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neer. Dit is noc eens ne
r je ·U" tegen kunt zeg-

je geen extra-
moeten bijbetalen. wan
feestvreugde missc~ien

urs en
-. alle-
-geroep?

tjes op

n groo

vaak bloed en tranen nodig zijn
om veranderingen op onderwijsge-
bied erdoor te krijgen.
Oe medewerking aen dit VETO-num-

r moet den voor de medewerker
aan deze onderwijswerkgroep een
stimulans betekenen om verder te
gean met hun onderzo

3. 't Is Feestweek of 't is er
een. niewaar?

Daerom is dit nummer niet alleen
- alhoewel voor het grootste ge-
deelte - een onderwijsnummer. In
het leatste deel tref je enkel

Is een rond thema's of pro-
n die tijdens deze feest-

n bod zullen komen. weer-
gedebateerd. geageerd • gn_

animeerd wordt. m.n. rond het
tegen dr. Merckx ("~isbruik

) de" op 17 meart zijn
1 rond de Al

-enqu9te die op 16 maart zal
pleats grijpen, over de buiten-
landse studenten een onze unief .•

feestweek wil niet al-
endecht vragen voor ·de" u-

nief (als onderwijs- en onder-

zoeksinstelling), Maar ook voor
"onze" universitei.t. met haar ei-
gen strukturen en or~anisatie.

Eventjes toch de struktuur van
dit nummer verduidelijken.

wee

en-
die

zoa
rond items

in de feest-
n.

BOVENDIEN - het zou eigenlijk een
verrassinr, moeten blijven~ meer
kom - krij& je zomaer gratis

voor niks de affiche van dez
feestweek. met alles d'r op en
d'r an (misschien zelfs niet
helernààl vOlledig. want de inven-
tiviteit van onze studenten kent
momenteel blijkbaar geen grenzen)

Voor de handigheid willen we ook
even aanstippen dat deze keer el-
le artikels aen één stuk doorlo-
pen. Je kunt er dus deze keer op
rekenen det. wanneer een tekst
onderaan de bladzijde onderbro-

n wordt. deze bovenaan de vol-
nde pagina verder v.aat. Gesno-
n?

v
slaf.'nemen. Maar met dit aantal
bladzijden kom je wel twee week-
jes toe. Of niet.
Dus rendez-vous ••• op de Feest-
weekaktiviteiten. en wat de VETO
betreft: tot over twee weken.

mercel
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DE' MAATSCHAPPIJ
OOK DE

IS EEN TONEEL
UNIEF SPEELT ER HAAR DEE·L

•

de bazen).De produktieprocessen
waren dan ook redelijk eenvoudig I

zonder ingewikkelde machines of
planning van de produktie.De op-
leiding van de arbeiders moest
al evenmin door gespecialiseerde
scholen en leerkrachten buiten
het bedrijf gebeuren.
In dit alles komt verandering met
de toename van de produktieve
kracht.n van de ekonomie en
meer precies met het ontstaan
van de grote industrie. reeds ge-
durende de 19de eeuw.De nadruk
komt daarbij te liggen op de
ontwikkeling van nieuwe en
produktiever machines.technie-
ken.metodes van grondstofwinning.
Het uitdenken hiervan is een
nieuwe taak voor wetenschappers •
een taak die overigens steeds
minder op zolderkamers bij kaars-
licht werd uitgevoerd en steeds
meer georganiseerd. Anderzijds
wordt het uitvoeren van de ma-
teriële produktiearbeid zelf (dus
niet het uitdenken van de metodes
en het toezicht op de arbeiders)
ook steeds minder een zuiver fi-
zieke zaak en steeds mear een
kwestie van controle van de ma-
chines en van de processen.Dok
hier vindt men steeds meer uni-
versitair geschoolden. hoewel de
meerderheid bestaat uit technisch
geschoolden.De inschakeling van
wetenschappelijke kennis in de
uitvoerende produktiearbeid is
een te~dens die pas sinds WO 11
te zien is.
Tot hiertoe hadden we het enkel
over de veranderde rol die de
wetenschap en de universitair ge-
schoolde speelt in het produktie-
proces. Maar dat produktieproces
speelt zich af op een maatschap-
pelijke en sociale achtergrond.
Het gaat er niet enkel om te we-
ten dat steeds meer en ~er ver-
schillende produkten en diensten
op de markt komen maar ook voor

De loonafhankelijkheid brengt in
onze samenleving mee dat je wei-
nig te zeggen hebt over de inhoud
van het werk dat je doet.Een on-
derzoeker in een Unilever-labo-
ratorium gaat die opzoekingen
verrichten die passen in de pro-
duktie- en verkoopstratenie van
het bedrijf in kwestie.wat hij
daar ook zelf mag van denken.
ook al vind hij het zeeppoeier
ekologisch alles behalve ve~ant-
woord. Daarenboven kOMB~ steeds
meer taken die door gestudeerden
worden uitgevoerd onder het ha~-
mes van de "wetenschappelijke
arbeidsorganisatie" hun werk
wcrdt tot routinetaken herleid
en opgedreven.
Het sa~enwerkin&saspe~t jat aan
~e loondienst vastzit is uiter-
aar~ een vooruitgang teg2n het
gelsoleerde bestdan van de intel-
lektueelldatr,ene waar moet wor=-
en togen in gegaan is hut verlle~
van kontrole en ze~ginp;scha;J ov-
er het eigen 'Ne:-k.doch dit hanr.
samen ~t onzo maatschappelij~
strukturen waarin een kleine Min-
derheid de wet stelt.de keiharde
Net van het maximale p:-ofiJt dan.
Het is van belanr. ~at je als stu-
dent niet te veel illusies ~aa
over het zelfstandig bestaan ja~
je later zou gaan leiden.Je posi-
ie zal i~ feite ~eer en mee:- op

oie van de arbeider caan :lj~eni
~ is iets wat we ook duidelijk

ac!ln"merken in de huidige e~.o;'-o-
r.-.ischekrisis .rliet ank el hp.nd-
arbeiders krijGen af te rekenen

grotere werkeloosheid maar
ook intellektuele arbeiders.In
oktober '75 noemde minister Hu-
Mblet het getal van 5.500 ',oIer-
keloze afgestudeerden.50ms caan
Mensen met kaderfunktiRS ook
reeds samen met de arbeiders in
verzet zoals bij Fabelta in Zwijn-

Ieder student die zichzelf res-
pekteert kwelt zijn geweten wel
eens met lastige vragen over
zijn jaren verblijf in Leuven en
wat daar zal op volgen.De ene had
liever X gestudeerd maar zijn ou-
ders beslisten dat het IJ zou wor-
den.omdat daar een hoger sociale
status aan verbonden is.De andere
ziet het helemaal niet zitten in
zijn toekomstige beroepssituatie.
We willen overigens allen wel
aktief en kreatief zijn in ons
studeren maar de professorale
autoriteit en willekeur laat ons
geen speelruimte.
Maar zijn we dan toch niet nog
gepriviligeerd.zodat we beter
niet te hard gaan roepen?
De meeste studenten komen niet
tot een erg bevredigend antwoord
op dergelijke problemen die dan
wel stilletjes aan in de molen
van alledaagse lessituaties.exa-
menperiodes en diplomavooruitzich-
ten worden fijn gemalen.
Om ergens konstruktief uit te ko-
men is immers een meer globaal
zicht nodig op de werking van
universiteit en opleiding en op
de plaats die deze innemen in
onze maatscappij.
Wanneer we spreken over de uni-
versiteit dan hebben we het over
dat instituut. zoals het gegroeid
is hoofdzakelijk na WOII. Van dan
af treden immers een aantal diep-
gaande wijzigingen op die ook de
horizon en de leefwereld van de
student grondig. gaan belnvloeden.
Een eerste vaststelling in dat
verband is de enorme aangroei van
het aantal studenten.Ter illustra-
tie de evolutie voor België gedu-
rende deze periode.

1949 : 16.425
1959 : 25.759
1965 : 40.998
1967 : 47.232
1971 : 75.106
1974 : 78.988

Tegelijk met deze aantalsgroei
doen nieuwe sociale klassen hun
intrede aan de universiteit. in
hoofdzaak van de middenklassen.
De "demokratisering" zoals men
dat verschijnsel heeft betiteld.
was uiteraard een goede zaak in
de mate dat het recht op univer-
a4taire vorming ongeacht de fin-
anciDle positie principieel werd
erkend maar de cijfers tonen aan
dat van dat recht voor arbeiders-
kinderen nog niet zoveel te mer-
ken was.
Het ganse stelsel van studie-
beurzen.en de socio-kulturele
voorzieningen (restaurants.

huisvestingsdienst.medische
dienst) diende om deze zeer
beperkte demokratisering mo-
gelijk te maken.

Deze evoluties hangen uiteraard
samen met veranderingen van de
brede maatschappelijke context.
In de huidige fase van de eko-
nomische ontwikkeling ontstaat
een zeer grote behoefte aan kad-
erpersoneel en ingenieurs.Oe wel-
vaartstaat en de uitbouw van de
ziekteverzekering zorgen voor
een grote vraag naar geneesheren
De funktieverruiming van het
staatsapparaat vereist een
groeiend leger van ambtenaren
en deskundigen allerhande.
De ontwikkeling op dit vlak vol-
trokken zich erg snel zodat de
universiteiten op overdrive wer-
den ingeschakeld om de vereiste
bemanning af te leveren.Oat men
daarvoor m.n. in Belgiq op geen
iljardje keek bewijstfde in

1965 goedgekeurde Expansiewet.
Die heeft het mogelijk gemaakt
dat naast de 6 voordien bestaande
universitaire centra nog 11 nieu-
we uit de grond werden gestampt.
De funkties van de wetenschap in
het algemeen en van de universi-
tair geschoolden in het bijzond-
er zijn in onze samenwerking ook
heel anders komen te liggen dan
het traditionele ivoren-toren-.
beeld ( dat nog steeds sporen
nalaat) het doet uitschijnen.
Vroeger hield de gest~deerde
intelligentia zich hoofdza-
kelijk bezig met het cultive-
ren van de maatscappelijke
elite. het instandhouden van
diens gezondheid en het bescher-
men van diens eigendommen (magi-
stratuur).De tweede-klasse-intel-
lektuelen waren belast met het
rustig houden van de prole en hun
nazaten (resp. pastoors en onder-
wijzers).Slechts een klein deel
van de universitair geschoolden
was direkt betrokken bij het tot
stand brengen van de materiële
produktie van goederen en dien-
sten (de schaarse ingenieurs en

P.rtleipatieind8x per beroepsgroep en per akadamiejaar (het cijfer
100 betekent dat hat aendeel van kinderen uit een bepaalde beroaps-
kate&ori. in het totaal aantal st6denten gelijk is aan het aandeel
ven di. beroep.ketegorie in de totale aktieve mannelijke bevolking:

kategorie. '54 ......
'62 '66

TABEL:ASVA

wie die geproduceerd woraen.
En wie het daarbij voor het zer.-
gen heeft.Terup'kerend naar de
intellektuelen merken we dat hun
inschakeling in de direkte pro-
duktiê of in dg vgrzorplng.o~·
leiding (resp.medici.leraren) van
de huidige of toekomstip.e werk-
ende bevolking sameny,aat met he
verlies van hun zelfstandige po-
sitie.Een steeds groter deel van
hen komt in loondienst bij on-
dernemers of bij de staat.

aarde waar een sluitinr. dreiy,de.
Het is maar te honen dat derp,e-
lijke vormen van solidariteit. die
in andere landen zoals de VS en
Groot-Aritanniö reeds meer voor-
kO~ên.z1eh vnrdgr ontwikkelen 8n
de nor steeds zeer grote sociale
afstand tussen intellektuelen en
handarbeiders gaan overbrugp,en.
Het inzicht van ee steeds meer p,e-
lijkaardige situatie dat ja als
student reeds verwerft. kan daar-
bij aardig wat helpen.

--------------------------------------------
Vrije en ekl!llde-
.bch. b.roepen 1.600 1.350 1.263

01 rak tlapereonee 1 1.360 1.000 560

8edi.nden. prl vé 63 83 101

Arbe1ders.prlvé 6 21 24
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Ac~demici n~~r enkele studierichtingen en positie

\.r

1930 1947 1960

eigen loon- eigen loon- eigen loon-
rekening dienst rekening dienst rekening dienst

------------------------------------------------------ ...._------------------------------------------
geneeskunde 71.8% 28.2\ 65.2% 34.8% 59.6% 40.4%
t~ndheelkunde 95.2 4.8 92.8 7.2 86.1 13.9
wis- en natuurkunde

14.4 85.6 17.8 82.2 12.9 87.1wetensch~ppen.f~rmacie
technische wetensch~p 29.9 70.1 13.1 86.9 7.2 92.8
rechtsgeleerdheid 46.3 53.7 27.0 73.0 24.1 75.9
eco~omische wetensch~p 31.5 68.5 15.7 84.3 11.1 88,9

tot~~l ~lle studie-
richtingen

o (2: 3)

29.4 70.6

bron: Volkstelling 1960.deel 9.ak~demisch gevormden.

o Verhoudingscijfers en omk~dering toegevoegd door s8menstellers (dit zijn studenten
v~n het Sociologisch Instituut in Groningen die een onderzoek hebben ged~~n n~~r

het politiek bewustzijn v~n ~c~demici in een loon~fh~nkelijke situ~tie).
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~ 0 (Q)[P~(Q)~[Q)~[M(@
IS MEER DANONDERWI".

nderwijs wordt ~l te dikwijls
verward.d~~rmee benoelen wij.
gelijkgesteld met opvoeding.Sym-
bool hierv~n is onze Minister
v~n N~tionale Opvoeding Oe Croo.
De Minister van Onderwijs. dus •

Dat Cpvoeding méér is d~n onder-
wijs zullen we verduidelijken
~an de hand van enkele teksten :

·Oe hedendaagse Mens bel~ndt in
een opgedrongen werkp~troon v~n-
~f zijn zesde levensj~~r.en zelfs
vroer,er.Oe school is het gedwong-
en leerproces. het keurslijf w~~r
buiten men niet kán.-wil men
zich later in die 'progressieve'
m~~tsch~ppij w~ar m~ken.-w11 men
zelfs gewoon meekunnen.
Oe school werd de ide~le uitvin-
din! om de spelende en liefheb-
bende mens in het kind te ver-
moorden.Alles is ~fr.estemd op
de ontwikkelinr, v~n de grijze
hersens tof • Oe voorbereiding
op de volw~ssen prest~tie~~t-
sehappij sta~t centra~l.

Het wordt een kind vlug duidelijk
gem~~kt d~t het de eerste en de
beste moet zijn.- of minstens
goed moet meekunnen om er bij te
zijn.Oe repressie neemt zeer sub-
tiele vormen aan.Oe opstandig -
heid leeft nochthans in elk kind
d~t dit schools systeem ~ls b~r-
b~ars en vreemd erv~~rt.Wat ~an
menselijkheid binnen het kind
leeft wordt door het konkurren-
tiesysteem kundig uitgeschakeld.
Niet de ontwikkelinp, v~n de ei-
genheid.maar het afmeten.- het
uitputtend afmeten -.~an elk~~r

in funktie v~n de grijze hersen-
stof enerzijds en het heersend
ma~tschappijbeeld ~nderzijds •
worden ~ls ide~~l doorgegeven.

Oe school is het eerste proef-
st~tion.het eerste indoktrinatie
centrum d~t de jonge mens leert
de ~nderen niet in vriendsch~p
~n reneeenheid te ontmoeten.
m~ar de anderen als riva~l. ~ls
tegenspeler te onderkennen .Wie
van kindsbeen af rer~nrordenrl.
gekwoteerd.gewor.en en geAvalueerd
werd.is perfekt voorbereid op de
latere prestatie-ev~lu~ties
dit is het lot van het merendeel
in het ~ktief beroepsleven .Oe
westerse ma~tschappij heeft de
slaven~rkt langs dit kanaal ge-
hum~niseerd

Konklusie: de resultante van
ons opvoedkundig en schools sys-
teem is een gefrustreerd wezen •
uitgerust met een slavenment~li-
teit en een verhoop,de afh~nkelijk
~eid.Vrijhpid en menselijke au-
thenticiteit hehoren definitief
tot het dromenland der sprookjes~

~~~

o
o

~~~~1 [p~(Q)CC·~
van een zach.e moO rd

·Het reduktieproces van de moderne mens voltrekt zich in drie stedie.
die s~men de levensloop bep~len: het st~dium ven de opvoeding tot on-
echtheid in de familiale kneedmachine. het st~diurn v~n het volproppen
met irreAle abstrakties in de verschillende onderwijsvormen en -f~sen.
en tenslotte het st~dium v~n de gead~pteerde stressmonotonie door het
ritme van het ~rbeidsproces.·

a. onderwijs = leren'kuddedier'
te zijn.

