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De .1 verpdlrtftl v.n
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In z1jn .,.rtllttlMlOl':d1l1"
1n bel.1c1sor1aftlft, vergIdt-rt.,... t. vtto op dte lIIIIi.r
__ versl .... dat zij .. n
lIIXi_ aan infol'Wlltil door-

len .an de studenten. die
vertegenwoordf

..... op .......... t..
ze duf_lijk te stellen tot
NUr de journalistieke vrfj-
heid v.n de studenten kan
ga.n. L.ter op de "'rvadering
uttte hij zelfs enkele dreigt-
... aan het .... s v.n de
.~ten.rttgenwordt,ing ,
... i ...... ~i.bij nader
tGuidlt .lu pond !lissen.
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Gelet op de bellngrtjke tlak
die VETO .Is orgaln y.n de ASR
.... ft : het info,..ren y.n de
studenten en gelet op een
lnaloge talk di. de studenten-
r~rdi .. rs in het 11.. -

.. n en dez. op Aa_i sc:he
Ra.d in het bijzonder hebben,
opteer'" _ voor ttn nie.
koncept ;oor het .,.rsl.g y.n
de AR tlt mo.
Per Iglftdlpunt _rdt een ver-

11., VIn _ ......... tnglft .... -
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lij .-til ..ltt "r-
na .... I~.t_·~
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,delfjktngen van het ft. z.lf
of k~nta,..n Yin de studen-
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ien afrekening in het milieu, Iin van die processen waarbij de beschul-
ligde wordt ge~xecuteerd in afwachting dat zijn dossier wordt samenge-
steld. Dat is de treurige indruk die zes uren informatie en debat rond
nu.erus clausus bij de buitenstaander nalaten. Cijfers worden aange-
haald en in twijfel getrokken, visies voorgesteld en verdacht gelaakt,
en vaak, heel vaak worden argumenten in de discussie gewoon genegeerd
en onbeantwoordlgelaten. Het gebrek aan duidelijkheid is des te verba-
zender omdat het hier om een ernstige kwestie gaat, niet enkel op het
vlak van de gezondheidszorg maar ook van het onderwijS.

•

De yrije toegang tot en _
vrijt Ic.tuz.bi"",,, hit onder-
wijs is ttn belangrijke pijler
YIIIons onderwijssyst.e.. Een
..... rus c:lausus of stucltnttn-
stop. zoals di. nu overwgen
1IIOI'dt, 11 ttn beknotting Yin
dat recht op vrij. toeging en
Yr1je auze. Hij betekent per
_finitie ut kapabel. en 11-
_ttveerde ltudtft_ (Mer
sltcllts tlt ... ridlttftl .lts-
.... , ... oplet~ftI __
uttllllota • t .. NI __
.. f .1 "1 studM_
dJ..•• a. ulIKWrd
NClat al m~ ......

tot _ rtdlttng Yin keuze ....
te tasten .. t.n tr ........ ten
op tafel k_. Er .. t klaar
en _toteltjk "'zen zijn
dat _ ons t_ ... toestlnd YIn
CMl'Wldlt IleYtItCltn waarin dat
rtdIt ,.. 1.... •
il De '-1jslllt ltgt
bij hen die _ze en dft
recht win. bept Mogelijk
zijn er el-ua .. ,..... •
.lsnog ......... 11 ........ Met_ c::-s teil_ "f'O'fItr •
MI ttllelt zijlt er o. t •
..... zulu _tntlt,tte ar-
..-- dte _ tn..-1 .. YIn
.. -". cl .... racItMa ...

di ........ r nog, o.r het .1-
~ antbl'lHt 11k ernstig
oncItrzoet terwijl het .t_t.
onderzoek dat gtdaaIt 11 - en
dat zektr niet Y66r....... rus
c:lausus pleit - in Yrug gesteld_relt.
.... rgel ..... _ dt.cus.ie .t
... rtQtsZllk. Ilt het hu1d111
IUdt lilt Mat 11 er
........ apr NClat YIn
.... t. lalft t. die dat ..
.. 1••1.91 11'.9 er o.t. _tet
t•• 1 ~_,_tftl_ __ ..
_11 r. ftIPIfc:ll\., .....-
RI 3.
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CECOWE : NAAR EEN
(H)ORDE V~N JOURNALISTEN
Onder de titel: -Naar een
(h)orde van journa1fsten werd
in Veto jg. 7. nr. 3 een arti-
kel gepubliceerd over de aktie
die 2de kanners en licentie-
studenten in de cOlmUnicatie-
wetenschappen nu voeren voor
de af~ffing van het bij-
zon4er diplo.a (BD) in de
audio-visuele cOIIIIUnfcatie.in
de VOI"II waarin dat nu bestaat
aan het Céntl"\lllvoor C~ni-
catiewetenschappen (CeCoWe).
Bij dit artikel .oeten wij
toch wel enkele 'bedenkingen
plaatsen ••
Vooreerst krijgen studenten op
het CeCoWe geen journalistenop-
leiding zoals de titel laat ver-
moeden, wat niet wegneemt dat
er theoretische journalistieke
vakken gegeven worden (pers &
andere fnfo-media). Het gewraak-
te diploma is echter een BD-in
de AUDIO-VISUELE communicatie"
zodanig dat deze mensen gee n
persvakken kunnen volgen en er
voor deze vakken dan ook geen
probleem bestaat.
Ten tweede werd het zo voorge-
steld dat het BD zou betekenen
dat men als licentia" in iets
zonder voorbereidende proef de
2 licenties op het CeCoWe zou
kunnen volgen. Hiets is minder
waar !Het BD bestaat uit een
pakket van 20 sem. uren theore-
tische vakken in de audio-visu-
ele communicatie en een semina-
rie (4 SeN.u.) film of omroep.
Oit kan op 1 jaar behaald wor-
den en men kan er geen beurs
voor krijgen. Wat het voeren
van de actie betreft, is er
geen sprake van een actiecolritê.
.....s ...MI besUst op vrij be-
volkte algemene vergaderingen.
Trouwens. de petitie werd door
ongeveer alle studenten commu-
nicatie ondertekend (alle as-
sistenten tekenden ook).
Onze eis is dus, zoals gezegd,
de .fschaffing vin het 80 in de
VOI"II en inhoud .zOllshet nu be-

Stukken die in deze rubriek
opgena.n worden, verschijnen
onder de verantwoordelijkheid
v.n de schrijver. Anoni~
brieven worden dan ook niet
gepu'blic:eeMl•
De redaktie behoudt zich het
recht voor ingezonden brieven
in te korten, evenw 1 zonder
te raken IIn de betekenis en
inhoud.

staat en de argumentatie hier- wijs werd gepraat. Dit heeft dan
voor is (kort) dat he~ best~an~ te maken met de visie die onder
van het BD het licentlaatsdlplo- de studenten leeft nl dat so-
ma uitholt, omdat de kwaliteit ciale wetenschappe~ (e~ dus ook
van het.onderwijs door het BD communicatiewetenschappen) ~r
naar beneden gehaald wordt: maatschappijbetrok.en, en voor-
vooreerst OIIIdatzij geen sociaal- al maatschappijkrft Isch zouden
wetenschappelijke.basisvonling, I moeten zijn. Hieraan moeten we
noch een inleiding op comnuni- echter ook voor een stuk zelf
catiewetenschappen hebben gehad" werken (bv. tegen de progrAJmll-
en vervolgens OIIdatzij door wijziging in 'SS). Dit vereist
hun toenemende getalsterkte echter wel een sociaal-weten-
(wie zou er op zo'n gemakkelijke 'schappelijke basisvol"lllingvan
wijze trouwens niet een diploma- feder die sociale wetenschappen
tJe bij winen 7) een aantal (en dus ook cOClI'MJnfcatieweten-
praktische onaangenaamheden met schappen) doet en dat hebben
zich meeb~ngen {bv hAt herval- BD-erscdus niet in principe en
len in hoorcolleges daarom is de eis de afschaffing
Deze eis wordt in Veto vergele- van het BD in de vorm en inhoud
ken met numerus clausus in de zoals het nu bestaat. Volgens
doctoraten in de g aeeskunde, ons lIIOetende echt gemotiveerde
Deze vergelijking gaat echter licentiaten, zoals reeds gezegd.
niet op. Numerus clausus bete- een voorbereidende proef en de
kent het beperken van de licen- 2 licenties doen.
tiestudenten, en dat willen wij In deze zin wordt er niet ~erea-
niet 1 We nodigen trouwens ie- geerd tegen de symptomen van
dereen uit om communicatie bij een fen~n (sic) doch tegen
te studeren, mits het afleggen het fenomeen zelf.
van een voorbereidende proef in Dat dit nog Weinig met corpora-
de sociale wetenSChappen en de tisme te maken heeft, hoeft voor
2 licenties. (Dit is trouwens ons nog nauwelijks een betoog.
een tikkeltje democratischer: Het is daarom ook interessant
wij ooeten dat ook doen in ande- om weten dat er reeds v66r de
re faculteHen en hier ~r kan economische crisis (nl. 10 jaar
je nog een beurs krijgen. Voor, geleden) ook al tegen het.BD
het BD niet.) gereageerd werd, en dat hler ze-
Onze eis is dus kwalitatief be- ker niet de econ~ische crisis
ter onderwijs (bv. het verdwij- en de veiligstelling van ons di-
nen van ex-cathedra examen- ploma (wat niet hetzelfde is
synd~ en centimeter-stof, en als herwaardering van ons diplo-
het stimuleren van werkcolleges, ma) aan de oorsprong liggen van
enz.), iets waar O.a. de kring- de actie, wel een eis 011 kwali-
raad ook al jaren voor ijvert. teitsverbetering van ons onder-
Daarom is de afschaffing van wijs ~.b.t. de maatschappijkri-
het BD niet h.t eindpunt van de tische functie van sociale we-
lIMg ... r ....stap in." goede. tensc:hlppen. .
richting. Hieril'"-_rd echter ook aange-
In deze zin is de actie ook een' geha'ld, en men kan dat moei-
stap in de richting van de stra- lijk wegdenken, dat, door het
teQie die de Wgo Onderwijs van bestaan van het BD onze plaats
Politika vorig j.ar is begonnen op de arbeids..rkt niet zo
.t de Studentendag van pol & gunstig is, doch illr gaat het
soc in Antwerpen, waar vooral in feite niet 0..
over de kwaliteit van het onder- Hutins de c~nic.tiestudenten,

Kr s Boenders.

IK BEN INGENIElRSSTUDENT
In het ~r 0 van Veto ver-
scheen een artfkel : -Ik ben
ingenfeursstudent en ik weet
van niets·. In het n~r 3
wersc:Men .... ~kel :
·IK 10 III&EIII Sen
_t ...et ik "r nu_ 7) •
Als uttgMppulit waor bet_
Irttlee ts , .......tt .".zen ftIIr
een tntervfew Yen 1.5 ••• t
..... 1. _ttoren.
Aangezien _ ...... doorpat
zich te beroepen op dtt tn-
tervtew. __ tngenteurs-
studenten en de IIOftttoren un
te vallen. will.n ...titertoch
Wit ca-ntalr geven op bet_
Irttkels. Dez. ~talr
geldt z .. l voor de VOni 111_ tnhoud.
De VOni : Wij stenen VISt
dat bepul_ uitspraken utt
hun verband gerukt. onvoll.-
dtg .... lel. of verteerd ge-
tnterpreteerd .orden:
HIt ts voor .n. krtttsc:hl
l.zer trowans dut_lijk dat
_ ~tur van _ auteurCs)

niet Iinsluft bij de geci-
teerde teksten. Bovendien
worden dikwijls uit hypothe-
sen, waarvan de geldigheid
niet ungetoond _Mlt. can-
clustes getrokken dte dan Ils
11.-.. unvuMl geblokl.t-
terd Wl"den.
De inhoud : Aangezien het in-
tervi..... agen ... rd tot
.... 1 MIltie. krlttek op de
ingenieursopleiding .n de __
nitoren. wi11en ...hier ....-
le ...... punten uit het tn-
tervtew nader belichten.
(1) In "t intervt. _MI
duidelijk gesteld"dat _ IIOftt-
toren .rvln overtutgd ztjn
dat _ Facultett Toegepaste
Wttensehappen Hn _r Facul-
teiten ts w.lr ... het _t
apen stut voor krtttek Yin
_ studenten. Er bestut O.I.
.... -co.tsst. I"""t""-
opletdt",· waar ... ztch .t
tut. tnspraak van _ studen-
ten voortdurend beztnt cwer
he. CIIIIIerwt Js .

(2) Wij zijn er nog steeds
van ,overtuigd dat het niet ge-
zond is dat een groot lantal
studenten in de loop van hun
eerste jaar tot de conclusie
zouden kOlen dat ze een ver-
keerde richting ~kozen heb-
ben. Dit is wat er in het
tn.rview bedoeld ...MI•• Ir
ntet tn _ Irtikels tot ui-
tt", t.t.
(3) Dur .. r .rwzen woMlt
....r _ utttsche INfleett.CM"_ .... cMl*eH~ t~
pHeattes YIn ..... tenschap.
rukt ....11ft punt un dat
nt.t spec1ftek ts voor de
Toegepaste lIttenschappen•
HIt 15 ...1 zo dat tn deze FI-
cultett lett.f .-rltt wordt
rond deze probl_ttet. Trou-
""" het MCretartlat vin •
IItritgroepIIttensehap.n s.tn-
laving bevindt ztch in het
ICMdtdltuurcentnll.
Wit ons betreft. bes~
...tlte,.. _ze pol_ek Ils
gesloten.

De .. noren van de Fa-
. cultett T_..,.ste we-

tenschappen •

KVHV CONTRA LA CECILIA
Een verentgtng kan:op tMM .-

• nt....n, .... standpuIIt. naar voor
bl"fftOlll. Mln tlII ... StIlli",
poneren .n zeggen 'dat ......
wiJ". of tan .n de stelling
vin..,. Inder bekrttJseNfl en
steHen 'dat denken wtj nt.t'.
Als het Mede ove,...gt dan
getuigt dft 1n de ..rste plutJ
vin _ tdHlnl .... tn de .t-
....ve...n1gtng. In _ jongste
lYHY-n_rs vin 'Ons Le.n'
wordt bladztjdenl"" _ vloer
ge.... _t standpunten cI1.
het Anardltsttsdl Iollektt.f.
LA eectltl •• jonpte Maft -
....... ft bekend.1 likt. Hier
....rechaettt .. WIl de ....t.r
dat di. stllldpllatHtn het

De voorstellen van de regering zijn bekend.
Geen verbazing, aanvaarding. De maatregelen
zoals ze na afloop van de N~tionale Arbeids-
konferentie zijn afgekondigd, waren voorspel-
baar. Naar de geest : via matiging, ecorio-
mi sch hers te1.
Of er alsnog protest komt van vakbondszijde,
zal weinig afdoen aan het feit dat de regering
in haar achtereenvolgende ekonomische her-
stelplannen onmiskenbaar een bepaalde trend
aanceeft. De inkomensherverdeling waar al ja-
ren-mee uitgepakt wordt, is er één aan de
basis. De sanering van de sociale zekerheid
gebeurt onder meer door midde 1 van een dras tise
inkrimping van vervangingsinkomens en uitke-
ringen. Het ziet er naar uit dat een deflatie-
politiek en sociale afbraak hun intrede doen.
Ook aa~ de universiteiten blijven wij daar niet
vrij van. In deze ekonomische gevechten lopen
de sociale sektoren aan de universiteiten '
grote kans eveneens te sneuvelen. Verhoging van
de almaprijzen en van de huurprijzen in de
universitaire residenties lijkt vrijwel
onafwendbaar binnen de huidige constellatie.
Wanneer oplossingen binnen de universitaire
gemeenschap ertoe moeten leiden dat de
demokratisering van het hoger onderwijs
verder afgebouwd wordt, dan is dit masochisme.
De regering is in het verle~en zijn
plich~en té vaak'niet nagekomen. Wanneer
bovendien de inschrijvingsgelden een tweede
opeenvolgende keer verhoogd zouden worden
dat is dit voor de studenten volstrekt onaan-
vaardbaar.
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KYHV~lad _rden gepresenteerd,
tn de hoop dat de lMtY-boys nu
l1li1 eindel1jk tun.tea Witz. jutst .alten unvillan.
In verband .t I...reltis.
stelt het KVHV zich de vrllg:
'Walr ztjn de garlnttes t.v•••
de I...rçhtsttsche s_nl.ving,
dat de geschiedents c ztch niet
herNllt .n .• redltstreeb.
.cht vin .... n .o.r Inderen
weer feodal. verhouding schept?
Mensen kunnen nt.t s...,.l.ven
in ..n IftOIIfScMIttuatie. heb-
ben 110..... nodig en dus strut-
turen. Aikoord dat stnltturen
Mrvfl k_· ........het
ook doen het ktnd .t
"dweter __ ien ts IlOl

s~ ..nte"nM~.~-~ __ ~ ~~ ~ ~~ -4
_.' lYHY poogt ht.r dus zijn D ..1-k.· • Rel' d 1.1_'..1 'k L -t Ch· l·tili"n te ovtrtui11ft dit wiJ seoa ,,1.B. tn e Pl~lI BlIS ,.: U -.: a n,
een nthtl15ttsche opvattiltg Baeten,_,8runo Le1jn- Di rk Cos. Peter De Jonge.
::!d:nt!J~!esc..::~:~:.. se •. Marcel MeêÛS, EIIII1,YDe' Smet,.Kris De Stoo
be_ve van allen dfe ook zo Lee Paesen,'P.aul Va" Joris ,le1jnse, Dirk,De Na
::~..;a~~:'=~::-td a:lBlllllek'HnBnsvaynden. rJOhanSèycn,ove,'PfeKter

i
I ti J

staat voor een .. tsehappe- roec, anny an om van' eedlput, r st en
ltjke orde. v-ten op_M!'5en- denbroucke, JanYer- Yan Hoolst, Ingeborg~Verpl
~t'. Dit betekent 101 vin band WannesYan den Broecken1.. oMerd"*ktng. ,In _ . •
eerste pluts de onderdrukk tnt .
vu t~nds e1gen PIJCM· j RoofdPedtlktBUJ' ',:Hans Yan den Broeck
::: ..':" f;.~t~!~ :n_ RedJ:zktiBSB1ptetariS : Bruno <Leijnse
lIIns. Me r..:chtllit ... rtu_ . ·Î..ay-out àOIJzodintJtie : Pieter I t Jonck & Di rit

Wl"t)() tg op b la. 1 . Cos
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WACHTEN
MET NUMERUS CLAUSUS

DE KWALITEIT VAN DE OPLEIDING
of waarom De Somer een Ne wil

Numerus clausus - het
vooraf vastleggen van
het aantal studenten
dat een richting mag
beginnen of voort-
zetten - is nog maar
eens 'hot newsl• Op
3 december - verschij-
ningsdatum - komt de
Fakul~eitsraad van Ge-
neeskunde bijeen om

een standpunt te be-
palen rond het al
dan niet invoeren
van zo In numerus
clausus (NC) in de
geneeskunde. Wijnen,
het Overlegcomitê
van Vlaamse artsen,
het kersvers Vlaams
eenheidssyndicaat,
verscheidene recto-

NUMERUS CLAUSUS:

MACHT VOOR DE
MACHTIGEN

Sinds de oliecrisis weten we dat de goede
dingen des levens beperkt voorradig zijn.
Is het nog een discussiepunt of je meer dan
êên lief kan hebben, duidelijk is dat de bo-
tem. van de ene niet van de andere kan zijn,
en dat het geld wat de ene verdient niet door
de andere wordt verdiend. Zo is het ook met
invloed en macht •
... ve dat.~-
ca.. It 1•• 0-...w.t 1._ 1.t __
.... r ze bier op t.... de ..... -
rus cl.usus .-n 1n '"'" .1-

IttJMa C.I. taant 1 0 •••
door liet van ni ....
tijt op de geneestunde. di •
VOO"ll doo .. jOflge Irtsen wordt
aed ..laerI. Het bepenen Yin de

.... vest1g1ngswt) n ••• v ••
rtchtUjn voor • vrije vesti-
gfng An Irtsen fn de E.E.6.
Achtergrond hfel"Yln WISde vrees
voor concurrerende (nf.t-guyn-
df .. rde) buft.nlandse .rtsen.
In 1'77 «Irt dl Sund1cal. Ka-
._. 11 bij dl (ni_)
.. "til "1111 op "t .t'-
,._ • t.l.u-
PIIIIt. VIn "t lllltal gIMft-
........ r dl 11: tn 1911
opai_ in rNndeliftgl-
pakbt v.n Ittjnen opduikt. lut.ze tn .... pe...... Ung (24.
1.79) .. _ dat ·het .wer.f
nog lteeds OftIDgIltjk blijft
-'1co-111tua 1f Iti scM akloorodIn
til ... ~ eIt dl prac-
tiet zouden ~t. Mt bestal wen • ,.1
" •• ttllfi df. tMns ..... toe-

... • geZOftdtlef.ZOf"IIII.w...... zou nfett.tn kun-
Ma O CIp ... bN'~
t...., WHaI. ÛI rui'
1IIIIOP 1' 14. ,.w.'l.JU ~
..,...... fit. .. JIIao6cIfId,._".,,,,, ......,. -Ie .. _ .....
dM IIvtrlt....,
.. '"-a Va -* liet
~ .._..
.,,,__ 'ÛI liet ~ ....,
(= pJ'OgJ'tWtû MI ........
lnIwee- = ~J ••
DI JIC verschijnt hf.r niet
binnen • kontekit v.. "t
werzebren Vin ... _litllfts-
guoncIaeiciszorv (• .,.....t wur-
.. clr.1Iecke" op het dlbat
voortdurend zwutdl) .. r bin-
nen 11.... over
ffftlftC1l1 ratfes voor
artMa. r. 11: .rdt hier voor-
..... 1•• ls _ soort ~s-
li.l_. _ klet... tra-l.-
pal voo l voor AM. __
tult .. tt eIt__ •
Mat let.ltJk IIetiIIIIIIt dat
.. 11: voor • ~ca-
- geld 11 : het geld
YIn • kolk eIt mndlr
-- Met __ lcl.
...... lt'" .... 1. ooit ...
1IMb1 Itratlltf KM overw-
11....... I .. Utll • .tl-'.tII arts.ItIlt ......
.... 11_ ., • .". wa a.-
n I1 ti •• tIl. Inlcl
t DlIMIIt .... dr.

tenen- ....... verlichting van dl
druk in de rtchttng van .... fun-
dalentel_ reorganisatie vin de
gezondhefdszorg. '
Or.Wijnen zelt trekt de verge-
lijki", tussen .... JIC en ....
vestig1ngswt. Misschien denkt
hij daarbij un de vestigings-
.. t bij dl apothekers. di. van
dl ow"... VIII .... apotheek .. n
mljoeneftZuk ..ttll •

Op de fakulteitsraad
van 3 decenber wordt
de numerus clausus
(NC) naar zeggen van
dekaan De Hoor (uit-
sluitend 1) in het
licht van de oplei-
ding besproken. Waar-
om wordt de opleiding,
die zich toch al een
aantal jaren naar
grote studentenaan-
ta11en heeft geschi kt,
juist nu een faktor
in het NC-debat 1
DI -"1Cbe opl.tdt .... dJn._. ~ .tl,joea __ lcl
per • tI.llI. ,.1 ... A.
1cIII1II). lilt ."•• "" .. 1
..,... gaat ecMIr GIt f. was-
til tos_ zoat • .,let4f __
.... rel.ti.' ......
...,.g Mt IIfttal 1"' ...ItiJft. Ca. dIaI,. __
........ t.t" door_
grotar IIfttal I...... ge-
.. lcl. IOIJat • __ 1.
kostprtJI ltudMt daalt.
In ..... 1 FrIIIlrtJk
_... - 11: t _.. c.IIt
• G h,ldtlltt wa • unt-
""t..t_ ....,.1.... WIl.

ren (waaronder.Cla-
ra van AntNerpen en
De Somer van Leuven)
en decaan De Hoor
zelf dringen aan op
de invoering van een
studentenstop. Deze
zou zijn beslag krij-
gen in het op 15 de-
cember te hernieuwen
medico-mutualistisch

I•

.. vin vrije UuR in "t on-
dlrwfjl pat OM .n .
Het 11 ltap pro-
g..-ti. YIn ItudlntllftUntal-
1... eIt•• n. be....,.,..... .. _r-
dl clisctpltnes kan treffeft. [ft
10111 ItIMds t n ..".n ... VIII
'NlI ti. is • c:ntnl.
vraag : wi. progl Irt. op
.. Ut. ~ .. _ .. Ut""
Een YrUt eIt. het ,..1.:
dl studtldat na H lIOu_r
jl. ni.t kon ..............
IIodIt..I bestIlId dat ,..1 uit
dl belangrijks .. _"taIdIrI
v.... ItudlRt.stop : rector
DI s..tr (lUL). dr.... "
(Syndical .... " Ittjftlfi). dr.
De Il"Ibantlir(r.fMlrati. VIII
lelgildle Se ) • dl-
ca.. DI Dr• .J •. Oe ...._
_r (I.ttiltiefverenftt ...
voor Progreslieve eu.... i.-
zorg) sprak dda .11 .i~ uit
tegen .... lIC. Miail. D ......
VIn YolksgezoMllefci WIl ve.... t-

vervolg op p.6

'.

