons een ideale gelegen-
heid om es dit Vredesengage-
ment van ietsjes dichterbij
te bekijken !

Er is alvast één sporttak die
hedentendage te weinig aan
god komt in Sport-Weekend.
't Is nochtans een sterk be-
oefende sport -allée, door
een aantal mensen altans -,
ze heeft een sterke lobby ach-
ter zich en er worden jaarlijks
miljarden aan besteed. De
laatste tijd werden alle re-
cords van die atletiekdisci-
pline gewoonweg verbrijzeld ...
de WAPENWEDLOOP.
En eens te meer zijn het de
Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie die ook hier met de
mooiste medailles gaan lopen.
Edoch, wij jongeren pikken dat
niet zomaar. Vandaar dat het
Anti-Oorlogskomitee dit jaar
opnieuw een Anti-Oorlogsdag
organiseerd, en dit in de An-
cienne Belgique te Brussel
op 20 december.

WAT IS HEt
ANTI-OORLOGS
KOMITEE

van jongeren die zich rond een
jaarlijks herwerkt Anti-Oor-
logsmanifest scharen. Ook dit
jaar weer een lange lijst van

national jongerenorganisaties
en sommige van hun regionale
kernen, tal van jeugdklubs,
jeugdraden, en tevens een
hoop jongeren die het A.O.
Manifest 'SO ondertekenden en
info-verspreiding of aktie
omtrent de vredesproblematiek
ondernamen.

Met nogmaals een woord van
dank aan alle spelers, de
regisseurs en alle mede-
werkers en ook iedereen be-
dankt voor de komst.
Afspraak volgend jaar,
se-ne time, same place

Bart De Moor

Het Anti-Oorlogskomitee be-
staat uit jongeren, en onstond
een tweetal jaren terug op
initiatief van een aantal ver-
tegenwoordigers uit de KSA, de
Scouts, de Brusselse jeugdhui-
zen en de DKLJ. Het Komitee is
geen nieuwe vredesorganisatie
als dusdanig, doch een front

Modàle
stude,ntenkunst

I(

WAAR STAAT HET
ANTI-OORLOGS
KOMI TEE
Vooraleer zich haastig aan het
werk te spoeden schaarden de
A.O.K.-ers zich vorig jaar in
eerste instantie rond de tafel
om het thema van de Vrede,
Ontwapening en Defensie van
naderbij te bestuderen.
Dit had het uitbrengen van
een Anti-Oorlogsmanifest voor
gevolg. Gezien de gewijzigde -
internationale toestand. werd
dit manifest in juni van dit

jaar enigzins aangepast.
Er zijn een vijftal delen te
onderscheiden; waarbij de
kerneisen zijn:
-'Ontwapenen, de Grootmachten
eerst! '. waarbij de beide su-
permachten (de Verenigde Sta -
ten en de Sovjet-Unie) als
voornaamste bedreigers van de
wereldvrede worden aange-
klaagd;
- De organisatie stelt de wa-
penhandel aan de kaak die
leidt tot de verdrukking van
volkeren: 'Geen Belgiese wa-
pens voor verdrukking';
- Het Front verzet zich tegen
de installatie van de Pershi-
ng 11 en de Cruise in Europa.
en eist de ontbinding van de
Russiese SS-20 : 'Geen Atoom-
wapens in Belgi~. Europa! ';
-Het vredesinitiatief 'Onder-
steun de Strijd van de Derde
Wereld voor Onafhankelijkheid
en Zelfontwikkeling';
- en pleit voor een democra-
ties defensiebeleid. onder-
steunt de alternatieve defen-
sievormen en valt de inbreu-

ken op de demokratische
vrijheden aan.
Het Anti-Oorlogskomltee
roept op tot aktieve in-
zet: 'Wil je Vrede, Strijd
ervoor.! '

Je kan nog steeds opgave doen van jouw kot-
kunst voor de geplande tento.onstelling (21
mei - 3 juni '81) "Modale Studentenkunst" .
Dit tot vrijdag 16 JANUARI '81.
Welkom is datgene wat jij op je kot als
kunst beschouwt. Voorlopig alleen je naam
en kotadres opgeven, plus een omschrijving
en de afmetingen van het 'voorwerp'; qit op
't Stuc. Inlichtingen: Stuc voor Stuc dece~
ber '80 en januari '81 of 016/22.44.38.

Kultuurraad

r
Dit artikel werd over-
genomen uit het tijd-
schrift 'positief' en
bericht over de gedach-
tenkronkels van de opge-
richte werkgroep NOWA
HUTE. Dit is dus een
tekst van de werkgroep.
De bedoeling is louter
informatief voor allen
die met de zorg voor
het evangelie begaan
zijn. Elk zegge het
voort op zijn eigen ma-
nier.