~e belichten hierin de funktie
van onderwijs :

• liet kind is schoolrijp.kla~r
om in de ma~tschappelijke b~ar-
moeder opgenomen te worden.N~
de f~miliale.de eerste sociale
programmering.Het kind leert
eenvoudige en voor~l duidelijke
dingen.Het leert lezen. schrijven.
rekenen en in het rijtje staan.
Br~af zijn en de vinger opste-
ken.Het leert d~t het niets weet
en d~nkbaar de gaven v~n de
maatschappij in ontv~np,st MOet
nemen.
Het leert dat het m~~r liefst
moet imiteren.n~volren.volgen.
Zelf niet creAren.d~t voor~l
niet .1.Jatzou men da~nnee aan-
vannen? Het leert woorden uit-
spreken zoals gehoorz~am zijn •
dankbaar zijn.zijn best doen en
braaf zijn •.• En met het woord
wordt 811~~binnQngQla~êld ên
ce~ssi~ileerd tot v~nzelfspre-
kendheden.
Het leert schrijven. Tussen twee
lijntjes. diezelfde twee lijntjes
w~~rtussen het moet leren lonen.
een heel leven lang. Oe gulden
middenweg der ~~ngepastheid. der
middelm~tigheid. Het leert

schrijven zonder fouten. volgens
de regels der gr~~tik~. Het
leert d~t woorden een bepààlde
inhoud moeten hebben en niet een
andere. O~t woorden dr~gers zijn
v~n gevestigde kulturele w~~rden.
Dat woorden konventionele dingen
zijn die f~tsoenlijk gedr~g uit-
drukken. Het leert schoonschrij-
ven. met orde en netheid. Zo moet
het verlopen tussen de lijnen
v~n het leven. met orde en net-
heid. Het recept is doorzichtig:
wie de kre~tiviteit wil doden.
moet het fo~lisme ~ksi~~l
doorvoeren.
Het leert rekenen. Het leert d~t
één plus één gelijk is ~~n twee.
Dat je k~n optellen en ~ftrek-
ken. vermenigvuldigen en delen.
Later. p~s veel l~ter z~l het
ontdekken d~t ~ftrekken en delen
te m~ken heeft met ~rm-zijn. op-
tellen en vermenigvuldigen met
rijk-~ijn. Miggehion laort hot
ook nog. - ma~r d~n niet op
school - d~t de grove ekonomisch
soci~le onrechtv~~rdigheden v~n
deze ~~tsch~ppij in cijfers ku~
nen worden uitgedrukt. in h~rde
cijfers. Oe k~ns is echter gro-
ter d~t hij. omwille v~n de so-
ci~le progr~mmering. gewoon een

3



cijferaar wordt, een cijfer-
ventje met premies en een der-
tiende maand •••
Het leert vooral en v66r alles
in het rijtje staan en de vinger
opsteken. Oe twee voornaamste
leerprocessen. Oe onuitgesproken
premissen als basis van de school
se didaktiek: de vroegtijdige
konditionering op een later maat-
sChappelijk-goed-funktioneren.
Het herleidingsproces van ori-
gineel mensenkind met open ero-
tisch-affektieve aanspraken tot
een kuddedier dat later nog de

saki, Vietnam ••• Maar de weten-
schap ging verder ••• Het positief
experimenteel wetenschapsmodel
werd dé benadering bij uitstek om
macht over de werkelijkheid te
verwerven: wat objektiveerbaar,
kwantificeerbaar, meetbaar, her-
haalbaar en voorspelbaar is,
kreeg de status van ·wetenschap-
pelijkheid·. Oe 'rest' is dan
'voor -wetenschappelijk', 'on-we-
tenschappelijk·. 'subjektie&',
'uniek', ·literatuur· ••• Dit 'we-
tenschappelijk axioma' kan zinnig
zijn op voorwaarde dat het be-
perkt blijft tot de zogenaamde
'positieve wetenscha~pcn·. of lot
een 'hulpMiddel' in de menswetEn-
schappen. Wetenschappen en weten-
schappelijkheid identificeren.
et 'positieve wetenschappen' ge-
tuigt daarentegen van een beang-
stigende bewustzijnsvernauwing
waarbij de \-!erkelij~,heidwordt
ontwerkelijkt. het Leven gedood
en de Mens vennoord. Toegepast
op de •menswetenschappen' is ho-
gergenoemd axioma een vooroordeel
met dergelijk nefaste uitwerking
op het welzijn van de mens dat
het met geen enkele 'oorloR' is
evergelijken •••
e negentiendeeuwse positivisti-

sche droom heeft zich echter -
zij het laattijdig - ook meester
gemaakt van de menswetenschappen.

vinger zal opsteken om te voe-
len vanwaar de wind komt.
Oe miskenning der originaliteit
van elk mensenkind ligt aan de
basis van ons opvoedings- en on-
derwijssysteem: alles moet naar
maat en op standaardmodel (voor
de computerkinderen van morgen
zal deze eis nog stringenter
zijn). Het recht op een eigen au-
tonoom menselijk leven wordt het
kind gewoon ontzegd. Hier situ-
eert zich de kern van de misda-
digheid der maatschappijstruktu-
ren~

b, op1)oBding = verboden te. 'le-
ren

·Opvoeden is essentieel een opvoe-
den tot onmondigheid, opvoeden
tot een nette. aangepaste staats-
burger. Opvoeden heeft in de eer-
ste plaats een zelfverzekerende
funktie voor de opvoeder: pupil-
len mogen de zekerheden van hun
opvoeders niet aantasten. Oe op-
voeder wéét - zo meent hij al-
thans - w~t voor de opvoedeling
goed en slecht is: de opvoeder
wéét alles. de pupil niets. Dit
onwrikbare uitgangspunt sluit
gewoon de mogelijkheid uit dat
de pupil zelf eigen zingeving
aan eigen bestaan zou kunnen ge-
ven.
Zoals de opvoeders (familie.
school •••) vroeger het slachtof-
fer werden van de bemoeizucht van
anderen - de meest gebruikelijke
vorm waardoor het kultuurpatroon
zich overplant - zullen zij op
hun beurt de weg dikteren waar-
langs het jonge leven zich ver-
der ontplooien moét. Al te graag
denkt men aan laagstammige fruit-
bomen en het snoeimes. of een ri-
vier die in zijn bedding moet
worden gehouden, om de stroom
sterk en krachtig te doen zijn.
Weinig adekwate beelden voor de
opgroeiende mens. maar beelden

die in een bepaalde maatschappij-
struktuur passen. Ontplooiien
wordt omgebogen tot inpassen in
de deshumaniserende strukturen.
Het •lukken' van de opgroeiende
jeugd wordt afgemeten aan de
reeds bereikte identifikatie met
de volwassen wereld: braafheid.
_onderworpenhei_d. gehoorzaamheid.
deftigheid. en vooral goed stu-
deren en de wil om er te komen •••
Oe eigen werkelijkheid van de
groter wordende mens. zijn eigen
dromen. eigen verlangens. eigen
wereld •••• nergens zijn er aan-
knopingspunten met de volwassen
wereld, onbruikbare overbodige
bagage. want de tijd dringt om
volwassen te worden. Geleidelijk
wordt hij groot, volwassen. aan-
gepast. met in zich diep geborgen
het heimwee naar het verloren pa-
radijs waar hij op zijn beurt
werd uitgedreven ••• Oe erfzonde
is werkelijkheid geworden. heeft
het weer eens gehaald op de wil
van het kind om te leven. AlIas
werd overgeleverd. het mensen-
kind is overgeleverd enerzijds
an een traumatiserende toekomst:

de grootmenselijke kinderlijke
droom kon de hindernissen niet
overleven •••

a, gee8te8intok8ikatiB.
Van meetaf aan wordt het straf-
en beloningsmodel efficiönt toe-
gepast: wie zijn vooraf bepaalde
rol goed leert spelen. heeft kans
hiervoor 'rijkelijk' beloond te
worden, wie buiten zijn rol treedt
of er moeilijk intreedt. wordt op
de vingers getikt, aanvankelijk
heel zacht. later wat harder, tot
men definitief naar de marginali-
teit wordt verwezen. Een hele
reeks betekenissen worden. vanuit
het kultureel verleden. via opvoe-
ding en onderwijs als waarheden
en vanzelfsprekendheden doorge-
geven: dit is een subtiel proces
van geestesintoxicatie. Een kata-
loog van vooroordelen wordt
liefst nog als principes doorge-
geven an als hinderpalen op de
weg der menselijke ontplooiing
geplaatst. Oe kleine mens wordt
opgesloten in een burcht van ze-
kerheden en waarheden. Zijn ei·
gen onzekerheid en kritische in-

stelling wordt hem ontnomen: het
vinden van nieuwe betekenissen
en het realiseren van eigen waar-
heid wordt het grote taboe. Dit
beperkings- en begrenzingsproces
wordt opvoeding geheten. Het cre-
eren van optimale voorwaarden
voor het mensenkindom tot zelf-
definitie te komen. wordt ver-
vangen door de stereotype formu-
les waarin de oudbakken koek der
zekerheden van de 'verantwoorde-
lijken' werd gedistilleerd. Wat
betekent schoolstrijd ~nders dan
het verzekeren dat een verouder-
de bagage veilig op het nage-
slacht wordt overgedragen. Het
is nog lang niet voor iedereen
duidelijk dat dit neerkomt op
een psychische massa-moord: wat
overblijft zijn wezentjes. ont-
daan van hun reële menselijke
mogelijkheden. klaar om als per-
fekte struktuurspelers te kunnen
funktioneren ••••

35 0 [}={] [E1(8) [E [L~ ~[Q)
In weten.chap.handen

a. het po8itivi8me.

Wat later ontmoeten we een voort-
zetting van het beschreven pro-
ces: de universiteit en haar we-
tenschappenl

·Dat het wetenschapsbedrijf zich
als reduktieproces der werkelijk-
heid tegen de mens zou keren.
lae niet besloten in de droom
van het negentiende eeuws "ver-
licht· Europa. Oe wetenschap zou,
als in een triomftocht. alle
"vooroordelen" en ·taboes· over-
winnen. Oe mens dacht dat hij met
zijn ontwakende geest, met zijn
beginnend bewustzijn de volledi-
ge werkelijkheid kon omvatten. Oe
"Rede· als godin. Wetenschap werd
inderdaad tot godsdienst verheven
met alle attributen van het oude
geloof dat werd afgezworen: het
dogma der alwetendheid. het ge-
loof in de uitbouw van een nieuw
Jeruzalem op aarde. het fanatis-
,e der adepten en de bewondering
der nalvelingen •••
Opnieuw een ·pre-Copernicaanse"
vergissing: de mens dacht - en
denkt nog - dat hij middelpunt
en maatstaf der werkelijkheid is.
\.Jetenschap werd in plaats van
toegang tot. substituut voor de
werkelijk~eid. Oe eeuw der uit-
vindingen was begonnen. de mens
zou het aanzicht der aarde ver-
anderen. Nieuwe kataklismen wer-
den voorbereid: "iiroshina. "jaga-

b, slachtoffer : do 1PIen8LJeten-
schap.

Getraumatiseerd en lijdend onder
een ondraaglijk ~inderwaardig-
heidskomplex tegenover die Grote
Broer der positieve wetenschap-
pen, werden arp,umenten verznmeld
en methoden bedacht om hun 'we-
tenschappelijkheid' te bewijzen.
ernstig genomen te worden en te
kunnen meezitten aan die rijk-
voorziene tafel der subsidie.
aan de' staatsruif voor wetenschap-
pelijk onderzoek'. Gegrepen tus-
sen het axioma der positieve we-
tenschappen enerzijds en die zo
weerbarstige. menselijke en soci-
ale werkelijkhein anderzijds.
hebben de' promotoren' der mens-
wetenschap tenslotte voor het
axioma gekozen. Oe magie der we-
tenschappelijkheid heeft het ge-
haald op de wetenschap der mens:
elke deelwetenschap (psychologie.
psychiatrie. sociologie •••• l cre-
eerde haar eigen jargon met'we-
tenschappelijke allures'. een ka-
talogus van vooroordelen om de
menselijke werkelijkheid te ver-
bergen. een reducerend etikette-
ringsproces om de mens van zich-
zelf en zijn wereld te vervreem-
den. een neurotische vlucht naar

de mens- en wereldvreemde 'weten-
schappelijkheid' •••
Oe menselijke werkelijkheid leef
in konkrete p,estalten; zij ver-
bergt haar gelaat aan wie op een
analytische wijze enkel haar 'we-
tenschappelijke onderbouw' wenst
uiteen te rafelen in funktie van
macht en manipuleerbaarheid. Oe
menselijke werkelijkheid wil. om
zich kenbaar te maken. ontmoet
worden. beluisterd worden en niet
beheerst. Oe gekonsakreerde mens-
wetenSChap is een wetenschap van
de onderbouw. niet van de werke-
lijkheid: zij is nuttig. bruik-
baar. echter te beperkt en te be-
perkend. Niet het wetenschappe-
lijk onderzoek op zich. maar de
vooronderstellingen en het niet
expliciete mensbeeld van de onder.-
zoekers dient kritisch te worden
bekeken.
Eigenlijk zou de graad van 'wetenr
schappelijkheid' getoetst moeten
worden aan het 'werkelijkheids-
gehalte'. dat gereleveerd wordt
en inzichtelijk p,emaakt. Alterna-
tieve oplossingen lijken echter
op sprookjes ••• Zo ver is het p'e-
komen dat de mens zijn geloof



kwijt ger~~kt is in een mensw~~r-
dig best~~n. in een menselijk be-
woonb~re wereld. in vriendsch~p
en medemenselijkheid.
De mens leert z6 weinig uit vroe-
gere erv~ringen.
Hij g~~t zelfs verder: hij negeert
zijn erv~ringen die niet k~deren
binnen een positief-wetensch~ppe-
lijke opv~tting. hij is er verle-
gen om en herleidt deze tot illu-
sies en zelfs h~llucin~ties. Wie
erv~ringen kent die buiten het
g~ngb~re "werkelijkheidsbegrip"
v~llen. wordt ~ls een wereldvreem-
de. een vervreemde. een ge~lië-
neerde beschouwd. Het positivis-
tisch mensbeeld ~~kt kort spel
met de werkelijkheid: het heeft
een heel vok~bul~rium om d~tgene
w~t buiten het ~lgemeen eenv~~r-
de v~lt te sti~tiseren: illu-
sie. h~llucin~tie. dereelis~tie.
w~endenkbeelden. prenol~ ••• Een
merkw~~rdige uiting v~n inf~ntie-
Ie onm~chtsgevoelens: het nege-
ren v~n werkelijke erv~ringen
w~~r men geen r~~d mee weet door
er denigrerende etiketten op te
pl~kken.
Het logisch-r~tioneel denken
grijpt eigenmachtig in op diverse
levensgebieden. hoewel juist dit
denken het minst met het leven
vertrouwd is. Oaze denkvorm is
nochtans niet de enig mogelijke
en zelfs niet de bel~ngrijkste
om de mens te begrijpen. Toch ne-
niet hij een enorm prestige.
w~arv~n het gev~ar niet wordt
doorzien: wat levensvreemd is.
kan met het leven ceen rekening
houden. Hoop. verw~chting. lief-
de. misterie. kosmisch beleven ••.
zijn voor dit denken 'mytische
derealisaties'. W~ar dit denken
een ravage aanricht. blijft en-
kel een frigide wereld over •••
Het 'operationeel maken van be-
grippen' is eigenlijk een h~ndi-
ge afb~kening binnen de werkelijk