Met een tIC _relt dl geneestunde
nog _ .. tot .... kuteNroep.
Geneesheren. zo blfjkt uit stu-
dies v.n I.DI Lanoo en L.Yancle-
k_rckhove. ka.n nu .1 vri jw 1
ui ts 1ui tencI ut t dl hogere seet-
11_ llgen van de bevolktng •
Een draigencle uitslutting _gefts
dl Ne"na het ""te jur (111.

akkoord. Tegen dezelf-
de datum doet een mi-
nisteri~le werkgroep
uitspraak over NC.
DI studlnt.nkrtng Mldtca heeft
tegen vandaag haar landpunt
bepaalcl. Zij is Vin • l.euweIt-
se studln_ uitllralrd dl "r-
ste betrokkene in .ze bati ••
.. r toch niet ... ige. Een
ewntuel. inveert.,. Vin ...
ItudlnteMtop fs een inb ....
op het recht v.. vrij. toegang

Er WIS til .. int, ·aca.datt.·
- een goede op .ielt ... til ... r-borven. Dr. DI s-r en cIecaaa
DI Moor hlnteerden hetzelf.
Irv-ent •. b.t. onze univer-
siteit. Voor ons blijft het
onduidllijk w...... Zijn er ge-
gevens di. untonen d.t onze
.rtsenopl.td1ng ~litlti.f
"'r dl -aat blfjft 7 Is er
...... tooncI dat .... beperking
van "t aantIl student.n (bfj
.zel fdl CIIIbdIrt ng en voor-
zi ... i ) betere opl.i-
ding ga rt 7 Is het. tIIn-
slattII. nt.t buitlln ..... rk-
wurdtg dat juflt MI over ..
beperktng YIn "t tal Itil-
den_ .rdt nu het
aantal ni_ fngeschre n
tn de ...... k... DMLT 7

...... _ dl insdlrtjri .... in
1975/76 .11 indlb 100. zi ...
...... stijging tot indlkl 111
(in 76/n) ... clan ... langz_
dalfng ri. indllts 106 .. "
tot illdlb • in 79/fIJ ... dat
bij Itijgend aantal buf-
_1 studlntlen. (Cijfers
eIt_t Pr:t; Itt. ve. tien-
sdaaplbel. cl). TUlMII 76 79
fI het .... tal tnsdartjri ....
ta I-ba in &.euv. ... i n &lilt
.... ld _ resp. 27 • 25
PI"'OCat. (Ctjfe" A.Bonte).Een __ cl __ ltjkt dus
acIltI .... ld ...... 1. GIt ....

voorstellen gaan in di. rtch-
ting) zll ooit de liltstil gega-
digdln utt • llgere .tlfeu\
ont.oecltgeft en dal ..... deze m-
lieu\ nog .. r isol.ren Yin dl
gezondheidszorg •

Elk vin deze bedenkingen w'lr-

schuwt voor een beslissing zoals
eIt. 0••• door clr. DI Brabantllr
_relt gevraagd. ·Eent m.ervs
claUlUI ... _ reorvaniseren _
.. 1· is dl eenvoudige bevesti-
ging vin een vergiftfgd stltus
quo.

Bruno L_Uns.

punt : de fin..ci.rtng v.n dl
uni.fs. speetul vin dl ICIJL.
lOl 11 je in onze reetl ·HIt
Seld vin de IU.. hebt kUlllleft
l.zen .orden dl unt.fs per stu-
"'t guubsielthrel. Ntndlr stu-
den_, .tndlr lubsteltes.
Worelthet aantal ltuden_ ri •
een tIC beperkt. dan zal. zoals
DI Sc.r op • dIb.tavoncl z.t •
dl toel.ge op .... bepalld nt-
veau _tien _rden geblokt_rel.
En Ils het aantIl studlnt.n tn
dl toetu.st bltjft dal .... z.l
de K.U.Leuven bij een blokte-
rtng op het huiclige toelltlfii-
YHU ..... .,.redi 9 hogere toe-
l.ge per ltudent ontv ......
Of : hoe .tncIer ltudlntlen. hoe
_r gelcl per studlnt. Een .le-
gantll oplosling _ • K.U.L.-
.. 11 op het huidige niveau
til ,.... dat .. 1. Mlt de
IIC .11 UCUUS. 0.1. VONt "t--.staande • ...uliJb adt-
til ......... VIlt dl pl.idooi. pro
11: .. dIcIIII DI IIDor rector
Dls.tr t
voor ... bel! m1l _ liet _1-
zijn van .. univenitlltt.
•• r ztjn 0,101-
st .... clan 11: 7

"Tot grote schande
moet er worden vast-
gesteld dat er in dit
land geen voldoende ba-
sismateraal en studies
aanwezig zijn om een
antwoord te geven
op de vraag welke
de optimale of maxi-
male opleidingsca-
paciteit van de medi-
sche faculteit wel
zou kunnen zijn." Ook
afgezien daarvan
blijft het duidelijk
dat de opleidingsca-
paciteit beter op de
nog. steeds relle noden
wordt afgestemd dan
omgekeerd. (Uit :
Numerus Clausus, In-
terunivers;ta;re WG,
19BO).
Waarom dan een nume-
rus clausus?

I,.. lAijftH

Samenrva t : C iteren
we ui het recente
rapport van de VLIR

!lC.! .•• i:iioCIQ{!
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DE VERZORGINGS -
STAAT

VADERTJE STAAT, BID, VOOR ONS
Witte suiker op ons brood;
schoenen van Jan.4ie wit ge-
verfd nog kunnen dienen voor
zijn jongere zusje; op 6 de-
cember een lOOi herschilderd
hobbelpaard (het gelijkt wel
sprekend op het exemplaar dat
vroeger op zolder stond).
Voor ons, die zich hier nog
iets van herinneren. is het
romantiek. Door de uitbouw
van de verzorgingsstaat (VS)
werd met dergel ijke situaties
schoon schip gèmaakt.
Verzorgingsstaat: iedereen
heeft er de mond van vol.
Wat houdt dit begrip precies
in en hoe en waarom is het
tot stand gekomen.

Het gevolg is dat men van
zuigeling (via kindergeld (ma-
terieel) en het Nationaal werk
voor Kinderwelzijn) tot aan
het sterfbed (stervensbegelei-
ding en rouwtherapie voor de
nabestaanden) door de over-
heid met de nodige zorg om-
ringd wordt.
Het Kantiaanse staatsmodel,
namelijk de staat als passieve
nachtwaker waarop men zelf ex-
pliciet beroep doet als men
daartoe de nood voelt, heeft
dus wel drastische verandering~
en ondergaan.
Welke factoren zijn hiervoor
verantwoordelijk? Wat maakte
dat de overheid het plots tot
haar pliëht ging rekenen om
werkloosheidsuitkering te be-
talen aan haar werkloze bur-
gers? Hoe komt het dat ze
wilde opdraaien voor de kosten
van therapeutische hulpverle-
ning aan haar onderdanen?

WAT?

?

De vraag naar de aard. het
"wat· van de VS is moeilijk
an sich. d.w.z. los van het
waarom te beantwoorden. Dit
tweede aspect zullen we voor-
lopig echter tussen haakjes De wijze waarop je deze vraag
zetten. theoretisch beantwoordt, hangt
De klassiek-liberale staats- nauw samen met de houding die
opvatting, namelijk de staat je in de politieke praxis te-
die de vrijheid van zijn bur- genover deze VS aanneemt.We
gers zoveel mogelijk respek- werken dit verder uit.
teert, is sinds WO 2 drastisch Het staat duidelijk vast dat
op het achterplan geraakt. de VS wortels heeft geschoten
Het begon in de economische in de economische opgang na
sfeer. Naar de raad van ~2. Op die manier werd hef
Keynes ging de overheid van mogelijk dat diegenen die mid-
de meeste West-Europese lan- ~els hun arbeid hiertoe een
den een actievere economische essenti~le bijdrage leverden,
politiek voeren gericht op te laten delen in de vruchten.
economische groei en volledige Over de manier waarop dit ge-
tewerkstelling. Op di•• nier beurde loPen de lleningen no~-
ontpopte de s~at 11~" al,~n_el . al u1te~n. . .. ~ ._..__ '_
tot een belangrfjk manager. Bepaalde auteurs stellen dat
Daarbij bleef het echter niet voor een zich ontwikkelende
De staat ging zich meer en VS enkel eccnontsche factoren
meer als een verzorgende "va- ~~rantwoordelijk zijn.
der· gedragen. (Voor diegenen Politieke of ideologische fac-
die hiertegen bezwaar hebben toren hebben ten aanzien van
lees ·moeder". Zowel op het de ontwikkeling van de VS
materiêle als op het illllllter- weini_g_ of geen verklarende
iêle vlak ging de overheid t. waarde." (Van Doorn. 1978)'
a.v/.zijn onderdanen. een Daartegenover staat dan de op-
steeds ingrijpender beleid vatting van een aantal Marxis-
voeren. tische auteurs die stellen dat
Op het mat~ri!le vlak krista- in de periode dat de VS opgang
liseerde dit zich in een uit- maakte. er vooral linkse par-
gebreid netwerk van sociale tijen aan de macht waren in
wetten en voorzieningen (kin- Europa. De economische opgang
derbijslagstelsel, pensioen- was voor deze mensen een nood-
stelsel •..•), dte ons nu als zakelijke. maar daaro~ geen vol
evident voorkomen. doende voorwaarde. De SPD komt
Politieke faktoren dus die maken vanaf 1966 in de regering in '
dat de VS in deze periode stilaan West-Duitsland; Labour regeert
vorm krijgt.' ononderbroken in de periode

WAAROM

1964_1979 in Engeland; in Itali!
stappen de socialisten in de zes-
tiger jaren mee in de christen-
democratische regeringsboot. ver-
der is er in Itali! een steeds
sterkerwordende communistische
oppositie; ofschoon links in
Frankrijk niet aan de macht
komt. groeit haar oppositionele
kracht gestaag.

LINKS
STANDPUNT
Andere auteurs die de exclusief
economische verklaringen te be-
perkt vinden. schrijven de rea-
lisatie van dit verzorgingsbouw-
werk eerder toe aan ideologische
factoren. Feit is dat in landen
waar er geen linkse regeringen
aan de macht waren, de VS ook ge-
stalte kreeg. Met behulp van
Gramei's hegemoniemodel verklaart
de Italiaanse marxist Somaini.
het ontstaan van de VS dan ook
eerder door ideologische factoren
De politiek-ideologische "Zeit-
geist" van de zestiger en zeven-
tiger jaren werd gedomineerd
door linkse ide~n en op die ma-
nier vonden ide!n van gelijkheid
en kollektivisme hun beslag in
de concrete realisatie van de VS.
Linkse politieke formaties. een
overheersend links klimaat. linkse
waarden: de VS wordt beschouwd
als een stap vooruit voor de ar-
beiders. Ze kregen op die.manier
het deel van de welvaartshoek
waar ze recht op hadden. "De
VS dient dan ook met hand en tand
verdedigd te worden": dit is "de
leidraad voor de politieke praxis
anno 1980" die uit deze analyses
'yoortvl~1t.~·~l'ICIen_i! ~arLde
verworYenheden'!... . , ' ,
Recent duiken in de literatuur
beschouwingen op die t.a.v. de
VS een meer kritische houding
aannemen.
Deze. eveneens Ha~xistisch ge'n-
spireerde auteurs. verwijten de
vorige analyses een historische
kortzichtigheid. waardoor ze de
essentie van de VS niet zouden
vatten. Ze staan dan ook eerder
sceptisch tegenover een, met be~
trekking tot de politieke praxis.
driewerf hoera voor de VS.

Oe vennelde historische kort-
zichtigheid schrijven ze vooral
toe aan een zich p~agmatisch op-
stellen in het heden; op dte ma-
nier is men. verblind door de
positieve verwezenlijkingen Van
de VS. niet langer in staat zich
kritisch op te stellen en ~e
keerzijde van de medaille ~e
zien.

De houding die er voor de poli-
tieke praxis ten aanzien van de
VS uit dergelijke analyse voort-
vloeit,is er dan ook veeleer een
van ·ja.maar •.••
De nederlander, Erik Heydelberg,
formuleert het als volgt:"Staps-
gewijs zal het paternalistisch
karakter van de VS ontmanteld
moeten worden. Wat niet wil zeg-
gen dat we ons Nar lIIOetenneer-
leggen bij de bezuinigingsdrift
van het kabinet Van Agt. Maar
we komen er niet onderuit om
nieuwe doelstellingen en grond-
slagen voor het welzijnswerk en
de voorzieningsstructuren te
formuleren. Het is in eerste in-
stantie zaak om die voorzienin9-
en die het onvermijdelijk-maar
ongewenste-produkt van een ge-
blinddoekt. groeiend beheersings-
denken zijn af te breken. en te-
rug te brengen tot het niveau
waarop voorzieningen voor ieder-
een toegankelijk ~n beheersbaar
zijn." .
Een dergelijke kritische houding
t.a.v. de VS houdt aperte gevaren
in. zeker in een periode waartn
neo-conservatieve stemmingmakers
de beleidsmensen voortdurend de
onhoudbaarheid van de verzorgings-
structuur op het hart drukken,

Zoals u in dit artikel hebt kun-
nen lezen is niet iedereen ge-
lukkig met de Verzorgingsstaat.
Oe kritiek die in dit artikel
vel'meldwerd betrof vooral het
inkapselings- en beheersings-
karakter van de Verzorgingsstaat
Deze kritiek werd vooral geformu~
leerd door Marxistische ideologen.
Daarnaast is er de laatste jaren
.een toenemende golf van Nieuw-
rechtse of .Neoconserèatieve kri-
tiek. In een tweede artikel van
deze reeks zullen we deze kritie-
en onder de loupe nemen. Kon-
reet zal dit gebeuren aan de
and van de geschriften van e~n
van de tenoren van deze beweging.
nl. F.A. von Hayek.
In een derde deel gaan we dan meer
edetailleerd in op de ontwikkelin
van het verzorgingsbouwwerk in
8elgi~. Welke regeringen en wel-
e regeringsmaÁtregelen waren ~ier
oor ...erantwoordetfjkL~eze~l!,atp
ste gegevens kunnen we ook-betrek~
en op de meer_algemene :analyse
zoals die in dit eerste artikel
erd geschetst.
In een vierde en voorlopig laat-
ste deel zal specifiek worden In-
gegaan'op het psychosociale en
socioculturele aspect van de ver-
zorgingsstaat, Heeft de verzor-
gingscultuur werkelijk geresulteJrd
in meer welzijn en geluk? Op de-
ze prangende vraag zullen we in
die bijdrage een antwoord,pogen
te formuleren.

Deze keerzijde is er een van 1n~
kapseling. beheersing. ·De VS
is dan in eerste instantie ook
een complex van disciplinerings-
maatregelen die moeten waarborgen
dat de nieuwe produktie- en kon-
sumptiepatronen op grote schaal
zouden worden aanvaard." (Han
Meyer 1980)

Door de onderdrukking van de ge~
schiedenis komt men ook tot kort-
ademige en kortzichtige analyses
die nauwelijks in staat zijn re-
eêle toekomstperspectieven zicht-
baar te maken, en die op die ma-
nier erg depolitiserend werken,
Marcuse omschreef dit fenomeen
als VOlgt: •.•.pas door de be-
middeliog van het verleden naar
het heden toe, vindt men de fac-
toren waardoor de feiten gescha-
pen zijn .••door deze bemiddeling
worden richtlijnen en alternatie-
ven ontworpen."

Een sprekend voorbeeld van de de-
politiserende werking van de VS
is het invaliditeitspensioen.
Binnen de VS is het mogelijk ge-
worden dat grote groepen mensen
die ~p invaliditeitspensioen ziJih
niet als een politieke aanklacht
tegen_de onmenselijkheid van het
kapitalistisch arbeidsbestel wor-
den gezien. ~ar als een onscha-
delijke groep zieke mensen.
Of hoe men door'verzorgend naar
iemand toe te gaan diens opposi-
tionele tendensen de wind uit de
ze11en neemt.

De conclusie die deze auteurs met
betrekking tot de ontwikkeling
van de VS trekken. hebben dan ook
niets met politieke of ideologisch
factoren vandoen, Oe 'VS 1s als
dUSdanig een gewone ontwikkelings-
.fase van een kapitalistisch sys-
tee~ en is hiermee intrinsiek ver-
bonden.-' I ,

Als'historisch argt.lllentvoor deze
stelling halen ze het feit aan
dat er onder de arbeidersbevol-
king veel verzet is geweest tegen
bepaalde aspecten van de VS.
Voor zover ze bleven weigeren
zich in deze verzorgingsstructuur
in te schakelen, werden ze, ook
in perioden van socialistische
partijen. als "maatschappelijk '
ongrij pbaren", ·ol111latschappe lij-
ken· afgeschilderd.

..lil! ..,~
ro.bel 9 I ""~, I À~~~ I AC!fO

--
AWP I faculteiten 1.663.655 1.800.526 1.945.343

algemene diensten 30.058 32.086 36.232
totaal 1.693.713 1.832.612 1.981.575

ATP I faculteiten 473.706 503.094 559.677
algemene diensten 516.075 531.772 551.841
totaal 989.781 1.034.866 1.111.518

WERKING I faculteiten 271.519 299.551 299.551
algemene diensten 364.316 - 383.354 441. 722
reserve 227.349 105.127 38.625
totaal 863.184 788.032 779.898

TOTAAL 3.546.678 3.655.510 3.872.991

PROCENTUELP. STIJCfNC VAN DE STAAT5TO~LACEN ~o...b~1 eVERGELEKEN MF:T HET VOc.lRGAANf>E JAAR

do.o.Jl. 1\\>.1. ~, ~ totaal

1976 16,95 1'/,98 /J,n I!>, 1.~

1977 17,54 17,23 8,77 Ib,44

1978 14,16 14,11 4,li8 I2,n7

19711 C,71 5,.~1 4, f,J 6,01

J!lAO ;f, Ri' , ... J, 11 • J, ;t!1 3,72

•vb: "(\(',/'. I:J'I: ,......" A7'1' 14, lIS ~,,'1 xeggen :
k'Wit'-kll ,'.,'" 111'1' lil /978 ~ : / + /4.11) X kaDitaa7 VOO" ATP in '77.I C

E.~S
I I.i,:t

•
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z.lfs op dat voor 1980 deze toe- illustrati.f ..... 1. cijfers uit
_ onder het bedr.g YIn de de btarotinglft Yin 1978. 1979
stijging y.n de index bl1jft 11 .n 1910. T.bel 9 geeft ons cij-
Weetteren .ven uit het btgro- fers voor de dril posten telkens
tingsdoc-.nt YIn 1980 : voor opgedttld in tntrzijds de f.cul-
de perso .... lsuitgaven zijn de tèil.n en .nderzijds de .1.... -
forfaitaire kostprijz.n _t nt. centrale dtensten. Voor de
slechts 2.5 1verhoogd vergt- post .. rktng Ica.t daar nog de
leken _t 1979 en voor de .. r- reserve btj. Voor de .. rktng
kingsuitgaven stegen de forfat- ziet .. n de procentuele Yerhou-
taire kostprijzen _t slechts ding in figuur 3.
3 I. (Mlrk op dat de ctjfers Laat ons even stilstaan bij
uit tabel 8 hoger liggen -.t de post .. rking. Mln _rkt een
dit een percentage yan het ~to- drastische .f_ y.n de rtser-
ta.l .n ni.t Y.n de forf.itaire YIS en een ni.t te ver.-.rlozen
eenheidsprijs ts). DIl .ntt- toe ..... yan de .. rkingskrtdt.-
crtsts.-t v.n 5·.ugustus 1979 ten y.n de centr.le di.nsten I
stelt i_rs d.t de sttjging Het globa.l bedrag toegekend
v.n de forf.ttaire kostprijs aan de f.culteiten voor 1980
beperkt wordt tot ten hoogste is identi.k hetzelfde als dat
de procentuele groei y.n de 10- yoor 1979•• r zl3n eve"",l
pende uitgaven yan de oyereen- sch~lingen tuss.n de facul-
s~nde begroting van Natio- teiten onderling. Dit laatste
nale OpYOtding. hoger onder- _ldelen we reeds in vorige PI-
wijs niet inbegrepen. Deze ragraaf . Dit.n zeggen dat de
situatie zal zich ook in 1981 faculteiten gezi.n de stijgen-
handhaven. Dit heeft zijn ge_ de kosten. in feite .inder geld
volgen: dan vorig jur krijgen _ hun

dagelijks. kosten v.n onder-
- het grote deftciet op de per- .ijs. onderzoek en .~nistra-
SOMtlsbtgroting, dat .. rd aan- ti. te dekken. VOlt daarbij
gezuherd _t een overdracht ft09 de U.inere pot v.n de
vanuit de post werking (zie rtser., _ ee... lige uitgaven
eerder) ; ... te .. talen. dan ziet _n
- de uitbreiding van het AWP- dat de faculteiten hun broeks-
kader wordt beperkt tot 15 ri_ stevig .. ten .... noeren I
leden; Weliswaar geen nood, .. nt
- de faculteiten en, instituten sinds dit jaar is .r een bij-
krijgen ni.t ..... geld voor hun to.nde geldbron _ bepaalde
lopende uttgaven voor de post _ten van """.1s te dekken :
.. rki", ; • 0.'.........tnsclartJvings-
- de .1...... di.ten krUII" .. ldln. ,"erover ..,. in 11ft
slechts de strikt noodzakeHjke YIn de vol ....... flevert .....

ing van het krediet voor I~~_-=-"0'''_1 FP.t'D-:~t=ror~""""'·-=-.:~=
"l.1oen gaat. dat j. in fet-

te gedteltel1jk bij de restrWI
kan voegen. OYtrillftS .. ten
.. wel yt~ldln dit ti' in _
pot v.n de rtStr'YtS nog .. 1 o-
verschotten zitten v.n vort::
j.ren. bv. de provisi. v.n
uitrusti", YIn niewbo ...

De stijging v.n de .. rkings-
gelden voor de .l,...ne dt.n-
sten kan een bewuste pol1titk
zijn : het beleid en het geld
centraal houden. Natuurlijk
zijn .r -natuurl ijk.- O'·..lIlten
yan de stijging : de ~-
de .... inlstl·.tietosten door .u-
.to.tisering en uitbreiding ;
het belindigen Yin de s.en-
.. rking IClJI.-UCl. zodat .11.
kosten nu op Leuven terecht ko-
.. n i de totnt.nde hui sves-
tingskosten door de stijgende
energieprijzenJl978 : 9t .il-
joen. 1980 : 1 .11joen). en
de stijgende behoeften y.n klei-
ntrt diensten zoals o.a •• rchl.f
en hulpdiensten. Ma.r laat ons
wel opilerken dat dit ten koste
yan de .1ddel.n voor O.a. onder-
.ijs en onderzoek in de f.cul-
te4ten is H Voor 1981 zal ten
stijging van de f.culteitskre-
dieten hoogst waarsChijnlijk
niet doorga.n en zelfs een af-
na_ wordt niet uitgesloten.
Zonder eyenwel 1Ogt11jke

oplossingen voor het opyangen •
yan de toenMtnde sPlnning tus-
sen de sta.tstoelagen en de be-
hoeften van cia KIl. voorop te
stell.I'. hetgeen eerder een po-
litiek. discussie is (Yb. ytr-
houding onderwijs/onderzoek •
lonen Af, lonen .w, lonen ATP,
algellt'" tewerkstelling •... ) en
buiten de becIotltng v.n dez.
reeks yalt • .alten .. ons .ven-
wel zeer bewust Zijn yan het
gegeven. Tenzij er (vetl) ... r
geld kc.t v.n de Minister, zul-
len er drastische besPlrinttn
.alten gebeurtn en zullen po11-
tiete en soci.l. verhoudinglft
zeer scherp gesteld worden.

I" deze bijdragt l.s ..,. hot
de staatstoel .... noh.......
_ .. 1.. totale btcIralllt"Mt
tel'" lid. __ t .. ti....
ci.l •• tt.ltt. liter .t.t ....
te _ tso VOl.......... -
Ira ...... t. _t "t .tet-
... fftctiltrd ,.tri_t ..

HETGELD VAN DE KUL ·(3)
DE STAATSTOELAGEN

de unief .ltijd .insttns de
helft v.n zijn toel.gen krijgt
voor de kosten v.n NIP. U ziet
,k dat het percentage van de-

.ze post stelsel_tig stijgt,
di t ten koste v.n het per-

entage voor .. rking. Verder
is het bedrag btsu.t voor AWP
r dan het dri.voudige van
t bedrag besu.t voor ATP.
it heeft voorna.. lijk drie

In de vorige .fl.ytring las
_n hoe het financi.rinp.ch.-
"is. dat de sta.tstotl.gen •• n
de uni.f regelt. in elk •• r zit.
Voom__ te gevolg van dit __
chanis. is dat hoe .. , IbIeIen-
ten _ uni.f telt. hot ... geld
hij krijgt van het Itjk. IIrdtr
las ..... aarvoor dut .. 1_
gebruikt worden. In _ze .flt-
vering zull.n .... t ctjf te-
riul trachten te _te _ te
tllustreren hoe _ sta.tstotla-
11" gtdurtndt de la.tste j.ren
tYOlueren. enerzijds. en hoe de
besu-tngen v.n de gelden over
de verschi llende btgrotingspos
zich onderling verhouden. ander-
zijdS.

ATPen voor .. rking te dr.gen.
V.rgtl1jkt _I' deze gtgIYIfIS
_t de gegevens in tabel 6 dan
..rkt lItII oMidde11ijk de ver-
scht 11en. 0. de kosten van de
post ATPte dragen heeft de Ktl.
_r geld nodtg dan dat hij
dalrvoor Yin de staat krijgt.
Daarentegen krijgt de unief
.er geld dan nodig is voor de
post AWP.