De katechese in het vlaams
katholiek onderwijs: een
oproep van Nowa Hute.
Op 11 juli 1980 hebben een
dertigtal mensen te Antwer-
pen de koppen bijeengestoken
om zich te beraden over de
toestand van de katechese in
het vlaams katholiek onderwijs
Het kwam spoedig tot een ak-
koord: de oprichting van de
werkgroep Nowa Hute. Rooms
katholiek reveil voor het her-
stel van een volwaardig
godsdienstonderricht volgens
de apostolische aansporing
catechesi tradendae. m.a.w.
voor een onderwijs in overeen
stemming met de uitdrukke-
lijke wens van onze paus
(licap, guimardstraat 1 bruss
bezorgde de ned. uitgave van
het dokument "over de kate-
chese in onze tijd").

Het is bovengenoemde werkgroep
die hier tot u spreekt: zeker
zijn er nog scholen waar op
dat punt alles in orde is,
maar dat er ook veel misloopt
en vaak zelfs grondig ver-
Keerd is, lijkt maar al te
klaar.

Wij wensne allereerts infor-
matie, wij wensen een massa
feiten te kennen en daarin
kunt u ons beslist helpen. uw
hulp is ALLERNOODZAKELIJKST.

Onze bedoeling is niet om van-
uit die basiskennis de verant-

ti.EIIK.A.~;·.
Iwoordelijken aan te vallen,
verwijten te maken of negatief
op te treden, maar wel om de
ogen te openen voor de werke-
lijkheid, om alle verantwoor-
delijken te helpen in hun soms
zeer moeilijke taak. Wij hopen
dat onze actie een steun zal
zijn voor de velen die het
goed menen maar die zich ver-
eenzaamd voelen en wij verhope
ook dat hieruit de idee moge
groeien om plaat~elijke komi-
tés te stichten die de lokale
toestanden helpen saneren.
(de werking zal per bisdom
gebeuren)

'Al deze mensen {één per bisdom
verwachten van u informatie:
1. Als u zelf feiten kent,
schrijf ze dan naar het betref
fe,de adres. Noem man en paard:
katecheet, leraar, klas,school
datum •...
2. Stuur ons eventueel naam en
adres van personen die ons
zulke informatie willen bezor-
gen. ZEER BELANGRIJK.
3. Onderteken uw rapport, geef
ons UW adres. Houd het bondig,
objektief, geen gissingen of
vermo dens.
Niet ondertekende rapporten
komen niet in aanmerking. Het
spreekt vanzelf dat het brief-
geheim zal worden in acht ge-
nomen.
4. Voorbeelden van feiten die
we wensen te kennen:
een katecheet zegt dat de zon-
dagsmis niet verplicht is,
spreekt smalend over de paus,
laat pornografische boeken le-
zen (boek vermelden!), keurt
voorhuwelijkse betrekkingen
goed. spreekt maanden in de
klas over het Marxisme, heeft
het hele jaar amper de naam
God of Christus uitgesproken,
zegt in volle klas (meisjesvan
14-15 jaar) "wie heeft er van
u nog niet met een jongen ge-
slapen?", spot met mirakelen
enz.
Steun ook onze actie financi-
eel door te storten op het
banknummer van Nowa Hute (en
ik vermeld dat nu~r toch
lekker niet!) NOWA HUTE wil
iets doen! Steun met uw ~ebed.
met uw actie.
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GUNST, IS 'DAT K.UNST
Stanley Kubrick's nieuwste
film "The Shining" werd door
de pers niet al te vriendelijk
ontvangen. Men vroeg zich'af
of Kubrick nu een loopje nam
met het filmpubliek of met
zichzelf. Enkele weken geleden
verscheen in de Haagse Post
een artikel over de Vlaamse
kunst van nu, die hierbij
onzacht -en terecht- op de
korrel werd genomen. Ook de
Nederlandse literatuur schijnt
heden ten dage niet meer van
ouderdomsver schi jnse 1en ge-
speend. Elke maand opnieuw
worden er op de platenmarkt
nieuwe platen gelanceerd waar-
van je je afvraagt wie er zo-
veel geld over heeft om ze te
produceren. En tenslotte werd
in St-Martens-Latem een schil-
derijen-zwendel ontdekt,die
ook de plastische kunstwereld
in diskrediet heéft gebracht

PLAN K

We worden overspoeld door al-
lerlei produkten die zich als
kunst aandienen. In Plan K
werd de afgelopen maand de ei-
gen produkti e "Quaranta ine"
gespeeld, een stuk waarvan de
betekenis volkomen duister is
gebleven. Door een uurlang een
reuze p1astic-za~ te blazen en
weer af te laten, daarbij met
allerlei schroot over de scene
zeulend, meenden de 'akteurs'
van Plan K ons enkele doeken
van Jeroen Bosch te vizualise-
ren. Het bleek echter een
doods spektakel. De mensen van
Plan K dachten (en denken) dat
ze door het gebruik van -niet
altijd noodzakelijk- rekwisie-
ten toneel of mime of wat ze
het zelf ook willen noemen,
kunnen brengen. Dat zijzelf
als akteurs zowat plompverlo-
ren over de scene bewegen, is
hun blijkbaar ontgaan.