W8* ._~ld. elle8 uit de begrippen-ver-
wijderen w~~r men geen blijf mee
weet. r,rofweg een begrip z6 wer-
kelijkheidsvreemd m~ken langs de
weg van een 'positief' reduktie-
proces om dat w~t overblijft de
indruk van 'wetenschappelijkheid'

wekt. 'Oper~tion~liteit' betekent
uiteindelijk m~nipuleerbaarheid.
het inp~ssen v~n de werkelijkheid
in de eigen theorievorming van
w~~ruit men vervolgens uitspr~-
ken z~l doen over de werkelijk-
heid. Zo verbergt men fundamente-
le vooroordelen ~chter een 'we-
tenschappelijk m~sker': een pro-
totype v~n onwetensch~ppelijk-
heid ••• Het wetensch~psbedrijf
is. net zo~ls ~ndere uitingen
v~n menselijke kultuur. een his-
torisch bep~~lde en tijdsgeëon-
den onderneming. Oper~tionele be-
grippen gegroepeerd in en tot sys-
temen en modellen zijn. ~lth~ns
in de menswetensch~p. l~attijdi-
ge nakomertjes uit het negentiend-
eeuwse denken. Zo volgden bij-
voorbeeld in de kriminologie het
juridisch. het medisch. het psy-
chologisch en het sociologisch
model elk~~r op: een defilé v~n
oUd-strijders •••
De '~spektu~liteit' is een on-
m~chtsverkl~ring v~n de deel-
menswetenschappen. Wie de werke-
lijkheid opsplitst in formele ob-
jekten (st~ndpunten v~n w~~ruit
de werkelijkheid ben~derd wordt)
om aparte wetensch~ppen te creë-
ren (menswetensch~ppen). wordt
de gevangene v~n de n~rcistisch
eigen (waan)denkbeelden: de he-
denda~gse ziekte v~n psychologen.
sociologen en ~nderen. Deze ~s-
pektu~liteit wordt voorgesteld
~ls een methodologische eis. ei-
gen ~n het diskursief denken.
Ook deze eis berust op een ver-
ouderde. tijdsgebonden filosofie
der menswetensch~ppen. Om de pri-
oriteit der ~spektu~liteit te
redden. om de monodisciplinaire
opleiding ~ls b~sisopleiding te
kunnen h~ndh~ven. werden een
reeks nieuwe termen bedacht:
'multidisciplineriteit'. 'poly-
discipl1n~r1te1t'. 'interdisci-
plinariteit' ••• Tevens werd een
nieuwe-vorm ven wetenschap
oefening vooruitgeschoven: het
teamwork. Specialisten uit diver-
se deeldisciplines zouden hun be-
vindingen samenbrenr,en en de al-
dus verkregen 'synthese' zou een
tota~lbeeld van de onderzochte

werkelijkheid geven. De Gest~lt
psycholo&ie h~d nocht~ns reeds
gew~arschuwd voor het feit d~t
het geheel niet te herleiden is
tot de som der delen •••
De opsplitsing dermenselijke wer-
kelijkheid in monodisciplines -
komp~rtiment~lis~tie of koloni-
s~tie van de mens door biologen.
psychologen. sociologen ••• -
heeft echter voor deze weten-
sch~psbeoefen~~rs een uitgespro-
ken dubbel voordeel: enerzijds
is de monodisciplin~ire opleiding
een toegangsweg tot zelfst~ndige

beroepen op de ~rbeids~rkt. ~n-
derzijds k~n men de morele en
medemenselijke ver~ntwoordelijk-
heid steeds v~n zich ~fschuiven
door beroep te doen op de eigen
terrein~fb~kening (men k~n zich
onbevoegd verkl~ren). De onvruch"
b~~rheid v~n de monodisciplin~ire

ben~dering om menselijke én ~at-
sch~ppelijke problemen op te los-
sen i' reeds een voldoende moti-
vering om ons de zin en de bete-
kenis v~n deze opleiding ~~n on-
ze universiteiten af te vr~gen.

c. mense lijkheid is geen luxe meer, maal' onzs
enige ovel'levingskans.

P.N.
Vool' dit artikel lJ6l'd (te) uitvoel'ig (maar dankbaar) gebruik gemaakt
van teksten uit IMPASSE en CE ZACHTE MOORCENAARS Van S. De Bateel-ie»,

Er is echter nog meer. De mono-
disciplinaire opleiding is een
voorwaarde om later de technokr~-
ten van de 'demokratie' te kunnen
rekruteren. Een deelwetensch~p
is per definitie w~ardenvrij. Een
waardenvrije opleiding is de zui-
verste waarborg voor de professi-
onele technokratisering. Er is
geen vra~g naar onafhankelijke
kritische denkers. wel naar sys-
teembestendigende 'professionals;
monodisciplinaire deskundigen.
Een monodisciplinaire verweten-
sch~ppelijking van de werkelijk-
heid is een der fundamenten van
de menselijke vervreemding •••
Het wetenschapsbedrijf mist es-
sentieel een menselijke oriönta-
tie. Het is een uiting van de
eigentijdse neurose. Het is ge-
bouwd op macht: m~cht om de wer-
kelijkheid te beheersen en deze
verworvenheden ~an de machtheb-
bers over te dr~gen. Technisch
heet dit zo: de wetensch~ppelijke
bevindingen moeten doorgespeeld
worden naar het beleid. De pseu-
dowetenschappelijke operationali-
sering der menselijke en ma~t-
sch~ppelijke werkelijkheid a~n
de hand van_ ••n_raducera~d_lo~
gisch-r~tioneel instrument~rium
brengt de 'menswetenschappers'
evenmin een st~p dichter bij de

mens ~ls werd gekonst~teerd voor
de technici der geneeskunde. De
techniek werd het model voor het
menselijkel V~n de primitieve
bijl tot de ~toombom: een sinis-
tere p~r~doks v~n w~t vooruit-
gang heet. Het ~ntwoord hierop
is een verscherping v~n de mense-
lijke onrust. een bewustwording
v~n de menselijke ~rmoede. v~n
het gebrek ~an vriendschap. ~~n
samenhorigheid. ~an verbondenheid
met het leven. een kritische in-
stelling tegenover w~t officieel
doorgaat voor 'wetenschap'. voor
'menswetenschap' • tegenover de
wetenschap als georganiseerd en
gelnstitutionaliseerd m~chtsin-
strument.
Echte wetensch~p. als een zoeken
n~~r w~arheid. wordt integendeel
gekenmerkt door kinderlijke ver-
wondering. eerbied voor de werke-
lijkheid. bewogenheid en dienst-
ba~rheid voor het menselijke. ge-
engageerde aktie tegen onderdruk-
king en duistere ~chten. besche~
denheid. pretentieloosheid •••"

Dat het beleid v~n de samenleving
hoofdzakelijk in handen is van
mansen met universitaire diploma'
s. maakt-de. kringloop g•• lot.n.

Hoe geraken we d'er uit???

55° t flauwe kul
In VETO 12 stond een historische
schets te lezen over de handel
n wandel van onze achtbare unief

Ik vond dit een tamelijk diep-
fla~nde analise. waarvan ik ver-
onderstel d~t het merendeel v~n
de studenten het hierover eens
zijn (op enkele details na).

Oet niet allem~n. en zeker niet
vips (very important persons)
(die nogal veel in onze f7,aUlJC
pap te brokken hebben) er zo over
denken. weze hier even toeRe-
licht •

Ons aller vice-rector. prof. Dr.
H. Servotte. (in een lezing ovel'
"De univerei eeî:t: als opleidings-
instituut~ gisteren vandaag en
mo1'!1en):
Volrens deze man functioneerde
de unief 520 jAar lanr "op een
behoorlijke wijze" (zo was ze
(1iaterenJ.

ne tweede w~reldoorlog is zij
plots het (anme) slachtoffer van
een aantal "misverstanden" die
hAar in een krisis hebben gestort
(zo is het vandaaaï ,

MorEen zal de unief deze krisis
e boven komen door
.--zic~ realistisch te ontdoen

van haar "overgeërfd elit~ir
denken. Sel'VOtte drukt zich
hiel' uit in een prachtig li-
terail' ornament waarin hij de
550 jaar Lanqe, dominerend i-
deologische politieke rol Van
de unief verbloemd: pl'iMO~
men denkt niet al/leen, men
handel-t: ook elitair. eecunda,
het el.i tari.ene is niet alleen
passief overgeël'fd~ maal'

uordt: nog steeds aktief in
tand gehouden.

2.--kritisch stellinr. te nemen
tecenover haar eiren weten-
schap iedologie.

3.--nieuwe doelstellingen te for-
muleren.

4.--Haar opleiding in functie van
ueze doelstellingen te ver-
nieuwen: hiel' hebben de stu-
den ten niets nee te maken:
ze kunnen niets formuleren

Iokop

want hebben geen vel'antwool'-
delijkheid; ze kunnen niets
vel'nieuwen ~ant b1'eken altijd
alles af.

on seigneur De Smedt (bisschop
van Brugge) spreekt over "De k~-
tholieke universiteit als dienst
aan de wereld".

3e universitaire jeugd (dat
zijn wij!) verspreidt stel-
selmatig haar opvattingen op
politiek. maatsch~ppelijk en
religieus vlak en zet aldus
de samenleving onder druk.
Anderzijds zijn het hoofdz~-
kelijk de afgestudeerden van
de universiteit die de oriën-
tatie van de samenleving be-
palen.
Hij gaat el' van uit dat ie,
om de oriëntiat ie van de sa-
menleving te bepalen~ een Vel'-
antwoo1'delijke positie in die
samenleving moet innemen. Stu-
denten hebben die verantwool'-
delijke positie niet en daal'-

door is hun protest niet "ef-
ficilJnt".
Dm hier~an tegemoet te komen.
zegt hij verder. moet de k~-
tholieke kerk ~and~cht beste-
den ~an de vorming van deze
intellectuelen, willen ze een
"effectieve dienst ~~n de we-
reld" zijn. De katholieke uni-
versiteit is de uitbouw v~n
dit aanbod.( U vraagt~ wij
draaien ... ) .
En nu komt het (ik ei-tee»
hiel' lettel'lijke onze monseig-
neur): "Om aan deze opgave te
beantwoorden dient de katho-
lieke universiteit ~lles te
vermijden wat substantieel in
strijd is met het katholiek
~ntwoord op de levensvr~gen."

Wat ik tligenlijk wil zeggtln is
dat die f7,auz,)B kul nog honderd
[aar kan doorgaan zolang wij het
"aanbod" van die heren slikken
en "[onekee" blijven. We aulltln
el' ~~~~ns een punt achter zetten.

5
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WAAROM STUDEREN?
Oaze tekst is grotendeels overgenomen uit een openingsrede aan de Eras-
musuniversiteit te Rotterdam. gehouden door Prof. Hoefnagels.

Wij opteerden deze tekst in te leveren om diverse redenen nl. de re-
levantie van wat ar in gezegd wordt, dat zoiets verweg onvoorstelbaar
is aan de K.U.Leuven. m.a.w. hoe diep zijn wij 550 jaar gezonken, dat
we verdomd zelf wel eens een moment hebben waarin we ons afvragen
waarom we in dit wetenschappelijk paleis nog langer zitten te suffen.
Daarom willen we het aan jou ook eens vragen.

uw molleven

-Waarom gaat U studeren ? Wat
zijn uw motieven ?Wij weten

niets anders van U dat U voor
het merendeel reeds 14 à 15 j.
onderwijs hebt gevolgd.
In de Derde Wereld.op 1 dag
vliegensafstand hebben mensen
mensen nodig die zien wat men-
sen nodig hebben.Waarom.bij-
voorbeeld. bent U daar niet?

U hoeft de antwoorden nu niet
te geven. maar ik hoop van harte
en wens U toe dat U in de komen-
de dagen en weken voor U zelf
helderheid in uw motieven schept.

Was het gewenning? Na 14 jaar of
meer bent U verslaafd aan het
naar school gaan ? Verslaving
aan het 'vrijbtijvende '?
Ivan Illich spreekt over - het
einde van de groei van het onder-
wijs-.-Verplicht onderwijs-.zegt
Illich.-doodt bij de meeste men-
sen de wil om zelfstandig-te le-

ren-.Nu.dat kan ik als docent
wel eens waarnemen.Het ergste is
de student die gelooft wat de
docent zegt.wat de schrijver
schrijft. wat de ideoloog predikt
Mocht U na deze dagen toch be-
sluiten te gaan studeren. dan
geef ik U de wetenschappelijke

raad : gelooft niet • maar onder
zoek zelf. De universiteit is
geen kerk. docenten zijn geen
priesters.ideologieên zijn geen
beelden.Oe tijd van geloven is
buiten de religieuze ervaring.
voor U voorbij.Luister.spreek
maar geloof niet.

-De meeste mensen verwerven het
grootste deel van hun kennis
buiten de school-.(Illich) •
et name wanneer iemand bepaal-

de vaardigheden echt nodig heeft
kan hij deze snel aanleren.Maar
één van de eigenaardigheden van
de student. vergeleken bijvoor-
beeld met een werkende jongere •
een arbeider. een ambachtsman
is dat de student veel minder
vaardigheden echt nodig heeft
Hij hoeft geen huis te bouwen
geen machine te repareren. geen
koeien te melken. geen grond te
ploegen.Hij kan.om een diploma
te behalen. zich beperka~ tot he
lezen van boeken en stencils •
hierin het terugvraagbare van
het niet-terugvraagbare onder -
scheiQe-~ij ~an zich beperken
tGt "bet kenften"-van· ~t terug-
vraagbare.tot het "lullig ken-
nenH.Dat is een ramp.dat een
student een werkende jongere is
met zeer beperkte vaardigheden.

een diPloma om rllk I worden?

Nu had "het papiertje" tot voor
kort nog financiOle voordelen.
Er bestond een aardige relatie
tussen diploma en werk en tussen
werk en geld.De afgestudeerde
die aan de slag komt. slaat met -
een alle basisvaardigheden des
levens over en schiet meteen in
de rang van kommies of adjunct-
referendaris. waardoor dat hij
wat hij nooit heeft geleerd ook
nooit meer zal leren: geen om-
g~Bt-g-~t ..zijn
'Im!oflI8P waClru1LbJ!,t 8Peot8'te deel
van de maatschappij bestaat -
geen ambachtelijke vaardigheden.
geen hout hakken.geen auto sme-
ren noch vaten verslepen.Dit ge-
mis wordt later goed gemaakt
door iets te veel geld.op grond
waarvan hij een verlangen naar
een doorzon-woning kan koesteren
waardoor hij op zijn beurt zal
trachten. voordat het vijf jaar
later is. referendaris te worden.
Dan is de carrière gemaakt.de
wereld dichtgespijkerd en het
leven ligt echter hem,

Deze relaties tussen studeren.
bul.werk en geld worden tha"B
meer en meer verstoord.Veel min-
der dan de helft die gaat stude-
ren.haalt het diploma.Van hen
die het diploma behalen.wordt

een steeds groter aantal werklo-
zen en de akademikus die werkt.
wordt door de politici van he-
den een geringer loon beloofd •
Daarbij weet U datgeld niet ge-
lukkig maakt - als U om U heen
gekeken hebt - onderzocht -
dat geld bepaald ongelukkig (I)
maakt.

Konklusie : om in de verre toe-
komst geld te verwerven. moet U
niet hier komen studeren.En
mocht U graag levenservaring op-
doen.de feiten en de basisvaar-
digheden leren kennen.of uw da-
gelijks brood veilig stellen
met enige onafhankelijkheid van
de wisselvalligheden der wereld-
huishouding. waarom gaat U dan
niet naar de ambachtschool ( ja.
ik weet dat het tegenwoordig he-
laas lagere technische school
heet) om uit eerlijke grond -
stoffen als hout en metaal munt
te slaan ? Voor het handwerk
hoeft U geen studies te maken
over teamwork. maar kunt U het
beoefenen.Of.waar we zo'n enorme
behoefte hebben aan goed voedsel
uit verstandig bebouwde grond ,
waarom leert U niet aan de land-
en Tuinbouwschool wat een boeren
zoon vroeger "erfelijk" leerde?

U kunt mij nu tegenwerpen waarom
ik zelf met het wetenschappelijk
werk en onderwijs bezig houdt.
Er zijn twee antwoorden : een '
kort en een lang. Het korte ant-
woord is dat wetenschappelijk
onderzoek. ontdekken van werke -
lijkheid.ontmaskeren van voor-
oordelen.het doorbreken van ta-
boes en mythen • een bijzondere
voldoening geeft.Endat onderwijs
met gelnteresseerde studenten
uitzonderlijk plezierig is •
Voor het lange antwoord is nu
geen tijd. het begint met het
zeggen dat àls de wereld naar de
knoppen gaat. dat dan komt door
voor een groot deel verkeerd ge-
bruik van wetenschappelijke vin-
dingen , en als de wereld nog
gered zal worden dan zal dat
voor een groot deel afhangen van
de juiste wetenschappelijke in-
formatie en wetenschappelijke
openbaarheid ••••. aan U en ons
om - als U hier mocht studeren
dit verder uit te werken.