Hoe lost _ ICUL het begro-
tingstekort Vin de post Afp op
en .. t doet de lQl. _t het te-
veel oll de post A1III 7 De uni.f
k,ijgt een totaal aan sta.ts-
toel.gen. verdeeld owr de dri.
posten. De geleien .. ten binnen
de resp. posten 1I13ven. tenzi~
de uni.f Yin da .intlter toe-
lating krijgt a. ten overdracht
yan ..er dan 10 S Y.n de ene
post naar de andere te doen.
Ftguur 2 geeft ten schelatisch
overzicht yan de oyerdr.chten
eHe yanaf 1978 tot en _t 1980

Nu ti het zo dat de bedragen gebeurd zijn. Na.r verluidt
die de KIl. krijgt voor een post. Izou .r - stftds de financierings-
zij het _. zij het ATP, of wet - een tekort voor ATPge-

.-est zfjn dat ..,. door over-
drlchten .alst unvullen. Tot
en .t 1979 .. s het overschot
op NIP zo groot dat .... __
ni.t .11 .... het -gat- YIn ATP
kOlt opvullen _., ook i.ts .x-
tra's in _ .. rking kon stektl'.
In 1980 is daze situaU. dras-
iscb veranderd 111 Het tekort
ATPiS'::Ct .-oreltn
het CM op ,. het
t .. r kon opvu11... In

1980 wordt .r dan .... st het o-
verschot Yin AWPook

enen:
n eerste : het kader yan AtI/P
s groter dan het kader v.n
TP (later II!Mr uitleg) ;
n t.-tdt : de forf.i ta i re
,ostprijs per student is voor
post NIP vet 1 groter dan
z. voor de post ATP ;

DE EVOLU TIE ~
n derde : het .antal studen-
v.n de Mede schijf te 1-

\.IAN DE LAATSTE l.n in de post ATPslechts." voor~een -halyt- student ..

JARE..... lin het financierings.chants_.
~ ~etgeen niet zo is in de post

Zoals u weet, worden de
sUatstoel.gen. verdeeld over
drie posten: AWP. ATPen wer-
king. In deze paragraa' zul'en
.. cijfers citeren voor deze Izij het .. rking. niet .ltijd
drie posten. ten verdere speci- zal overttnko..n _t het be-
fi.ri", z.l gtMIItt _rden in de drag dit voor deze post be-
volglndt p.ra .... f. .

e \lol V tie v.ol. ,to..o.~ ..
t_l~j~nQICIN\ c:k 1<.V.L

(/i~.~) --

AWI' A '17'

19/IJ -I711.tl4b.0(1/) ••l:'8.908.000 .119.737.000

1979 -4".jlBjI.Qllu ••1112.117.000 • 1>11.07%.000
L +

-~7'.DJh.000 +439.1/2.000 - 51.337.000

• '" 1U. 000
"! "! ! ! ! !• • • • • •..., ..., ..., ., ..., .,- - - - - -1i .. 1i .. 1i e
"1- .... ... ." .... Cl!.. . . .
N N .., .., .., .., krijgt .. rki", ni.ts _r van

NIP en er tretcIt daar dan een
groter tekort op. Dit vult _I'
aan _t gec.uleerde pefSOllttls
saldi. overschotten YIn de voor
gaande j.ren. Het tekort op
.. rking _t _n bovendien ook
absoluut zien. in die zin dat
het bedrag dat de KUL begroot
voor de post .. rking afntellt I1
.... r hieroVir ... r in de vol-
gende Plr.gr.".
Laat ons eens tabel 8 bekij-

ken en de jaarlijkse proctntut-
le stijgingen v.n de posten en
het tota.l bestuderen. Menziet
dat het bedr.g Vin de __
y.n _ staatstoel.gen in 't
al,...n en YIn de dri. posten
in 't bijzonder afMat. Nerk

- teMilige uitgaytn zullen ge-
spekt wordtn uit beschikbare
res.rves of uit de ontv.ngsten
y.n het niet-geaffecteerd patri-
~niu. (i.e. fnschril Y1ngsgel-
'it'" '!!: bankintresten) .
U _rkt dat indien de trend y.n
onderindexati. v.n de staatstoe-
lagen zich blijft handha""
voor de k.... j.ren de lQl.
een rege 1recht bankroet tegt-
.alt gaat I

groot wordt. Laat ons dit even
concreter stell ... _t een een-
voudig voorbeeldj. : stel dit
de unfef voor post X. zeg
1000.- SF krijgt. _.r dat hij
slechts. zeg 900.- SF nodig
heeft yoor deze post en het
• ldusdanig ook zo begroot. Of
het .ndere geyal. dat de unief
zeg 1500.- 8F nodig heeft voor
di. post. Hoe k_ dat ? Bij
het op-punt-stellen van de fi-
nancierings..t v.n 1971 stelde
.. n een perso .... l skader op
yoor de twee posten A1III en ATP.
Dat .11 zeggêft• .en legde v.st
hoeYttl perso .... lsledtn (Af.
WP en ATP1de unief nodig
heeft _ de universiteit
draai.nde te houden-. Deze eer-
der theoretische •• ntallen •• -
ren gebaseerd Of de destijds
bestaande •• nta len y.n de
Rijksuniytrsiteiten. Dez. kA-
_untallen .. reIen .. l in de
loop der j.ren aangepast.
Deze theoretischt aantallen

ko.n ni.t ovtrttn _t de ."ec
ti •• aantall .. van .. rsonee1l-
ltdln .. n de uni.f. Zo is ervoor. post"" .... ~-I
ti", t u.r ..n2IDO 1 _
7 lItkiJkt z~ lil!' ~iif._ öiit_ -tt t~

_. l1li ......

EER SPECIFIERE
IN DE
BESTEMMING
In deze per.graaf geven ..

I'ROCT.N'fllBU· Vt:HnELTfIG VAN DE .'iTAII~·I.AÇIjN
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VERSLAG ACADEMISCHE RAAD
STUDIEBELASTING

De leden ven de A.R. nMen
keMfs van het onderzoeks- .
rapport van E. Depreeuw •
M. Bracke en J. Hans • .,de-
werkers in de dienst studen-
tertvoorzieningen .• ·r.pi-
risch onderzoek van enkele
kwantitatieve aspecten van
de studielast in vijf studie-
richtingen van de KUL. De
evolutie tussen 1962 en 1978·
Hierin vertrol Men van twee
hypothesen:
1. Het glOba~1 aantal urtn
verplicht progr.... in de
faculteiten is over deze
tijdsspanne toegena.en.
2. Het globaal aantal te le-
ren bladzijden in de facul-
teiten is ~ver deze jaren
teegelllJlllen•
Deze uitgangshypothesen wer-
"den grosso .odo bevestigd.. ,
De tekst besluit .,t de vol-
gende opróep: ·Zowel het .o-
gelijke feit dat een aanzien-
lfjk deel van de studenten-
bevolking door het onder-
wijsbestel aanzienlijk zou
geschaad worden in gezond-
heid en ontplooiing •• ls de
-agelijkheid van een onkri-
tische. oppervlakkig na.pen-
de intellectuele elite, .aet
de universiteit tot bezin-
ning en eventuele actie aan-
zetteQ.· ,

Vice-rector Servotte !leIdde
dat de dienst van Universl-
tiltronderwijs dit jur liter-
dere onderzoeken doet nur de
.studlebelasting in lllterdere
jlren van richtingen in po-
sitfeve wetenschappen.

Zoale a. CIlt4ntN .elf in hwt
l'apPOJ"t _u...a --C ft' (/Ale-
~..,...opa.~~
van het ~raoBk 'en dom-
uitvolgtmd op de d:NagLJijdt.
Pan conclueiee. Het orrdtIr-
.aook laat niDt te. recht-
etresks konklusiee UI tNk-
bn m.b.t. guondJwi.d of flli-
t67.iJks etwdÜlbelasting Pan
dB bfJtrokksn etudmitcn.
rocht4ns heeft dit CJndinozoek

riuJteIligd dat B1" in 10
twdieJanm Pan de KUL h.t

totale etwdi.pakkst m.b.t.
hst /la7Italb1.adaiJtUn .n
verplichte UNn, dil aandacht
kNeg Pan aoc.nt.n, UrviJl
tot dan toe ez.chte etu-
tUnt.n e1'fffBe gllCOnfr'on-
teerd wercUm.

*pk ~t elot: nog op dat dil
gepZands Dl./()-on(J8zoaoek.n nog
ge_ etudiezoichting Pan hu-
lIICZ1I6 we tenechapp.n beha!td.-
Zen.

DOCTORES
HONORIS
CAUSA'

Er werd vertrokken vanuit een
dubbele optiek: de dt:~fden-
ten en de Vl..ingen in de
wereld. Voorlopig valt hier
niet !leerover te vertellen
want er .ceten nog contac-
ten gelegd warden. Een punt:
er zal ~l een Pool btjzit-
ttn.

KI ESCOLLEG E
Niar aanleidfng van de rek-
torverkiezingen op 't einde
vlntdit akade.iejlar stel-
de ich het problee. van het
al an niet opnetlltnvan een
delegatie van bet aQlinis-
tratief en technisch perso-
neel in het kiescollege. Dit
bestaat uit alle leden van de
faculteitsraden en de leden
van de aladelische raad, voor
zover ze niet zetelen in een
Facultietsraad •

De A.R. n.. kennis van een
c~creet voorstel van dekaan
De Cock (psychologie en pe-
dagogie) •.b.t. het opneIItn
....... A.T.P."~t1 ••

hetfI ... weer sas
ee";--fshet beslu t èli-ter;
vooralsnog geen ATP zal mee-
sttalllenvoor de nieuwe rek-
tor..Het argUlltntwas dat
.,n vanuit A.R. geen gele-
ding, zij het A.P. (proffen,
zij het W.P. (assistenten),
zij het studenten, kan ver-
plichten hun procentueel aan-
deel te doen afnetDendoor
het aanvaarden van het ATP.

In 1979 _nJdS e.,. biJaondii-
l'8 "lIl'f/(ldi1zoirtg Pan Mt buzowau
AR .,. .o.oan.,. in PariJe dat
Iwt ATP di_t dellZ UI rwIIIIBn
/la7Idil rektcn-IJIIl"leÜl_ingen.
Vemite de VOlgllndll IJIIrki.-
aingen reilde in 1981 plaate
h4bl1.Jn, mg nÜlt getalnl a.t:tr-
den IIJIIt a. be6pNZking_ ~
tNZnt dil dilel1Wllfing-.oda-
Zitllit.,.. (aie)

Nen _zokt op dat er tot ·PIU
te. gllen ClI07ICMri I1OoJOlltel
op taI.l gez.g.,. "-ft •. Noch
Iwt Ili tvOfl'fmd orgaan BAR,
noch • .,. .vcntull 14 ad 1roc-
.~ ""eft ._ voozoetel uit-
(llA»l"Iet • /Iu &zo een voore te I
Pan • .,. deklla7l op tafel lag
VOllzot lIW1I _iJn pzoincipill.
akkoorden (o.a. in PariJII)
nut uit •

DIl proff- ugg.,. .1111 ondub-
bfJlainnig neen Ulgen.oun .BII
pl'OClI1ItuIIle a/natrtll Pan hun
a.cma.1IZ in a.. facu.lUite-
NdA en in Jwt kÜllJCOlz.ge.
VolglInB hun etatuut hebben
ae NCht op minetene 60 S
van Iwt /la7Ital. ute Ze. Laat
ons dit ewn il.'l&urtrer.n:
Stel. dat ._ facu.ltlliteraad
belltQat uit 100 14uUm: 60
proffe", lJIIenün vaet. 1111
diIzotien tijdeliJu aeauten-
ten BIl dilzotitm etw:lAt.n.
IMMt lIIB1I .en a.legatü van
1tIIt ATP op te ·nemsnwnder
arm dil 60S Pan de pro!f-
te .,"-" en .aodanig dat Mt •
/la7Ita1 ATP ovu.en1coIIrt met
Iwt /la7Ital1Itw:lAt.n _
auiet.ntcn dan &OU dÜI raad
&ZO aZe volgt uitaill1l: 60
proff.,., 10 ~te _ 10 we-
.. ~ten. 10 ~ten

.10 .,_,

Een andsr IIlIlItlltiIIIIi. dat ÜI-
de.,.. geleding 4fqIlipropor-
tionellZ to~ellft, hst resul.-
tQat ie dan: 54 proffll1l, 12
UCUIte _ Ir weee aeeietent.n
11 stIldenten 1111 12 ArP-ezoll.
DI dit üuzteUl willA dIJ
proffen dua ni~.

NIEUWE CAO
VOOR HET ATP

De AR n_ kennis van het ont-
werp Yin een nieuwe CAO
voor het AlT De algelleenbe-
heerder, G. ~ Clerq lil een
overzicht van de nog hangen-
de geschilpunten tussen de
gesprekspartners en sprak de
hoop uit dat de nieuwe CAO
in december bekrachtigd
kan worden.

STUDENTEN-
VERTEGEN-

WOORDIGING
Er werd een nota neergelegd
decr de studentenvertegen-
waordiging waarbij gevraagd
werd dat er binnen elk Facul-
teitsbureau een waa~ing
zou toegelaten ~rden van
studenten en W.P.

Nadat enkele leden van de
AR hun meestal positieve er-
varingen toelichtten, werd
vanuit de studentenvertegen-
NOOrdiging os een aanbeveling
gevraagd door de AR gericht
aan alle Faculteitsburelus.
De Sa.r k·lltste de bas ech-
ter terug naar de studenten
en vond dat het initiltief
_ar bij hen .eest liggen:
ze .atten op VOOrhind de dos-
siers _ar eens ka.n door-
ntIItn.

Mln stfppe hierbij even de
houdi .. vu het ..... : bij
monde van hun·vertegenwoor-
diger K. Hel"ellllns,voorzit-
ter van LOVAH (de leuvense
assfstentenvereniging) zei-·
den ze dat ze ·deze eis van
vertegenwoordiging van het
WP in de ~aculteitsbureaus
op dit ogenblik niet stellen·
en dat ze zich dan distan-
tieerden van deze nota van
de studenten.

.'l'flNcht werd door ecrmrige
z.a.n Pan de AR, ,.ow l 0.-
kcman alll etua.nt.n, Mt ~-
l4ng bfJkZartoond van e_
~r op Iwt BuNZ4u.
Dlt orgaan, dat bilVllln elu
Facu.lUit flI:nctione.zot az.
hst aagllZ iJke beetuur, &OU
toch op .1111 directllre wij ..
de bel4ng1l1l moet.n IJIIr&aIIJQ-
l.n van aZle g.z.ding_. EA
etudlln~r op de Bu-
NaIlB NUk.nt ._ -..l14NZ.n .ffi,cilln ....re doo7etrcftri.ng
van info:matÜI in dil tw.
zoichtingen.
Bilt ~t dat Iwt buzowau
aich alz._ be_ighcudt _t
pIIZOeortaZia'_ aodocnde alle.n
l1COJO "ingfllJijtUn" (ug prof-
f-) te.f/a1II<4liJk &OU -iJn,
kan alz.lI1I m:zar bfJtNIlad a.t:tr-
tUn, GWdat IJlen toch ooncrete
voorbe.lden /la7Ide 1WL Meft
waar lIWn 1I~t.n te.laat
op Mt buNau (INt cf6 _lding
dat as personalia beha!td.ld
wrden a la dil etudent.n dil
vergadtJnng IJllzol4t.n Iwbben).
rrouwn. in hIIt k4dn van
.- a.geliJks panioipatie
kan ook dit hsniBII a.t:trcUm.

EXAMEN-
REGLEMENT
ARTIKEL 12

Haar aanleiding van een con-
creet voorval in psychologie
- waarover u reeds eerder
ge!ezen heeft- vroeg decaan
De Cock ·.eer uitleg over de
interpretatie Yin Irtiker 12
vin het ex..enregl..ent.
Hierin stelde de AR vorig
jur dat de OIIbudslllnauto-
noo. kin uit.aken of er in
hoofde Yan de ex..inandus
sprit. h van overwicht en
desgevallend een nie~ exa-
llleflrege11ng treft.
De AR stelde dit indien de
student uitstel kan krijgen
van een prof, dat er niets
op tegen is dat hij dft aan
de prof gut Yragen.

JSTH

WACH.TEN MET NC
(vervolg van p.3)
schuldigd. Zijn Idvfseur, Dr.
Peers, hld zich in de n..iddag-
zitting uitgesproken voor de
·noodzaak· van een beheersing
van het aanbod Iin ~ici· en
een ·ori'ntatie vin het lanbod
nalr een ver.inderfng·. Hij
vertolkte dur.t het stand-
punt van de .infster. '

KONTEKST ZIEN
Een eventuele nu.erus clausus
zou geen losstalnd feit zijn
in de gezondheidszorg. lIur
zou in een reeks kaders kunnen
worden gesitueenI. 0 ••• is nu-
• rus clausus een ele.nt in
de lledische vrije-..rkt-ekono-
.ie (en haar subsidiëring), een
faktor in de machtsverhoudin-
gen tussen syndicale artsenka-
eers, ziekenfondsen en regering,
een onderdeel in een gezond-
heidsbeleid dat blijkbaar nog
te realiseren is en, tenslotte.
een aspect van een opleidings-
problematiek. In dit en in
de andere artikels op deze
bladzijde, de cruciale lijnen
van de controverse.

NUMERUS
CLAUSUS
KOSTEN-
BESPAREND?
Alle voorstanders van Ne zonder
onderscheid beginnen hun uit-
eenzetting liet illj)ressfonante
Cijfers over het aantal artsen
per inwoner in Belgil. Ha Ita-
lU! heeft Belgi' inderdaad de
hoogste verhouding artsen per
inwoner vin de E.E.G., nl. 1
arts op 400 a 420 illNOntrs. In
1985 zil dat VOlgens de rlll1n-

gen van A. Bonte (RUG) ten arts
op 330 inwoners zijn en in
1990 êtn op 300. Als er niets
gebeurt. De voorstanders van
Ne vinden tén arts op 300 in-
woners onbetaal baar. Wanneer we
hun redenering nader bekijken
zien we dat zij als uitgangs-
punt nemen dat elke bijkomende
geneesheer zich verzekert van
een loon dit overeenkClit liet
dat van zijn gefnstilleerde
kollega's. Dat kan alleen als
het aantal geneeskundige pres-
taties dat door de bevolking
wordt verbruikt evenredig aan
het aantil geneesheren stijgt •
Ekona.1sch beschouwd fs dat
een _gische gedachte. Het be-
tekent bv. dat het alntal te
repareren fietsen zou stijgen
evenredig aan het aantal·fiet-
sernakers, het verbrui k vin
een produkt evenredfg aan de
produktfe. Dat is onzin. En
er zijn cfjfers - zowat de
enige cijfers die tijdens het
debat NIET zijn aangevochten -
d~e.aanton~n dat de redenering

niet opgaat. Bekijken we de
onderstaande tabel. We be-
schouwen hier enkel de huis-
artsen. Andere catègorieën
(specialisten) zijn een ge-
val apart waarop we verderop
ingaan.
Deze tabel toont aan dit er
een daling is van het aantal
prestaties per hufsarts (en
daarmee - theoretisch - vin
het inkomen van de huisartsen).
Het aantal consllllptiesper
inwoner stijgt, doch in geen
geval evenredig 11ft het lantal
huisartsen • Het lIntal bezoe-
ken per illNOntr stabiliseert
zich zelfs volkOllen.
Anders 1igt de Zlak voor de
specialisten. Zoals bij de
huisartsen ·daalt het aantal
conaaltatÜle PD· tlpIICialut
- van 1.828 (1974) tot 1.389
(1978). Het gÛlbaZe QCIPltat
COMUltati.e van tlpeCi.ali _
stijgt sterker dan bij de
huisartsen (vin 1,34 naar
1,53 pe~ inwoner). Er zijn

bovendien meer specialisten
(8.548) dan huisartsen (7.809)
(cijfers op l.1.80).

De voors tanders van Ne schut-
ven deze cijfers naar voren 011
een verband te suggereren tus-
sen de deficfeten vin de
Zi~kte- en Invalidfteitsver-
zekering (RIZIV) en het lan-
ta1 artsen. Natrr a. etezou
eti;iging Pan de uitgaven Pan
lult RIZIV ie nÜlt /la7Idil azot-
aenhononz:roi.a ts wiJUm - hwt
a.cma..l in a. uitgalJlln daalt
tussen 1966 en 1977 van 34%
tot 25%, llaar eerder aan hos-
pitalisatiekostenl (van 13,9
naar 20.81) en a~ de expan-
sie vin de klinische biolo-
gie (van 6,4% naar 11,3%).
Juist deze uitgaven zijn ge-
bonden aan het gedrag van de
specialist ·die bepaalde dure
onderzoeken al dan niet ver-
antwoord aanvraagt· (Nume-
rus ctausus , 1980, p.2)
Het is dan wel ironisch dat
op dit .ament al een feitelij-
ke Ne geldt voor specialisten
en dat al sinds 1970. Toen
i.. rs werd bepaald dat er één
specialist kon ~rden opgeleid
voor elke 7 academische zie-
kenhuisbedden. (Lezing Bonte,
26.11.80)

ZOUT OP DE
PATATTEN

Een tweede reeks opmerkingen
in de discussie beschouwt hét-
zelfde overaanbod van artsen
niet leer vanuit het RIZIV-
failliet Mlar vanuit de ·leef-
baarheid van het Irtsenberoep·.
(Deze stelling is onverenig-
baar 111ftde eerste, die illlltrs

., zegt dat het aantal prestaties
evenredig stijgt liethet aan-
tal artsen.) Dr. Seckers
(strekking Wijnen) bracht op
het debat naar voren, eet een
onmiskenbaar dreigende onder-
toon, dat de artsen zich PIU
al geen behoorlijk inkomen
kunnen verzekeren en dat ze
in de toekCIISt tot oneerlijke
praktijken zullen worden ge-
dwongen. Op de debatavond
bleek dit punt onbespreek-
baar, niet alleen omwille van
de emoties die het opriep,

ar ook OIIIdater geen al~-
n aanvaarde gegevens z1jn

over de inkomens van artsen.
Volgens de resultaten van het
Nationaal Onderzoeksprogr
in de Sociale Wetenschappen
(Ivo Nuyens e.a.) werkt de ge-
middelde huisarts 60 uur per
week, of 9000 prestaties per
jaar (40 per dag) of 14'20·
per patiënt per prestatie
(aankleden inbegrepen). Van
de 2.750.000 die dat gemid-
deld opbrengt ·geeft hij (vol-
gens zijn belastfngsaangifte)
ongeveer de helft aan adlllinf-
stratie, verplaatsingskosten.
akkomodatie. lonen medewerkers
en dergelijke. Op 1.300.000
fr. (ong. 100.000 fr. per
lIIIand)betaalt de gemidde1de
arts belastingen.- {Gegevens
van de diensten voor progr __
matie van het wetenschapsbe-

vë.MJö 1,?i Q- p. bZz • 8
66.,0 ... · ..

Overzicht van prestaties van huisartsen

JAAR 1 3 5 7 8

1973 8.086 2.178 2.299 1,81 2,29
1974 9.057 1.995 2.096 1,85 2,31
1975 10.548 1.705 1.707 1,83 2.16
1976 10.182 1.825 1.780 1,89 2,15
1977 10.480 1.791 1.699 1,91 2.10
1978 11.316 1.718 1.617 1,98 2,14

1 • aantal huisartsen 7 • konsultaties per inwoner
3 ,. konsultaties per arts 8 • bezoeken per t nwoner •
5 • bezoeken per arts

Bron : Diensten ,voor,de progr_tfe vtI~.wetenschapsbeleicl.J.

Saleä!!vat : bewezen is enkel
aat ~glöblle medische con-
.sllllptiestijgt en dat het aan-
tal artsen stijgt. Voor de
huisartsen alvlst is niet be-
wezen dat deze twee ·faktoren
verbind houden 11ft .,kllr.
De consUilptiestijging zou
andere oorzlken kunnen hebben
veroudering Yin de bevolking,
een veranderend ·gezondheids-
profiel· {verschuiving naar
chronfsche ziekten, bescha-
vingsziekte~ •••)"etc •••
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TOETSEN TE
MADRID

Vorige week is in Madrid de toetsingskonferen-
tie over de akkoorden van Helsinki van start ge-
gaan. De eigenlijke konferentie die op 11 novem-
ber zou beginnen en tot diep in het voorjaar
zou moeten duren, werd vooraf gegaan door een
voorbereidende vergadering die de agenda van de
konferentie moest samenstellen. Deze voorberei-
ding verliep echter niet van een leien dakje.

werd door de Oostblok-landen
aanvankelijk ~igerd, zodat
de konferentie ten dode opge-
schreven leek.

VOOR BEREI"

DINGEN De Spaanse afgevaardigden wis-
ten de Russen van hun ·stil-
stands·-standpunt echter af te
brengen en besloten werd 011 de
konferentie te laten van start
gaan, terwijl over het hete
hangijzer verder zou worden
onderhandeld.