,
•

Geeuwen
De originele idee om een reuze
plastic-zak op te blazen en af
te laten werd tot vervelens
toe herhaald, zodat er niet
veel meer van overbleef. De
veelbelovende opstelling van
twee in glazen kokers gestopte
individu~n, werd teniet gedaan,
~oor de onbeholpen manier waar-
op de heren zich in hun omhul-
sel bewogen. Het 9ibruik van
allerhande stukken schroot,
die aanvankelijk enig sugges-
tief nut schenen te hebben,
begon door het herhaald en on-
gewijzigd gebruik ervan op den
duur zo tegen te steken, dat
geeuwen niet meer kon uitblij-
ven.

variatie
.Kortom een leuke idee, die op
een kwartier tijd uitputtelijk
kon gebruikt zijn werd door de
Plan K-ers zolang uitgesponnen -
dat het gebeel een uur ging du-
ren en vervelen. De bedoeling
van het uitbeelden van schilde-
rijen van Bosch, ging verloren
niet alleen omdat, ze niet dui-
delijk wisten te maken om wel-
ke schilderijen het precies
ging, maar ook omdat ze het
niet eens duidelijk wisten te
m.....:endat het zowiezo om uit-
beelden van schilderijen te
doen was.Verder meen ik hoedan-
ook dat Jeroen Bosch meer va-
riatie in zijn schilderijen
wist te brengen dan 'Plan K in
hun uitbeelding ervan.

Dat deze vertoning dan nog
tweehonderd frank moet kosten
kon op het einde niet bewegen
tot een mildere kritiek. Inte-
gendeel. Dan nog liever toege-
ven dat je veel geld hebt uit-
gegeven. aan een onwaardi ge
voorstelling, dan denken dat
veel geld persê goeie kunst \,
betekent. Gunst, was dat kunst! I

Paul

LA CITTA DELLA DONNA
Toen Fellini's film "Vrouwenstad" in het voor-
jaar '80 in Italië in omloop werd gebracht
kreeg die meteen de wind tegen vanuit femi-
nistische hoek. En op het eerste, oppervlak-
kige, zicht wordt de radikale vrouwenbeweging
een veeg uit de pan meegegeven : aan de ene
kant de - naar ~uitenuit of tegenover gelijk-
gestemden - minachting voor de man, en ander-
zijds diezelfde vrouwen die heimelijk willen
verleid worden door diezelfde mannen.
Toch wordt het ·sterke" ge-
slacht ook niet gespaard:
Snaporaz (Marcello Mastroianni)
laat z'n trein midden in het
veld in de steek om de vrouwen
na te lopen; hij is door hen
geprikkeld maar krijgt in zijn
achtervolging steeds het dek-
sel op de neus.

Deze grootspraak wordt echter
gerelativeerd door enkele in-
timistische sekwenties.Door
hetgeen er in gezegd wordt,
maar vooral door de enscene-
ring zijn dit intieme,soms te-
dere taferelen.De monoloog van
de "vrouw uit de trein" tij-
dens de vrouwenkonferentie,de
dialoog tussen Snaporaz en z'n
vrouw en vooral de glijbaan-
sekwentie waarbij Snaporaz
voorbij zijn jeugdherinnerin-
gen aan vrouwen glijdt:in al
deze scenes zijn meestal maar
enkele personages in beeld,in
close-up of in schemerige,fee-
erieke omgeving.
Het zijn deze sekwenties die
wellicht meer zeggen over Fel-
lini's houding t.o.v. zijn on-
derwerpdan de grootse tonelen;
deze laatste zijn echter nood-
zakelijk om de draagkracht van
de "kleine" scenes te vatten -
het is dus geen ballast.
"Vrouwenstad" ligt volledig in
de 1ijn van "Satyricon" ,"Roma"
en "Amarcord" ,waarin geen ver
haal verteld wordt maar Felli-
ni's impressies over een gege-
yen in - prachtige - beelden
worden gezet.Misschien is deze
laatste film niet zo sterk in-
werkend als de andere die hier
vermeld zijn,maar niettegen -
staande is het een niet te mis
sen evenement van de laatste
der na-oorlogse grote Italiaan
se kineasten.

Stijl
Vanaf "Satyricon" (1969) is
Fellini - met uitzondering van
"I Clowns" - een andere richting
in stijl uitgegaan, met drukbe-
volkte films waarin extravagan-
tie en karikatuur als een draad
doorlopen. Die lijn wordt ook
in "Vrouwenstad" verder gevolgd
Vooral de karikatuur komt sterk
tot uiting (zoals in de voor-
gaande films) 'in de breed geën-
sceneerde beelden in grootse de-
kors met veel personages; in
·Vrouwenstad" zijn dat bv. de
scenes van de vrouwen kon feren-
tie, de rolschaatsscene, de
fuif bij de man die zijn tien,
duizendste verovering viert,
de arenascene aan het slot; hier
lopen ook de vrouwen bij hopen
rond, terwijl doorheen de hele
film maar een handvol mannen
van de partij zijn. In deze sce-
nes haalt Fellini wel eens zwaar
- maar niet denigrerend- uit te-
gen het (vrouwen)volkje dat erin
voorkomt.