. Het kan zijn dat Uw motieven om
$ te studeren in het bijzonder in
~ de keuze ligt van een fakultei

bv. ekonomie. recht. sociologie •
medicijnen of filosofie. Maar
hoe betrekkelijk is dit motief.
Laten we dit eens peilen in de
Rijn. die Erasmus vanuit Rotter-
dam stroomopwaarts bereisde en
die voor de rotterdamse student
het voorhanden laboratorium is
van de stand van feiten in de we-
reld. De Rijn wordt door het vol-
houden van een aantal zeer merk-
waardige maar foute economische
rekenso~en langzaam maar zeker
vermoord en daarmee ons drinkwa-
ter en daarmee de mens. En de
Rijn is maar één van de vervuil-
de rivieren. En al die rivieren

De dokter gaat grote onzekerheden
tegemoet en houdt zijn mond over
de Rijn. De heilige status van de
dokter zal als hij is afgestu-
deerd. voorbij zijn. De financi-
ele voordelen in de dealing ven
medicale drugs en het eggen ven
ziekenhuisbedden zullen in dit
stukje westelijk halfrond gekeerd
zijn door het einde van de finan-
ciële- en technoloeische groei
van de gezondheiczzorg en m!s-
chien door het feit dat de dok-
er liever genezer dan koopman

is. Misschien wordt de wens van
Illic~ waar. dat pijr. 4iekte on
dood weer in onze cultuur aan-
vaard worden en daarme~ andere.
inder technoiocische geneeswij-

zen.
Zullen de artsen ons iets caan
zeeroen over het milieu in en rond
de Rijn? Over de mate we;ri~ ~ij~
bewoners gif inade~n? Dit zijn
belangrijker vraB~n jdr dp. kwes-
tie o~ de arts een ~mhlenaa~ zal
w~rden in een ge~atlonalisuer~e
eezondheidslore. qceds nlJworcen
de medicijnmannen gepldatst voor
e keuze tussen leven e~ doo~.

so~~ op ~rond van koste~- e~ ba-
te~analyzes. vaker ~p ~rcn~ van
'lIa,J,den.
He! is. karton, onzeker- tsat: er
VCl7! he t die rbare beroep 1.'::11 dok-
ter terecht zat kOm3n.
oet de filosoof de wijsheid br~~

ger.? "Zulten L'i;i. z.:anneel' iesand
ze :lot is zicJ; VOOl' uijsg6Bl' uit
te geven. her: maal' niet Lie"",.
?.ctgeer noetmn?" ("res'!IUs).r:'f
worden zij "wijsrr,a~.e~s"C[raämus).
die de wijsheid re~ucere~ \o~ he
8etal. Het Heilie Getal. De Abso-
lute Waarheid over ~ens. wereld
en heelal. Het &e~al dat sinns
de 16de eeuw een steeds grotere
functie kreeg in alle wetens=hap-
pen en nu in co~puterisme on~-
aardt.
och zijn er - de fout opr,ezelte
rekensommen ten spijt - goede e-
conomen. Er zijn er die zo vqr-
standir. zijn de vervuiling van de
Pijn van het Bruto tJat. Produk t
af te trekken. ~111t u de kans ne-
men tot hen te gean behoren?
Toch zijn er - de esotherische
juristerij ten spijt - goede ju-
risten. Er zijn er die de mensen-
rechten. dus ook het recht van de
ens op schoon water. in hun werk

betrekken. Welke kans geeft u u-
zelf tot hen te gaan behoren?
Toch zijn er - de neo-doematici
en reactionairen ten spijt - goe-
de sociologen. Durft u zonder
cent op zak langs de Rijn te rei-
zen?
Toch zijn er - naast de drug-dea-
lers en bedden-eggers - goene
dokters. Durft u tegen de stroom
op te roeien?
Toch zijn er - de zotgeren en
formulê-~kers ten s~ljt • goede
wijsgeren. Wilt u het risico ne-
men om diep in de Rijn te duiken
naar de grondslagen van economi-
sche. sociologische en juridische
arbeid?

zijn maar een voorbeeld. een vies
voorbeeld van wat wij aan het
doen zijn. Uit attes btijkt dat
economie veet te betangrijk is
om aan economen te IXJI'denoverge-
l.aten.
Juridisch wordt al jaren getracht
tot overeenkomsten te komen. die
de moord op de Rijn moeten voor-
komen. Ook het recht heeft tot
nu toe gefaald. Het recht is e-
venals economie toch al opmerke-
lijk ingewikkeld gemaakt in de
vorm ven juristerij. Juristerij
tijkt op een truc om te verhoeden
dat de burger zijn rechten kent.
Wat kan de sociologie bijdragen
aan het stroomopwaarts reizen?
Het is onzeker. Natuurtijk kan
de eocioloçie herhalen dat de
Rijn stervende is door merkwaar-
dige machtsconstellaties. Natuur-
lijk kan de neo-dogmatische so-
cioloog dit aan een verkeerde i-
deologie wijten en de reactionai-
re sociOloog ken blijven kibbe-
len over pe111ngsmethoden. Maar
de economie verandert hij niet.
de jurist zal door hem geen be-
slissing en dus ook geen andere
beslissinf, nemen en de medicijn-
man blijft ingewijde op eigen
terrein.

&



loof en vrij van dogmatiese tradi- zij. net als wij opgegroeid zijn
ties. en zich gevormd hebben in de oude
Vooral bij de vrouw moeten wij een wereld. dragen zij nog vele gebre-
nieuwe houding doen ontstaan. haar ken met zich nr.e. veel individua-
bewuster maken en haar gedrag eman- lisme en ambities. veel verdorven
ciperen. Tegelijkertijd moeten we neigingen en vormen van bijgeloof
de man een neiuwe gedragswijze en die schadelijk zijn en de neiuwe
een nieuwe mentaliteit ten aanzien generaties kunnen besmetten. Oe on-
van de vrouw bijbrengen. We moeten derwijzers en onderwijskaders moe-
ervoor zorgen dat iedereen de nood- ten zich gedraeen als de dokter.
zaak aanvaardt het volk te dienen. die voordat hij in de operatiezaal
deel te nemen aan de produktie. naar de zieke toegaat zich desin-
geen minachting te hebben voor han- fekteert. en sterilizeert teneinde
denarbeid. initiatieven te ontploOi-de patient niet te besmetten.
en en verantwoordelijkheidsgevoel Door voortdurend bijeenkomsten
te ontwikkelen. Kortom. we willen te houden en permanente kritiek en
een revolutionaire mentaliteit die zelfkritiek uit te oefenen. moeten
VAn de wetenschap pebruik maakt om de onderwijzers en onderwijskaders
hRt volk te dienen. de oude ideeën en neip,ingen uit-

roeien om zich de nieuwe mentali-
teit eigen te kunnen maken en deze
door te roeven aan de toekomstige
generatie. Hoe zouden we denken
over een arts of verpleger die een
pAtiënt besmet? Die in plaats van
hem te verplegen of beter te mftken
ziekten op hem overbrenr,t? We zul-
len een maximale gestrengheid aan
de dar. moeten leggen tegenover de
onderwijzers en onderwijskaders
bij alles wat blijk geeft van sub-
jektivisme. individualisme. triba-
lisme. arrogantie. bijgeloof en on-
wetendheid. Kortom. de onderwij-
zer. het onderwijskeder moet sa-

finitief de overwinning zal beha- non net de bevolkinp een interne
len. In dit orzicht is de opdracht strijd leveren. zichzelf ontsmet-

d d ij d d ij ten. het oude uit de weg ruimen en
van e on erw zors en e on erw s-
k d b it ilijk 0 d t zich het nieuwe geheel en al eiv.en
Cl ers u enr.OI~oonMOe • Il\( a mal<.en.

Oe voortzetting van het revolu-
ionair proces hangt af van de

nieuwe generatie. Voor de eerste
keer in onze geschiedenis zijn er
kinderen en jongeren die opgroeien
buiten het kolonialisno en buiten
de dogmatiese tradities. Er is een
generatie. de eerste. die zich
vormt in het vuur van de revolutie.
Deze generatie zal in de komende
twintig jaar r,eroepen worden om
het werk dat wiJ begonnen voort te
zetten. Zij vormt de hroeikas waar-
uit de geselekteerde planten tg-
voorschijn zullen komen. die ervoor
zullen zorgen dat de revolutie de-

DE HUIDIGE SITUATIE EN
DE EISEN DIE ZE STELT

Jaa~t de taa~ or lanr,e termijn
van het kreören van een nieuwe men-
t~liteit stelt de huidiee situatie
eveneens eisen waaraan het onder-
wijs tep'p.moetmoet komen.
Ho kunnen geen m cuwe samenleving

vo~on zonder de oude te vernieti-
Poon. zondp.r de sporen van het ko-
lonialisme uit te wissen. zonder
de ekonomiese basis te ~reëren
die ons in staat stelt voortgang
te maken met de oorlop, en de sa-
nenlevinr, te ontwikkelen.

a) DE EENHEID VA.V HET VOLK EN HET ONDERIIIJS.

Een van de helangrijkste taken
VAn het onder ..ijs dient het bevor-
deren van de eenheid VAn het vol
e zijn. tiet kolonialisme probeer-

dp. alle verschillen on hot gebied
van stam. taal. p,odsdienst en kul-
uur. die er maar konden hest~an

ondor de bevolkinr, van Mozamhiquo
te versterken. Bovendien prentte
de trarlitiónêlé opvoedinr,. waarin
de taAlr,emeenschap waartoe iemand
behoort wordt verheerlijkt. ieder-
een een houding van minachtinr. en
soms zelfs van haat in ten aanzien
van de andere taalgemnenschappen.

In ons onderwijs MOeten wc do
nadruk legr,en or de overeenkomsten
in de levRnsomstandir,heden van he

ozamhikaanse volk als geheel. We
moeten uitleggen hoe het kolonia-
lisme de bevolking van ieder ge-
bied uitbuit. Het is noodzakelijk
dat d~ leerling p,oed tot zich laat
doordrinp,en dat de strijd van de
boeren van Mueda teren de r,edwon-
gen katoenverbouw niet verschil
van de strijd van de suikerriet-
orba1dar5 can de oevers van de
Zamhezie. dat de strijd van de ha-
venArbeiders in Lourenço Marques
dezelfde is als die van de mijn-
werkers van Tete. Oe arbeiders die
uit Nampule naar Sao Tomó of naar
de spoorwegen van Lourenço Marques
r.etransporteerd worden. lijden on-
der dnzelfde uitbuitinp, els de
mannen uit Gaza. die aan Zuid-Af-

b) DE KENNIS VA.V DE SAMENLEVIlIG EN DE OPVOEDING.

rika verkocht worden. Oe vissers
en rijstverbouwers van Manica e
Sofala worden door dezelfde bui-
tenlanders uitgebuit die de pe-
troleumvelden van Inhambane in
handen hebben. Oe belastingen wa-
ren net zo'n last voor de mensen
van Niassa die evenmin als alle
andere Mozambikanen ooit een
school of ziekenhuis tot hun be-
schikking hebben gehad.

Tegelijkertijd wordt van de
leerling geëist dat hij zich re-

kenschap geeft van de heldhaftige
tradities van ons land. de strijd
van Map'uiguane. het verzet van
Barué. de pracht van Sofala en de
grootsheid van Monomotapa.

Oe kulturele rijkdommen van
Mozambique behoren niet toe aan
één enkel gebied. Oe artistieke
prestaties van de ~arimba-spelers
van Zavala vervullen ons evenzeer
met trots ,I:)lshet Maconde houtsnij-
~erk en het filigreanwerk van de
edelsmeden- van Tete-:--In ci t ver-
band willen wij onze waardering
uiten voor het initiatief om Mo-
zambikaanse houtsnijders uit te
nOdigen om de joneens en meisjes
van de kaderschool in Tunduru hun
wonderbaarlijke kunst te leren.
We hopen dat dergelijke initia-
tieven vaker genomen zullen wor-
den op het gebied van de schilder-
kunst. de edels~aadkunst. ijzer-
en koperbewerking. kunstnijverheid
de vervaardiging van matten. man-
den enzovoort •••

Regionalisme. tribalisme en
de neiging om op andere gemeen-
schappen neer te zien. komen voort
uit onwetendheid. uit onbekend-
heid met andere waarden.
Niemand houdt van iets dat hij
niet kent. Daarom beschouwen wij
het Eerste Kulturele Festival.
dat de Afdeling Onderwijs en Kul-
tuur zich voorstelt te organiseren
als een belangrijke bijdrar,e tot
onze nationale eenheid en de ont-
wikkeling van onze kultuur. Het
is te wensen dat regionale en
provinciale festivals aan het

Eén van de beslissende fakto-
ren voor onze overwinning in de
strijd tegen de kolonialisten
ligt in het feit dat wij vechten
in ons eigen vaderland. dat wil
zegp'en in een samenleving en op
een terrein die de onze zijn en
die wij beter kennen don wie ook,
Oe ontwikkeling van de strijd ver-
eist dat wij de kennis van ons
land voortdurend verdiepen en dat
wij daarbij gebruik maken van de
wetenschap. Door de aardrijkskun-
de en de geschiedenis. plant- en
dierkunde en de kennis van de delf-
stoffen van ons land te bestuderen.
zullen we een beter gebruik van
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Eerste Kulturele Festival vooraf-
gaan en erop zullen volgen. In
de kunst moet het oude zich met
het nieuwe proberen te mengen
waardoor nieuwe vormen ontstaan.
Aan de traditionele vormen van
kunst. zoals het dansen. de beeld-
houwkunst en de zang. dienen de
schilderkunst. de literatuur. het
toneel en de kunstnijverheid toe-
gevoegd te worden. Oe krativiteit
van enkelen moet de kreativiteit
van allen worden. van mannen en
vrouwen. van jong en oud. van

noord tot zuid. opdat uit allen
de nieuwe revolutionaire Mozambi-
kaanse kultuur geboren kan worden.

In de scholen. op de schoolban-
ken. in de eethuizen en eetzalen
en bij de produktie moeten we ons
uiterste best doen voortdurend
leerlinp,en en onderwijzers van
verschillende streken samen te
brenr.en opdat wij meteen al in de
dagelijkse omgang onze regionale
reflexen verliezen en ons bewust
Mozamtifkaan~gaan voelen. Deor
samen aan het werk te gaan. wor-
den we werkelijk één. Onderwij-
zers en leerlingen moeten bij al-
le opgaven zij aan zij werken.
want in de Revolutie zijn er geen
belangrijke en minder belangrijke
taken. maar slechts revolutionai-
re taken. Omdat woorden niets be-
tekenen als ze niet in praktijk
gebracht worden. omdat een li-
chaam zonder vlees maar een ske-
let is en een lichaam zonder bot-
ten zichzelf niet op de been houdt
is het noodzakelijk om de bewerin-
gen dat er eenheid is. voortdurend
om te zetten tot eenheid in de
praktijk. Ons verenigen betekent
dat wij elkaar leren kennen en
begrijpen. In de gezamelijke in-
spanningen. in het gelijktijdig
vergoten zweet. in de boomsta
die door onze geza~elijke krach-
ten versleept wordt. in de dans
als uiting van onze gemeenschap-
pelijke kreativiteit komt begrip
en kennis tot stand en wordt de
eenheid duurzaam.

onze rijkdommen kunnen maken. We
moeten daarbij opmerken dat ons
volk een grote kennis bezit van de
rijkdommen van de natuur. hoewel
deze kennis louter op ervaring
berust en vaak door bijgeloof ver-
valst is. Wij moeten de leerlin-
gen en onderwijzers aanmoedigen
de ervaringskennis van de bevol-
king bijeen te brengen en deze op
een kritiese en objektieve manier
te analyseren. opdat onze theore-
tiese kennis ontwikkeld wordt ten
bate van de maatschappij.
Verder is het noodzakelijk om
voortdurend diskussies over en
studies van de gebruiken en ge~



woonte. van iedere streek te sti-
muleren waardoor wiJ ze beter le-
ren kennen. ze kunnen verwerken en
door kritiek kunnen verbeteren.
Ieder van ons moet begrijpen dat
de taak die hij zal moeten verrich-
ten in Mozambique ligt. Anders

gezegt. Mozambique is niet een be-
paalde streek. een plaats of een
provincie. maar een enorm land
met een grote verscheidenheid aan
levensomstandigheden waarop wij
greep moeten krijgen om te kunnen
slagen.

c) DE TECHNIEK EN DE UITBREIDING VAN DE STRIJD.