De voorbereidende vergadering
die al negen weken op voorhand
was gestart, bleek toch nog o-
ver een tijdstekort te strui-
kelen. Op de vooravond van 11
novelllber,wanneer de eigen1ijke
konferentie .aest beginnen,
bleken de 'Russische délêgê'S
nog altijd een onwrikbaar stand
punt 1n te nemen, in verband
met de tijd die er zou .ogen
worden toegekend aan het onder-
werp'van de llensenrechten. 011
de impasse te laten aanslepen
hadden de delegaties een su-
bl1e.e inval gekregen 011 de
klok ·stil te zetten· zodat elf
noYellber voor hen enkele uren
later zou aanbreken. Toen er
per slot van rekening toch
geen vooruitgang werd geboekt,
stelde de Nederlandse delega-
tie voor 011 de tijd ..ar ver-
der te laten lopen en af te
stevenen op elf novellber. Oit

ACHTER-
GRONDEN
Waarom legde de Sovjet-Unie
zich nu dwars? De kneipunten
waar de diskussie op vast liep.
hielden verband met de lensen-
rechten. De SU heeft zich te-
gen dat gespreksonderwerp ver-
zet omdat ze er van uitginge"
dat dit i,.nging in de bin-
Inenlandse politiek was, tMaro-
ver men het in Helsinki eens
was dat dit venneden of zeIfs
verboden ~st worden. In Hel-

ZO

sinki had de SU dus blijkbaar
een verdedigi ngswapen inge-
bouwd. Door enerzijds toe te
geven dat llensenrechten ~ten
gerespekteerd worden, bouwden
ze anderzijds een .uur die
.cei1ijk af te breken is door
te stellen daf het binnenland
heilig is. In Helsinki werd
het probleea van de llensen-
rechten echter streng verbon-
den lietde eis van vrij ver-
keer tussen verschillende lan-
den. Hierin konden de SU-afge-
vaardigden echter geen toege-
vingen doen. Door de .aeilijk-
heden i.V .•. vrij verkeer tus-
sen de beide Duitslanden is
dit problee. echter weer aktu-
eel geworden.

HET WESTEN
Anderzijds hadden ook de wes-
terse landen af te rekenen liet
.ceilijkheden rond llensenrech-
ten. Vanuit Nederland wezen
bv. de Molukkers erop dat hun
situatie in Nederland ook nog
niet is wat ze .cet zijn en

,

ook de Amerikaanse indianen
protesteerden tegen diskri.ina-
tie in hun land. Uiteindelijk
werd op de vooravond van de
konferentie beslist dit onder-
werp verder te bespreken ter-
wijl de eigenlijke konferentie
al van start zou zijn gegaan,
in de hoop dan later tot een
oplOSSing te ka.en.

EVOLUTIE
Toch zijn er nog lichtpuntjes
in deze konferentie te bespeu-
ren. Zo zou de ..chtswisseling
in Merika een rol kunnen spe-
len in de zin dat er van Me-
rikaanse kant .inder nadruk

zou worden gelegd op strikte
toepassing van de .ensenrech-
ten. Of wij daar zoveel geluk-
kiger lIee ~ten zijn is na-
tuurlijk de vraag. Misschien
dat de konferentie er baat bij
vind, de wereldbevolking zal
er uiteindelijk niet beter bij
varen. Een ander en positiever

punt is wel dat in het War-
schau pakt de onvoorwaardelij-
ke solidariteit begint te ta-
nen. In de hele 'klok'-affaire
bv. na. Polen hetzelfde stand-
punt in als de Westerse landen.
Het is duidelijk dat een .eer
toegeefl ijke houding van de
leden van de beide blokken
lleerkan bijdragen tot ont-
spanning in Europa dan een
.inder geTnteresseerde houding
in verband _t de rechten van
het individu. Hoe de konferen-
tie uiteindelijk zal evolueren
is zo goed als on.ogelijk te
voorzien. Dat het er zeer .oei-
lijk en voor buitenstaanders
onbegrijpelijk aan toe zal
gaan staat nu al vast. De
kunstgreep .et de tijd ..g
hierbij dienen als 'een pittige
zij het verontrustende anekdo-
te. Wij zullen wel tot ver in
het voorjaar .aeten wachten
vooraleer we iets .eer gaan be-
grijpen van wat er zich in
Madrid afspeelt tenzij een
nieuwe wereldoorlog verdere
diskussie overbodig zou ..ken.

Breznjev in betere
dagen. De konfe-
rentie van Madrid
kan gemakkelijk
ontaarden in een
spelletje "wie
wordt de zonde-
bok", f!aar hebben
de Russen hun Af-
ghanistan, Neder-
land heeft zijn
Molukkers, de V.S.
zijn Indianen,'en
eigenlijk mag men
zich afvragen
welke rol wijzelf
in Zaïre spelen.

-

DEBOK VAN DE KRISIS ?•
Donderdag 27 november stonden in de Valk de
vakbonden terecht. Leden van de jury, de Ige_
z~orenenl zoals dat in onze te vereenvoudigen
rechtstaal heet, waren prof. Blanpai~, specia-
list arbeidsrecht, W. Desayere, ekonomist en
VU parlementslid, Mr. Schoeters, lid van het
ABVV en Mr. De Feyter, VEV. Interessant, zeker
enkele dagen nadat het regeringsontwerp ter sa-
nering van onze ekonomie,resultaat van de NAK,
aan de publieke opinie was bekend gemaakt.
Welke is de rol van de vak-
bonden binn=n het geheel
van de ecnomische aktivi-
teit in Belgi!!? Indien we
deze vraag beantwoord heb-
ben wordt het pas mogelijk
de schuldvraag, zoals ze in
de titel van het debat ver-
weven zit, op zijn juist-
heid te beantwoorden.

heidsrisico groter zijn dan
wanneer de macht van een
vakorganisatie vooral aan
de top gesitueerd is zoals
in Noorwegen. ,
De vraag of de onderhande-
laars van de vakorganisaties
voldoende staatsmansschap
bezaten om de met patroons
en regering genegoeieerde
voorstellen als acceptabel
te doen voorkomen aan de
basis, werd door prof Blan-
pain met de nodige reserves
beantwoord. Hij vreest na-
melijk dat bepaalde groepen
binnen het ABVV (vrouwen,
bedienden, de overheidssek-
tor) erg weigerachtig zul-
len staan tegenover de door
de regering gedane voorstel-
len. Volgens prof Blanpain
heeft de NAK zes .aanden te
vroeg plaatsgevonden, omdat
sommige syndicale leiders
op dit ogenblik nog onvol-
doende overtuigd zijn van
de noodzaak van een derge-
lijk overleg. De werkgevers
verweet hij daarentegen dat
ze al dertig jaren scherMen
met argumenten in de stijl
van: het gaat slecht Met on-
ze èkonomie, we staan aan
de rand van het bankroet
enz., terwi~l ze angstval-
1ig weigerden hun boeken
open te leggen: Nu het wer-
kelijk .1nder 'goedgaat,
zijn ze daarentegen !plots

Hl STORI SCHE
SCHETS
Sinds WO 11, zo schetste
prof. Blanpain, bestaat er
in Belgi!!de sociale auto-
nomie van de vakbond. Dit
houdt in dat de vakorgani-
saties het overleg inzake
lonen e.d. autonoom" d.i.
los van regeringsbe.oeienis-
sen voeren. Sinds 1975 is
hierin in die ..te verande-
ring gekOlllendat ook de re-
gering aan deze onderhande-
lingen partiCipeert. Of der-
gelijke onderhandelingen
een kans op slagen maken
hangt volgens Blanpain van
twee factoren af: de .te
waarin de onderhandelaars
van staa~nschap getuigen
en is ook afhankelijk van
de structuur van de vakor-
ganisatie. Indien de ..cht
van de basis van organisa-
tie groot is zoals jn Bel-
gil, za1 het a"ànviàrdbaar-

wel bereid inzage te geven
in hun financil!le verrich-
ting.

DOELSTELLIN-
GEN
G. Sèhoeters van het ABVV
begon met·het schetsen van
de doelstellingen van zijn
organisatie nl. het geven
van een rechtvaardige plaats
aan de arbeider in onze maat-
schappij. Omdat arbeiders,
door het feit dat ze 'enkel'
arbeid aanbrengen, leven
van een productieapparaat
vond hij het 10g1sch dat
men probeert op datgene
waarvan Men afhankelijk is
greep te krijgen en er in-
zicht in te verwerven.

In die optiek is, naast een
politieke en sociale demo-
kratie die grotendeels door
toedoen van de vakorganisa-
ties ontstonden, de ekono-
.ische demokratie het naas-
te streefobjekt van een vak-
organisatie anno '80. De
doelstellingen van de vak-
bond gaan dus verder dan ~
het eisen van loonsverhoging.

SCHULDIG?
In verband lietde hoofdvraag
van het debat pleitte hij
onschuldig. landen waar vak-
organisaties, (bv Frankrijk,
Nederland) omwille van het
feit dat ze veel .inder le-
den tellen (351 tgo. Belgi!!
751) zwakker staan, lijden
even sterk onder de ekono-
mische krisis dan Belgi!!.

Het verwijt dat vakorgani-
saties een gebrek aan ver-
antWoorde 11jté1\e1d:iOudén
hebben wees hij '(Inde hand.

Hij poneerde daarente'genl
dat bepaalde groeperingen
zijn organisatie juist ver-
weten te mak te zijn. Deze
groepen wijzen elk overleg
van de hand. We moeten onze
eisen aan het patronaat ken-
baar maken, indien ze wordên
verworpen rest er ons maar
één wapen nl. staking zo
luidt hun redenering, zo
stelde hij. Tegenover der-
gelijke standpunten, die
eniginvesteringskli.at in
Belgi!!onmogelijk zouden
_ken, voert het ABVV een
conservatief beleid.

in het kader van tweejaar-
lijkse kollektieve arbeids-
overeenkomsten, eens afge-
sloten, achteraf terug op
de helling te zetten.
Er zijn volgens Schoeters
echter wijZigingen mogelijk
en de vakbonden blijven be-
reid de onderhandelingen
voort te zetten. •

In verband met de voorstel-
len van de NAK, hield Schoe-

ters ernstig rekening met
het feit dat ze door het ABVV
kongres van twee dec. wel
eens zouden kunnen worden
afgewezen.

Ofschoon een aantal onder-
delen (energiepolitiek, so-
ciale zekerheid) .its enke-
le kleine korrekties haal-
baar zijn, zijn er andere
onderdelen die voor bepaal-
de groepen van het ABVV
waarschljnlijk volstrekt
onaanvaardbaar zijn.

OrIlllethet meest algeMene
te beginnen: bepaalde groe-
pen in de sallenleving, van
wie IIII!nop geen duizende
franken na hun inka-ens kent,
vragen andere groepen (de
Meerderheid), van wie llen
tot op de frank na hun in-
komens kent, te ..tigen.

De door de regering voorge-
stelde ..atregelen, aanvan-
kelijk als een van de hoofd-
bedoe 1ingen hebbend 011 aleer
werkgelegenheid te krelren,
garanderen dit geenszinds.
lens)otta,..galn_"loon.8at-
regelen flagrant in tegen,

Hij wees er in dit verband
trouwens op dat er sinds
'73 een grote matiging in
de vakbondseisen is vast te.
stellen. Van meer kwantita-
tieve is men meer gaan over-
schakelen op kwalitatieve
eisen (humanisering van de
ondernemingen, arbeidsduur-
verkorting e.d.).

BELGISCHE
POLITIEK
Tot slot gaf De Feyter (VEV)
een uiteenzetting die je
best zou kunnen vatten on-
der de hoofding 'SUMmiere
en onvoldoende inleiding
van de Belgische politiek'.
Hij wist ons 0 .•. te vertel-
len dat de CVP wel, en de
SP geen standenpartij is.

Op de vraag welk het antwoord
van het patronaat op de re-
geringsvoorstellen zal zijn
zei De Feyter dat ze .age-
lijks ook door het VBO zou-
den kunnen verworpen wofden
OIIIdatze niet ver genoeg
gaan. Als lIIatregel die h_
wel zouden volstaan noe.te
hij de opschorting van de
index liet.instens één jaar.
Gelukkig hebben we in Bel- .
gil!nog zoiets als sociaal
overleg.



Van de andere kant !lOet de
rentabiliteit van de bedrijven
nodig opgevijzeld. Dit gaat
via een een strakke inka.ens-
IIItigin9 : de lasten op de
be4rijven vermfnderen drastisch
en Op die IDInier zou tevens
onze betalingsbalans ,op termijn
aangezuiverd kunnen worden.
Waar blijft in dit alles de
werknemer. werkloze, de zieke,
werkonbekwame.de thuiswerken-
de lIIOeder•.:. zij hebben alvast
niet omdeze vel"1llgeringskuur
gevraagd .. Van een breed publiek
debat was evenMin sprake.
Integendeel is aan dit cenakel-
debat .een ware Illedta-klllPagne
voorafgegaan. Zo blokletterde
'De Standaard' tijdens de week
van de N.A.K. op zijn voor-
pagina dat een enquête had
Uitgewezen dat de bevolking
bereid kon gevonden worden
om een bijdrage te leveren in
het besparingsplan van de re-
gering, dit op voorwaarde dat
het de werkgelegenheid ten goe-
de zou komen. In ruil voor de-
ze vage belofte IIOet evenwel
veel ingeleverd worden:
vooral de loonaatiging. die
zelfs voor een heel aantal
kleine lonen zal neerkomen op
een reël e 1oonsdervi ng (+35000
bruto) en de hakbijl in de
ve~ngingsinkomens vallen
zwaar te verteren.
Na de vakbondskongressen van
2 december (dan is dit ~r
al van de pers) zal wellicht
duidelijker zijn hoe haalbaar
dit regeringsvoorstel in
werkelijkheid is. En llleteen
het voortbestaan van deze
regering~coalitie.
Oe kraan wordt langza ... an
diChtgedraaid. ook aan onze
universiteiten. de deflatie-
politiektreedt in' werking.
Hoe 1ang nog voor de gehe1e
sociale sektor het !lOet ont-
gelden? Deze en andere vragen
stellen we in volgende editfe
aan een aantal professoren .•.
een akadellische visie op het
probl .... Een nog niet gehoor-
de ste. in de discussies.

8 BRAND,PUNT

NATIONALE ARBEIDSKONFERENTIE
Matiging en aftopping. Het zijn de twee sleutel-
woorden in het op til zijnde economische herstel-
plan van de regering, dat op de voorbije arbeids-
konferentie (NAK) breed besproken is door verte-
genwoordigers van regering en sociale partners.
Deze NAK ;s er gekomen om te proberen een con-
sensus te bereiken over wat nodig en wat haal-
baar is om onze economie uit de crisis, om -zoals
ten allen kante beweerd wordt- de welvaart en
het welzijn van de bevolking veilig stellen.

HET HEil VAN
ONZE KINDEREN

den. aldus Pul1·ndtx. Of nog :
een patronale aanval in regel.
De vakbonden worden duidelijk
in de verdediging gedrukt:
nogal vaag worden garanties
voor de toekcast gefist, vei-
ligstellen van'de tewerkstelling
vrijwaren van de socfIle ver-
worvenheden : ziek~-en inva-
liditeitsverzekering, werkloos-
heidsuitkering. Behoud van de
koppeling van de lonen aan de
indeks en een begin van aanpak
van een serieuze inka.ensher-
verdeling zijn voor hen onont-
beerlijk in een v,rnieuwde .

Premier Hartens stelde het bij
de aanvang van de konferentie
als volgt ~ voor de huidige
ecoOOlrische crisis bestaan
geen .irakeloplossingen. Een
econc.1.sch herstel zal zware
inspanningen inzake investe-
ringen eisen, wat tijdelijk
offers noodzakelijk .. akt. Het
kc.t erop IIn deze zo evenwich-
tig .agelfjk te spreiden over
de bevolking.
Het Verbond van Belgische On-
demellfngen bij a)fIde van hun
woordvoerder Pul inckx is het
ere. te doen de lasten op het
bedrijfsleven te drukken en
zodoende de handi caps van het
Belgische bedrijfSleven te ver-
.i nderen i n de race c. vree.de
.. rkten te veroveren. Hierllee
doelt hij ..er bepaald op het
loonniveau en de fiskale druk
in ons land. Dit is een nood-
zaak, willen we koopkracht en
sociale zekerheid op hun hui-
dige peil houden. Het is een-
YOUdiflMtde prijS die _ .,.-
ta betal. voor het behoud
....... _1ftM't .. ..,...1
die van onze kinderen.
Deze keer dus niet de ziel van
het kind. Wel harde • mt, We
leven .-nteel boven onze
stand : we teren vandug op
wat _rgen nog .,.t geproduceerd
"I)rcIen. Daar .,.t .ar 's ei n-
del1jk ka.f .. ,...akt wor-

VERMAGERINGS -
KUUR
Nu, wat er .. andag , na een week
debatten, uit de bus gekOlen
is, bestaat uit 5 luiken:
tewerkstelling en inkOMens.. -
tiging, fiskaliteit (dit behelst
dan voornamelijk de strijd
tegen de fiskale fraude), de-
"kratisering van de econoeie,
herstel van de sociale zeker-
heid. ;Gezien de rui .. aandacht
die in de dagbladpers de afge-
lopen week besteed is aan de
.. atregelen zelf, is het wei-
aig zilWOl hierop in detail
terug te lIc.n. 0. "'99t9"at
van het plan is echter de
essentille bijdrage die de ge-
zinnen !lOeten leveren tot de
gezond.aking van onze eco~ie.
De reger1ngsvoors.tellen ter-
zake beogen vooral een gezond-
.. ken van de openbare finan-
ciln enerzijds, een herstellen

AK:
EE,N FENOMEEN?
Het is geleden sfnds 30 maart
1948 dat er nog een Nationale
Arbeidskonferentie is samen-
gekomen. Rui.. 32 jaar. Te,.in-
ste, als je de Economisch en
Sociale top van 1970 en de
Nationale Konferentie over Te-
werkstelling van 1973 buiten
beSChOUWinglaat. Niettellin
een hele tijd. De afgelopen
jaren slaagde .. n er zelfs niet
..er in enig interproffessio-
nee I akkoord af te sluiten.
Acht Nationale ArbeidsKonferen-
ties vanden 'reeds ·plaats. De
eerste in 1939. Je zou dus
kunnen stellen dat deze bijzon-
dere vo,.. van sociaal overleg
ontstaan is vanuit een oorlogs-
klf .. at. Wat overigens al naar
voor koet uit de verklaring
bij de opening van de konferen-
tie op 21 decelber 1939 :
"Zich ten volle bewst van de
.aeilijkheden die zich voor
ons land aandienen, gezien de
staat van oorlog tussen onze
belangrijkste buurlanden. ver-

van de reatabiliteit~an de
bedrijven andel"l1jds. mt
vanuit de optiek dat enkel een
verhoging van de produktieve
investeringen nieuwe werkge-
legenheid kan crelren. Moeilijk
is het oe »eide objektieven
gelijktijdig waar te .. ken.
Niet gewanhoopt!

klaren de patronale en syndikale
vertegenwoordigers slIEn te
willen zoeken naar de economisch
meest adequate en sociaal meest
verantwoorde oplossingen voor
de proble.en die zich aan on-
ze aandacht opdringen, en dit
in een sfeer van loyale sa.en-
werking en wederzijds respekt."
Vandaag betreft het uiteraard
geen oorlog in de 'enge' zin
van het woord. Een voorzien
tekort op het staatsbudget van
160 .iljard, een gat van 250
.iljard op onze betalingsbalans,
de werkloosheid, die .. t 350 0
eenheden -een nog steeds stij-
gend aantal- onaanvaardbare
af .. ti ngen heeft aangena.en,
evenzoveel oorzaken van een
zich aandienend ~h
oorZcg8kZ iIrtaat.
Even ge~aarlijk als destijds ...
dezelfde beka..ernissen zouden
de aandacht van de sociale ge-
spekspartners gaande .otten
houden.
N.A.K. Anno 1980 1!

De """ring is aJs volgt :
'Ils je besluit tot een sanering
van de overheisfinanciln en de
sociale zekerheid kan je, van-
uit de rentabilitei~ van de
bedrijven deze laatste niet
zwaarder gun belasten. Dus
z1jn het de gezinnen die _-
ten opdraaien vii besparingen
in de overheidsuitgaven.

WACHTE~ MET ~UMERUS CLAUSUS
vervolq van bl.z , 6
leid, gepubl. in Mededel1nFn
1, Algeneen Syndicaat, p.l
(thManw.er) .)
Dergelijke gegevens "I)rden
door dr. Beekers en dr. De
Brabanter betwist. Zij wijzen
erop dat ze werden opgaeakt
op grond van steekproeven die
enkel huisartsen in de bloei
van hun carriêre bevatten. Be-
ginnelingen IIoeten het rooien
_t 10 consultaties per week.
Wat er ·ook van zij, zolang er
geen harde cijfers op tafel
ko.en is er geen .agelijkheid
oe verantwoorde beslissingen
te ne.en. En precies de artsen-
k-.ers zelf zijn weigerig daar-
voor het .terfaal te leveren.
Aan bovenstaande (onbewezen)
stelling - het artsenberoep
n onleefbaar geworden door
te grote onderlfnge concurren-
tie - koppelde Beders tijdens
het debat een frlli aantal apo-
kalyptische voorspellingen.
- De artsen, nu en in de toe-
kc.t , koeen door hun gebrek
aan praktijk onvoldoende in
kontakt _t uiteenl .... ziek-
tIMe 1den en bi eden dus geen
_Uteitsverzorging .. r.
- Elft herverdeling van'het
_rit is ~1tjk .... t .r
oot RU al Gftvoldoende_rit is.
.... r nog. gebrek aan werk
drijft artsen naar de alter-
natieve getleeswijzen die .. r
_t toverij e" bijgeloof te
_ken hebbeR cIIft _t 1IftHS-
kunde.
- Tenslotte "I)rdt het beroep
op deze .... i.r onaantrekke-
lijk. Ceneeskuncle ·zal .r dan
.... 1 IlOl zijn voor • klun-
gel. di. het in beter vak
..èt-.r,-- •
(atc I).

Het ui tgangspunt van deze pro-
gnoses is betwistbaar, ja
zelfs onwaarschijnlijk, en
zij kunnen dus .oeilijk em-
stig "I)rcIen gena.en.
De laatste van de reeks is
grof beledigend voor studen-
ten die .inder 'prestigieuze'
richtingen kiezen. Zoals al-
gemeen bekend bestaat er een
zekere correlatie tussen soci-
ale afkomst (status thuis) en
studiekeuze (latere beroeps-
status). Studiekeuze wordt
lan2 niet enkel door "aanleg"
of intelligentie" bepaald.
Op Beekers' bewering dat de
huisarts zijn 60 uur per week
nodig heeft Ol "bij te blij-
ven" weze opgaerkt dat het-
ze1fde ondenoek aantoonde
dat slechts 40 S van deze art-
sen een noaenlwaardig dossier
van hun patilnten bijhield
en dat deielfde 60 uur hen be-
letten zich ernstig bij te
scholen. ." - .

s.en~vat : Zollll9 het .ar-
sdï1jÎÎ1ji is dat de e-td-
delde huisarts .. rder tewel
clan te _inig _rkt. en zo-
lang de artsen (dient:engnol-
ge) nog ni.t onderbetaald
zijn. is het beperUn van het
aanul artsen op deze gron-
den yoori)arig. Eerder 119t
het voor de hand het beta 11ngs-
syste. te wijzigen. De ver-
goeding per prestatie schept
ui t de urd van de zuk onder-
betaal. (welal beginnende)
en overbetaaIde artsen. Elft
forfaitaire betaUng voort_
derge 11jke ton tancIea.

BEHOEFTE ALS
UITGANGSPUNT
Even zin"ig, IItnstens, als
dr. Beekers' uitspraken zijn
de pleidooien voor een her-
verdeling van de beschikbare
arbeid _t inadltnetl1ng van
de werkelf jke behoeften van
de bevolking. VOlgens J. De
Maesenéer 15 een Schatting
van de behoeften het enige
valabele uitgangspunt voor
"... npower planning" in de ge-
zondheidszorg. Zo denkt Ivo
Nuyens er ooit over. Uit
NuYtns' ondenoek blijkt nl.
dat het klassieke ·solisti-
schee geneesherenprofiel niet
aan de behoeften beantwoordt.
Dertig tot vijfendertig pro-
cent van de klachten zijn
chronisch (IItn. Hn jaar oud).
l'op 4 1fgt in de psycho-so-
ciale sf .. r, .... groot aan-
U 1 houdt verband _t de won-.
_rk- of gezinssituati •• Dit
evoluerwtcle gezon6eidspro-
fiel (van acute resp. uni-
c:.usale naar dlronische. resp.
., 1ti causal. aandoen iftCIetI.
vaak .. t een oedrags-
_tenschappelfjk aspekt) .
vergt een .. r inte9rale
"geneeskunde· door te.-
waa,..,an de 1eden verschil-
lende opleidingen hebben ge-
had (artsen. sociaal usis-
tenten, bejaardenhe 1pers ,
ttluisve",legers). Derge11jke
praktijken. waaronderde v,
z.W. waarin 4IIr. De MIese-
neer wertt en di. in drie
jaar tijds 2.000 patilnte"
aantrot. be rden (blijk-
baar) tscMppe-
lij. ~tte. De ......