M.Meeus



11

BIJ DE DOOD VAN JOHN lENNON
DE VERBEELDING VERMOORD

Kan het toeval geweest zijn?
Maandagochtend doen we op ons
kot de afwas. Ik zet een plaat
op : 62 - 66 , de rode dubbel-
elpee van de Beatles. We zin-
gen luidkeels mee : Paperback
writer, en Michelle, en Norwe-
gian Wood. De volgende dag ho-
ren we dat lennon vermoord is.
Ik ben ontsteld, want ik ben
opgegroeid met de Beatles :
Radio Veronica, de Beatles sto-
ry, de platen. Pas toen ik die
leerschool had doorgemaakt,
kwam andere muziek aan de
beurt. De Beatles zijn voor
mij - en voor vele anderen het
synoniem ·van popmuziek geweest.
Iets anders was er niet. Ik
wist er alles van: de geruch-
ten over hun samenkomen, die
meer de komkommertijd aandui-
den dan echte berichtgeving te
zijn. De solokarrieres van de
fab four. Zijn heengaan gaf
rechtstreeks aanleiding om een
aantal gedane feiten op een
rijtje te zetten. lennon·was
meer dan één van de vier. Met
Mc Cartney schreef hij popsongs
die de wereld verbaasden - en
verrukten : in de meest letter-
lijke zin van het woord: uit
hun verband rukten. Ze groeven
een generatiekloof, die la·'~t
aanwezig was, maar iemand no-
dig had, om ze uit te zuiveren'
expliciet ~ stellen. Presley
had dat geprobeerd, maar veel
meer dan de Beatles was hij
een marionet, iemand die films
maakte omdat sommigen vonden
dat er films moesten gemaakt
worden. Daartegenover stond de
eigenzinnigheid van de Beatles.
ze wilden niet'meedraaien in
een circuit wwarin een karriere
op voorhand was uitgestippeld.
Hoewel ze pas laat tot die vast-
stelling gekomen zijn. De elpee
Sgt. Peppers was daarvan een
eerste, artistiek voorteken:het
conceptprincipe, als strukture-
rend middel om een elpee te or-
denen '.er Mln geheel van te ma-
ken. Pas toen ontdekten ze hun
eigen kreatieve mogelijkheden,
die verder gingen dan het
schrijven van schitterende pop-
songs. En ze buitten die moge-
lijkheden ook uit: Br.ains
behind the music. En die
brains kwamen wonderwel o-
vereen met het sluimerende
gedachtengoed dat broeide in
een ontwakend~ generatie die
op de televisie met Vietnam
werd gekonfronteerd: de on-
noemelijke afstand die was
gegroeid tussen het pragma-
tisch denken van een verdoof-
de macht en het zelfbewust-
zijn dat met re~lamespots
werd afgebouwd. Zelfbewust-
zijn, bewustzijnsverruiming,
het experiment : wie naar
San Francisco ging, maakte
het mee: fantasie, bloèmen,
hasj en psychedelische muziek
Eight miles High, zongen de
Byrds niet zonder enige iro-
nie: het drugepos dat de Beat-
les nooit komponeerden, hoe-
wel ze de katalysator waren
van dit alles: lang haar, ex-
perimenten met de muzikale mo-
gelijkheden van instrumenten,
exotisme en een nieuw -oos-
ters- denken: niet de kwanti-
teit maar de kwaliteit. De
Beatles hadden het allemaal
voorgedaan: ze gingen de Goe-
roe in India opzoeken- of ze
hem vonden, is een andere
vraag. In hun spoor deden ve-
len de weg over, en kwamen ve-
len ook van een kale reis te-
rug, tenzij ze plakjes Canna-
bis meesmokkelden: bewustzijn-
erruiming als business, de
van idealist naar dealer. ~laa
de kloof was geslagen: wat Ke-
rouac in de jaren vijftig al
magistraal beschreven had (on
the road, dahrma tuig) was
had nu, zou zij het in een
min of meer andere vorm; wor-
tel geschoten: het gebeurte-
nisprincipe stond in de nieu-
we levensstijl centraal: niet
de continuTteit, maar het
f~agmentarisch geluk van een