Wij staan tegenover een vijan-
dig leger dat alle hulpmiddelen van
de moderne technologie tot zijn be-
schikking heeft. Daar komt bij dat
wij genoodzaakt zijn de produktie
steeds verder op te voeren en ge-
varieerder te maken. om het hoofd
te kunnen bieden aan de groeiende
behoeften van de bevolking en van
de oorlog. Evenzo worden wij door
de sociale en bestuurlijke behoef-
ten gedwongen meer mankracht en
gekompliceerde technieken te gaan
gebruiken. Weliswaar leren we in
de legerplaatsen en vooral in het
veld hoe we het militair apparaat
van de vijand moeten vernietigen,
maar toch is het noodzakelijk on-
der de militairen en kaders een mi-
nimum aan wetenschappelijke kennis
te verspreiden. die hen in staat
stelt de militaire technieken be-
ter onder de knie te krijgen.

Oe produktie vereist steeds
meer onze aandacht. Om het hoofd
te bieden aan de behoeften van de
bevolking in oorlogsomstandigheden
moeten we boven alles rekenen op
onze eigen inspanningen. Niette-
min is er kennis vereist om de
produktie gevarieerder te maken,
om technieken te verbeteren, de
natuur te beheersen en om rampen
die zij veroorzaakt te bestrijden,
om waterputten, irrigatiekanalen,
dammen enz. te bouwen. Die kennis

bezitten we niet altijd.

We willen dat de leerlingen
deze praktiese kennis op school
verwerven. In het kader van de
natuurwetenschappen moeten het
spinnen en weven van katoen bestu-
deerd worden. Bij de wis- en na-
tuurkunde moet de studie en de
praktijk van het bouwen van dam-
men en irrigatiekanalen onderge-
bracht worden, het maken van
schepraderen voor de irrigatie,
in beweging gebracht door water
of dieren en het bouwen van wind-
molens moet in de praktijk beoe-
fend worden. Kortom, er is een
grote mate van wetenschappelijke
en praktiese kennis nodig

en praktiese kennis die ons in
staat kunnen stellen onze landbouw
te ontwikkelen en de nijverheid
te bevorderen, zoals meubelmaken,
timmeren, metselen, pottenbakken,
zeepfabrikage, spinnen en weven,
het maken van ovens voor de pro-
duktie van ijzer en tegels enz •••

Oe kombinatie van onderwijs en
produktie betekent vooral het ver-
werven van theoretiese en praktie-
se kennis om ze ter beschikking te
stellen van de prOduktie, het be-
stuur, de sociale diensten en dB
strijd.

KONKLUSIE
In het boekje' Onderwijs in China'
trekken de auteurs Ineke Marijnis-
sen en Paul Offermans volgende kon-
klusie.

Opvoeding en onderwijs zijn in
China, zeker sinds de Kulturele Re-
volutie, volop in beweging. Over de
afloop van dit proces valt op het
ogenblik niets met zekerheid te
zeggen. Het gevaar bestaat nog al-
tijd dat de Volksrepubliek China
afglijdt naar het revisionisme:
zoiets is in zijn korte geschiede-
nis al eerder gebeurd. Het zal van
de revolutionaire krachten afhan-
gen, of zij de ekonomiese voor-
waarden van de socialistiese maat-
schappij blijvend kunnen verbinden
met kollektieve ideeön als:
- volg de massalijn,

drijf op eigen kracht,
- dien het volk.

Sinds het begin van de Kulture-
le Revolutie hebben de Chinezen
echter grote vooruitgang geboekt in
het zich eigen maken van de prole-
tariese kultuur. Onderwijs en op-
voeding zijn daarbij van beslissend
belang geweest. Het perspektief is
gunstig dat de proletariese revo-
lutie slaagt door de toepassing van
de beginselen van de polytechniese
vorming:
- de verbinding van produktieve

arbeid en onderwijs,
- de opheffing van de scheiding

tussen teorie en praktijk, van
de scheiding tussen hoofd- en
handarbeid,

- de inpassing van lichamelijke,
geestelijke en morele vorming
in opvoeding en onderwijs.

Oe volle betekenis van deze
principes van de pOlytechniese op-
voeding en vorming wordt pas dui-

delijk, als wij ze verbinden ~et
de hierboven genoemde kollektieve
ideeön.

Wat betekent polytechniese vor-
ming dan in de praktijk:
- het onderwijs is niet langer ge-

scheiden van de politiek, en ook
niet meer van het produktiepro-
ces waarin de grote massa van
arbeiders en boeren werkt,
Oe politieke macht over scholen
en opvoedingsinstituten komt
steeds meer in handen van de ar-
beidende klasse, zodat het on-
derwijs wordt aangepast aan de
leef- en denkwereld van arbei-
ders en boeren,

- er is geen principieel verschil
meer tussen onderwijs en de we-
tenschap die de techniese voor-
waarden schept voor de stijging
van de produktiviteit. Zo kan de
vorming van een nieuwe intellek-
tuele elite voorkomen worden,
omdat onderwijs en produktie bei-
de steunen op de massalijn,

- de scheiding tussen stad en plat-
teland wordt grotendeels opgehe-
ven. Deze scheiding was niet al-
leen ekonomies, maar ook poli-
tiek en kultureel. Nu krijgen
zelfs de meest achtergebleven ge-
bieden optimale ontplooiingskan-
sen.

Al deze veranderingen kunnen al-
leen duurzaam zijn, wanneer de te-
genkrachten zoals burgerlijke eer-
zucht, een gemakkelijk leventje,
witteboorden-mentaliteit, afkeer van
handarbeid, specialisatiezucht,
streven naar konkurrentie met de ka-
pitalistiese landen op basis van een
technokratiese ontwikkeling, onscha-
delijk worden gemaakt door een ho-
ge graad van socialisties bewust-
zijn. Daarom is het ook volkomen te-

~
recht, dat een groot deel van op-
voeding en onderwijs bestaat uit
ideologiese vorming volgens de so-
cialistiese gedachten van Mao Tse
Toeng. China heeft een moeilijk
stuk weg naar de ko~nistiese maat-
schappij afgelegd. Het volk van
China zal in een histories-dia lek- Van de andere kant zijn een aan-
ties proces uitmaken of het doel in tal klassentegenstellingen in China
d Volksre ubliek bereikt zal worden. en Nederland gelijk. Verder verto-
e p nen de objektieve voorwaarden voor

Het zou gemakkelijk zijn en van de ontwikkeling van het monopolie-
weinig socialisties inzicht getui- kapitalisme de tendens het poly-
gen als wij geen lessen zouden wil- technies opvoedingsmodel te inte-
len leren uit het chinese voorbeeld. greren in het onderwijs. Deze eman-
Vooropgesteld moet worden: de weg cipatieve faktor van de kapitalis-
naar het socialisme is niet voor al- tiese ontwikkeling wordt nu echter
Ie volkeren gelijk. Het chinese modelmisbruikt ten behoeve van het winst-
van toepassing verklaren op de eu- streven. Dat doet niets af aan het
ropese en in het bijzonder de ne- feit, dat de polytechniese vorming
derlandse situatie is ondialekties, zelf een voorwaarde is voor het ont-
omdat dit niet uitgaat van de kon- staan van socialisties bewustzijn
krete situatie en de bijzondere te- bij de massa's.
genstellingen waarin kapitaal en
arbeid zich in het hooggeindustri-

aliseerde westen bevinden. Oe po-
ging om zo'n model in Nederland o-
ver te planten is dus gedoemd te
mislukken, al was het alleen maar
omdat ons land geen geSOCialiseer-
de produktie heeft.

OP MIDDEl. BA.R e SCHOOL SO. 31 in Pe!..ml bediskussièren leerlingen,
arbeider: en soldalen de inhoud l'an de lessen

WATMOETEN WE NIET DOEN
- Een ~omplBet opvoedingsmodel verre zij de producenten meer mo-

willen realiseren, dat hoort bij biel maken. Zelfs als zij van de
een gesocialiseerde maatschappij, bente bedoelingen bezield zijn. ~o-
maar niet past in een kapitalist1e- men .zij niet boven het nivo uit van
se produktiewijze. Pogingen om zo'n het utopisme van Robert Owen.

model in te voeren worden tege~woor' _ Polytechniese opvoedingseilandjes
dig voora~ ondernoreen door de pro- scheppen die alleen door intellek-
gressleve onderwijsvernieuwers. tuelen als 'vakantie-oorden' be-
die geen inzicht (willen) hebben in woond worden. Dit gebeurd vaak in
de sociaal-ekonomiese werkelijkheid anti-autoritaire kresjes die bezocht
van de klassestrijd. bi~voorbeeld worden door kinderen van intellek-
de voorstanders van de education tuelen en kunstenaars. Zij zijn
permanente'. Zij vervullen slechts 'ontoegankelijk' voor de werkende
de wensen van het kapitaal, in zo- klasse.

."._'-=--~~-- .,..",....... - .:.__ :::::-_ -~-~.
Scholieren werken in een landbouwkommun« In de katoenoogst,

WAT KUNNEN WE WEL DOEN

- Eksperimenten ondernemen met de
verbinding van teorie en prakti
opvoeding en produktieve arbeid in
een socialisties perspektief. Zij
moeten aansluiten bij de mogelijk-
heden en het bewustzijn van de ar-
beidende klasse. b~jv')orbeeld in
wijk- en buurtwert.

- Alle mogelijkheden onderzoeken
die de marxistiese vorm van pOly-

techniese vorming als opvoeding van
de massa in socialistiese zin,
waarbij we moeten ui tgeen «en de
werkelijkheid hier en nu.

Zo werken we mee aan Je opbouw
van 'een samenleving van werkelijk
vrije mensen. die intelligent rea-
geren op de wereld om hen en die
gelukkig zijn'. Dat alleen kan de
juiste les zijn van het onderwijs
ol China.

10



- I ~~~~---------------------------------------------------------- .. ~

In deze brosjure vind je op ver-
schillende plaatsen teksten van
onderwijswerkgroepen. M.a.w. het
onderwijs wordt van binnenuit ge-
volgd en bekritiseerd.

Waarom en in welke mate is dit
belangrijk of anders geformu-
leerd : wat kan de plaats zijn
van de student binnen het stre-
ven naar een betere samenleving.
naar een bevrijding van de mens?

Na jaren van onderwijs binnen
autoritaire en verstarde struk-
turen is er nog weinig merkbaar
van zelfinitiatief en kritiek op
de gedoceerde leerstof.
De noodzake1.ijke kreativiteit is
bijna uit ons verdwenen zodat de
wetenschap wordt be~reven binnen
een 'vervreemd en vervreemdend'
kader.

\.Jatkan men daartegenover stel -
len ?

1. Bezig zijn met een theorie
kan betekenen bezig zijn met wat
men streven naar bevrijding of,

STRIJD ONDERWIJS

en daar komt het toch op neer •
klassestrijd heet.De konkrete
bijdrage die tot die strijd kan
geleverd worden is
- de sociaal-ekonomische verhou-
dingen binnen de maatschappij
analyseren en verduidelijken J

- het 'vervreemd en vervreem-
dend ' kader van de wetenschap-
pen te ontmaskeren en de nood-
zakelijke binding te leBgen met
de meestal vergeten praktijk •
De wetenschap blijft immers
binnen haar theoretisch kader
een opeenvolging van wetten en
redeneringen. zonder de gevolgen
te zien van deze intellektuele
gedachtenkronkels.De praktijk
behoort soms niet tot het ter-
rein van de wetenschappelijke
disciplines zodat men nog durft
spreken van 'waardenvrije' we-
tenschap.
- de wetenschap kan 'an sich'
twee vervreemdende mechanis-
men vertonen: enerzijds kan
zij een vlucht betekenen in de
theorie. anderzijds bereikt zij
ditzelfde effekt door alles op

.

3. Aan dit alles kan de student
participeren door inzet binnen

te schuiven binnen de respec-
tievelijke disciplines.Discipli-
nariteit vermijdt kritiek.inter-
disciplinariteit is voorwaarde
tot kritiek.
Beide mechanismen. zoals hierbo-
ven omschreven. kennen hetzelfde
gevolg : zij werken systeem-
bestendigend.

aktie- en onderwijswerkgroepen.
Wat niet wil zeggen dat alle
werkp,roepen reeds dit stadium
bereikten. Wanneer zij evenwel
een ernstige analyse maken van
onderwijS en wetenschap. zal de
gevolgtrekking voor de hand lig-
gen.
Daarom doen wij hier een oproep
aan te sluiten bij bestaande on-
derwijswerkgroepen in de fakul-
teiten.Doen wi1 een oproep aan
de nog niet gekende groepjes die
rond deze problematiek werken.
zich kenbaar te maken zodat men
zich kan aansluiten.Dnze laatste
oproep is aan die fakulteiten of
kringen waar nog geen dergelij-
ke groepen zijn een onderwijs-
werkgroep te stichten.Diegene
die leert of studeert werkt te-
vens in de maatschappij en dat
hoort ook bij onderwijs.

nota : binnen de asr is men sinds
kort begonnen met een ko~rdinatie
van dergelijke groepen.Geinteres
seerden kunnen er altijd terecht

2. Daartegenover kunnen we dus
stellen dat wetenschap als teo-
rievorming kan optreden t.o.v.
de praxis door de bestaande uit-
buitings- en vervreemdingsme-
chanismen te analyse re" ) door
de wetenschappelijke taalbar-
rière te doorbreken en de ideeAn
en verworvenheden naar het volk
toe te vertalen) door alle weten
schappen te analyseren binnen
het kader van de globaliteit van
mens én maatschappij.En niet bin
nen de vervreemdende descartiaan
se scheiding van mens en maat-
schappij I

P.N.

Dag lezer,

we ~lZen je eigenlijk even goede moed toewen-
sen zolJat halftJeg onae speciale Veto. Niet 0m-

dat het j. OfU!e~d as "k8e1. "begint uit te

hangen .. hopen we•••
Tot nu toe aijn de teksten alçemeen beschou-
wend gebleven. Een poging om een algemeen ka-
der te geven • Vanuit verschillendS geaichts-
hoekfln •
Het hierbovenstaande artikel betekent aOtJat de
overgang naar teksten .. die door de wel"kgroB-
pen Van V8rschitlende kringen ~rden binnenge-
leverd • Je kan hst Ben tueed« gedeelte noe-
men, !Jaar-men ingaat op meel" konkrete proble-
men die in het ondel'lJijs aan deze unief vooz-

Al .~ ~ina een eerd~r kleine
kring. toc~ lijdt ze niet aan een
minderwaardigheidskornpleks.lnte-
gendeel zelfs.Wina draait goed.en
ook op het gebied van onderwijs is
reeds één en ander verwezenlijkt.
:'J1naorr.lIn1seerde een enquàt.e in
verband met de vo~ van de proef-
exa~ns in de eerste kendid. en
legde de resultaten hiervan voor
aan de fakulteitsraa~.Met succes

WINA _PERSPEKTIEF

overigens.leder jaar in Wina eva-
lueerde het voorbije akademiejaar
(74 - 75).Oeze verslar,en werden
onlangs binnenceleverd in de r.o.
K.(permanente onderwijskommissie).
Zowel de algemene bedenkingen. de
tekortkomingen of overtlodigheden.
de alr,emene evaluatie van het
nieuw programma (vooral in natuur-
kunde) als maer specifieke opmer-
kingen over proffen.flssisten.vak-
ken.kursussen.cnz ••. werden kri-
tisch behandeld.Wij wachten op
reakties.Oe voorfestelde spli-

"Ikomen• Of anders getUIgd .. bij a. th.ol'i. • ••
'hoort de pra:r:1.S •
o ja .. ondel'W6g aal je ook hst P"l"O(JNlffflt

... Cll_J'IIa~ "~tMHIc ~ ... ".
wrdt natuurlijk uitgtmedigd op dlte aktivi.-
teiten .. tm gBef toe .. de keWUJ is vrij uit-
gebreid •
Aan het: einde tJan de bl'OsjUN l'aMn ~ nog
enkeZe andeN belangl'i;jb pl'Obl4emgebi.d'In
aan : de uniwr8itBit is korrplBuBr ebt mt-

kst ondel'lJijs te 1XJl"stNkMn. Maazo daar
mocht ik nu nog niets van UggM ~ au.

laat de CUl1tdachtnut tJel"6lapp." ."
teee ge1'U8t verder ••••
Mflt groetjes van de Ndakti. •

tsing tussen eerste kand. wis-
en natuurkunde werd aan een kri-
tisch onderzoek onderworpen door
de mensen van Wina.
Alles bij elkaar genomen komt het
onderwijs in wis- en natuurkunde
er nog niet zo slecht uit.Maar
toch zijn er nog vele dingen die
moeten verbeteren.Het gaat bij-
voorbeeld niet op dat een prof
zelf niet heel goed weet wat voor
leerstof hij moet doceren. ofwel
dat de studenten moeten dansen
naar de pijpen van een wispeltu-
rige prof. die les geeft als hij
daar zin in heeft (of als hij er-
aan denkt).
Maar laten we van individuele ge-
vallen geen algemeen geldende din-
een maken. Oe uitzonderingen beves-
tiren hier zeker niet de ~egel.
De wil tot goede samenwerking
tussen prof en student 1s zeker
aanwezig.Dok al verlopen de pro-
grammahervormingen soms stunteli8)
er wordt toch aan gewerkt.En dat
is làts.Laten we hopen dat de toe-
komst nog verbetert.