.syste .. n van gezondheidszorg
en .. dische opleiding zijn
er echter ~t op afgeste.d.
Het betali .. systee. zorgt
ervoor dat deze initiatieven
alleen leefbaar zijn doordat
de betrokken artsen een
deel van hun honoraria naar
hun 8edewerkers transfereren.
Dalrdoor stellen ze zich
fi nancHle1 achter bi j hun I
collega's terwijl ze ander-
zijds feitelijk kostenbespa-
rend werken voor het RIZIV
(.inder hospitalisatfes bv.).
Een aanpassing vin het beta-
lingssyst... .aft dus worden
overwogen. In hetzelfde licht
IIOet ook de opleiding worden
herzien : training in s... n-
werki ngsvaardi gheden, ..er
kontakten _t de praktijk,
he",urclering van de gedrags-
wetenSchappen.
Tenslotte blijft er ook een
werkterrein in de preventie.
De bevo1ki ng is 0ftY0 1doende .
voorgelicht over ziftte en
gezondheid. ca.SOI van de pa-
tilnten houdt er nog _gische
en irrationele opvattingen
op na. •
svat : Er zijn unwij-
z ngen dit er nog belangrfj-
ke behoeften bes taan waaraan
geen _isdl aanbod beant-
woordt. C. aan deze vraag te-
e-oet te koeen zi jn hervor-
llingen nodig van strukturele
aard : een henie ... opl.iding.
ecM10ftMring (tutc.sdlrfj-
ving en a"ijn1ng van 1·-.
2·- en 3·-lijns kunde).
_11 tei Uevaluatie r
integrale ........ ring van de'
patilnt (~rt) ••••
De voorstanders van ti: Ir.oeen
hier .. i_" te WOOf'-
sdIij". Zij -.ij .. "tet

r

dat er geen overvulde .. -
d15che behoeften bij de be-
volking aanwezig zijn, noch
dat het beantwoorden aan •
die behoeften per definitie
onbetaalbaar zou zijn.
Hoewel het feit van onbe-
antwoorde behoeften enkel
vraagt Ol een herorilntering
van het bestaande artsenkorps
en niet noodzakelijk Ol een
uitbreiding daa,..,an. is het
anderzijdS ook duidelijk
dat het bestaan van deze be-
hoeften eerder Ugen dan
VÓÓreen Ne pleit.
Ook hier weer geldt dat er
onvoldoende ondenoek is c.
tot de ene of de andere
stelling te besluiten en
dat de twijfel fn het voor-
deel va" de keuzevrijheid
speelt.
Hoe koeen .... sen al s dr. De
Brabanter .r .fgenliJk toe
oe te zeggen dat ·Gftze infor-
_tie (rond Ne) stilu" koe-
pleet geworden is· 7
Bronnen :
GEZOIOtEIDSZOIIG ? Info ... ti.-
brochure. Mldic. K.U.Leuven.
april '79, 58 blz.
lUtEItUS ClAUSUS. Interuni ver-
sitaire WerkgroeP. 1980. 15
blz.
Cijfers A. Bonte (studiedag
26.11.80. ~ld).
MEDEDO.INGO. .... .1. ottaber
1978. ,(·Vestigi~bel.id en
.... rus clausus·). 28 bh.
Al~ Syndicut der Ge-
neesheren van Belgi' (De lra-
banter) •

lruno LeiJnse
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VERDEELDHEID

OVER BLUSME-

THODEN NATIO-

NALE ARBEIDS -

KONFERENTIE

De terreur van de politieke
komentaren in de dinsdagkrant-
en n.a.v. de NAK was er één
van gereserveerdheid.
Gereserveerdheid m.b.t. de
doeltreffendheid van de ge-
troffen maatregelen, gereser-
veerdheid m.b.t. de aanvaard-
baarheid en de vraag naar de
filosofie achter heel deze
operatie voor de sociale part-
ners, van de voorstellen.
In 'Het Laatste Nieuws' klaagt
Leo Verbist het gebrek aan ge-
fundeerdheid van de getroffen
maatregelen aan. "Het is een
samenraapsel van de meest uit-.
eenlopende maatregelen om geld
te vinden." Ook Frans Ver 1eyen
in Knack vindt dit een van de
grote bezwaren. Hij wijst op
'brede maatschappelijke dis- :
cussies'die in de ons omring-
ende landen aan het nemen van
voor het land dergelijk in-
grijpende maatregelen vooraf
gaan.
"Bij ons gaan die dingen zo-
maar en hun werk. Waar zitten
toch die intellectuelen aan
wie we, op universitair niveau
45 miljard per jaar uitgeven?
Ze hebben op het historisch
scharniermoment 1980 nog geen
kik gegeven. Het inluiden ~an
de deflatiepolitiek, de val
van de belgische sociale bas-
tille is hier bij ons gearran-
geerd zonder sociale doctrine,
zonder verdedigers of echte
aanvallers."
Over de vraag naar de doel-
treffendheid van de genomen
maatregelen zijn de meesten
erg twijfelachtig. "Zal het
helpen?". Onder deze kop drukt
Pierre Awouters in 'Het Belang
van Limburg' zijn sceptiscisme
uit."Er blijven vele vragen.
In feite allemaal te herleiden
tot die ene hoofdvraag, waarop
niemand het antwoord kan geven
:maatregelen zijn nodig, ja-
zeker, maar ... zal het alle- \
maa.l veel helpen?".
Manu Ruys stelt in 'de Stan-
daard' dat de doeltreffendheid
van de getroffen maatregelen
niet op zeer korte termijn kan
bepaald worden. "Het is daarom
te vroeg voor een zinnig oor-
deel over de doelmatigheid van
de operatie in haar geheel.Men
kan enkel stellen dat de in-
greep zeer ver rijkt en velen
pijn zou kunnen doen."
Jan Van Doorslaer schrijft in
'De Morgen' hieromtrent dat
"als niet snel blijkt dat de
algemeen gevraagde matiging
inderdaad een economisch gun-
stig effect heeft, wordt het
behoud van een dergelijke ma-
tiging nog nauwelijks verde-
digbaar. "
Om het effect van de maatre-
gelen op korte termijn te
toetsen en voor de bevolking
de pil te vergulden stelt
Leo Marynissen in 'Het Volk'
voor dat "de regering een con-
trolesysteem voor haar crisis-
beleid zou moeten instellen.

/

DEMOKRA TIE,
ALS HET SLECHT GAAT'

Het maandag aan de pers voor-
gelegde slotdocument van de
NAK bestond uit vijf paketten
maatregelen. Vier van deze
paketten werden in de dinsdag-
pers uitvoerig toegelicht.
Je kwam precies te weten hoe-
veel stempelgeld je in de
toekomst mag verwachten, hoe
hoog de loongrenzen ter bere-
kening van de pensioengrenzen
vanaf januari '80 z~llen zijn,
met welk percentage de zieken-
huisbedden zullen verminderd
worden enz ...
Voor het vierde pakket nl.
demokratisering van de onder-
nemingen, moest je al een
goede neus hebben om er iets
over te vinden.
Nu is de demokratisering van
de ondernemingen al jaren het
zere been van onze overlegeko-
nomie. Goed, arbeiders mogen
meebeslissen over de plaatsing
van frisdrankautomaten, over
de vraag of de lunchpauze om
12.00 u of om 12.30 u begint
enz. Voor het nemen van, voor
het bedrijf fundamentele be-
slissingen, zoals investe-
ringsbeleid, aanwending van
winsten worden ze geacht te
dom te zijn. Men moet echter
een onderscheid maken tussen
-om en onwetend. Dit laatste
hangt dan voornamelijk samen
met een gebrek aan i_nformatie,
informatie die je van anderen,
in casu de bedrijfsleiding,
moet betrekken.
De voorstellen (ofschoon erg
vaag in vergelijking met de
rest van het plan) van de re-
gering die ondermeer het mee-
delen van meer financiele in-

formatie bij k1Pitaalswisse-
lingen inhouden zijn dus wel-
kom.
Maar waarom een dergelijk pak-
ket maatregelen opgenomen in
een voorstel om onze ekonomie
te saneren? Heeft het feit
dat we met een erg ondemokra-
tisch bedrijfsbeheer zitten
schuld aan de ekonomische ma-
1aise ?
Tot voor enkele jaren werd de
schuld voor heel de ekonomi-
~che chaos in de schoenen ge-
schoven van de OPEC-landen.
De oliekrisis ging echter over
, ook voor de burgerlijke eko-
nomen, en we stonden voor een
klassieke overproduktiekrisis.
Wat betekent een dergelijk
moeilijk begrip?
In de jaren zestig en zeventig
hebben de partikuliere onder-
nemingen geïnvesteerd dat het
een lieve lust was.
De winstmogelijkheden schenen
onbeperkt en elke onderneming
poogde zijn deel van de groei-
macht binnen te halen. Waar de
konsument te kritisch was om
de onvergulde pil te slikken,
deed de reklame nuttig werk.
Om deze produkten echter aan
de man te brengen moet men be-
schikken over een koopkrachtige
vraag. Toen deze laatste weg-
viel, zakte deze ekonomische
konstruktie als een kaarten-
huisje ineen.

AANDEEL VAN
DE ARBEIDERS
Wat was het aandeel van de ar-
beiders in heel dat proces?
Misschien wat overdreven: 0

met nog zeven nullen,achter de
komma. Zeker, het reëel be-
steedbare loon ging erop voor-
uit en er werden allerlei soci-
ale voorzieningen ingevoerd. De
stijging van het levenspeil van
de werkende klasse bleef echter
achter bij de stijging van de
arbeidersproduktiviteit. (De
laatste 10 jaar steeg de pro-
duktiviteit met 80% en de
werkgelegenheid nam af met 1/6)
Komt daarbij nog dat ze, op
uitzondering van enkele zaken
van sekundair belang na, geen
medezeggenschap hadden. In fei-
te dragen ze om die reden he-
lemaal geen verantwoordelijk-
heid voor het gevoerde ekono-
mische beleid, en het falen van
dat ekonomische beleid. Door
het optrekken van een ideolo-
gische konstruktie heeft men
echter de arbeidersklasse er-
van kunnen overtuigen dat
"iedereen verantwoordel ijk is
voor de huidige ekonomische
toestand" en dat derhalve
"iedereen naar best vermogen
zijn aandeel moet leveren",dat
"het in de eerste plaats de
gezinnen zijn die daadwerkelijk
hun aan deel moeten leveren".
Uit de enquete die De Standaard
in de week van de NAK publi-
ceerde, bleek inderdaad dat een
overgroot deel van de Belgen
bereid was zich bij de "bezui-
nigings"-voorstellen van de re-
gering neer te leggen, in de
hoop dat op die manier de werk-
gelegenheid er terug op voor-
uit zou gaan. En de vakbonds-
leiding dan?
Van een vakbondsleiding zou
je verwachten dat ze het ont-

staan en groei van zo'n men-
taliteit met alle middelen
te lijf gaat. Dat ze probeert
de arbeiders immuun te maken
voor de inleveringsideologie.

IDEOLOGIE
De voorstelling tov. demokra-
tisering van de onderneming
vervullen ook een dergelijke
ide010gische funktie.
Samen met een pakket bezuini-
giogsvoorstellen werd van re-
geringszijde de idee geopperd
de arbeiders meer inzage te
geven in de financiële zaken
van 'hun' fabriek, waardoor
ze meteen ook mede verantwoor-
delijk worden gesteld voor
het ekonomisch reilen en zei-
len van de fabriek. M.a.W.
waar de arbeiders in de tijd
van de winsten zo ver mogelijk
van financiëel inzicht werden
gehouden mogen ze nu het slecht
gaat ineens mee genieten van
alle financiële miserie.

De hui-
dige ekonomische situatie
die ze onder de vorm van be-
zuinigingen, moeten mee hel-
pen van de baan helpen, is
zonder hun toedoen, dit is
zonder dat ze hier enige zeg-
genschap over hadden, ont-
staan. Een dergelijke situa-
tie zal in de toekomst niet
meer voorkomen. De arbeiders
krijgen vanaf nu zeggings-
schap in de onderneming: gaat
het nu nog eens jout, dan
zijn zij ook mee fout. Dat
is de ideologie die achter'
dit pakket van maatregelen
zit.
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De burger heeft immers recht
te weten of zijn inspanningen
vruchten opleveren. Bovendien
hebben arbeiders en bèdienden
ook recht na verloop van tijd
te weten of de andere bevol-
kingsgroepen tastbare bijdrag-
en leveren tot het herstel.
De "anti-crisis-controle" zou
de barometer moeren zijn van
de solidariteit."
M.b.t. de aanvaardbaarheid
van de voorstellen voor de
sociale ,partners ,, meer be-
paald de vakbonden, wordt in
de franstalige pers nogal wat
gespecul eerd.
"Socialisten en Christen-Demo-
kraten weten dat ze alles té
vrezen hebben van de door de
syndicale congressen te nemen
maatregelen. In dat licht moe-
ten ook de verklaringen van
Wilfried Martens gezien worden
-dit in tegenstelling tot wat
hij vorige week gezegd heeft-
dat de regeringsvoorstellen
niet'te nemen of te laten'zijn
..•indien de syndicale congres-
sen de grond van de zaak niet
aanvechten.", stelt Maurice Ma-
gis tn 'Le Drapeau Rouge'.
Vooral Hoseph Coppé in 'La Wal-
lonie' is razend. Hij vindt de
regeringsvoorstellen een knoei·
boel. "Het is niets anders dan
een agressieve aanval tegen de
arbeiders, een oorlogsverklar-
ing in een toch al vertroebeld
sociaal klimaat.". "Derege-
ringsmaatregelen konden mis-
schien niet strikt rechtvaar-
dig zijn", stelt hij,"ze kon-
den op zijn minst wel sociaal
rechtvaardig zijn. Dat zijn ze
echter niet, 11

"Pour comba ttre l'ineendi e au
ch!teau, doit en mettre le feu
a toutes les bicoques du vil-
lage?" vraagt hij zich af.
Blijft tenslotte nog te ver-
melden dat hat bezoek van de
engelse koningin vooreen aan-
tal politieke kommentatoren
(o.m. Gaston Williot in 'La
Derniêre Heure) blijkbaar be-
langrijker was dan de resulta-
ten van de NAK.

Leo Paesen & Hans Van 'den Broeck
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VIERENTWINTIG UR EN V T K

In de vorige Veto brachten
we verslag uit over de kwies-
taks-race op het hogeschool-
plein. Nu, een paar weken ,
later, pakt VTK andermaal uit
met een groot massasport-of-
fensief'voor alle kringen.
Oe stilaan traditioneel ge-
worden 24-uren-crass. Met,
ook naar aloude traditie,
een puike organisatie -Tent-
jes voor alle deelnemers,
geluidsinstallatie, chrono-
me~ers, looplijsten, een
voortdurend bijhouden van de
stand van zaken, het is niet
niks-. Even in de houding,
lezers! •

~et leuke van dit soort eve-
nementen is dat je mensen
van de meest diverse pluima-
ge en studierichting bijeen
brengt. Hier en daar zijn
zelfs proffen en assistenten
te bemerken. De dekaan van
FTW, prof. Oe Meester opende
het lopen, Dekaan Caudron van
godsdienstwetenschappen liep
mee, er waren o.a. nog een
vijftal assistenten van psy-
Chologie, een heel aantal
van FTW, en, achteraf ver-
nomen, professor Lust.
En wat meer is, het bevor-
dert op een ontspannende ma-
nier (nou ja, hier en daar
was de ontspanning blijkbaar
teveel geworden, getuige het
trekkebenen en de pijnlijke
grimassen) de groepsband bin-
nen jaren en kringen. In de
."pits" heerst afwisselend
een gezellige drukte en een
koortsachtige opwinding, als
de tussenstand omgeroepen
wordt. Zo dol uitgelaten als,
men dan bij de enen is, zo
verbeten hervat men dan de
strijd bij de anderen.

EEN
( EN

ETMAAL LOPEN
TOCH NOG

In de late uurtjes , als de
. muziek wat slabakt en de
eep op is, begint de vermoeid-
heid zijn tol te eisen. Hier
en daar vraagt men zich af
waar men nog een moedige zal
vinden die om 4u30 wil verder
lopen. Ware heldendaden ook
op deze 24 uur: iemand heeft
het.bestaan gedurende vier
uur rondjes te lopen en er'
wordt aan de man dan ook te-
recht een plaatje opgedragen'.
De sportverantwoordelijken en
organisatoren trachten laat
in de nacht, ondanks de klei-
ne oogjes (en het bier?) nog
steeds, p1Îchtsgetrouw, de
zaak vlottend te houden en
de tijden te noteren.

EEN VERSLAG)

Naar aloude gewoonte nemen
sportkot en VTK al snel de
leiding met slechts weinig
rondjes verschil. Het blijft
tot het einde toe bijna
letterli' een nek-aan-nek-
race, wat de spanning gevoe-
lig verhoogt. .

Opmerkelijk is dit jaar ook
dat twee groepen deelnemen
die geen kring vormen: het
team van studentenhuis Ler-
keveld en de architecten. Op-
merkelijk is ook dat ze bei-
den helemaal geen gek figuur
slaan, Lerkeve1d zal zelfs
als vierde eindigen. De ar-
chi 's voeren als slogan:
"Waarom niet?" en inderdaad,
ze brengen het er niet·slecht'
af. Een onverhoopt succes,
ondanks de schaarse mede-
werking van architekten uit
andere centra diepuitgeoo-
digd waren. Jean- auT sla~pt
's nachts weinig, maar zo
zijn er wel meer.

Woensdagmiddag begint de span-
ning te stijgen; dit is de
laatste kans om haasje-over
te spelen in de rangorde. Er
wordt terug harder gelopen,
nadat het ritme 's nachts
wat teruggevallen was. En on-
dertussen wordt er aan de
bar-tent en op het terrein
druk gediscussie~rd, gezel-
lig gekeuveld (soms blijft
men op de piste praten wat
wel enige incidenten ople-
vert) en vooral veeeel uit-
gerust.

Het einde is nabij: de toe-
stand lijkt moervast te zit~
ten. Apolloon blijft de lei-
ding behouden tot op het ein-
de. Ondertussen stroomt het
volk toe, nieuwsgierig om
de uitslag te horen, wat wel
de belangstelling bewijst die
er voor deze cross bestaat.
Onder het gerinkel van Pink-
Floyd-wekkers gaat de laatste
ronde in, een massa-ronde:
iedereen loopt vro l,ijk mee,
hier en daar worden zelfs
spandoeken in triomf mee
rondgedragen.

En dan, na een kleine onder-
breking de uitslag. Op het
voordi en zo rumoeri ge. ter-
rein wordt het plots muis-
stil. onder het gele licht
van de schijnwerpers. Poli-
tika eindigt als laatste ..
.Eoos, dat 726 ronjes heeft
gelopen eindigt als negen-
tiende van de vierentwintig.
maar het opmerkelijke is dat
één man voor die kring maar
liefst 64 rondjes gelopen
heeft. Mercator behaalde een j I
nieuw record voor zichzelf
met 753 rondjes, Germania

SPORTUITSLAGE~
VOETBAL Heren

19/11
19/11
19/11
19/11 :
17/11. :
12/11
13/11
13/11
12/11
12/.11
12/11
12/11
12/11
12/11
12/11
4/11
4/11
5/11
5/11
5/11
5/11

theologie - apolloon 11
h, vesalius - ter bank
chemica: politike
germania 11 - vtk 11
industria ---ho vesalius
vtk - nfk
ekonomila 11 - jarma
3de kan gen. - 1ste dok.
ter bank I - lerkeveid 11
germania 11 - politika
apolloon 11 - klio 1

: medika - apolloon
: wina - landbouw 11
chemika - ekonomika I
ter bank - camillo torres

: klio 1 - theologie
: k1io 11 - vrg
vtk - germaanse
apo1100n - po1itika
verp1eegk : 1erkeve1d
h. geestco1Yege - pauluscollege

1 - 2
5 - 0 ff
5 - 0 ff
2 - 4
5 - 1

:10 - 2
0-4
5 - 6
9 - 3
5 - 0 ff
3 - 1
6 - 1
5 - 0 ff
o - 5 ff
3 - 4
3 - 2
3 - 2
5 - 0
5 - 0 ff
4 - 4
2 - 3

vrg - landbouw : uitgesteld

BASKET

17/11
17/11
17/11
3/11

Heren

mercator - eoos
verpleegk - politika
germania - landbouW
k1io - psychologie

VOLLEY Heren

20/11
17/11
12/11
,12/11
12/11
12/11
1B/11
18/11
6/11

personeel - ter bank
ter bank - mecenas
germaanse - landbouw
ter bank - 1erkeve1d
k1iQ - historia
medika - psychologie
wi na - po1it ika
medi ka - k1ie
1erkeve1d : personeel

HANDBAL Heren

13/11 : germania - mercator
13/11 : politika - apo1100n 11
13/11 : medika - ekonomika
13/11 : 1erkeveld - vtk
13/11 : bios - kriminologie
20/11 : vtk 1 - mercator
20/11 : vtk 11 -'ap01loon I
20/11 : vtk 11 - apolloon I
20/11 : industrio - chemika

J ,..:.,

75 - 28
39 - 56
62 - 50
20 - 0 ff

. 0 - 2
3 - 0 ff
0-2
2 - 0
2 - 0
3 - 0
2 - 0
3 - 0 ff
2 - 0

...JJ-

18 - 15
21 - 36
10 - ,'() ff
19 - 23
18 - 8
30 - 10
17 - 23
17 - 23
11 - 12

haalt net de kaap van 880,
als elfde. De grote verras-
sing is ,zoals al eerder
gezegd. het Lerkeveld-team
dat als vierde ein'igt met
863 rondjes. Derde is indus-
tria. En dan een moment van.
spanning: wie zal de eerste
zijn? VTK blijkt tweede te
zijn geëindigd, en nog voor
de winnaar wordt afgeroepen
stijgt uit de hoek waar Apo-
100n'is samengetroept een'
luid gejuich op: zij hebben
het,andermaal gehaald!

Nog worden een aantal mensen
hartelijk bedankt: de deejay
die kosteloos vierentwintig
uur draaide, de VTK-sportaf-
gevaardigden. De mensen van,
St-Lucas krijgen een eervol-
le vermelding en ook de noes-
te lopers die meer dan zes-
tig rondjes liepen worden op
het schavotje geroepen.

De laatste bezoekers en lo-
pers drulpen af. Het is al~
lang don~r ende lucht is
koud. Op het platgetrappel-
de terrein ziet 'men de orga-
nisatoren de tentjes afbreken
of even lijdzaam toekijken,
een beetje uitblazend van
het vele werk. In de stad
en het R.C. wordt nog wat
nagepraat en nagevierd. in
afwachting van wat volgend
jaar zal gebeuren.

Pieter T'Jonck

Vestimentaire problemen ...(24u)

PING PONG Dames

klio - landbouw
19/11 germania - politika
18/11 eoos - mercator
13/11 wina - camillo torres
4/11 biologie - politika
'/11 mercator - chemica

PING PONG Heren

20/11
17/11
17/11
17/11
13/11
13/11
12/11
12/11
12/11
19/11
20/11

wi na - ekonomi ka
psychologie - chemika
vrg - klio
mercator - eoos
germaanse I - klio 1
bios - 1erkeve1d 11
camillo torres - ekonomika
psychologie - industrie
ekonomika - peda "donbosco"
bios - pedagogie
k1io 11 - eoos

: 5 - 0
ff

ff van mercator
ff van cam. torres
ff van politika

: 5 - 0

1 - 5
2 - 3
2 - 3
3 - 2
1 - 3
7 - 4
5 - 0 ff
6 -10
2 - 3

: 5 ::- 0 ff
: 8 - 0

1 - 5
5 - 0 ff
o -11

VOLLEY Dames

19/11 pedagogie - edith steid
19/11 verpleegkunde - edith stein
18/11 germania: h'istoris
18/11 farma - psychologie, I'
19/11 landbouw - romaanse'v ;

••• [. f"1 ~9J2"!9g

VOETBAL Dames

17/11 k1io - keihard
17/11 1b - apol100n
6/11 verpleegkunde - landbouw

1 - 2
0-2
1 - 2
1 - 1 .

: 3 - 10" ff" r •
9:J '~6tirt qe 27,

1. APOLLOON
2. VTK
3. INDUSTRIA
4. LERKEVELD
5. MEDIKA
6. ARCHITEKTEN
7. 'VRG
8. LANDBOUW
9. EKONOMlKA
10. THEOLOGIE
11. GERMANIA
12. VERPLEEGKUNDE
13. EX AEQUO:

-FARMA-BIOS
-WlNA

15. PEDAGOGIE
16. CLIO
17. MERCATOR
18. GEOLOGIE (?) .
I!. EDOS ,
20-, PSYCHOLOGIE
21. HISTORIA
22.' CHEMIKA
23. ROMAANSE
24. POLITlKA

7,5 JAAR
APOLLONIA

JONG en LEEVENT
Bij Apollonia weten ze een
7.5-jarig bestaan in stijl te
vieren. Wetenschappelijk tot
in de toppen van hun tenen
organiseerden ze op 19 novem-
ber een sfeervolle academische
zitting die verlucht werd door
het Aalsterse strijkje Stam-
pen en Dagen. Hoofdvogel van
de avond was - wie kon daar-
aan twijfelen - de promotie
van dr. H. de Pied a Terre a
Liège - die met een les over
de boogie boogie (niet te ver-
warren met de homografische
dans) de titel van Geaggre-
gee~de van het Hoger Onderwijs
terecht verdiende. Deze emi-
nente prof. in zijn vrije u-
ren vice-président van L'Aca-
démie Apollonia, legde ons uit
- en F1amand - hoe de boogie.
comme les dents d'ailleurs,
een "ouiek" heeft die vlammend
zo intiem is bij de intimités
nietouaar ? •

WERELDREKORD
Steeds vanuit hun gedrevenheid
een onuitwisbare bijdrage
tot de wetenschap te leveren
(en met een' knipoog naar de
intimités) bracht e.en consor-
tium van l°kanners, 1° en 3°
lissers uittreksels uit het
wereldrecord onder de grond
blijven' voor koppels (foto),
dit onder het toeziende en
bijwijlen ontroerde oog van
een jury van professoren-
eega's. Al met al was de avond
in de Grote Aula een geslaag-
de poging om free podium. op-
treden en public relations
te combineren. (Maar denk er
een volgende keer aan dat er
stekkers zijn van 6 en van
10 ampère .• g.v.d.)
Net zo gezellig was de barbe-
cue. bar- en plexiglasboora-
vond (foto) do~derdag. Geluk
met het weer. heerlijke
worst-met-brood en een ver-
moedelijk niet onaardige re-
cette hielden èr de schwung
in tot de vroege uurtjes.
Een gelegenheid voor wat ou-
dere professoren (en voor de
buurtbewoners) om zich onder
de jongelui nog eens jong te
voelen. Maar ach, we zijn ook
jong geweest. nietwaar.