Happening: het ontmoeten van
nieuwe mensen, het opdoen van
nieuwe ervaringen. De kunst
was zonder kleerscheuren tus-
sen de happenings door te bli-
en overleven.Wat niet gemakke-
lijk was: de goegemeente voel-
~e zich in haar integriteit
bedreigd, een integriteit die
steunde steunde op valse idea-
len holle woorden: de ontmas-
kering was begonnen.
Een gevolg van de aanval op
de BUrgerliche Gesellschaft,
was dat alle me elementen die
ze meenden te moeten onder-
mijnen, a priori uitgesloten
was: gelukkig ontstond een
alternatief circuit, waarin
men zich thuis kon voelen:
Amsterdam, Arles, Ashbury
Heights, en de vele kommunes
waren vluchthuizen voor de
gelukkigen die verstoten wa-
ren: een paradox, omdat beide
partijen met deze oplossing
tevreden waren: de nestbevui-
lers waren verdwenen en het
leVen ging door zoals het al-
tijd al doorgegaan had: rus-
tig en efficiënt: Armstrong
landde op de maan, de de BUr-
gerliche Gesellschaft
meende dat dit een grote
stap was voor de mensheid:
de hoogmoed van een hoogtech-
nologische beschaving.
De gelikkigen waren zij die
eruit gestapt waren, en in
hun kokon, gesponnen uit
fragmenten van religieuze,
mistieke en andere milieu-
vriendelijke draden voelde
men zich veilig.
Politiek was voorlopig taboe
het was het uitvindsel van
de machtigen om anderen te
verdrukken. Dit taboe werd
echter uit andere hoek ont-
maskerd, en nu wél met een
gefundeerde, ideologische
achtergrond. een analyse van
het machtsapparaat in de
laat-kapitalistische maat-
schappij, samengaand met een
model (de 'theorie'), was
noodzakelijk om de verdruk-
kingsstrukturen bloot te leg-
gen, en ze in het beste ge-
val te vernietigen: Mei '68.
Een straatrevolte uitgaande
van de intellektuele centra's
ofte universiteiten en met
een tot dan toe ongekend
élan, dat velen aansprak,
niet omdat het links was,
maar omdat het anders was
dat datgene wat men gewoon
was. Oe universiteit bood
de geschikte voedingsbodem:
studenten die de maatschap-
pij analyseerden, politieke
systemen bestudeerden, en de
Frankfurtse filosofen lazen.
Een uitgewerkt model zagen

ze in Maoistisch China, dat
niet zo heilig bleek te zijn
als het er toen uit zag: de
bende van vier, nu volop in
de aktualiteit, smeedde toen
de snode plannen.
Maar ook de aanval op de ka-
.pita.listi sche strukturen van
een maatschappij moest mis-
lukken: men kon wel een ko-
herente theorie smeden, ze
in pamfletten aan arbeiders
diets maken, maar - en hier
vergiste men zich - die wa-
ren al lang niet meer het
proletariaat dat Marx bedoeld
had: ze verdiende goed en
veel geld, de vakbonden be-
hartigden hun belangen en
's avonds keken ze naar hun
televisietoestel: hoe hun
eigen machthebbers napalm
gooiden op vietnamese dorpen.
Hun handen zaten wel onder
het vuil van de fabrieken,
maar tenslotte wierpen zij
niet de bommen, dus wasten
ze hun handen in het water
van de onschuld. Bovendien
hadden ze nog een argument
achter de hand, omdat ze het
marxistische maatschappijmo-
del identificeerden met dat
zoals het in Rusland gerea-
liseerd was. Dat was een mis-
verstand, waaraan pas het
Eurokommunisme, dat zich ge-
voed had met de bruikbare
elementen uit de nieuw-linkse
basis, iets kon verhelpen.
Veel meer dan wat elektorale
winst werd hieruit niet ge-
slagen. Oe inval in Praag
door de Russische bevrijders
was een duidelijk bewijs
voor hen dat het aangeboden
alternatief in genen dele
deugde.

De studentenbeweging loopt
parallel met de hippiebewe-
ging, maar was van totaal
andere aard. Toch hadden ze
beide dezelfde voedingsbodem:
een fundamentele ontevreden-
heid met de bestaande (wan)
orde. Hun oplossingen waren
echter totaal verschillend,
tegengesteld zelfs: vlucht
in een ~ieuwe Wereld of voet
aan de grond krijgen bij een
massa, die zich niet bereid
voelde, nleuwe idealen te
verwezenl ijken.

Eigenaardig genoeg waren dit
niet de eigenlijke redenen
waarom beide alternatieven
wegkwijnden. De ontreddering
kwam van binnenuit.
Hoewel Marx nu aan de uni-
versiteiten gedoceerd werd,
en de hippies rustig op
straat konden komen om hun
idee~n te verspreiden, was
het plots 'in' ~ links te

~_., .... 1.

Zijn, om lang haar te dragen:
links was geen fundamentele
óptie meer, maar een vorm
van opportunisme, een status-
symbool. De Nouveaux-philo-
sophes leiden nog altijd aan
deze ziekte. En het roken
van Hasj was al lang niet
meer een teken voor een be-
wustzijnsverandering, een
gedachtengoed dat verder
reikte dan het lezen van
Hesse's Steppenwolf. De eli-
te slorpte te veel parasie-
ten op zodat ze zichzelf
niet meer als dusdanig kon
beschouwen: en dat was hun
f~ut: het 'anders-zijn' dat
zo sterk de zestiger jaren
had gekenschetst, werd nu
een 'doen zoals anderen'.
De vaandeldragers onder-
scheidden zich niet meer van
de meelopers. Cohn-Bendit
was een idool, niet meer een
leidende figuur. ~olling-Stone
werd een geëtableerd tijd-
schrift, dat door iedereen
werd gelezen: het was overal.
verkrijgbaar, de happy few
waren niet zo happy meer.
Maar het proces was onomkeer-
baar. Bovendien had deze gang
van zaken een nivellerin~
tot gevolg: het onderscheid'
tussen de few en de crowd
verflauwde:-ër waren geen
tekens meer die een duide-
lijke afbakening markeerden.