WINA-PERSPEKTIEF.
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INTERDEPARTEMENTAAL CENTRUM VOOR DIDAKTIEK

Revalorisatie van het le-
raarsberoep is een heet
hangijzer in de hele onder-
wijswereld. Een degelijke
lerarenopleiding wordt meer
en meer gezien als één van
de belangrijke taken van de
universiteit tegenover de
maatschappij. Sinds 1969
werden allerlei kommissie's
en werkgroepen opgericht om
zich over het aggregaat te
beraden ; in 1973 werd de
lerarenopleiding in de wet
vastgelegd.
Leden van de K.U.Leuven
richten sinds ongeveer 50
jaar vakantieleergangen in
voor leraren in het sekun-
dair onderwijs onder de naam
"Vliebergh-Sencieleergangen"
en werken de laatste jaren
mee in beroepsvervolmakings-
aktiviteiten (BV) van ande-
re didaktische centra in het
land. Vanuit de Kultuurraad
voor de Nederlands kultuur-
gemeenschap poogde men de
BV-aktiviteiten te uniformi-
seren door oprichting van
didaktische centra en plura-
listische centra voor de
bijscholing van leerkrach-
ten.
Een eerste voorontwerp voor
strukturele hervorming van
aggregatie en BV aan deze
universiteit ontstond in
augustus 1973. Op 28 juni

1974 diende het bestuur van
de Vliebergh-Sencieleergan-
gen bij de rektor een eerste
voorstel in tot oprichting
van een didaktisch centrum
K.U.Leuven. Dit voorstel
werd in ruggespraak met het
departement Pedagogische
Wetenschappen herwerkt en
verder geamendeerd.
Men stelt voor een interde-
partementaal centrum op te
richten, eerder dan een in-
terfakultàir centrum. De
aktiviteiten van dit centrum
zouden zich vooral toespit-
sen op de volgende punten :
- bundeling van de leraren-

opleiding (aggregaat), on-
der de bevoegdheid van de
fakultaire P.O.K. IS.

- vakdidaktische research
over basisonderwijs, se-
kundair onderwijs en even-
tueel ook hoger onderwijs,
onder de gezamelijke lei-
ding van vakspecialisten
en pedagogen.

- BV-aktiviteiten in alle
mogelijke vormen, geduren-
de het ganse jaar en even-
tueel regionaal gespreid,
al dan niet in samenwer
king met andere organis-
men.

- globale informatieverzame-
ling en -verspreiding.

- eventueel medewerken aan
kurrikulumontwikkeling met
betrekking tot het lager,
het sekundair en het hoger
onderwijs.

Op het ogenblik is het zo
dat dit voorstel, waarin
eveneens een volledig over-
zicht van de geplande be-
stuursorganen wordt ge-
schetst, ter bespreking is
voorgelegd aan de akademi-
sche overheid.
Vermits de aggregaatsoplei-
ding in heel de fakulteit
wetenschappen (en waarschijn
lijk ook daarbuiten) op het
ogenblik veel te wensen
overlaat, verwacht Wina in
het bijzonder zeer veel van
dit interdepartementaal cen-
trum voor didaktiek.
Het is via deze weg dat we
het bestaan van dit plan te-
rug in het leven willen roe-
pen ter attentie van de an-
dere departementen en fakul-
teiten. We hopen dat het
plan spoedig ten uitvoer kan
gebracht worden.
Iedereen moet toegeven dat
er iets moet veranderen in
de leraarsopleiding. Met
het voorstel dat hierboven
werd uiteengezet is men op
de goede weg. Laat die weg
niet te lang worden !

Erik Bloemen
"Perspektief"

We maken in onze f~kulteit een
enigzins onwennige in~ktiviteits-
periode door, ook op onderwijs-
vl~k,die ons doet terugblikken
op een ~8nt81 gebeurtenissen uit
de 188tste j~ren: progr~~her-
vormingen,studentenenquête ,8k-
tie De Croo •••
Het uitg8ngspunt d8t al d8n niet
geAxpleciteerd meespeelde in al
deze diskussies W8S kort S8men-
gev8t het volgende:"Wij verzet-
ten ons tegen de evolutie V8n
de universiteit in de richting
V8n het steeds meer vormen van

POLITIKA

onkritische beroepskrachten
voor industrie en staatsapparaa
om de bestaande soci~le (wan)-
orde in st~nd te helpen houden."
Wij verzetten ons tegen een der-
gelijke· funktionering" zoals
die o.m. tot uitinr komt in een
recente wetgeving voor het hoger
onderwijs, door het fnuiken van
fundamenteel onderzoek en het
benadrukken van positief weten-
schappelijk onderzoek.
Wij ijveren voor een universiteit
die kritische mensen zal VOrMen,
voor Aon ondorwljs waar soc181e
en ethische implic~ties worden
ingek~lkuleerd in studie en on-
derzoek en waarbij er pl~~ts is
voor een perm8nent wisselwerking
tussen teorie en praktijk."
Begin '74 ontstond er herrie in
onze fakulteit i.v.m. de hervor-

UIT DE ANALEN VAN DE ONDERWIJSWERKING

ming van het prograMma. Reeds
bij het begin van de bespreking
was het duidelijk dat men niet
teveel illusies mocht koesteren
over fundamentele hervormingen.
De studentenverteyenwoordiyers
in de onderwijskommissie pakten
de zaak echter grondig aan dmv.
een enquête bij de studenten.
Toen zij de resultaten ervan
echter wilden bespreken in de
onderwijskommissie bleek deze
volgens de proffen "niet bevoegd"
Erger :tot zesmaal toe werden de
studenten gewaarschuwd dat publi-
katie van de resultaten zou be-
tekenen dat zij zich buiten de
"participatie-demokratie" zouden
plaatsen en het gesprek onmoge-
lijk zou zijn •
De proffen weigerden te praten
over de duidelijke onbekwaam-
heid tot lesgeven v~n proffen,
omtrent de wenselijkheid van be-
paalde vakken.De Academische Vrij-
heid weet je wel •••!
Door het feit d~t op 31 januari
de voorstellen van de fakulteit
moesten ingediend zijn en de be-
spreking van de enquête slechts
eerst via de curriculumkommissie
diende te gebeuren, zou moeilijk
rekening kunnen gehouden worden
met de voorstellen van de studen-
ten. In aparte werkr,roepen zou-
den later een aantal elementen
van pedagogisch-didaktische aard
besproken worden.
Gevolg van deze woelige periOde
zoals verwacht géén fundamentele
hervormingenJalleen een aantal
toegevingen van didaktische ~~rd.
Na het paasverlof V8n '75 ont-
stonden enige moeilijkheden met
orof Dobbelaere.Zijn "toegevin-

yen" aan de studenten i.v.m. de
vraag naar meer ~ktief onderwijs
hadden geleid tot een verzwarinr
v~n het programma:een extra-prak-
tikum,losstaand van de kursus werd
verolicht.Er kwam een bijeenkomst

met K.O. waarop deze moeilijk-
heden werden besproken in een
"positieve" sfeer.~chteraf bleek
K.n. echter de gedane voorstel-
len in de wind te sl~an,waarop
de herrie ontstond.
Opniéuw wardan vareadorlnr,en be-
leRd in de jaren en met r.n. af-
zonderlijk,waaruit dan toch oen
kompromis voortkwam:de huidir,e
doceerwijze van Sociolop,ie 2 in
tweede kan.
Een evaluatie v~n dit v~k laat
echter nog op zich w8chten.

Ondertussen is ook nog de aktie
De Croo afgelopen en losstaand
van een algemene evaluatie van
deze aktie, konstateren wij twee
feiten:
- dat de diskussie omtrent he
uitp,anp,spunt (cfr.inleidin~)
niet ten gronde werd aanr.epakt.
-dat r.~én konsekwent iBS voor
het bespreken van konkrete vaw-

ken werden getrokken uit deze
aktie.
Wij betreuren deze l~atste ont-
wikkelingen,roemen onze voorgang-
ers,doch we dienen onszelf af
te vragen in welke mate deze si-
tuatie (on)aanvaarb~ar is en hoe
we er eventueel iets kunnen aan
verhelpen, steeds vanuit het per-
spektief van de ganse kringwer-
king.
Ondertussen kunnen we al enip,e
lichtpuntjes aanwijzen voor ko-
mende akties:de geplande alter-
natieve onderwijsweek in de week
van 1, tot 18 maart met een mas-
sa aktiviteiten,zowel centraal
als fakultair.
Tegelijk wordt nu reeds gewerk
aan de bespreking van het nieuwe
examenreglement,rerelingen i.v.
m. tesissen,alternatieve onder-
wijsvormen.
Inspelend op de aktuele prohleem-
situatie mbt. misbruik v~n de
psychiatrie zouden een aantal
proffen p,evraagd worden om hun
mening hieromtrent te p,even tij-
dens hun lessen.
We hopen op een a~tieve medewer-
kinr. aan al deze aktiviteiton.

van harte.Politik~.



Het onderwijs in biologie
loopt goed ... op enkele
schoonheidsfoutjes na :
In ie kan leer je weinig of
geen serieuze biologie. Dat
jaar is dan ook bedoeld voor
"algemene vorming". En
daarvoor komen 3 vakken wèl
in aanmerking, 2 zijn er nog
doenbaar, maar dan hebben we
n6g 2 vakken die duidelijk
te wensen overlaten, niet in
het minst biologie zelf.
Ofwel krijg je een prof die
er eigenlijk bijzonder wei-
nig van afweet, zodat je se-
rieuze kemels moèt van bui-
ten leren, ofwel krijg je
een prof (geologie) die het

biOS
wèl weet, maar het absoluut
niet kan uitleggen. Al bij
al nog overkomelijk.
Over 2e kan valt er veel
meer te zeggen. Hier kennen
de proffen hun stof over het
algemeen wèl, maar zijn som-
mige colleges nogal sterk
gericht op ... bissers en
van-buiten-blokkers. Een
belangrijk probleem vormt
de eigen interpretatie van
het collegerooster door het
Zoölogisch Instituut. Prak-
tikumuren worden verdubbeld,
er komen werkstages (terwijl
de lessen in die week niet
geschorst worden, zodat de
studenten op de goodwill van
de proffen moeten rekenen om
ie lessen toch nog te krij-
gen. Brossen wordt dus 1
week verplicht I), en be-
paald eigenaardige examenre-
sultaten. Scheikunde blijft
een absurd vanbuitenblokken
(katalysatoren en kleuren
zijn zo belangrijk als de
reaktie zelf I). De sylla-

ONDERWIJS BIOLOGIE

Zelfs de aggregaatsopleiding
is een kinderachtig en toch
veeleisend gedoe. Soms niet
erg pedagogisch verantwoord,
hoe goed bedoeld ook. Aan-
nemelijk dat een vers afge-
studeerde bioloog, die in
het onderwijs terechtkomt,
niet onmiddellijk zijn draai
vindt.

bus is veel te duur, en
wordt naar believen ver-
zwaard met nog een aantal
papieren. En uiteindelijk
werd dit hèt basisvak.
Moeilijk is ook het didak-
tisch peil, dat voor het ene
vak te hoog, voor het andere
te laag ligt. Bijzonder
vervelend. Over het alge-
meen liggen de eisen voor de
studenten z6 hoog, dat er in
2e kan nogal veel gebist
wordt. Men zou 2e kan bis
eigenlijk evengoed kunnen
verplichten.
Binnen de kandidaturen is
het aantal uren Plantkunde
en Dierkunde z6 verschillend
dat een objektieve keuze
v66r ie licentie helemaal
niet mogelijk is. De goede
studenten in 2e kan worden
richting Dierkunde geduwd,
de andere naar Plantkunde.
Dit wordt nog bevorderd door
een (nog) niet verplichte
vakantiestage in Frankrijk.
De licenties Plantkunde om-
vatten van in het begin 5
richtingen, die nogal sterk
verschillen in moeilijk-
heidsgraad. Wat natuurlijk
een waardevermindering van
het licentiaatsdiploma met
zich meebrengt.

In de licenties Dierkunde
vegen de proffen af en toe
hun voeten aan de college-
roosters : uren worden ver-
schoven zonder de studenten
serieus te.verwittigen, er
worden praktika ingelast
die niet in het programma
staan, maar die toch enorm
veel uren werk vragen. De
toch al zware week wordt,
wat praktika betreft, nog
eens minstens dubbel zo
zwaar. Bepaalde lessen
worden niet gegeven ; ande-
re, die niet in het boekje
staan, komen er supplemen-
tair bij, enzoverder ... En
in ie licentie mag je ein-
delijk leren hoe je loga-
ritmen moet berekenen, hoe
je filtreerpapier moet vou-
wen, enz.
Het verschil in peil met 2e
kan is weer eens te groot ;
dit keer zijn fysische fak-
toren zeker even belangrijk
als andere. Na een dagje
les en praktika ben je 's
avonds niet meer in staat om
te blokken, laat staan iets
buiten je studies te doen,
als engagement of zo...
Ook de doktorandi -in dier-
kunde vooral - worden aar-
dig voor de gek gehouden :
zij die assistent spelen
hebben een week van zowat 25
uur praktikum geven, voorbe-
reiding niet inbegrepen.
Veel tijd voor tesiswerk is
er dus niet. En als je te-
sis niet vlug genoeg voor-
uitgaat wordt je aangeraden
je aanvraag voor een assis-
tentenmandaat niet te her-
nieuwen -: je-viiegt-eruit.

Anderen hebben geen prakti-
kumwerk, maar krijgen ook
geen onderwerp, noch materi-
aal om aan een tesis te be-
ginnen. Dan zit je een
jaartje lang te wachten op
werk.

Een ander probleem is de
oeroude vete tussen Plant-
kunde en Dierkunde. Van-
waar deze komt is moeilijk
te achterhalen, maar de stu-
denten worden erin geïndok-
trineerd. En zo gaat de ve-
te ook een belangrijke rol
spelen in de kringwerking.
Reageren tegen dit alles is
erg moeilijk : in de kandi-
daturen wordt je fris wat
schrik in het lijf gepompt,
in de licenties heb je geen
tijd om aan wat anders te
denken dan aan je studies,
en als dóktorandus of als
assistent ben je te sterk
gebonden aan proffen. Je
plaats ben je al te vlug
kwijt. De angst en de blok-
obsessie houden je braaf.
Dus zal er wel niet vlug wat
veranderen.

Bios.

A!~ er kritiek wordt geleverd op
het (in ons geval: universitair)
onderwijs, dan is die kritiek
meestal rericht tepen het "ex
cathedra"-karakter van dat onder-
wijs. ~u is het zo dat in de li-
centies van de meeste facultei-
en er aan "groepswerk" gedaan

wordt, in de vorm van seminaries,
werkcolleges, b-colleges of prac-
tica. Eigenlijk zou deze werk-
vorm heel wat onfenoegens van de
studenten moeten opvanp,en. Het

germania
tegendeel is waar! We blijken
niet in groep te kunnen werken.
Tja, waar zouden we het geleerd
hebben ?