B.N.L.

, r J
,-,'::.1:'.,'1 fl91c,')~'_':,
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CURSU S (11)
VERKOOP VERONTRUSTE

MEDIC I LEUVEN____~ __zoek bij prof. verstrle ..
len achter de rug en deze had
Jan de liln uitgestuurd .et het
s.aesje: -De studenten zijn
weer lastig, ik geef d. overige
delen vin .ijn kursus niet .eer
uit, ze .oeten "Ir .eer papier
kopen 011 nota's te nellenin
.ijn les1- Vin Jin hoorde ik
de juiste versie vin de kursus-
verkoop: prof. Verstrlelen geef
de opdrlcht Iin de drukkerij
om een 3OO-tal kursussen te
maken, WIlrop de drukkerij din
zijn prijS bekend ..Ikt (275
fr. per kursus) Verstrlelen
zegt dalrop de kursus vlak
v~ór zijn les te verkopen Iin
550 fr. en het verschil (. de
winst) lan ne. te overhandigen.
Jin die instond voor de verkoop
is bereid 0. zelfs voor de vice
rector te verkliren dat prof.
Verstrlelen Ilzo iets .eer din
73.000 fr. ontvangen heeft door
de verkoop van 011 en bij de 270
kursussen.
De "It was nu wel vol. Een
volgend bezoekje Iin de vice-
rector bleek vruchten If te
werpen: prof. Servotte beloof-
de de zaak ter sprlke te breng-
en op de AkadeMische Rlld. Ook
schreef ik een nota naar de
Flkulteftsrlld vin Llndbouw-
wetenschappen, die nu verplicht
is een uitsprllk te vellen over
het optreden vin prof. Verstrle
len.
Ondertussen hoorden we vin
eerstejaars dit hun dure prof.
in de les verklaard had dat
hij de overige delen vin Zijn
kursus volledig ging ,herwerken
en .zll llten uitgeven door
drukkerij Wouters, zeker nfet
de goedkoopste vin het hele
land.
Onze tllk fs nu na te glln of
die kursus inderdaid hel... l
herwerkt wordt. Indien dit
niet het gevil is <en Illeen
dan), kunnen we het rfsiko
ne.en 0. een piratenkursusta~__ ?"'"

ACTIE TEGEN AFBRAAK
SOCIALE ZEKERHEID

ingen: ten eerste hoert .. n prof.
geen wfnst Iln te rekenen op een
kursus Voor zijn studenten (prin-
cfpiefl), vervolgens vroeg ik h_
walra. bij niet durfde te zeggen
hoeveel winst hij ..akte, lIs
die din toch redelijk geacht
wordt, en tenslotte IUlkte ik heli
een rekensa..etje dat uitwees
dit de kostprijS vin de kursus
wel degelijk 275 fr. bedraagt
(ZOlIs reeds vIstgesteld werd
uit verkliringen vin de betrok-
ken drukkerij). Eens te .eer
poogde prof. Verstrlelen de
schuld van de hoge prijs If
te schuiven op de drukkerij,
die nllr zijn zeggen blfjk-
baar twee ..ten en twee ge-
wichten hinteert.
Dalrop stelde ik voor, 011 ver-
dere probleIen te ve~ijden,
de overige delen vin Zijn kur-
sus llngs de llndbouwkring uit
te geven, dit zou nogal wat
goedkoper uitkOlllenvoor de
eer.ste kanners. Alhoewel prof
Verstraelen, die lIs student
zijn studies zelf diende te be-
talen, dus best .oeten weten
hoe duur studeren wel kin zijn,
kw.. hij weer ..t een slecht
excuus voor de dag: de studen-
ten zouden zoiets niet serieus
kunnen Iinpakken, de kursus-
diensten zijn niet Iltijd even
eerlijk.
Toen was het voor .ij duidelijk:
..t die IIiInVilt nfet te prlten,
ik heb er genoeg leugens, vol-
doende vllse excuses .,.ten Iin-
horen. Toen ik er buitenstapte,
bevond ik .. op oorlogsrd.
Diezelfde lvond belde 1 de
drukkerij op 011 .. eens persoon-
lijk hun verhaal te kOlDenver-
tellen. Even later stond hij
ri llten,wedMIII Jan noe.en...,.... ................ -
kursusdienst werkt o.a. ook ..t
die drukkerij. Malr wat kreeg
ik nllte horen: Jin had net een

In VETO nr.3 kon je reeds lezen
dat de eerstejaar.studenten in
llndbouw, Icbeikunde en geologie
Iin den 11jye ondervonden hoe
duur studeren ..1 is. In die
eerste kandidaturen wordt het
vlk wiskunde ~lijk geleen-
sChappel1jk gedoceerd door prof.
Verstrlelen. Het eerste deel
vin Zijn Y1erdel1ge kursus ..rd
verkocht lan 550 fr. en de helft
dalrvan gaat naar zijn eigen uk.
Kllcht h1e~rent werd neerge-
legd bij de Vice-rector, doch
ook deze kreeg een leugenachtige
verklaring van prof. Verstrlelen
te horen.
In een laatste poging 011 deze
zllk op een schappelijke IUnier
op te lossen, trok ik zelf nllr
de dure professor, in rui..re
kringen welbekend voor zijn lage
sllgingspercentages en zijn, op
zijn zachtst gezegd, -eigenaar-
dige· idelen over studenten en
studeren.
Op de klllpuSexacte wetenschippen
blok 8, tweede verdieping, begroet
te ik prof. Verstraelen. De 2
aanwezige studenten werden ge-
vrllgd zijn bureel te verllten,
het onderhoud zou Inderha 1f uur
duren. Onderhoud 11 niet direkt
het juiste woord, "n beleefd
doYeIII nsgesprek , verstoppertje
spelen, dat l1jkt .. beter.
Nog voor ik een woord kon uiten
verklaarde hij dit de studenten
niet .aeten speculeren over de
winst die ..n professor "I kt ..t
de verkoop van zijn kursus, zollng
ze niets zwrt op wtt kunnen be-
wijzen. M'n repl1ek WIS dat we
op het pres1di111 van de Landbo..-
kring ...nclen,dat we geen zwrt-
.1_~ bewijs nodig hldden 0. een
onrecht lan te klagen dat duide-
lijk nUr voor bM door de f.t-
~ 'M,l l'<iTu"'I~~,

ment ~t gebruiken, hoe
zwaarder de kosten ervln we-
gen -.O. die reden zit b1j-
voorbee.1d 'insuline' (dat
levenslang gebruikt .aet wor-
den door dilbetici) in klte-
gorie A.

C.~ritSVerhouding tussen de
p uk feprfjs en de konsUip-
tieprijs.

HalSt het feit dat op deze ..-
nier een stuk sociale zeker-
heid verloren gilt wijzen de
'verontruste .edici Leuven' er
ook op dat:
het opnieuw de ..inder begoeden
Zijn die hierdoor het meest
getroffen worden. Voor de be-
jalrden en invlliden is dit
dubbel erg. I...rs, nalst het
teit vin een laag inko.n ko.t
oog dat nl. deze _nsen beroep
.aeten doen op geneeskundige
verzorging. Zo is het gebruik
van bloedvItverwijdende medi-
cijnen (kltègorie C)
extrl hoog bij bejaarden.
Verder worden s~ige fll"'llll-
ceütische specilliteiten uit
kategorie C en 0 frekwent ge-
konsumeerd en het nut ervln
is wel degelijk aantoonbair
(1enk ..ar Iin orlle kontrl-
..eptiva) •
Daarbij kOlltdan nog dat de
soort ..ct1kMenten die de pa-
ti'nt gebruikt <en de prijs
die hij hiervoor betallt)
afhangt vin de willekeur vin

behandelende geneesheer.
Het is ook _rkWIlrd1g dit
niets ondernOllen wordt tegen
de verspilling en wildgroei
vin de fa~ceutische indus-
trie. Zo gaat er bv• .eer
geld verloren in rekllme dan
er gespendeerd wordt in
wetenschappelijk onderzoek.
In het kader vin een meer
humane gezondheidszorg is
het dan ook de idee VII!: ·'e
groepspriktijken -Genees-
kund~ vuor het volk" (Kobolten,
Genk) om grltis ledikatie te
verstrekken aln hulpbehoeven-
den.
In samenwerking hiermee doen
de ·verontruste ..dici leuven-
een Ilgemene oproep tot inzame-
ling van medikamenten.

In het kader vin alge.ene be-
sparingen heeft de regering
onlangs een reeks ..atregelen
getroffen ter SInering vin de
gezondheidssector. Het herstel
Vin de finlnci.le toestand van
de ziekteverzekering wordt be-
werkstelligd door verhoging
van de bijdragen vin de soctaal
verzekerden:
-de bijdrlge van de sector uit-
keringen vin Z.I.V. wordt voor
de actieven verhoogd.
-èen inhouding wordt ingevoerd
op s~ige pensioenen 011 de
kas vin het RIZIV te spijzen:
2,18% op voorwaarde dat NlnëJ-
elijks het pensioen niet gro-
ter is din 21 615 fr; ..t
4 002 fr verhoging per per-
soon ten laste.
-er gebeurt een wijziging vin
de IlOIIIenclatuurvan de fll"llll-
ceutische produkten, zodat
de tussenka.st vlr.wege de 50-
cilll verzekerden groter
wordt. Ze worden onderver-
deeld in 4 kltegortln:
+ Kat.A: produkten tege~ '-

pilepsie, tuberkulose,
diabetes, kanker worden
voor lOOS terugbetaald;

+ Kat.8: voor deze genees-
.iddelen betallt een
WIGW'er 151; .. kst..ll
200 fr, en Inderen 251,
..ksi..11 3OOfr. Hiertoe
behoren Ol bepaalde anti-
biot1ka, hornonen

+ Xat.C: Hiervan wordt SOS,
_r1lJ8I-_k't .. l~SOOfr~
voor Inderen _kl. SOOfr,
door de patilnt zelf be-
-aald , In deze kllsse zit-
ten oa; vitamines, medi-
cijnen tegen bloedcirku-
latiestoornissen, Iderspat
en diarree

+ Klt.D: Deze geneesmiddelen
zijn volledig voor reke-
ning van de pati@nt; oa
slaapmiddelen, pijnstil-
lers, kalmeringsmiddelen,
spijsverteringsbevorde-
rende middelen, orale kon-
traceptivi.

r ij deze klasserinfj worden 5
KritpriA oebruikt:

i,Het nut vin een bepalld me-
dikament. Het is evident dat
bepaalde llledikamentenslechts
een klein therapeutische nut
hebben. De terugbeta 1ing op

- deze .iddelen is dan ook
klein ,

2.~la~ (prijs, onschldelijk-
~fficilntie) van een
bepaald mediklment in verge-
lijking met andere voor de-
zelfde indikatie.

3.Het sociaal belln~ van een
produkt. Hferin z t O.I. de
..te.en reden van konsumptie.

4.0. duur van de behlndeling.
HOe langer men een medikl-

Het betreft :
l.Staaltjes en gratis monsters
van specilliteiten.
2.0nvolledig gebruikte medika-
menten (bv. na onderbroken
therapie) \~arvan de verval-
datum nog niet bereikt werd.
Deze kunnen afgegeven worden
op de verzamelplaats van de
"verontruste medici-
Donkerstraat 68 (zijstraat
van de Ridderstraat)
3000 Leuven

Met de boor in het KUL-embleem.
Oefenina voor de examens.

VTK-24u. Bij nacht en ontij. 3000
deelnemers en nog meer toeschouwers

eme ure{\ ~n leen
fluks op naar de eerste
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HET G'ROTE DE SOMER
3NOVEMBER :10u~11u45
Rektoraat, in het ruime kantoor van Dhr. De Somer
zonder sigaren,. koffie of iets sterkers. Tweede
verdieping, met uitzicht op een stuk Leuven a1-
'door een hoog glasraam.

Y: De per ..... n lIIf rektor-
sChap (12 ,,_, is bijlange na
niet o~ ge.eest. In fe1-
te lleeft u achte .... nvolgens de
laatste o~ltkken (voorlopig
toch) van e.,.nsie ~ge.aakt.
het failliet .. n de huidige de-
.okratiseriftlSpolitiek. de tra-
ger wrdende groei tot het .0-
_nt van s"gnatie en teruggang
Etn van die .a.nten van expan-
sie is de decentralisatie van
de universiteiten geweest:
Kortrijk. Ufsal. Oiepenbeek.UIA
Achteraf .bekeken eigenlijk een
extravagant dure vergissing. of
niet?

OS: In zover het de positief-
~tenschappelijke richtingen
betreft is .de spreiding een
fout geweest. Deze richtingen
waren niet overbevolkt. en
zoals u weet vergen ze grote
investeringen. Denken we .. ar
natuurkunde. scheikunde. bio-
logie. Dat was een onlogiSChe
verspilling van krechten.
In de Geneeskunde ziet .n dat
trouwens dutdelijk. De ·Bo-t-
tleneek- zit niet in de kan-
didaturen. _Ir in de cIoktora-
ten; er is daar een gebrek aan
uttrusttng a. all_ studenten
,,"'t te beglletden._"'1.'" .... ~t de.::=:.=;
Y: De schaal Winde spreiding
is niet be'nvloed door onze
politt_ke verzutltng? Het fett
dat we vin Illes WIe (Of .... )
stuks .. ten heIIbeft '-ft de
uttgl"" ntet betnvlO1d?

DS: ....... dat denk ik nt_t.
Wat ~ wl zien is dat er aan
50.tge universiteiten. de UIA
of het RUCA bv•• blfjk .ordt
gage"" Yin een verkeerd be- .
grepen plurelis.. De r....
van beheer wrden er volgtfts
politieke doseringen sa.tnge-
st~ld. ~s5chien fs pluralis-
- ideologisChe bash te ver-
antworden •• ar niet op die
.nfer. Het. 11gt voor de hand
dat het gevlar bestaat dat _n
daar. bijde benoe-ingen van
professoren en ander perso ... 1 •
gaat werken _t quota die .,.-
ten bereikt wrden. v,labele
kandfdaten of niet. Zoveel
professoren van strekking X.
zoveel van strekking Y. Een
weinig verstandfge .nier vin
werken. o.iat de bMl1teft er-
door in het gedrang kOllt. Pro-
fessoren .oeten wrdên aange-
no.en op basis van hun wten-
schappeltjke en pedagGilfsche
verdfensten zoals ook beheers-
.. ndaten .oeten wrden toege-
kend aln .nsen dfe hun be-
k....... fd bewzen heIIbeft. Ie-
sparingen zijn .ogelfjk •• Ir
dat ve... fst het afschlffen vin
hele departe.nten in de posf-
U_ .. wetenschappen. en.dat
zt. ik nt.t gebeuren.

loosheid. De huidfge unt .. rsf-
teft ft .... wl gehad. zou
j .

ren '70 ws de openba ... opilli.
gunstfg gezind ten owwstalll
Yin de ""fwwsftett. Va~
de politfcf zit .r .. n .l .... t
vin destllust. in: ni.t weten
.. t ze _t de univeniteft .,.-
ten .. nvangen. Menverwijt de
unfversfteit dat ze zfch nf.t
voldoende .. atschappelfjk .n-
gageert. Tegelfjk _g j. stel-
ten dat dergelfjk engigelllent
de .ogeltjkhefd beperkt a. een
vrijbl1jvend denkcentNi te
zfjn en te blfjven. Tenslotte
is de universiteit het enige
vrfje denkcentNi dit w heb-
ben. Ook -en dat wrdt .is-
schien uit het oog verloren-
geniet de unfversiteft een on-
gunstige roep doordat ze te
weinig aandacht besteedt Iin
de pedagogfsche aspekten van
haar onderwijS. Vfjfenvijftig
procent van de studenten .is-
lukt. terecht of onterecht. en
gaat gepaard .. t heel wat des-
illusies. Zoiets blijft bij de
bevolkfng (en dus in _ .. at-
schlppfj) naleven. Tenslotte.
zelfs indien de universiteit
financieel geen eHui ... in-
stelling zou zijn. zou ze nog
bloot staan aan het verwijt e-
litafr te zijn: ze is elitair
in die zin dat ze zich kan a'-
zetten tegen wat aUerlef be-
langengroepen beweren; ze
heeft de vrijheid te zeggen
..t ze wil.
Y: !ntulsen sChfjnt het toch
zo te z1~ dat liet NUHO "n
stijgend untal stu .....
aantrekt. ten nadal. _n de
universf tei ten. Kalt dit door-
dat de toekOllS~l fjkheden
op de Irbefd_l'kt 0......... ge-
lijk zUn?

teiten veel geld gekost. De
·Hu..n capital theory-. geba-
seerd op de naieve ge11jkstel-
11ng vin "'r uni .. rsf"iten.
...rBNP·. bleek een ftktie. Er
wrdt IIOgIl eens YelWDn naar
de huidige aka*-1sche wrk-

heeft enerzijds het voordeel
.Ir anderzijds ook het ... deel
een vrfJ ...... nd cent". Yin
wtenschip te zij.. ....r trt-
tisc .... houding stoort de po11-
tfct &In de YIIkMnden. De Wlk-
bonden vinden clat de unh.rsi-

getRnt. De universiteft .aat
haar leden toelaten verschtl-
1..... ~rdelen te 10,.,.
l.ren op basis Yin de ·feiten·.
Marzijcls is de •• ti-uni .. rsi-
tai ... ....talttett een vrfj ....
cent verschtjnse 1. VOOr de jl-.

OS: De Ica_ op dl a.. tdl-
_rkt zfjn nfet voor beide
gel1jk. Uft de studie _n de
NaUonal. Raid voor We..
schaps8el.td ~.... ) .. n 1976
~ltjtt dit er __intg untverst-

KOrJlMENTAAR
Met de groeiende ltudenten-
.... tallen zfjn een .... tal
uni .. rs i tai... pedagogfsdle
probl_ gee..... rd di. ni.t
voor de poes Zijn. Thorsten
Hush. een bekeftd z.ecIs on-
derwijlkundtge. lP .... t Vin
zeke... ·gll ijkheids-oll .....
nigburtwdell· zoals bYe ge-
11jkheid vs. ek__ sdle ef-
ficilntie of gelijkheid vs.
uitlUltendhefd.
'Rector De So.r verwijst ge-
regeld. ook fn het bovetI-
staande fnterview. DUr zul-
ke dil .... ·s. In Zijn openings-
speed! '80-'81 bepleitte IItj
(wlfswaar vanuft financil-
Ie ovel'Wgfngen) de ontkoppe-
11ng (binnen de universiteft)
Vin researchf_tie ... onder-
wijsf_tie.
In het huidige statuut YIII
het Ak.-tsch PersoMel
(A.P.) zfjn research ... onder-
wijs hecht ver1Nlnden, fn
zoverre z.lfs dat een hoogle-
rlar per definitie een 6 uren
per week voor dl kliS .,.t
ltaln. tenzij hij prestaties
levert dte daar uitdrultkelfjk
... 'gelfjtgesteld zijn en
waarvoor hij van ztjn
l.sopdracht is vrijgesteld.
De CGIIII»inatieVin research
en onderwijs in lIn syste.
is "n bron v.. voortdII .....
ipanning bij het ondIrwtjzend
persoMel .... in zij .. gavol-
gift, voor dl studenten.
..... 1 de profeslONll des0n-
danks .... l ........sutiM
houden - i •• 1u discussi.
hoor Je dat de "'JZ1g1~ .
daarvu ni.t vu ftIMgt.
.. r •• • ti l· - ise.t ION 1IIrf __
.. aat dl '-'iJ.i ......''''_- .._.U. 111ft 81..-
-_" ~•• sl..... te.t _ ••
.... ".....jt •.•

SELEKTEREN OF NIET?
Sovjet UIIie doen het grootste I
dee1 Vin ..... nlHlrch in spe-
ctlle centra voor wtenscMp-
pelfjk onderzoek. (HUIIn. p.
420) Het alternatief bestaat
en De So.r is dan ook nfet
.. enige dfe voor een ontkop-
pelfng Vin reselrch (annex
opleidfng vin .. tenschIp-
pers) en onderwijs pleit.

TWEESPRONG
In s~ge opzichten heeft
zo'n scheiding voordelen.
Professoren llten zich op de
"nte pluts k_rken door
hun orilntatie nalr hun dis-
cipH .. toe, en zij zien de
... levlntie Vin hun kennis
doorgaIns eerder fn het l1cht
vin hun wtenschap dan Vin
de vult concreet beroepsge-
rfchtebel .... telling Vin hun
stuclenten. (lIusIn. p. 409)
De resulterende spanning tus-
sen de professorale bedoe H ft-
gtft en due Vin de stuclenten
utt ztch tn het bekende ongt-
noegIft over -ong.ottveerde
ltudenten· ... -encyclopedische
cursus .... •• Professionale on-
derwi jll ut, speei 111 daarvoor
gltraind en u ..... rven. zou-
_ ........ Hjk_roog
....... voor de dtdaltttscM
blgt.t_tt. lil _r .....'.... dl lt._'Itlll-
U.... (t. "-ti.... ltu-
dIat).
DI -..at.tdll! 14 ...........~ .

., ·PIIII .. wijl" ,....

REKTOR-KANDIDAAT?
Gedurende de eerste tien d.at..t _relen VOOrgedragn
dagen van mei 1981 worden door ten Itfnste dertig sta.gerechtigde personen, WIlrvan
geheime verkiezingen ge- er ten .Inste vijftien behoren
h d it te k tot de Faculteiten ...........
OU en 0lIl u ma en tenschappen ... ten Itfnste vijf-
wie vanaf 1 augustus 1981 ti.n tot de Faculteiten Post-
onze universitaire ge-. ti.veWitenscMppen.
lleenschap als rektor V.to : Onder het IIOtto ·5.
1 te rdi voor Pi.t en anders niet·za ver genwoo gen. bracht u "'rs .1 .... .ot

Het 1ag voor de hand clllllplgftlbett. op de .. rste AkI-
rektor De SoIIer te vra- dlltflche RucI.
gen of hij zich noguals De s..tr : Ot. sl.- was ....
kandidaat zou stellen t-..l di. "t.r btj de ......

• terudsVlf'tttut .
Ik hoop~ i .
klet i. Meft .
&a ...ti _t ,••••.,_ ._
....1 __ ttltt
IR .. ,... ztjw.

fesSO'_ .......... ,....,. __
tensdNlppeUjt ntveau zullen
wten til ........... en ons con-
c.ntNrand .. liet lot van de
student. kunnen _ stellen dat
research _ het untNItken en
opl.iden Vin de brtlj .. tste
studenten vraagt dus quast
per definitte selectt.
va. de 'witte reven' uit de
groep veretst. Alzo ontstaat
een parall.l onderwfjlsys ....
voor superbegl.fden dat, ge-
zien de beperkte IIfddelen,
geld z.l wegzuigen utt het
"insun.- onderwijs.
De ........ ten •• b.t. de .,.i-
Ujke situatie waartn de pro-
fessoren zich bevinden zijn
deugde1ijk genoeg. Dat ....
opsplitsing Vin de curricula
in Me ·su.-· - tin voor
de goede en Hn voor de slech-
te - ~t zou k........
w.t in essentie .... probl ...
v.n IIOtivati. is. blijft voor
ons een vraag. De effectivi-
teit van selectie .. vs. niet-
selectt." opleidingssll~
bUjft twistpunt. Selec-
tieve sys ".len (uiter-
urd) hoge glltfddelc)en voor
de total. groep partictperen-
de studenten tIIgInIMr nt.t-
selectieve sysu... ..... r WIt-...r ....dl prestati.1 YU
percentilll Y. leefttJ*.........
,..._t .1ber 1t~
sclttjat er - tII i. Mt
..... ir .....".js - __
lt,tb _ ,.,....U til _ta.
.......... It"'11_ .• JIooJlrt ... t. at

lenieve sys..... (V.S.)
SCQI'Ift ..... INlog a1s de
top 5 I in Frenirfjk, Duits-
land of Engeland (selec-
tieve IYSu-n). (Husin.
p.415-411). Onderzoek IIIIr
hetzelfde '-ti op uni-
versitair niveau geeft 11s-
nog geen ........ idige resul-
taten. (W.E.Troutt. 1979)
Ook de gevolgen Vin het ont-
staan van superopleidingtn
(3'cyclus) op de .rbe1ds-
.. rkt IIOeten worden overwogen.

KANSEN
8oucIon (geeit. door De Moor
enStoutha.,t)toOfttcloor
Itfddel v.n een s1.,lat1 ...... 1
.... dat bij sterk. c0ncur-
rentie op de Irbei ... rtt
de hoger geblU fi CHI"dI pel"-
sonan .... n _t Itfnder oplei-
ding wegdrtnglft utt functt ..
di. zij traditioneel vervul-
·den. De vol .... ovelWlfng
il dus .llicht ook op liet
tertiair onderwfjl ven toe-
~lSing : .
Groepertng nalr .1....... of
vakspecifi. beglafdheid,
individuaUserfng Vin het on-
derwijsl .. rproces en speci.le

vervolg p.13

•
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uiren .. rkloos zijn (.inder
dln NIII)-afgestudeerden) en
dit de .. rkgevers geneigd zijn
ca. universiuiren te verkiezen
boven wrk_rs _t een lage-
re opleiding. zelfs in ·jObs
.. anoor strikt ~ geen
unhersiuir niveau vereist
is. Dat is het probl ... van
de kwaltutieve ondertewrk-
stelling van universiuiren.