Anderzijds had dit een posi-
tieve-weerslag; méér mensen
gingen anders denken, zonder
espliciet de bestaande struk-
turen te verloochenen. Wat
dat 'anders' was, was wel
niet zeg duidelijk: de onver-
sneden ideologie~n resp. ide-
alen waren aangelengd met
vaak troebel water. Ze waren
beter verteerbaar, maar het
scherp. was van de snede.

'Anders gaan leven' luidt
het nu. Het.is niet duidelijk
hoe het moest en moet gedefi-
nieerd worden: een pasklaar
antwoord is er niet. Wel
vond dit nieuwe denken aan-
Sluiting bij een van de ge-
volgen van de interne onrust
in de geetableerde maarschap-
pij: de ekonomische orde
bleek niet zo stevig t~ zijn
al$ men had gedacht. Velen
begonnen te twijfelen aan de
stevigheid van het westers
bouwwerk, en dat gaf een
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nieuwe impuls aan de reeds
voorhanden zijnde beweging:
jong bloed-stroomde-dào~d
aderen, toen de zachte way
of life een noodzakelijk al-
ternatief bleek te zijn:
windmolens in plaats van
kerncentrales. Het vervolg
leest u waarschijnlijk over
tien jaar.

De Beatles hebben geen
nieuwe beweging gesticht. Ze
waren wel één van de katali-
satoren ervan. lennon speel-
de een belangrijke rol in
het intellektueel aandeel
van de .Beatles in deze brok
geschiedenis. Toch heeft hij
nooit expliciet partij geko-
zen voor de Hippie's, of de
intellektualisten. Daarvoor
was hij te ludiek: veel meer
dan mee te lopen, was hij de
ironische sympatisant, die
kon relativeren, maar zich
tegelijk toch ge~ngageerd
opstelde. Zijn akties waren
dan ook vaak speelse stoei-
partijen,I die de mensen aan
het denken moesten zetten.
Een nieuwe maa tschappi j zat
er echter voorlopig niet in:
wie ze wil opbouwen moet be-
ginnen bij de opvoeding van
een nieuwe generatie. Die
verantwoordelijkheid heeft
hij dan ook bewust op zich
genomen: door zich vijf jaar
langaan zijn zoon te wijden.
Hij kon zich dat artistiek
permitteren: het krediet bij
de fans was er.Een bewijs
daarvoor zijn de ontstellen-
de reakties bij zijn overlij-
de~. Typerend was dan ook
dat de Times het goed genoeg
om er op de kommentaar-
bladzijde een lang artikel
aan te wijden.

•

Een ding is nu wel zeker:
de Beatles zullen nu wel
nooit meer kunnen samenspe-
len. En telkens we ergens
vernamen dat de mogelijkheid
er zou in zitten, popelde
ons hart een beetje.

.Droefheid heeft nu de plaats
ingenomen, want we wrten het:
"Imagine" de verbeelding, aan
de macht. Ze is doo·r een bru-
tale aanslag vermoord. Voor-
lopig zal ze niet vlug terug-
keren: de schrik heeft haar
duidelijk te pakken.

Fil iP Buekens



aantal studenten nog eens da-
len na die NC, wat toch wel
erg onwaarschijn11jk klinkt.
Vervolgens laakt de schrijver
het gebrek aan cijfermateri-
aal en ernstige studies om-
trent het artsenberoep. Zo
vindt hij het argument van de
jonge werkloze dokter dom, om-
dat hierover geen kwantitatie-
ve studies bestaan. Na navra-
gen bij oudere, gevestigde
dokters zal iedereen echter
zo'n werkloze dokter kpnnen
vinden.
Verder wordt in de artikels
voortdurend geschermd met be-
grippen als recht om genees-
kunde te studeren, inkomst
van de arts, macht van bepaal-
de groepen enzoverder. Maar
in alle talen wordt gezwegen
over de zieke, zijn noden
(ook zuiver kwantitatief)
als consument van geneeskun-
dige diensten, zijn belasting
in overbevolkte akademische
ziekenhuizen waar hij in zijn
gehele carrière als "pati~nt"
meer studenten tegenkomt dan
virulente mikroben. Zijn me-
ning kan nochtans ook misschien
belang hebben.
Tenslotte is de mening van
studenten geneeskunde niet erg
duidelijk naar voor gebracht.
In feite bestaat er een vrij
grondige verdeeldheid. Dit
blijkt onder andere uit de
houding die werd aangenomen
toen zo'n anderhalf jaar gele-
den akties werden gehouden te-
gen de voorstellen voor een
vestigingswet en/of een NC.
Er werd toen vlot een akkoord
bereikt om te gaan betogen
tegen de vestigingswet maar
de studenten van de franstáli-
ge universiteiten weigerden
te~én NC te betogen. Ze von-
de toen al zelf dat er toc~
ie ~ moest gedaan worden om
het aantal artsen wat te be-
perken. Hierover dus geen eens-
gezindheid.
Ik hoop hiermee beknopt te heb-
ben aangetoond dat de reeks
artikels over NC waarschijn-
lijk niet veel meer genuanceerd
waren dan de strafste uit-
spraken van de "tegenpartij-.