Oe studentenafvaardiginp in de
onderwijscommissie van Germaanse
probeert al jaren te sleutelen
aan die werk-collegos, opdat stu-
rl8ntr.nen professoren er zich ge-
lukki~er bij zouden voelen. Vorig
jaar werd, bij voorbeeld, het
principe aanvaardt dat de studen-
ten betrokken zouden moeten wor-
den bij het vastleggen van de

R OLL : mo

Het lijkt ons dat dit best Sys-
tematisch en met overleg gebeurt.
Op die manier kunnen een aantal
bestaande. meestal onuitgespro-
ken. ongenoegens opgevangen of
vermeden worden. Dat er ongenoe-
gens bestaan. zowel aan de kant

lijkheid m jezelf te z ij n

een voorstel rond de werkCOlleges
1.waarom een voorstel?
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Of de doelstellingen van de werk-
colleges gerealiseerd worden of
niet, hangt erg veel af van de
manier waarop ze georganiseerd
worden (of nieti).
Deze organisatie gebeurt o.i. mo-
menteel te informeel. te veel
vertrouwend op het toeval. In hoe
verre wordt. bijvoorbeeld. aan
het begin van het seminarie uit-
gepraat wat de doelstellingen van
dat bepaalde seminarie zijn. en
in hoeverre wordt het al dan niet
bereiken van die doelstellingen
geëvalueerd?

l)e1'1)OZg: p. 16

onderwerpen van de seminaries. en
dat - als studenten een scriptie
wensen te maken - ze geen examen
meer hoeven af te leggen. Oit
jaar deden we een voorstel om di-
caktische werkvormen van de se-
minaries systematisch te evalue-
ren, om zo bewuster te worden van
de mogelijkheden die een kleine
groep biedt. Oe onjerwijscommis-
sie reageerde erg positief. We
nemen hier de tekst over, die
voorg~legd werd op de onderwijs-
commissie.

We vinden de formule van de werk-
colleges erg belangrijk. en we
willen ook dit jaar een voorstel
doen om de doelstellingen van de
werk-colleges in de toekomst be-
ter gerealiseerd te zien.

\-Iezien in de werkcolleges name-
lijk de mogelijkheid dat studen-
ten gedeeltelijk zelf gaan bepa-
len wat bestudeerd wordt, op wel-
ke manier dit gebeurt en hoe kri-
tisch de zaak benaderd wordt. Met
andere woorden: op deze manier
neemt de student zelf zijn ver-
antwoordelijkheid op voor zijn
eigen leren. Precies dit maakt
het leren echt zinvol. Ook op u-
niversitair niveau. (Wij willen
hiermee de waarde van informatie-
overdracht niet betwijfelen: het
is een leervorm naast andere.)
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van professoren els ven studen-
ten, zeI door iedereen wel gewe-
ten zijn. Det die ongenoegens
besteen is echter erg begrijpe-
lijk. We zijn het immers niet
gewoon om in groepen te werken.
Professoren en essistenten weten
veek weinig ef ven het begelei-
den ven groepenJ studenten zijn
het helemeel niet gewoon om ini-

tietief te nemen, leat steen om
verentwoordelijkheid voor hun
leren op te nemen.

Wat wij ven beide partijen, pro-
fessoren en studenten, durven
verlengen is det zij bereid zijn
om semen te zoeken neer vormen
om het seminariewerk zinvoller
te leten verlopen.

2. ons voorstel

Wij stellen voor det de onder-
wijscommissie er bij elle pro-
fessoren en essistenten, die een
seminerie leiden, zou op eendrin-
gen det de menier weerop het se-
minerie gegeven wordt bespreek-
beer gemeekt wordt neer studen-
ten en professoren toe.
Volgende vier punten lijken ons
belengrijk om in groep te bespre-
ken:
-doelstellingen ven het seminerie
-de didektisch meest geschikte
werkvorm (De meest gebruikte
vorm, een refereet-houder die
zijn tekst neer voor brengt, is
duidelijk niet de enige vorm die
een zinvolle diskussie op geng
ken brengen. Welke werkvorm men
kiest, hengt ef ven wet men wil
bereiken. Belengrijk is dat die
keuze bewust gebeurt.)

-een eveluetie neer vorm en in-
houd, op tijd en stond

-of er eventueel een bijsturing
nodig is voor de komende bijeen-
komsten, metodisch of inhoude-
lijk.

In eerste instentie zou de onder-
wijscommissie dit elles bij pro-
fessoren en studenten moeten kun-
nen stimuleren. Meer uiteindelijk
ligt de verentwoordelijkheid of
een seminerie zich serieus wil
bezig houden met de vreeg hoe
zijn e1gen doelstellingen best
gereeliseerd worden, bij de groep
zelf.

Leuven, 17 februeri 1976
de studenten

nemen voor eigen leren, dan pes
zeI het onderwijs mondige mensen
vormen, die hun verentwoordelijk-
heid kunnen opnemen voor eigen
leven en voor de semen-leving.

De lezer zeI wel el gemerkt hebben
det we dit hier niet zo-maer zit-
ten te pennen. Ons voorstel is
niet wearden-vrij, er zit een
stukje geloof echter. We denken
hierbij een de storm ven '68, de
studentenrevoltes die het stof
deden opweeien ean onze universi-
teiten. De studenten begonnen
toen te beseffen det ze ZELF ver-
entwoordelijk waren voor hun ei-
gen leren, of minstens mede-ver-
entwoordelijk. "redebeheer", "per-
ticipetie" en demokratisering"
waren de leuzen wearin dit besef.
dit inzicht, deze openbering ver-
taeld werd. Nu is het alsof het
stof weer is gaan liggen. Het
bewustzijn van '68 lijkt wel weg
geëbd. Het protest is weggestruc-
tureerd, ingekapseld in facul-
teitsraden, onderwijs- en ende re
commissies. Nu echter groeit het
inzicht det echte democratie
niet gerealiseerd wordt door in
een of ende re read te gaan zit-
ten, wél door in het leer-proces
zelf verantwoordelijkheid op te
nemen. Studie hoeft niet noodza-
kelijk beklemmend, bedrukkend en
vervreemdend te werken. Het kan
ook een bevrijdende bezigheid
zijn. Inderdaed, hier en daer
gebeurt het dat studenten zelf
een voorstel doen, het vertrou-
wen krijgen van hun prof, en ge-
motiveerd beginnen werken ean
wat hen bezig houdt. Den gebeu-
ren er prachtige, opwindende din
gen: "leren", "studeren" is
plots iets wearin je jezelf ken
reeliseren, waerin je jezelf
voelt worden in inter-ectie met

Als we het belengrijk vinden om
dit voorstel ook in deze brochure
te pUbliceren, den is dat omdat
het niet enkel professoren en as-
sistenten zijn die voor deze din-
gen gevoelig moeten zijnJ ook
studenten MOETEN HIER HUN VERANT-
WOORDELIJKHEID OPNEMENI Dit leet- j d t d t

ik ieme es u en en •••ste zinnetje zetten we d n de
inkt omdat we het heel erg beleng-Klinkt dit allemeal nogal uto-
rijk vinden. Pes els mensen kan- pisch? Aan jou, student. om te
sen krijgen in het onderwijs (op bewijzen dat deze utopie bereik-
elle niveaus), om voor een stuk baer isl
zelf verantwoordelijkheid op te Frederik Janssens

Dit is Slm LJerkblad. Het is een voorbeeld Van een evaluatie-f01'l11UZier
om 30'n seminarie te evalusrBn. Natuurlijk kan dit formuZi6r aangepast
uorden naar gelang het: IJerk-collBge. We vinden dit elm belangriJK
hulpmiddel om iederelm aan het denken te zettlm Im aan bod te laten
komen. Als er enkel een ge8pl'6k is kan het vel. eens qebeuren dat en-
k« l: de praters hun mening formu leren.
Als je zelf in ~~n of ander werk-college zitl kan je voor jezelf deze
evaluatie eens doen. Misschien verheldert het IJel iets. Je kan ook
het artikel betel' begrijpen.
A) Retrospectieve fese: pleets een kruisje op de lijn, waer je me-

ning het best wordt weergegeven.

1 2 3

We hebben elkeer
goed begrepen

1. We praatten langs
elkeer heen

1 2 3

2. Ik kreeg geen gelegen-
heid om te praten

1 2 3

3. De sfeer in de groep
was niet uitnodigend
om mee te werken. Ik
voelde me niet betrok-
ken.

2 3

4. De begeleiding wes
erg remmend voor
het gesprek

1 2 3

5. Oe diskussie was zin-
loos: ik heb er niks
ven geleerd

4 5 6 7

4 5 6 7

Ik hed elle kans
om aan 't woord
te komen

4 5 6 7

IN DE FETEW

(fakulteit ekonomiese en toege-
paste ekonomiese wetenschappen)
WORDT ER r..EWERKT IN DE "ORr..ANEN"
MAAR OOK AAN OE BASIS.

De onderwijsproblemetiek wordt
in het studentenmidden van deze
fekulteit officieel ter harte
genomen door Stukokom ( studie
en kontektkommissie), een groep
ven vrijwillige vertegenwoordi-
gers van elle studiejeren. Deze
groep bouwt een eigen werking
uit rond stUdieproblemen en
heeft een zekere inspraek wet
de regeling ven de eksemens be-
treft.

Stukokom duidt in haer schoot
een aantel vertegenwoordigers
een voor de fekulteire raden en
kommissies, een aantel andere
worden door de kring Ekonomike
g81ntroduceerd.
Momenteel loopt een lenge ter-
mijnprojekt rond de bevriezing
van de verhouding tussen en het
belang in de opleiding van the-
sis, seminaries en prektika.

De sfeer in de
groep was erg
stiMUlerend. Ik
voelde me betrok-
ken.

4 5 6 7

De begeleiding
was een echte
stimulans

4 5 6 7

De diskussie was
zinvol: ik he
veel geleerd

B) Introspectieve fese: bespreking van de scores van fase A)
- Welke fectoren remmen de diskussie af? Hoe worden ze veroor-

zaekt? Ken er iets aan gedaan worden?

C) Prospectieve fese:
-Vind je het belangrijk det het seminarie op een andere manier
georganiseerd worden. in de toekomst?

-Heb je in dit verbend enkele ideeftn, tips?

Verder is Stukokom nog bezorgd
om de pleatsingsdienst voor ef-
gestudeerden, wiens werking
volgens sommigen gelntencifieerd
ken worden.

Sinds twee jaar komen in de fa-
kulteit meer en meer initietie-
ven op onderwijsvlek van pro-
gressieve studenten. Al twee
keer werd een kursus marxistie-
se ekonomie georganizeerd met
een groot aental deelnemers.
Twee jeer ook werken studiegroe-
pen rond de ekonomiese krisis.
Vorig ekademiejaar werd een ak-
tie gevoerd om een keuzevak mar-
xistiese ekonomie in het studie-
programme opgenomen te krijgen.
Deze aktie slaegde ma~r de in-
voeringsprocedure is nor, lanr.
Intussen werd afl'edwongen det
buitenlendse professoren gestkol-
leges over merxistiese ekonomie
komen geven. Een aentel gunstige
erveringen van dit ekademiejear
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(de studiegroep programmawet tij-
dens de ektie Oe Croo-Hublet. de
zeer stevip.e studierroep ekonomi-
sche krisis) doen bij de bewuste
studenten de eis naar voren komen
voor vrije seMinaries. waarbij
het studieonderwerp geheel door
de groep zelf wordt bepaald. AI-
gomeen worden toenemende uitingen
van kritiek !'ekonstateerd op de
ekonomische theorie en op het voor
waardevrij voorgehouden karakter
van de gedoceerde wetensch~p aan
deze fakultett.

ekonomika
In de onderwijsweek wordt op
woensdag 17 Maart om 14 u een de-
b~t mot een drietal proffen ge-
pland over "de oplcidinr, aan onze
fakulteit". na proffen neven elk
in het kort hun viäie. en nadien
volgt een diskussie.
nit alles in lokaal 717. VJn h~t
Handelskot. nekenstraet 7.
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In het kader van deze alter-
natieve feestweek dacht ik
er goed aan te doen even in
te gaan op de plaatsing van
de afgestudeerden van de
K.U.Leuven.
Eind december waren er onge-
veer 5000 afgestudeerden
werkzoekend in ons land, of
slechts ongeveer 2% van alle
werkzoekenden in België.
Wat betreft het diploma Eko-
nomische en Toegepaste Eko-
nomische Wetenschappen bij-
voorbeeld waren dat ongeveer
950 mensen, of 19% van alle
afgestudeerde werkzoekenden.
Gezien per studierichting,
vormt deze groep het hoog-
ste percentage.
Misschien zeggen deze cij-
fers jou niets, doch ik
denk wel dat het ons toch
ergens moet raken, op dit
moment, of binnen enkele ja-
ren als je in een gelijk-
aardige situatie komt te
staan. Wat kunnen we hier-
aan doen ?

stukokom

Vooreerst kunnen we ervoor
"vechten" om in elke fakul-
teit een mandaat te bekomen
voor iemand die zich zou
bezighouden met een plaat-
singsdienst, evenals finan-
ciëLe steun hiervoor, zoda-

TUDEERDE Ik zou ervoor willen pleiten
dat we speciaal in deze on-
derwijsweek , maar dan ook,
eens dat de start genomen
is, de volgende jaren, over
deze problematiek nadenken,

voorstellen doen aan de fa-
kulteitsverantwoordelijken ..
Verder nog allemaal een tof-
fe feestweek.

Jo Libens
"Stukokom"

r allen di itl

nig dat er een vlotte ~or-
stroming van informatie tot
stand komt (van werkgever
naar werkzoekende en vice
versa). De konkrete uit-
werking daarvoor (kontakten
met bedrijven en scholen,
uitnodigen van werkgevers
als sprekers op informatie-
avonden, organiseren van sta
ges ...) wordt aan de kreati-
viteit van de betrokken fa-
kulteit overgelaten. Mis-
schien kan er gewerkt worden
aan ~~n centraLe pLaatsings-
dienst voor geheel de K.U.L.
Men is reeds enige tijd aan
deze idee aan het sleutelen,
maar desalniettemin ziet men
de noodzaak nog niet in en
schuift men het weer eens op
de lange baan.
Daarbij denk ik dat een uni-
versiteit het tot haar
pLicht moet beschouwen te
zorgen dat zij aan haar ge-
diplomeerden een zo vlot mo-
gelijke toegang tot het be-
roepsleven bezorgt en "Vraag
en Aanbod" van jonge werk-
krachten met elkaar in kon-
takt brengt.
Ook lijkt het mij ergens po-
sitief dat we als studenten
mekaar informatie doorgeven
over eventuele tewerkstel-
lingsmogelijkheden en dat we
wel degelijk aktief interes-
se betonen in wat in de fa-
kulteit of voor de ganse
universiteit op dit vlak ge-
beurt of niet gebeurt.

JOIN THE ARM
OF

UNEMPLOYMENT

WE DON~T'NEED YOU!