V: Vandaar de tendens die zich
in het fUC) allang .nifes-
teert ca. .. n universiuir su-
tuut aan te vragen? (ardhitec-
tenscho 1en. veru Iers)

OS: De integratie van het ho-
ger technisch onderwijs in het
111) is al een oude droc..
Eigenlijk is het sociaal niet
verantNoOrd de jeugd op te
splitsen in verschillende
strolen. die verder niet .eer
_t _kaar in konukt u.n.
De integratie is nooit doorge-
gaan o.dat het lUI) vreesde
in dit geva) door de uni vers i -
teiten ~ineerd te zullen
.,rden. Men !lOet ook het feit
erkennen dat het "111) en de
universiteit twe k.. HuUef
verschillende instellingen
Zijn. De universiteit is een
'sa.enlevtng' van _ utt
verschillende .. tenschlppt-
lijke disciplines. Het is een
kritisch .ilieu r aktief
aan ...... rch en .. tenschIp
wrdt gedaan. Bij het lUI) is
dit niet het geval.

V: Maar verluidt fs er de laat-
ste tien jaar "n eno~ voor-
uitging geboekt i.v .•. didak-
tiek op universitair niveau.
............. '..",.t ge'"r- .,rden dat er nog veel te doen

. ft,!,;- r~n groot deel van de
tudenten vitten hun studies

zichzelf verplfcht dIarvan de
oorzaken op te sporen? Is de
.tni.l htische houding geen
gevolg van het eno~ verschtl
in sutus en _cht dit de pro-
fessoren van de stuOenten on-
derscheid ? Wordt de universi-
teit niet teveel gepresenteerd
als .. n -gegeven- dit door
haar studenten ·aanvaard·
IIOet .,rden ?

OS: U doelt __arschijnlijk op
alternatieve strukturen .. arin
de studenten ..ar keuzevrij-
heid .,rdt gelaten ... r gele-
genheid tot persoonlijk .. rk.
etc ... Die alternatieven be-
staan. ...r ze hebben .. n aan-
uI nadelen. Door de studenten
zelf ... r hun wg te laten zoe-
ken. verhoogt .. n .. Ilicht hun
engage-.nt; anderzijds verlengt
dit de studiedwr. -en dus ook
de studi.kosten. Yale en ta.-
bridge bv. hebben een -tutor- .
sysu.- .. t r individuele
begeleiding ar daar .,rdt
vooraf geselekteerd. 'In ons
sySteell doen .. blei dingin te-
geHjk : .. leiden een .. ten-
schIppel ijke elite op en .. ge-
ven .. n brede vor.i ng aan de
.. ssa van de studenten. In
E!Eland en de Vereni,.. Staten
&i n deze twee doel sten Ingan
du delfjk gescheiden. De lIOei-
ltjke pedagogische situaUe
.... rin .. ons bevinden -kur-
susten geven die te lIOeilijk
zijn voor de z.ltkere .. r te
gaakkel ijk voor de sterkere
studenten- kc.t ginder niet
voor. Een duidelijk en operati-
OfIHl alternatief voor w be-
ZNlren ZOII dus zijn : het doce-
ren van dezelfde discipline op
twe niveau·s. In het .. rste
niveau zou Mendoor vrij~lli-
ge keuze die vakken kunnen vol-
gen ,die· lefden naar een' diDloma

door ondoordachte ~jzigingen
in progr_' s en pedagogische
.. rkvor.en. Vandaar dit zij
_n doorwegende s* IIOeten
hebben in de ondellWfjsto.i-
sies en in de behlersorgantn.
V: Nochtans Zijn er voorbeel-
den aan te halen van situati.s
__arin juist dat overwfcht van
de professoren konstruktieve
veranderingen in de wg staat.
De aggregatie aan onze ""her-
siteit is .. n standaardvoor-
bHld. Het overwicht van de
professoren .akt het 0..... -
Hujk
l1jk a- belangen aan bod te
laten ko-.n die strijdig zijn
_t de professorale belangen.
De 0nlO9l1ijkheid 0. .is-
groeffngen fundulenteel aan te
pakk.n is dlar .. n gevolg van.
De studenten .,rden zo ook
niet gesU..,lHrd a- een .i-
gen bijdrage tot de opbow van
hun studies te leveren. De
kans is groot dat het all ... 1 .
resulteert in wt vrijbl1jvend
gepraat.
OS: Niet noodukel1jk. Ik denk
dat de onderw1jsk~isies be-
grip opbrengen voor zinnige
voorstellen. Een ander pro-
bI.. is uo..ns het gewldi-
ge ·verloop· binnen de stu-
dentenpopulati •• Vandaagwil-
len de studenten zus. mrgen
zo. De professoren zijn een
'-ktor van kontinu'teit. Ten-
slnte. ~e !lrtege~rdigen
julli.? Jullie vertegenwoordi-
gen niet de grote .ssa van de
studenten. Dan .,rdt het lIOei-
lfjk 0. als e rdfge ge-
sprekspartners te onde,....nde""

V: Dezelfde vraag zou ook kun-
nen gesteld .,rden aan de ver-
tegerMOrdigers van de profes-
soren. De belangstelling van
de professoren" voor beleids-
.. rk is ..... r klein. Slechts
een frakti. houdt zich hier..
bezig
OS: Deer ben Ut het uiteraard
niet .. t u eens.
V: 011 verdeI" te gaan op het
~ van de beleidsstruktu-
ren. U heeft het ontstaan van
de huidige strukturen ...... -
.. kt en bij de vorige rektor-
verkiezingen vond u ze niet
efficient genoeg. U pleitte
voor .. n grotere decentral1sa-
tie. u .ou zelfs beslissings-
recht toekennen aan de pera-
nente onderwijsk~ssies.
Daar is .. fnig van terecht ge-
u.n.
OS: Wel. ik denk toch niet dat
er een verdere centralisatie
heeft pliltsgevonden. De cen-
trale diensten __rden niet uit-
gebreid ... t uitzondering van
de dienst Universitair Onder-
~js. Er is de wil a- de t
technische diensten verder af
te bowen. en dat is al in be-
perkte .te gebeurd. Uwet
dat .. sinds de ovem&-. van
het- UCL-personeel _t een o-
verschot IIn ATPzitten. als u
het zo wl1 I'IOIIIIn.en 0. soci-
ale redenen kan dit .ar ge-
leidelijk afvloeien. Voorts
denk ik dat er .. n eYeflW1cht
bestaat tussen de .. dit IIn de
basis en de ze aan de top. Er
is .. n redel ijk evenwicht tus-
sen de autonc.1e van de fakul-
teiten. depa~nten.etc •.•
en de zeggingschap van de cen-
trale bestuurslicha .. n. Er
.ordt steeds naar een konsen-
sus gestreefd, beslissingen
.orden zelden opgelegd. Ik
.. n dat .. het op dat vlak
niet slecht gedNn hebIIen.
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V: Wit .isschien nog het .... t
uI bijbl1jven van de afgelo-
pen tien jaar is dat ze het
begin hebben ingeluid van de .
afbraak .van de ..,kratisering
van het onderwijs. De invoe-
ring van de inschrijvingsgel-
den schijnt daar een .ijlpaal
...... st te zijn. De ASRvoor-
ziet een evolutie naar beta-
lend onderwijs. Hoe staat u
daar tegenoven?
OS: De huidige regeltng .. t de
drie kategorilln inscrijvings-
gelden is .. n nodeloze bureau-
krati •• die ons bovendien een
hoop overlast heeft berokkend.
want hadden .. hier het Engel-
se syste.l gehad van studie-
beuran. ni_nd had .an de
verhoging .an de inscrijvings-
gelden aanstoot geftDllen. le-
derftn h.. ft geltjlte ~ten
op studie. Deze rechten II09In
niet afhankelijk zijn van het
in~ van de GlIders. Vandaar
dat de universiteit. als
plaats __ar het recht op stu-
die .ordt gerealts .. rd. niets
_t het i nko-.n van de ollders
te .. ken heeft. In plaats van
het 3-kategotieln stelsel in
te voeren, had _n meten uit-
gaan van het principe : ieder-
een betaalt evenveel inschrij-
vingsgeld •• ar ~e (thuis)
een onvoldoende inko-.n heeft.
krijgt dat bedrag integraal
terugbeuaId ... t de vergoe-
ding voor andere studiekosten
er bovenop. Zoiets ts eenvou-
dig en zoude universiteiten
verlossen van .. n hoop lOIi-
lijkheden en nutteloze a~ini-
stratie. Op die .. nier ont-
staat e,. binnen het onderwijs
ook een into.nsherverdelend
effekt.
V: Dank u

.. t .orden afgewrkt. En daar-

.... tst de unfversiteit Hn
van haar belangrijke doelstel-
11ngen: ·vor.1ng·. de integra-
U. van verworven kennis fn
het dagdagel1jkse leven. een
diepere .tijk op de dingen.

OS: J .... r. studenten hebben
vaak .inder interesse voor
hun vak dan .. l voor het diplo-
... Iedereen kan daar voorbeel-
den van aanhalen. Keuzevakken
bv. .,rden noga1 .. ns o.i lle
van hun ge.akkelijkheid geko-
zen. _iNter uit belangstelling.

V: Is de universiteit niet aan

Het hogere ni veau zou toegang
geven tot de opleidingen no-
dig voor wetenscnappelijk on-
derzoek en tot beroepen die
een hogere specia11satfegraad
vergen. Dat zou de .agel1jk-
heid bieden het onderwijs
... r af te su-tn op de ca-
paciteiten van de individuele
stUdent. Nu. wet de ve,.schil-
len in .. cht tussen de profes-
soren en de studenten betreft.
die zijn vanzel fsprekend. De
prof.ssoren hebben de verent-
tIOOrdelijkheid voor de oplei-
dingen, zij .alten erop toe-
zi.n dat nf.t .. n glnse gene-
ratie .,rdt gehypothekeerd

SELEKTEREN
vervolg van p.12
prog"_' s voor • -.est
begufden zullen _rden ge-
",aagel en gebruikt _ zfch
reeds bh .. n het voortgezet
ondervtjs te kunnen _11fi-ce,.... voor de konlturrenti e
op de arbeiu.rtt. tenzij
.r een sterke verandering k_
in de waardering voor hogere.
beter betaalde beroepen en
funkti.s.· (De Moor. p.38)

Bruno Leijnse

Bronnen :
tIISEII. Torsten. ·Probl_ of
Seéuring aqual access ••• ••
In : Ht,=r Edueation. 5
(1976). ,..tl.
TIIOUTT. W.E. ·ReliOMl kcre-
ditation (yaluatfve Criteria
and Qualtey Assurance·. In :
_mal of Hiahtr EduCation.I",. VOl. SU. nr.z.
DE MOOR. R.A. en STOUTHARD.
Ph. C • ·De Contourtnnota en
het sociaal ... tenschappeltjk
onderzoelt.· In : SOeial. We-
teftsch!pp!n. 19°jg. (19'6'.
nr.l.

Vi" ~ ~~~,Ij~
.lItts It~,.u.-;"

~

DE SMR. Pierre. Rektor KA-
tholfeke Universiteit Leuven.
cNiel. 22.12.1917. Opleiding :
Doctor in • Geneeskundei
Baccalaureus in de Tho.ts-
tische Wijsbegeerte, Bijzonder
Dipla-a ~gilne.
Loopbaan : 1957 begin akade-
.tsche loopbaan na een gevul-
de .. tenschappeltjke earrilrei
1961 gewoon hoogleraar IClJLi
1962 wetenschappelijk raadge-
ver bij de rektor; 1966 pro-
rektor VIIIde llederlandstalfge
afdelfng van. !CIA.; 1967 rek-
tor van de Nederlandstalfr
af. lf ng van • !CIA.; vana
1972 rektor van de 1Cll.; houder
van diverse eredoctoraten.
laureaat van versch111ende
aeade.tes •••• Lid van vele ....
tenschappelijke en andere ver-
enigingen aan vele universi-
teiten. Prfyf : B",sselsestw.
9. 3000 Leuven.
Uit: WIEIS Wit IN VLAAIIDEII.
1980. Rik Decan. Cegos Metro-
test. l°uitg. Deze WIEIS WIE
.. rel '-.steleS ., bUts
van door de persoon zelf ver.-
strekte .... vens. Over De 50-
.rs beheers.ndaten .. relen
dus geen gegevens verStrat.

GRAINDO'RGE
A_LIE

I'N LEUVEN
Verslag van een lezing in de Valk op 5 november
door M. Graindorge m.m.v. l. Van Outrive.

ruq

Prof. L. VanOutrive hield
eerst een inleiding .. arin hij
.. n voorstellfng gaf van Grain-
dorge en zij n proces. Grai ndor-
ge is in de ware zin van het
woord ee"",11nks .an. di. felle
krittek helft op het Belgisçhe
gevangen1swzen. het Belgtsche
v....... ltnoenbel.id. de behan-
.ling/off{cille houding t.O.V.
. polttieke~isdadigers die het
recht opeisten er .. n andere
_ning op na te houden. die
zich diensUg .. akt in de ver-
dediging van Vlak hopeloz. ge-
vallen. die. nadeltge situa-
tie van de verdediging in
rechtsbedeltng aanklaagt.
korta-. een kritische figwr
in het sys~ van de strafbe-
deling 1n ons landje.
Het proces Graindorge is het
proces van de strafrechtsbede-
ling geweest. Er kw... n vragen
los over. rol van. poltti-
cus. van het vooronderzoek. van
da vel1igheid van de staat iv.
internationale contacten. (het
Duitse DosSier). van de pers.
van het parket. van. openblre
aanklager. van. onderzoeks -
• rechter. van. voorlopige (1)
hechtenis, van de verdediging.
en over de rol vin de baltll!
binnen dit hele sys~.
Gralndorge begon .. t ons ""en
aan het wettelijk statuut van
de advocaat te herinneren. dat
vastgelegd is bij keizerlijk
decreet van 1810. en nu nog
steeds van kracht ts. Hierin
benad"*t .... de belangeloze
wf 1. de voorl iefde voor •
verdrukten •• n de rechtscha-
penheid van de advocaat.
V.rvolgens klaagde hij de

wf lleburtge e,..fonen van de
advocaten aln. die Juist niet
getuigen van belangeloosheid .
Als advocaat .aet .. n een keu-
ze IllUIl9 ofWl stelt .. n 'het
.,ld. of'wl de llinse11ju per-
soon len zt~ rechten.t "r-
cIIcU .. ",).~Wt~.~. ~

v~or de ~Jitt."de of ~ b. -
zitloze. Verder stelde hij ~O.t
dat ... cht bij de .. gist,.a-
tuur ligt. dat de klient een
object is '_'rden, dat •
rechten yan • verdeeltgi ng ... t
• voeten worden getreden (en
hienlll de vrijheid van~ tn9s-
uiU", ... de onsche m.~1
van bet pleidooi).
De behoudinpgezindheid van de
raad van de orde vertlaarde hij
door hun sociale afk_t hun
ideologi. die gekoppeld ts aan
hun .. chtspositie binnen onze
.. atschIppij aan de kant van de
heersende .. chten .
West-Duitsland loopt voorop
.. t _t zijn reacUonaire pa-
cificatie tn deze econo.ische
krists van het .onopolistische
staatskapital1s •• Dit uit zich
in het verbod a- .. n collectie-
ve verdediging te voeren, in de
controle op de briefWisselirg
tussen de advocaat en zijn
kli'nt en in de assi.tlatle van
de klilnt .. t de advocaat (cfr.
het geval Croissant).
Vervolgens hield hij. in ver-

band _t zijn proces. suande
dat hij onschuldig is. Dit il-
lustreerde hij aan de hand van
concrete feiten. Zijn proces
was een strijd tussen de deIG-
cratische krachten en het
suatsappuaat. _n test a- te
zien hoever. daocratische
reflex gaat.
In het gerecht Zijn er drie
niYHus, ten eerste de advo-
caten en de .. gis traten • ten.
tweede de gerechtelijke pc.11.,.
tie en ten derde de geyan9'''is
en • rtjks_cht. Het eersb.
ni velU is bekend, .ar de
twee andere zijn onbekend. We.
is het cIu1del1jk dat de drie
niveaus. t.halve het eerste
_ntrouwt, stean t.o ... n vrije.
onafhanke tjk. adYOC&lt. Dit
bl_ yolgeM&rli ..... utt
zUn proces. .l -~,q '.~,~.~~,: 1~ ~.6"

0aI al deze negatteve toes tan-
den en evoluties tegen te gaan_t de ba 1fe .. n tegaMicht
yo....,. tegen het gehilrarchi •
seerde parket{ dit de repressie
vertegenwoord gt; .n IIOet de
balie 'erz .. len ~ een tegen-
.~,ht te 110 .... '\ _" "'Oost liet
parket isoleren en de s~tie
p,.oberen te winnen van de zit-
tende .. gistratuur.
Alhoewe1 de rechten van •
verdediging en de vrijheids -
rec~ten nog het best gewaar -
borgd zfjn fn Belgf' in ver -I gelijking .t de ... ste Indere
larde~ van het continent is

, de.:.e ~egeMllcht toch oMisbaar.
Ma'Jr' er zijn nog vele jonge
dvocaten niet overtuigd van
hun taak ~ het lenselijk in -
d!vi~w te verdedigen en een
tegenmacht te vo~n. Wtlis~
waar is er een zekere onrust
merkbur bij de jongere gene-
ratie die gepaard gaat Met een
afKeer van. grote politieke
r..,rt1jen. en .. n bepaalde
angst voo,. de toeko.st (werk-
loosheid •..• ). Maar alles s... n
IS het b4!Wustzijn van de ernst
~an de situatie nog niet ver
doorgedrongen.
Ook zfjn deze vrijheidsrech-
ten vrij broos door bvb. de
.1trofiches 8 van de rijkswaCht.
I legeroefeningen 0. oproer neer
te sl~an •.•.
Graindorge besloot zijn voor-
d,.acht _t het beantwoorden
van vragen (waarvan de infor-
..tie reeds in het bovenstaan-
de verwrkt is) (behalve en -
kele ... r concrete voorstell.n
0lIl die tegeMicht te YOrWIn)
in sa.. nwerking .. t Van Outrh ••
Gezien de 1nteresstnte .. teri.
en het hele volk (- 300 .. n)
(ll.v.d.r. ISO volgens de rijks-
wacht die erop afllw... _s deze
avolld een succes voor VIIG
sociaal.

• ,.nraad &Mrts. sociaal afge-
n rdigde Yin ..,t VIIi.

,_,M _tt, • ..,1 ._Z Wh-tMaftoi



'4

TOTAALWEIGERING

Op 16 ottoller k..... _rtfn
VIII lerrtbrolck voor • bIIIdI
.. 1 lijn oproepf l _
zfelt te 1.. In
,luta vall "rop te ...... ren
dook _rttn onder bij vrien-
_ •• n veranderde ztjll voor-
..... _ IIt.t dt!"Kt door •
1.0.1. OPII Irtt te .
Donderde, 6 110 wond .r
til hit I.P.C. til lrustel eet\
persconf."",tt. ,l..ta .11 •
• ntt~tlttartlttlC" tng
Ontruit. Mlt V."
• pers .. ren .r honderd-
tal I~tts."ten dt. erbtj
wilden ztjn ..... r MarttIl
terug boven .. ter ...
All.s "I voorzt.n. verwtts
.r .t • _,.ltjkhltd re-
kelling .. s ...., .. n dit •
-._- v.n • stutsvai-
lfgheid Martin zouden
will.n inrekenen voor hij
Zijn perskonf.rentf. zou
gtgIvan hebben. Loos
• 1.,... Sindsdi ... loo,t
Martin terug op vrije voeten
in Leuven rond. vogelvrtj
.. rkl •• rd .n kl•• r _ elk
_nt in. bik terecht te
to.n.
Vi. is Martin v.n ICerrebroeck 7
Wit il hij YIn ztn 7
.... ,. .igenltjk 7

Martin is .no.UI v.n Ronte.
en wont tn L.uven. Ex-kollter-
v.tori n .x-soci.l. school.
En tege rdig totul .. ip-
rIIr. Wit wil dit .1.. nltjk

tataal .. t ..... ,

._

•pfj .. bls .. rd op polftieke
.... ko.... se elt. E.n
•• tschappij ar o.,tll.
Yin df•• ehten oorlogen
.. reil" .. voerd ..... "Vllr-
1ijk oneYlllwfc~ 0' hit
gebi" v.n ..... ,...ing ...-dt
.. suggereerd .n .11 ...... rdt
..1_",., __.Ingl te IIIMOOr-
z_ op e1k "beval van hoger-
hand-. &IIhooru.... fd ts '.
oorzuk v.n .1 di. doden dt.
vt.l ... op beval~ En dil,.
doet Martill ni.t .. r _.
Hij wef.. rt .. rst .n vooral
zijn legerdflftSt ... t na 1.-
zing v.n bovensta.nde .1 te
voorzi.n .. s, .. r z.l ook
geen burgerdi t doen.
IIIlIt, bur .. rdt t ts .i,ln-
ltjk ontata.n .11 verv.ngende
legerdi .... t. Toen ill • ~I-

ANTI-MILITARISME EN ONKRUIT
ti .. r j.ren ,"tf~lttar11-
t11Ch1 I~ opgfngen heeft
het Iyste. burgerdt.nst .. -
erelerd •• 11 kllIIltutf. YlII
di •• ntt~lttartlten. di •• n-
dIrs tn hit leger .lf .. 1
.... s.l •• ttl zouden kunntn
doeII. lII_r .. "t zo stel-.
len. dan i •• i .... ltjk ....
fltllk ltuit Yin dit ovar-
tuigde ,"tt~lttari .. ~-..veegd. lurgerdienst ts ....
dienst un hit volk. zonder
twijf.l ••• r houdt .i .... ltjk
lftOOfI het syste. ill ltand.
Tro...ns. hit feit dit i_nd
.... teMbe,..re" heeft tegen
het dre .. n YIn .. peM .. rdt
vrij streng gestr.ft door de
konse~lIties di. burger-
di'Mt .t !fc!t 1!!etÖrr.'1it :
j• .,.t dubDel zo ... 1 di ... st
-kloppelI· • j ... rdt erg scha-
.1 vergoed. zodIt j. ftnan-
et .. l .fhlnblfjk .. rdt YIn
.nderen ... nneer j. j. er ni.t
kunt toe o.. rhll ... _ o.. ra 1
krui.ltjes te ga," bedel.n.
Da.rbij at dln 1101dit het
statuut voor .... tensbezwa.r-
de nog steeds ni.t verleend
0, It _ polfti.k. redenen.
J. IIIOItzwren nooit .. n Wlpen
te .. brui ken. J. kllI j. ste-
tuut dus niet krij .. n .. nneer
j. zegt : -Ik Zll nooit eer.
.. pen dr... n _ ....s... t. ver-
.arden op be.. l V." enk 11.
ho.. pt.ten. ..r ik k.n die
hoge pi.ten nt.t gannder ...
dit Ik noott .. n .. ,... tegen
"n z.l gebrufken. we.... r
de ondlrdruldltna _ te ~

j •• r .. v.ngenis .. relln lij
'o .... rdit voor legerdienst'
verklurd • Het verschijMll
v.n totu .. i .. ren is ... 1
.. r verspretd tn Frankrijk
.n Nederl.nd btjvoorbeeld.
Dee 1s door het fei t dit •
klns ... en de _,.lfjkheden
_ bur .. rdt.Mt te doen er
kleiner zijn. is de .nti -
IIfHtaristische bewging er
...1 ndikll.r. In Fran~rijk,
... r de helft v.n de .~nvragen
voor een statuut .... i .. rd ...rdIn. gaat .n kollektt.f
proberen v.n Zijn legerdt.nst
te olltlOptn. In lleclcrl.nd
leeft er op het gebied VIII to-
tulwei ..... n ook .1 ... 1 .. t.
"'-tIteel litten dlar 18
.nsen _ politi.k tota.lwei-
geren opges 1o~n.

Maar het .Uitar1_ in ollze
... tsehlppij behelst veel
..er dllI het legersyste. .
Efgelllijk kin de te,. '.ili-
tari_' verv.ngen .. rden
door 'onderdrukking'. Di. or:
d.rdrukkinl heeft pl •• ts op
ZOMet.lle vl.kken v.n ons
leven. T_ vo,..... YIn o"r-
drukkinl : ten .. "te di.
vo,.. ... rw.n j •• fstand kunt
~Mtn, dingen di. in "t oo~
\pringen : beto?!" di. opge-
pakt ""n. dl I tn strijd
.t het rec:ht op vrij ..... i"9l-
uiting. E... verhouding l.,..r-
l .. rl1ngen kin voor di. l.at-
sten .rg ollvrfj Zijn. Dit zijn
dingen dt. j. vrij nuchter kin..........

te ver'nderen ...... st.ording
is .... bel.ngrijk .1 lIt
in • Itrijd lII.r rald
voor vrij •..... en.

OnItruit is .......... ing v.n
jonge .... sen dt. tegen hed
IIfHuri_ willen ...... ren.
Mln ..... t hun neus op • 11-
tuati. drultken .n hoptn dat ze
er .nes over .. an nadenken.
Onkruit lteunt ten voll ••
.kti. v.n Martill. door •• n
Zijn dIId ruchtburhlid te
qe.. n en zo ... l .ogelijk
'"n ,roberen .. ,.. te .k.n
.r • bevrijding v.n de .ns.

Tot slot: op 11 no .... r had
er .. n ,.chte aktt. van On-
kruit plilts in L.uven. Z.
~r~ door de politi. uit .1-
.4ar gesl.gen ..... schopt.