Jean Steyaert

Nvdr. Op basis van het werk
van I. Nuyens onderstreepten
de bedoelde artikels dat de
gezondheidszorg, ondanks een
grote dichtheid van geneeshe-
ren, toch voor een belangrijk
stuk niet aan de behoeften van,
de bevolking voldoet. De ge-
zondheidszorg moet in functie
van die behoeften gereorgani-
seerd worden, tegelijk met de
artsenopleiding, die een onder-
deel is van de gezondheidszorg.
Zolang men het niet eens is
over een behoeftenschatting
is NC voorbarig.
Voor de duidelijkheid ook het
volgende :
- De artikels ontkenden niet
dat 'werkloze dokters' bestaan,
maar pleittenvoor een herver-
deling van de arbeid, o.m. op
sociale gronden. Werkloze dok-
ters zijn inherent aan de hui-
dige systemen van betaling per
prestatie.
- Het argument dat NC de finan-
ci~n van de KUL zou stabilise-
ren klopt wanneer een NC in-
houdt dat het maximaal aantal
toegelaten 10 kan - studenten
op het huidige niveau wordt
gehandhaafd en als de financie-
ring op een daarop afgestemd
forfaitair bedrag wordt vast-
gelegd. De eigenaardige logica
komt van de tegenpartij : een
NC invoeren wanneer het aantal
nieuw ingeschrevenen op 2 jaar
tijd met 25 % is gedaald.
- Jn Wallonië tenslotte zijn
er aanzienlijk meer dokters
per inwoner dan in Vlaanderen,
wat de studenten er vermoede-
lijk meer voor 'werkloosheid'
doet vrezen.

UIT DE ANDERE CENTRA
yVS-SVB niet langer in Gentse

(van onze correspondent)

Gent.- VVS-SVB, de Vlaamse
1inks-radika1e studentenvak-
beweging, heeft zich OffiCi-
eel teruggetrokken uit de Raad
van Beheer van de Gentse Rijks-
universiteit. De deelname aan'
de gesprekken binnen deze
Raad van Beheer was sinds lang
een discussiepunt binnen de
SVB. VVS-SVB opteert voor een
conflictmodel waarin resulta-
ten via akties en niet via
onderhandelingen worden afge-
dwongen. Zij motiveert haar
ontslag uit de Raad van Beheer
door te stellen dat er aldaar

bij de huidige (wettelijke)
zetelverdeling voor de studen-
ten niets te halen valt. De
studentenbeweging is ander-
zijds niet sterk genoeg om
van buitenuit iets door te
drukken.
De conservatieve Vlaams-Nati-
onale StudentenUnie (VNSU),
die ook deel uitmaakt van de
RvB, heeft tegen deze opvat-
tingen al gereageerd. Zij
somt dertig verwezenlijkingen
op die tussen '71 en 'SO via
de RvB zouden zijn tot stand
gebracht. Van het studenten-
blad Schamper, dat de kerk

5t.udiedruk .eek in Gent
(van onze correspondent)
Gent.- Zowat de voltallige
tweede kan psychologie heeft
op dinsdag 9 december de
nieuwe gebouwen van de fa-
culteit bezet. Zij protes-
teerde hiermee tegen de over-
belasting die ze opgedrongen
krijgt, speciaal in het vak

fysiOlogie. De pSYChologie-
studenten vragen zich verder
af waar de beloofde gepo1y-
kopi~erde kursus sen blijven.
Ze wensen tenslotte ook inge-
1itht te worden over een pro-
grammaherziening in '82,
waar tot nog toe enkel decaan
Coetsier iets van schijnt te
weten.

RvB
gewoonlijk in het midden houdt,
vernamen we dat de 'verwezen-
lijkingen' die het VNSU opsomt
stuk voor stuk weerspreekbaar
zijn.
Het ontslag van VVS-SVB schept
voor de studenten problemen
van informatiedoorstroming.
De Gentse RvB is altijd een
snelle weg geweest om van het
laatste nieuws i.V.m. het uni-
versitaire beleidswerk op de
hoogte te raken. Nu deze in-
formatie enkel nog via het
konservatieve VNSU doorstroomt
bestaat de kans dat ze verte-
kend naar buiten komt. Voor-
heen kontroleerden VVS-SVB en
het VNSU elkaar.
'·lethet ontslag van VVS-SVB
dreigen de verkiezingen voor
de RvB, die eind dit akademie-
jaar zullen worden gehouden,
een saaie boel te worden.
Herinneren we er tenslotte
aan dat VVS-SVB grotendeels
verantwoordelijk was voor de
akties in Gent tegen de 10.000
(197B-1979), die de regering
tot een herziening van het
studiefinancieringsstelsel
dwongen.