Oft aibeurt nog til onze
.. 111sche delDkrett. : op
.... dil dit lllpensttlitand
.. vi.rd .. relt rdIn ... -
teil di voor vrede.
tegen gewld. de bik t,...-
ten •

jvoorbeeld). Een
gewetensbez... rden IftOOn
in het syste. .-dra.i.n
h duideHjk ziehtbllr in de

d.ad di. &u, Wittewrongel
stelde: na 10 •• nden bur-
gerdienst gaf hij een pers-
konferentie _ de ongeltjk-
heid tussen leger- .n bur-
.. rdfenst •• n te kl ... n.
Hij werd opgepakt .n,ze hebben
heli proapt de bik ingedra.id.
Zo ..ordt duidel ijk dit gewe-
tensbezw.rden gewon die 1
uitllken v.n het .ilitair
kOllPlex.0..,. wei.. rt Martin tota.l,
en dl ...... is hij ... rste
tota.l .. i .. rur tn Belli. _
polfU.ke redenen (. Getui-
gen van Jeho". wei.. ren _
... ligieuze redenen. lil twee

dfe hetzelfde voelen, er ook
i.ts will.n •• n doen. ....r
ondertussen ..,... wij oot 011-
.rdrukt door het "'te. op
.. n ... 1 subti.l.r .. nf.r •
0. idellen v.n onze .. tIchIp-
pij, dt. dus tn het voordeel
.. riten v.n .nkel. politici
.n/of tCOnDlenhebben zo'n in-
vloed op OM dI.. lijks 1... 11•
dit .. OM er lIi.t .. r v.n
bewust lijn. E.n groot deel
v.n onz. oPYOtdtng. bfjWMIr-
beeld. is louter .... vo,.. van
loci.ltSitie. dte kinderen
l .. rt .. te dn.ien in ....
patroon .t l.nl op voorhand
v.stgelegd is. o.dIt dezevu,.... van onderdrukking zo
.,.11tjk te ,IlIIlyseren zijn,
zijn ze volgins .tj ... ilijk
.".n ._ .... dil op de .ndera

vrugtekens. vrugteUns.
vrugtekens ...
GEEII _. GEEII VROW •
GEEII FIAIIIt VOOR HET
MILITARISME111111111

Onkruit
postbus 64
9600 Rons.

Peter V.n • V.l.
ao... reIIMtre.t 103
3000 L.uven

SR-BROCHURE
Het tekort.vln de ALM is dit jllr.t 6.683.000 BF. toe
gen.. n. 'De AL~ V.Z.w. stelt daa,. voor de ... ltijdprij-
zen .t 4.25 BF. te verhogen. Zij v.rantwoordt dit door te
zegg ... dat enerzijds de verkoopprijzen .inds 1 -"ri
197B ni.t ..er gestegen zijn en anderzijds d.t de Socia'.
Sektor een tekort heeft.
Soci.l. Ra.d is principilel tegen deze prijsverhoging en
hul' Studen_fwM,...i"_,~~ dit oot dut.ltJk....at
aan de Raad van B~r van de A'~.
0. VOOrbereid te zijn op deze ev.ntuel. prijsverhoging
h.. ft Soci.l. Raad .... brochure ~.kt wIlrin zij h.ar
.~ten naar voor brengt tegen prijsv.rhogtng. Ook
brengt zij untal .lternatiev ... na.r voor, .~.
ct.te probl op te l"Hn.
De brochure wfl .ehtergrondinfo .... ti. geven bij ~t v.rz.t
tegen een prijsv.rtloging in de ALM en ..... kU_iddel
daartoe zijn in de f.kulteften.
Deze brochure ts ook .. ar Hn deeltje van een dossfer
over de .ktuele probl ... n in de sociale sektor. Zij dient
dus ook in .. n glubale kontekst gezien ..orden.

WAAIt IS DEZEBROCHURE TE VINDEN: SOCIALERAAD
S'MEIERSSTR.5

OF VRAAG ZE AM SOCIAAL AFGEVAARDIGDE VAl JE FAICULTEITIIIII

LEZERSBRIEVEN •
zijn; .... coöperatt ..........
..ctttldrug. I•• _te dit
... in ztjn jeugd .. frustreerd
..... t ti. loeit ... til ztjn
1.,.. nur CGIIfJIftIItt. liter -
voor tn • 1IIChU ...... 111 de
.. te dit ... dIr1ltere .. eh.
dt. tn OM 1.ven. voortto.nd
,.nutt .. jeugd k_ te
bIu ~. zijn _ YI1j. In
.... pl •• ta de ........ -
k 1ng.YOOr'Üo.Iftd ,lIMIt t • 10-
ct.l. Itrultturen. Me ztjn op-
gnoed in ...... tac:Mpptj .. -
ent op prtvt-bezit. Oft privt-
beztt. Pl1Chtsdl vertuld be -
tetMlt dat dit .. "",r-indtvf-
.. 1. personen ztjn. di • .,.i-
11jk_ l_~
k_ leven. Dit betelrent
dat .. _tt_l ......,.
...... nur "t .....ll3k. Wir
... t di. Int pef'lOOlf'tot ....
ni_ .t_ t...... k_. Se-
11jkurd11 ti er de ___
Idle ",uk _ ...... 1ds-
kl'ldtt te ... ten wrtopen ........'I•.,_r. 0IIu lftlrellt.-
tildll start btJ .... lf
in te:}dlt wij er 1n 11.-
.... • 1terft1~t te bt ....
voor dele 0 kb".eM-
ni_. ,"j zt"", 't ..........._ ..
tief .1•• 1....-tef liet

,ftJk " • -'tI.UlatlCla
,t_tt ...... ~nll••

veroolg van bla. 2

I ..... l.vfng tonell dat .. nteder
di. wil kin OIItalll"... IIn di.
tIMe ~ onderd"*kt"9lpo-
len. Ons IMreilt .. is dus .. n
nt ... orde •... r n1... lIOt'WIII
zull.1I heers .... di. wij.lf
I zull.n beptlen. Elk bondgenoot-
Ichlp 1s be.,..ld door i .. "
vrij. wil. zocIIt er ·kus
is voor _en dt dit winen
ui toefenen •

Is dit utop1i7 .. 1..... n1.t.
dalr IEDERtEl·d1. wil zulk ....
"- en koIIptntt.f kM vor-
..... Eent"r bil voor ztdl-
.lf ....UI .... _lke produkteft
hij nutttl ,tndt _ te pr0duce-
ren ... _t ... ttental _en
kin htj deze pogen te vwkopen.
.. lIllgrijk Ilt.rbij 11 dit de
kosten df heeft op zijn
budget zo 1 11jk geIIou-
den worden. Ht..-voor t. hit
bel .... rijk det ... krukt. lilt
knken VIIIhutzen di. l-.staan,
di. ni.t ... r gebrutkt .ordIft •
.s.t • btnnenkort worden .f-
gebroten il .... logische lUk .
Het fett dit • lUL di. hut""
nog nt.t ",trut .. heeft t ••
Plrtstrut ti "r todI ....
Idli tte,.... -.tja .... Eeia
huts .t_ bt....-rt (til dt t
"'Yll todI PIIr j )
lilt .f'breUII t rldl

daarover ga.n bek~ren7
Ou,. ..ordt _reakt. heren
~all het KYHY I

aktu Ie problemen

• de

ïll

lal.

tor

I ';)~"lli' I1 UI' .'

- - - -_ -

:,n.,..dinl
• DIOdzIlt?!

fIDIWI.

Over kraken ei teerell "t KYHY
vol ..... fnIe:' ... wij kreUn.
.nders .,.ten .. ga.n .. riten •••
Een etta.t hel .... l uit zijn
verbind geno.tn. Itj OIISis
kr.k.n hel .... l .. integreerd
in .... colIptrati s_l. -
vfngsv1s1e. Voor t.." dt.
tegen ... rv tn' wi11.11
.. dl •• staM er slechts 2
_,.Ujkheden OptIl. Ofwel
gooielI ze • fabri.klbus op
stra.t •• n ....... het bHrijf
over. in zelfbeheer.(Sdlttteren
de voorbeelden hiervIII ztjll
Sl11k. Prestf .. , ieP enz ••• )
Pndltil llltuurltjk ... vort,
j •• r hebben wij SlUk clan ooit
gesteund door hun b....... til
L te .. rtopen. EH Inde-
re UJkhetd i, echter dt.
fabri.,bIIl in I1jft klptwl
te l.ten sttkken en lelf .....
coIper.tt.f op te retdltlft ••.
Rond di ...,ge1tjkhetd
voeren wij au r1.....
uit.

Luc V...... ,..tals •

voor LI Ceet lt••
~t.tt~ 1011_tt._~t..,.!



DE ZWARTE KOMEDIE

METSCHNUR
WORDT HETANDERS
Zaterdag 22- november, 9u 's avonds, -de "leguit" een klein theater
dat een 150-k~ppig publiek aankan. De Zwarte Komedie met "omdat
mensen belangrijk zijn'.'in première. Na "Een Belgische avond, une
soirée Belge" zijn de verwachtingen hoog gespannen. Na het stuk
kaartten we na met regisseur Bert Verhooye in de stemmige bar bo-
ven de zaal.

OMDAT MENSEN
BELANGRIJK
ZI JN
In het stuk (vooral erbuiten)
staat de figuur van Ti~ns
centraal. Je volg- he. van d.
lagere school tot 1985 (een
jaar na 1984), het jaar ~aar-
in hij als Navo-s.cretaris
ALLES ANDERS .akt, hij ge-
niet de twijfelachtige eer het
KRISTELIJKE AVONDLAND te "red-
den vin de onderging" _t één
druk op de knop, omdat IDEALEN
belangrijk zijn.
Ronduit cynisch volg je de 1.-
vensloop vin deze voo~lige
eerste .1n1ster in zijn tri-
bulaties bfnnen de CYP en de
CVP-staat. Het stuk gilt dus
niet in de eerste plaats. over
CYP en CVP - staat, ..ar eer-
der 0"" de persoon van Tinde-
lanS en over klerikalis ...
Bert V.rhooye: Theltrall zijn
de "rste bIH begrippen i_rs
'lUKt. vn .te "iet ""all ..

_ . _. ..1 vonl1ngstheater - en dat
~ It••tut dtitledoel1ng- dan !DOet

die ervan,uit-

e kM voeren, in de huidige
konstellatie de chagrijnfge ff
!lUUr van Leo Tfndelans, schitte
rend vertolkt door akteur Mu
Schnur.

HET VERHAAL
VAN ,EEN IDEAAL
VETO: In het stuk draaft alles
a. het krfsttlijk fdeaal dat
Tf~s naar voren schufft.
Bestaat het gevaar niet dit

veel _nsen zich glln toespits.
op het klerikalis .. en dat
ze anderzijdS niet zien dat het
stukvooril gaat over. macht?

eerder ten toevallig g.volg
van samenwerken van een aantal

nsen, zonder da t er .en be-
~ste politiek achter zit?
BV: Nee, dit heeft altijd heel
bewust erin gezeten, wint ten-
slotte, de Klstner-Tucholsky
produktie, dit was puur klbl-
ret. Bij de "Belgische.lvond"
hebben wij ook heel wat kaba-

retesk. fragmenten ingevoerd
omdat ik vind dat je het pu-
bliek, terwijl je wat aan tt
zeggen bent, toch altijd in
de ban moet blijven houden.
Of dat een bewuste keuze is:
uiteraard. want het is onze
bedoeling 0- nl deze Tinde-
..ns-produktie te kOlen .. t
wat in de jaren 'JO in Aleri-
kl "The Talking Kewspaper"
genoetllC! werd. D.w.Z. je bouwt
.. t een aantal Ikteurs en l1l.I-
zikanten een dra.. tische struk-
tuur op. een soort kapstok laat
ons zeggen, waar je een aantal
actullit.iten kan aan vastkno-
pen. In de praktijk ka.t dit
erop nees dat je' n soort bas 15-
progr __ sntwerpt, Nt een
vijftal conférences, een zes-
zevental liederen, een pair
dialogen. die de vaste struk-

15

zi. dat aan de .anier waarop
de reakties van het pUbliek
zijn. wanneer wij. Ils toch
zeer jonge troep, naar de
.ensen toegaan. Ik _rit dat
da~lijks..
VETO: Wat.is jullie eigenlfjk.
opzet? Wit wil j. enlte berei~
ken? Wil je de ..nsen politiek
be"nvloedtn en in hoever?
BV: Voor .ij is tileater in de
eerste plaats een intellectu-
ele reflex ... ar die het voor-

BV: De .. cht v.rtrekt van dog-
.. 's en .strukturen die gebl-
seerd zijn op de reddi ng van
het kristelijke avondland.
Als je dat doel niet voor o-
gen hebt, als je niet tot
doel hebt heel Europa katholiek
te Illken, dan moet je ook geen
CVP hebben, of een EVP in dit
geval. Die partijen hebben net
.ls bedoeling de rest van de
wereld te beheren. In dat op-
zicht staan we echt nog niet
veel verder dan de tijd van de
heilige A.andus .. t zijn hon-
despan. Alleen, en dat hebben
~ in het stuk geprobeerd even
duidelijk te .. ken. zijn de .. -
nf.ren waarop dat gebeurt ver-
fijnder geworden. Men heeft
de technologie. Wat de CVP bv.
gedaan heeft .. t die rekl ... -
slogans. wat we ridikuliseren
in het stuk: de CVP is de eer-
ste partij die haar progr ....
heeft proberen te verkopen zo-
Ils waspoeder. En dat zijn
toch allemaal onderdelen van
die drang om de macht.

oabczNt •• Jc. ""t .4Ift ~
doNrÛ".g uQt--..i.Jc. S.t
.tlJc bo.t cp gun .,.Jcd 0-

g4lftbUJcin aan ~ht
.,. ~. 0. tlCUZl"t bUift
no taalrti.g mnut.,. 'tang in.
~ dank· aiJ Ni4 erw. di.
at. ungeH. ~ .UtJi.g opa. pz..uc.n .taat .,. __ nog
~.,.a. act t4Ift ~.u
g.·ft·

VETO: Bfnnen de ZWlrte ~-
die is .r ..n opvillende .vo-
lutie naar het cabareteske. Is
dat bewust gebeurd of is het

• Missellten. I
kin. als we voldoende op elkair
ingespeeld zijn, daçelijks. Het
dagelijkse nieuws, wat belang-
rijk is in dez. saaenleving
proberen di rect dr... tfsch te
V.nfOOrden •
VETO: Denk je dat daar een pu-
bliek voor bestaat in 8eigi'.
Belgil is een klein land.ln-
dien de produktie wekelijks,
eventueel dlgelijks zou ver-
anderen.Denk je dit je daar
dan voldoende _nsen ... kan
bereik.n?
BY: Ik denk dat niet Illeen.
ik ben .r van overtuigd. Ik

t

B. Verhooye :-"Als we met dat soort theater, met deze produktie
specifiek, er bijvoorbeeld zouden in slagen om de dreigende scheu-
ring, die men in de C.V.P. naar buiten toe altijd zo heeft gepro-
beerd te verdoezelen, om die wat meer naar de oppervlakte te

- wO.!.le'!1_.'dan vindt i~ da..t we al;.heel il"atbereikt he~.ben. It. bOO"\ ~pl.!Iv"\ .;, ~f~Lu" •'. . ... , ~ ,-.~._-- ... ",-" ~ ~. -----.' ... ..

deel biedt dat hij ~tfOfti-
IiS"rI kan oWr'9lbracht wor-
den. J. hebt dus de e.oti e van
de levende ..nsen dfe het spe-
len .. .uziek lIIten op de sei-
nt. Dat 11 niet hetzelfde als-
of je "" politfek artikel
leest. Aan de andere kant kan
je wel ~!ze~fde owertufgings-
kracht van"" polftfek arti-
kel in je theater leggen. Het
ids dus bij uitstek"" ..cUu.
dat de ""sen kan Iinzetten
tot nldenken over hun situati.
Als je ziet Wit rond je oren
gebeurt. Ils je zfet wat voor
ellende-theater op je afstorM
: klassiekers van .ensen die
400 jaar geleden qverltden zij
Ik bedoel "Romeo en Julia-. ik
vind dat best een prettige fa-
bel. maar daar hoef je mensen
geen uren ... bezig te houden,
vandalg de dag.Wat wij dus pro
beren _t de ~arte k~ie.is
aan de ene kant afkeren van
het klassicfs ... dat vooral 'in
offici~le schouwburgen woekert
• aan de Indere unt ons ook
afkeren van het goedkoop .ise-
rabilisne. Wij hebben dus .oe-
ten zoeken nalr een vo~ die
geheel van"ons WIS, wint er is
noch in Vluncltren, noch in He
derland een troep die dat soort
theater brengt. een soort •••
hoe ~t ik dat noe.n ••. , in-
tellektueel abstraherend volks
thelter. Het thelter dit toch
genoeg" populariteit heeft 0-
de .ensen .aln te spreken, en
dat ze tegelijkertijd -Vlak
IIIItgevoels.iddelen- toch een
intel'ektue'e reflex geeft.

VETO: Politiek theater .•.Strijd
•kul tuur?

BV: Nee, de ~arte ka.die
staat niet .. t het linkervufst
je OMhoog, lIs je dit beeo.lt.
En het woord STRIJDKULTUUa.
daar heb ik verschrikkel,jk de
pest aan. Di's een woord dat
.. bijnl zo snel dolt kotsen

als het woord·vo~hrgsthea-
ter •••• (stilt.): ••kultuur fs
altijd strijdkul tuur, .... rs
heb J. geen kultÎ1ur""atwrUJk
Anders heb Je ... .,;... .: ~

'JO n~r lIJ .. tho ":I •"lWJ tr.)o~~.

'.
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WINN.AARS GEZOCHT
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HORIZONTAAl

1. faku1~it waar een prof
eerstejaars dik laat betalen
voor zijn kursus
Z. grillige figuren
3. zak-.i1itaire ring (aft)
-trld op in 't Stuc op ..
Z4.11 en op di Z5.11.
4. kringb11d vin .edikl
5. wllr thesisdoppers niet
.eer thuis zijn-bijbelse
vrouwenna_
6. paling-stoel v.n • Stnt
7. Anno Oo.1n1-08 zelf in te
vullen-opschrift op kruis

D EMBER

Aan de oplossing van ditkruiswoordraasel is een
wedstrijd verbonden. Al wie een juiste oplossing
instuurt, maakt kans op één van de vijf gratis
kaarten voor het optreden van de zwarte komedie.
Meer informatie over het optreden van deze
theatergroep en hun. bedoelingen vind je elders
in deze krant.

~ 2 3 ~ 5 6 789

AGENDA

FILM: Das Kabinet des drs. Ca-
liglrl - Duitsland 1919

AUD YES. ZO u 30 - 50fr.

FILM: Ossessione (L. Vlsconti)
AUD. YES. ZOU - 50/40 fr.
ORG: id..

VTK-revu.: Stadsschouwburg
:.

FILM: Riso A.oro (De Santis)
AUD VES.: 2Zu30 50/40 fr
ORG .:idell

JAlZ: Stuc Z0u30 , 120/100fr
eddy Edwlrds (TS), John C1IY-
ton (b), frlns E1se (p), John
Engels (d)
(org. Ku1tuurrlld)
L.zing: ·OIIItk"r door inzicht"
Stedelijk. Voordrichtzlll, L.e-
pold Vlnderk.lenstrllt 30.
ZOu
(org. Rozekruh.rsgenootschap)

WOENSDAG 10
Fil.: M1r.colo A "ilano (V. De
Sica); Aud. Vesllius; ZO U;
50/40 F
(org. De Andere Fil.)

Ff1.: LI Terra Tre.a (L. Vis-
conti); Aud. Vesalius; 50/40 F

"RUM • Wannes Vlndevelde·
Grote Au11; ZO U; 170/15OF
(org. vzw Pi.pe1)

DONDERDAG 11
Literltuur: Korte Vertil1en
Avond •••. v. Georges Odt, Da-
niel Robberechts, Jos Vande100
en (onder voorbehoud) Ward
Ruys 11nck
Voorlezen Vin Korte Vertillen
gevo 1gd door pane 1~,p,..k
(org • !Cu1tuurrlM)

Jazz: The Fordy Riv.rside Bul-
l.t Band; zaal Corso. Diestse-
......t ZU, .JG •• ti, ,~QD f.
'F.I·77\ .
•

VRIJDAG 12

8. ~ijstralt van de Mechel-
se-trok met schokken
9. Ltilburgs dorpje-vuurres t

VERTIKAAL

1. z.ijde11,,9s
Z. soort p'~'~/..i1ie1id
3. door de neus-gel1è'éfe'":,,_
Zeus (ttn van de vele ...)
4. geluidssterkte
5. velekkerd-.uzieknoot
6. trechteF'llOflding
7. kleuter-booistronit
8. barenspfjn-slag.der
9. holte in een muur-doe ik
i1s ilt verk-OUden ben.

Orgelconcert: ~iel D'Hoogh
Pater O..iaankerk; 20.30 u;
80/60 F

Thelter: A Day W1th The Post-
Perfonaance Group -

11 u : Vertoning Video-tapes
SpIlding GrlY

16 u : Lezing: Frlnk Coppie-
ters,·Aktuele Tenden-
s.n in het _rihlns
telter·

ZO.30 u : Leeny Sick' Step- ,
hen Bost, "The
Survivor and the
Trlns lator"

't Stuc; glnse dlg: 1Z0/80 F
(org. Kultuurraid)

ZONDAG 14

Concert: ICerstconcert: vocal.
en instr"Ulental•• n,.-b1es van
het L.-..nsinstituut o.l.v.
P. Scholllert

MAANDAG 15

Fil.: salt Of The EI!"th (J. Bi-
benaan); Aud. Vesllfus; iC.3Ou
50/40 F (org. Kultuurraad)

Rock: The Blues Sand
Al.. 2; 21 u; 200/160 F
(org. Ku1tuurrlld)

DINSDAG 16
Koncert: Erik De Volder' I(a-
trijn Frfant; DRS. P. ,
't Stuc; ZO.30 u;IZ0/8OF(0.,. !CuItuurraad)

WOENSDAG 17

Carrousel
_t Soul_H; 't Stuc;
ZO.30; ink.. 100/80 F
(org. Genunil)

Fil.: HamIet (G. Kosintsev);
Aud. Vesalius; 20.30; 50/40
(org. Kultuurriad)

DINSDAG 2
Folk: Sjokkenteers; RC;
ZO u (org. VTK)

Fil.: Jour de f'te (Jacques
Tati); De Valk lokaal 91.06;
ZO u;-50/40 F (org. VRG)

WOENSDAG 3
Recital: Mlurfce en Hubert
V.rstuyft; Nieuwe .uziek
voor fluit en
't Stuc; 20.30 u;l00 F (80 F
CJP ,Stuc,J&M)
(org. centNl voor Muziek)

Fil.: Foul Play· (Colin Hig-
gins); Kalpus Heverlee
Aud. K; ZO.30 u; 50 F
(erg. VTK)

Medica-TD; Thier
St.Nik1,as-eet.la1

DONDERDAG 4

MAANDAG 8
Lezing: Mix Vin Der Stoel
(Nederlandse ex~.inlster
van Buitenllndse Zaken)
Aktuele Betek.nis vin de
Universele verkllring vin
de rechten van de _ns
Kleine Aull; ZO u
(org. VVN + _"sty Interna..
tionl1,Pax Christi I Liga vfd
Rechten v-n de Mens)

Fil.: De Fietsendief (De Sicl)
in het kader van Cfnt.atheBI
80; Aud. Vesl1ius;ZO u.;
50/40 F (org. De Andere Fil.)

Debltavond: Be1gie:Drllisch1jf
van de wlpenhlnde 1
sprekers: Emest Glfnne (PS)
Louis Vin Velthoven (SP),Erik
Thieu (Neen IIn de wlpenhlndel
Zla1: ·De Rode Hlln·, Michel,

sestrllt 72
ORG: CSC-Vo,..ingswerk

FIlM: ROia. citta lperta (Ros-
se1ini)

AUD. VESALIUS ZZu30, 50/40 fr.
ORG.: KlJRA + Andere Ff.1.

(Cineal Thema. '80)

VTK-Revue: Stadsschouwburg a.
ZOu15

FlOOR-SHOW: Vrfj podi~ door
rechtss tudentlft.

STUC ZOu 50/40 fr.
ORG VRG

Dansteater: Amy Gale • Ton Lut-
gerink met "The Trlgic Tale Of
The Dog Who Killed Hiaself"
't Stuc; ZO.30 u; lZ0/BO F
(org. Kultuurrlld)

ZATERDAG 20
Anti-Oorlogsdag 1980 Brussel
14.00: Info--tands, Krel-

beurs, Video-reeksen,
Welkomtwoord, Flnflre
'Hei,Pis op'-Jongeren-
groep,Bal10nnenwed-
strijd, Speech, 'Een
Stunt', Vuile Hong en
Zijn Vieze Gasten ••.•
(grote tent op Rogier-
pl.in nabij Noordstl-
tion)

16.30: Vertrek vin de optocht
17.30: Aankomt lan de Anci.n-

M Be1gique
18.00: Totilltelter
19.15: Triple S-Band
19.45: The Lych"s
ZO.30: The EaIp 1oY"S + een

kn.'goede fulf
VVK 80 / Ter plllts~steun 120
(org. A.O.IC.)

•

TENTOON-
STELLING
SilIOII Dec ree
Elcker-ik, Blijde Inkomt-
strilt 115
1 dec-Z1e1ec
openingsuren: 12u-I4u,ZOu-02u

19u-02u(zondag)
zlterdag dicht

~d Victoir : schil~rijen
Kunstgalerij Ülbryo, Justus
Lipsiusstr ••t 20
s.c-31dec