Vervolg van p.2

LEZERSBRIEVEN
Numerus clausus

In Veto nr 4 verscheen een
reeks artikels rond numerus
clausus voor de faculteit ge-
neeskunde. Zij waren van de
hand van êên auteur en ver-
tolkten slechts êên stelling
geen numerus clausus in ge-
neeskunde.
Ik wil hier geen strijd aan-
binden met tegenstanders van
N.C., noch omtrent elk punt
van de artikels in kwestie.
Niemand heeft immers echte
bewijzen pro of contra.
Maar men moet toch toegeven
dat hier een vrij merkwaar-
dige logica wordt gehanteerd.
Zo bijvoorbeeld, onderstreept
de schrijver dat de op1eidings-
capaciteit moet afgestemd zijn
op de re~le noden en besluit
dan zonder blikken of blozen:
"Waarom dan NC 1" Ziet hij dan
nog ergens zee!!n van "reël e
noden" of voorziet hij een per-
soonlijke lijfarts voor elke
Belg 1 Of dan die rare spron-
gen van de redelijkheid waar
hij spreekt over de financie-
ringsmodaliteiten van de fa-
kulteiten geneeSkunde na een
eventuele NC. Om zijn stelling
te staven laat auteur het

AGENDA
DlNDERDAG 18 DECEI~BER

VlORDRACHT: Erik Decabouter ( met film) over de
BERMUDA DRIEHOEK ;Schouwburg ;50/120 ;20 u

Vi:IJDAG 19 DECEMBER. ',.ç",. ,.,,, .. IJ j 1 Jt:'

KfRSTKONCERT : vokale en instumenta1e ensembles van het
Lemmensinstituut O.l.v. P. Scho11aert
Dubbelkorige motetten uit de Renaissance

Kerstkantate van J. Wuytack
Koncertzaal v/h Lemmensinstituut,Herestr 53

inkom: 70/100 F ; 18.30 u en 20.30 u

TATER: LIEFDE (Pavel Kohout) ; Reynaert teater Ma1pertuus
20.30 u ; 100 F

Z\TERDAG 20 DECEMBER

A.ITI-OORLOGSDAG : zie artikel p.9

TATER : zie vrijdag 19 december

K ·RST-GOSPEL-KONCERT : Jessy DIXON; Burding Cand1es + Trio

Schouwburg; 150 F; 20.00 u

ZJNDAG 21 DECEMBER

P)PPENTEATER : Krikkemik-Mortsel in Kersouwke
15.00 u ; 25 F

DINSDAG 23 DECEMBER

LEZING: " waarom heeft de mens een lichaamsgestalte "

20.00 u ; gratis
(org. Rozekruisersgenootschap)

Z~TERDAG 3 JANUARI

LIJN NEGEN met 'Salsa' ; 't Stuc

15.00 u ; 100/70 (vo1w) 40 (kind)
(org.Ku1tuurraad)

~'NDERVOORSTELLING

DINSDAG 6 JANUARI

JAZZ: Steve Houben (sax), Michel Herr (piano), Jean-Louis

Rassinfosse (bas), Bruno Caste11ucci (drum)
Ot Stuc; 20.30 u ; 120/80 F
(org Kultuurraad)

WOENSDAG 7 JANUARI

FILM: LIMELIGHT (Char1ie Chap1in) ; kampus heverlee aud.K;
20.30 u ; 50 F
(org.VTK)

DONDERÖAG 8 JANUARI
• \I;'

TONEEL : PATRICK BECKERS met " Dêpaysage "
't Stuc; 20.30 u ; 120/SO F

(org.Ku1tuurraad)

VRIJDAG 9 JANUARI

TONEEL : zie donderdag 8 januari

MAANDAG 12 JANUARI

ROCK : STRAATLAWAAI PRODUKTIONS

(org. Kultuurraad)

FILM :

DINSDAG 13 JANUARI

VOORDRACHT : "Het vuur van de alchemi st"
Stedelijke Voordrachtzaal , 1.Vanderke1enstr 3'
20.00 u (org.Rozekruizersgenootschap)

FILM

WOENSDAG 14 JANUARI

FILM:

DONDERDAG 15 JANUARI

ROCK JO LEMAIRE + FLOUZE
A1ma 11 ; 21.00 u

(org.Ku1tuurraad)

TONEEL : THE LONDON THEATRE GROUP met HAMLET
Ot Stuc; 20.30 u ; 150/100 F

WOENSDAG el JANUARI

DONDERDAG 22 JANUARI

ROCK : TEARDROP EXPLODES
Ot Stuc; 20.30 u