Dit is een artrikel: dat verscheen in as mNlJItENTA ( tijdsch1'ift van de
HistoM.sche JUoing ) van mei 1975 • Op IJOensdag 17 7'II<la1't gaat ovez- dit
ondenJel"p (n .c.v. het probleen van vez-tz-aging bij het indienen van as
thesis) een forum door op de Bste verdieping van as .VieUlJboUlJWenL.
om 14 UW' •

historia
Het Is een feit

1tP.t. is een feit: veruit het groo
sta deel van onze geschiedenis-
studenten en studentinnen ko~t
erecht in het hop,er secundair

of het niet-hoger universitair
hor,er onderwijs. Niet ienereen
start met hetzelfde enthousiasme
in het onderwijs; de motivatie
o~ leraar te worden is bij heel
wat studenten eerder miniem, ook
in de licenties!
\oJatdoen onze universiteiten o~
deze kandida~t-leraars op te lei-
nen voor hun taak, waarvan ieder-
een het belang inziet voor onze
samenlevinr,? Oe bestaande wetge-
vinr, en onderwijsstructuren la-
ten heel wat rroblemen open en
onheantwoord. Er wordt te weinir,
r.edaan voor een degelijk onder-
zoek en financiële politiek in
verhand met deze doelstelling
van onze uniefs. Oe meeste stu-
denten en rrofs zijn hiervoor zb
weinig p,p-lnteresseerd en gemoti-
veerd, enz ••• 8innen dit proble-
mcncomplex speelt de ar,grep,aats-

opleidinp. een belangrijke rol.
Er MOet en kan zeker iets aan r.e-
daan worden, want het huidir. ag-
grep.aatsexamen is slechts een
pleister op een houten been.
Oe ideale leraar bestaat niet.
Een ideaalbeeld opstellen is ge-
vaarlijk. Toch kunnen wij enkele
aspecten benadrukken, die de
leerlingen, ouders en samenlevinr.
van een leraar verwachten.
Een lerares die haar vak niet se-
rieus kent en bezit, is die naa~
niet waardir. Maar een leraar die
het niet kan klaarspelen om aan-
gepast aan kennisoverdracht te
doen, mag evenmin zijn boeken met
een p,erust p,eweten dichtklappen.
Slechts vanuit zijn didaktische
bekwaamheid kan hij 'helpen' le-
ren, exrloreren, en evalueren. En
hierbij speelt de psycholop,isch-
pedap,or,ische aanpak een enorme
rol. Hij heeft de taak van een
groepsanimator, die vermijdt om
privf-lessen te ~even aan een
groep mensen, die 'naast' elkaar

willen f zullen m ten g

zitten. nit alles kan en mag hij
niet op zijn eentje klaarspelen.
Een lerares is mede-opvoedster
met de leerlingen, de directie,
de ouders en de andere leraresse~
Het gaat zelfs verder dan die be-
perkte kring: zij moet 'r,eloven'
dat zij een maatschappelijke taak
te vervullen heeft. Het is enorm

Wettelijk

n

belangrijk ook sociale, religieu-
ze en ideologische ideeën over te
drapen om de leerlingen te helpen
bij het opbouwen van een waarden-
schaal, waarmee zij zich in de
maatschappij zullen inzetten.
Is dit geen boeiende en belangri~
ke taak? Verdient deze geen dege-
lijke opleidinv.?

voorschriften voor het

ne lerarenopleiding aan onze uni-
versiteiten wordt nog steeds be-
paald door de wet van 21/5/j929 -
deze moet zeker van uitzonderlij-
ke kwaliteit zijn, als ze 45 jaar
later nog ongewijzigd isl - Ze
schrijft een theoretische oplei-
dinp, voor van "Geschiedenis van
de Opvoedkunde". "Experimentele
opvoedkunde". "algemene" en "bij-
zondere" (·vak-) methodiek". Daar-
naast was (is) er ook praktijkop-
leidinp,. die erin bestond dat men
pedurende tenminste een jaar di-
daktische oefeningen had pevolgd.
vooraleer men het aggrepaatsexa-
men mocht aflep,gen. Zo alpemeen
wordt het geformuleerd I
Gelukkip. worden hier en daar po-
r,inren redaan in de richting van
het wetsontwerp 563 van mei 1973.
Hierin voorziet men: "psychologie
van het kind en de adolescent",

aggregaat

"experimentele pedagogiek". "ver-
gelijkende studie van de evolutie
van het onderwijs in Bely.ië en in
het buitenland". "algemene didak-
tiek". "bijzondere didaktiek van
de vakken van het secundair on-
derwijs en van het hoger onder-
wijs van het korte type". "doci-
mologie". "twee door de examinan-
dus met de goedkeuring van de ex-
amencommissie gekozen vakken.
die betrekking hebben op de psy-
chologische of pedagogische we-
tenschappen". In de eerste licen-
tie moet men 10 type lessen vol-
gen in een instelling voor se-
cundair onderwijs of het hoger
onderwijs van het korte type. In
het laatste jaar moet men gedu-
rende één volle week als lesge-
ver een stage doormaken. Het sta-
geschrift en de beoordeling door
de stagementor en vakdacticus
geldt als beoordelingsstof.
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all onze oPleiding .... Ideetie.

naar alternatieven

In het best88nde systeem zijn er
elementen, W88rmee wij zeker niet
8kkoord kunnen g88n.
Oe motiv8tie om zich bewust voor
te bereiden op de ped8gogische
t88k wordt oversch8duwd en zelfs
gedood, door de n8druk die ge-
legd wordt op het wetensch8ppe-
lijk onderzoek. Oe ler88rsoplei-
ding lijkt wel een onwetensch8p-
pelijk 88nh8ngsel. Echt verwon-
derlijk is het d8t deze situ8tie
in st8nd wordt gehouden, niet en-
kel door het systeem, m88r voor-·
81 door de meeste profs en de
meeste studenten zelf.
W8t de eigenlijke ler88rsoplei-
ding betreft: deze is nog te veel
aen kennisoverdr8cht. Het bij-
brengen V8n specifieke v88rdig-
heden n88r het onderwijs toe,
wordt grotendeels verw88rloosd.
Hier en d88r wordt 88rzelend 88n
wijzigingen ged8cht. Hebben de
ver8ntwoordelijken voor de 8ggre-
g88tsopleiding voldoende kont8k-
ten met de norm881scholen? Het
st88t buiten twijfel d8t velen
onder hen er zeer veel zouden
kunnen leren! En W88rom zouden
de studenten er ook zelf niet
eens kont8kt mee opnemen? Het zou
hen wellicht de mogelijkheid ge-
ven om de 8ggreg88tsopleiding
levensechter te m8ken. 08t de
ver8ntwoordelijken bij het ver-
nemen hierv8n zouden opschrik-
ken, k8n beslist geen kwa8d. En
d8t het d8n ook in de progr8m-
m8's verwerkt worde!
Sommigen ijveren ervoor om de
studieduur te verlengen met een
vijfde j88r, w88rin d8n p8rt-
time k8n les gegeven worden met
een degelijke begeleiding. Pr8k-
tisch zit een vijfde j88r er op
dit ogenblik beslist niet in,
0.8. om fin8nciAle en soci81e
problemen voor studenten en uni-
versiteiten. Bovendien zou de in-
tegr8tie v8kopleiding-ler88rs-
opleiding toch 8chterwege blij-
ven. Een 8ndera mogelijkheid zou
zijn d8t men de licenties splitst
een optie w88rin de wetensch8ppe-
lijke opleiding wordt ben8drukt,

en een 8ndere w88rin de profes-
sionele vorming centr881 St88t.
Voor beide opties worden dezelf-
de 81gemene v8kken gedoceerd. In
de tweede optie k8n d8n meer 88n-
d8Cht besteed worden 88n het in-
oefenen V8n onderwijstechnieken,
z081s "vert81en" V8n wetensch8p-
pelijke inzichten n88r onderwijs-
situ8ties, psychologische en pe-
d8gogische opleiding, gebruik
V8n 8udio-visuele middelen,
groepswerk opbouwen, enz ••• Ook
de t881v88rdigheid, expressie-
en gesprekstechnieken zijn e-
norm be18ngrijk! En het leren
vert81en V8n soci81e, religieuze
en ideologische ideeën moet in
deze optie een p18ats krijgen,
n88st een belichting V8n de po-
sitie V8n de ler88r. M88r, nu
meer en meer studenten niet weten
welk beroep ze 18ter zullen uit-
oefenen, wordt de keuze steeds
moeilijker en stelt zich het 0-
versch8kelingsprobleem. W88rom
zou men de omv8ng V8n het tesis-
werk, dat gericht is op (over-
dreven) speci81is8tie, niet ver-
minderen om meer tijd te krijgen
voor de 8ggreg8tie. Er k8n ook
ged8cht worden 88n twee of drie
kleinere opgaven, waardoor men
verschillende domeinen k8n uit-
diepen en de methodische en in-
tellectuele bekwaamheid evengoed
kan bewezen worden (dit systeem
is reeds V8n toep8ssing in bv.
psychologie en ped8gogie).
Reeds in de tweede kandid8tuur
k8n een deel van het 8ggreg88t
ingelast worden (bv. het volgen
V8n enkele proeflessen, verpliCht
kontakt met jongeren. een theore-
tisch vak als 81gemene opvoedkun-
de •••). Hierdoor k8n de motivatie
voor de latere t8ak levend gehou-
den worden en gesteund.
Oe praktijk blijft de beste leer-
school. Waarom d8n niet meer na-
druk (kw8ntitatief en kW8lita-
tief) leggen op het geven van les-
sen en het verplicht kont8kt met
jonge mensen van de leeftijd aan
wie men les zal geven. Waarom
geen verplichte vakantie8ctivi-

• Ik wHI nog nl.1 precIe. w.1 ik g. doen. MIJn beal •
•• Nlledlng lolnogloe komt •• n d. m.lfl ...

teiten om zichzelf socia8l op te
voeden, te leren soci8le 8ttitu-
des te observeren, enz •••
Het is een dringende noodzaak dat
er een gesprek op gang komt over
de tijds-, personeels- en finan-
ciële verdeling tussen de 8ggre-
g8atsopleiding en de specifiek
wetenschappelijke en over de in-
tegratie en de voorbereiding op
het leraarschap. Oe opleiding is
bovendien niet af 81s de ler8res
ha8r aggregaatsgetuigschrift in
handen heeft, integendeel. In sa-
menwerking met schooldirecties
en inspecteurs werke de unieveen
concreet progra~a uit voor na-
scholing.
En last but not least: er is een
dringe~de behoefte aan een aggre-
gaat voor universitair onderwijs.
Men onderwijst zelf zoals men on-
derwezen werd!

isschien kan een pedagogisch
centrum of een did8ktisch insti-
tuut eens ernstig en methodisch
n8denken over deze problemen en
meewerken aan de concrete oplei-
ding en recyclage.

Gelukkig komen hier en daar spo-

radisch initiatieven in werkgroe-
pen van enkele studenten, enkele
pedagogen, enkele docenten, enke-
le profs en de verantwoordelijken
voor de aggregatie. Oe oprichtinc
V8n het centrum voor de aggrega-
tie kan een belangrijke stap be-
tekenen. Het is echter jammer dat
terecht kan geklaagd worden over
een tekort aan interesse. Het
valt te betreuren dat er zoveel
rond "gepraat" wordt, zonder te
komen tot concrete voorstellen
(vooral van de kant van de stu-
denten) en beslissingen (vooral
van de kant van ce overheid).

Besluit

Oe ideale leraar is 100 % mens,
bezit 100 % zijn leerstof en is
100 % didaktisch. Hoe lang nog
zal de unieval zijn krachten
richten op één aspect? Hoelang
nog zullen de profs en wij, stu-
denten, weigeren hierover prak-
tisch na te denken?

Frans Matthyssen

daarrond worot oeweerd. Tevens
wordt de positie van de psychO-
loog "veiliB gesteld" ter,p.nande
re beroepsr.roepen. Hierhij be-
staat zelfs het risico de eir,en
"academische confraters", de pe-
dagogen, in het vlees te snijden.
\oliezal ilTW'lersde afbakening van
het domein bepalen? Dit is immer
inherent verhonden aan het sta-
tuut. Nochtans is zoiets niet mo
Belijk op een domein met zoveel
vertakkinren, innerlijke tegen-
stellingen en yemeenschaopelijke
punten met andere domeinen. Dit
domein evolueert bovendien zeer
snel en blijkt mede door kulture
Ie omstandiBheden bepe~ld. Moes
er toch een afhakening komen on-
der supervisie van een orde of
een ander gelnstitutionaliseerd
orgaan, zou dit uiteraard conser
verend werken tegenover elke ver
andering.
Hiermee is zeker het hele pro-
bleem niet uitr,epraat; er werden
alleen enkele van de belanp,rijk-
ste vrap,en naar voor p'ebracht.
Het zal trouwens nog Ben tijdje
duren eer we er voor onszelf
klaar mee zullen zijn. Mocht hot
probleem je belanBrijk r,enoeg
lijken, dan nodir,en we je uit op
een paneel gesprek hierover in n
Valk op 16 maart om 2nu.

Pol Mariën

unif hebben restudeerd.Hieronder
vallen me8tschappelijke assisten-
ten, psychiatrisch verpleBenden
en mensen die tot therapeut zijn
opgeleid in bv. een interactie-
aC8demie. Dit is in deze onder-
wijsweek wel het overdenken waar
de universitaire opleiding moet
in het ooy van de opstellers
prachtig zijn en duidelijk supe-
rieur 8an 8lle andere studievor-
men.
Anderzijds is deze opleiding toch
ook weer niet goed genoep,. In he
St8tuut wordt immers voorzien in
een tweejaripe stage na de oplei-
dine. Professor Baekelmens (één
van de leden van de commissie die
het voorstel hebben gedaan) ver-
k188rde onlangs in een interview
deze stage te zien als tweede
filterl een extr8 selectie dus.
Als we naar de orde van ne genee
heren kijken is het duidelijk dat
de gevaren voor een ideologische
selectie niet denkbeelnig zijn.
Dit houdt ook verband met een

men. tendens die in de wereld van de
De bedoeling is in aanvanp, ge- vrije beroepen recent weer de kop
weest de positie van de acade- opsteekt: het corporatisme.
misch opgeleide psycholoor, te be- Het corporatisme is een ander
schermen, voornamP.lijk tegenover rroot bezw!or tager. een orde of
de 8lmachtspositie van de p,enees- welke vorm van alp,emeen p'eldende
kundigen (psychologie dreigde een beroepsverenip.inp. dan ook. Men
par8-medische richtinp, te worden) bakent de positie van de psycho-
maar ook tegen allen die psycho- loog af tefenover de buitenwerel
logisch werk doen en niet aan de Niet de kliënt primeert in tep,en-

'- ~t~' stelling tot wat in mooie woorden
~ , ~

EEN ORDE VAN PSYCHOLOGEN?

PSYCHOLOGI

Op het ministerie van n8tionale
opvoeding bevindt zich een ont-
werp V8n St8tUUt, deontologische
code en orde V8n psychologen.
Het is w8arschijnlijk dat dit
zich reeds bij de Raad van State
bevindt. Het is zelfs mogelijk
dat dit gestemd zou worden als
k8derwetl dit betekent dat het
niet voor het p8rlement zou ko-

H RI G
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VOO REE N ST RIJ 0'BA A R
PROJEKTONDE RWIJS

In de licenties van de studierich-
ting sociale pedagogiek loopt voor
het ogenblik het projektonderwijs.
In die projektgroepen, bestaande
uit 5 à 10 mensen, begeleid door
'n staflid, wordt gewerkt binnen
een veld van jeugd-volwassenenvor-
ming. Daarnaast volgen de studen-
ten werkkolleges en gewone hoorzit-
tingen voor koördinatie en overleg
in een overleggroep bestaande uit
docenten, stafleden en 1 student
per projektgroep. Wat betreft
de evaluatie van het projektonder-
wijs dit jaar was het voorstel van
de staf (docenten en begeleiders)
volkomen tegengesteld aan dat van

de studenten. Rond deze feiten'
willen wij nu een aktie op touw
zetten, om onze zelfverantwoorde-
lijkheid te verdedigen en de "strijd
baarheid" van het projektonderwijs
te verstevigen.

Ter verduidelijking van de
" B~auwdl'uk" waarover in de hele
rest van het artikel telkens
wordt gesproken, werd een bij-
voegsel geschreven waarin de
7 grondslagen van dit dokument
uitgebreid behandeld worden.

.historiek, van het p.o. tot
februari '75

Oe studierichting sociale pedago-
gi.ek werd in 1966 opgericht. St! l-
aan ~roe!de de nood aan alternatie-
ve vormgevlng van de opleiding
vanuit een kritiek op het heersen-
de ondorwijssisteem, die in '72
leidde tot het oprichten van een
aantal projektgroepen in het ka-
der van het werkkollege. Uit-
eindelijk kwa~ voor 1973-74 het
opzet"Beperkt experiment projekt-
onderwijs" tot stand. Op I'ët lan-
de van het akademiejaar kwam het
rapport "van experiment tot voor-
stel- I\learlhet zg. "Roodboel\").
dat de ervaringen. opties en voor-
stellen samenbundelde en aan de
poe werd voorgelegd. Deze besloot

antwoordelijkheid van de projekt-
groepen en voor de integrale door-
voering van het P.O. voor alle an-
dere vakken: het P.O. moest meer
strijdbaar worden. Onder deze om-
standigheden had in februari '75
een tussentijds weekend plaats.
waar de 2 kampen rechtstreeks te-
genover mekaar kwamen te staan.
Begin meart lanceerde de staf een
nieuwe aanval: het was een feit
dat de staflede-n overvol in het
werk geraakt. maar dit tijdsman-
kemant werd misbruikt om grenzen
te stellen aen het P.O. In het
procesverslag van juli '75 kan men
laten lezen: "!Jat de hogel' bespro-
ken moci~ijkheden in verband met het

pedagogische kring
dat het "exper.iment" kon worden
voortgezet en niet -wat men had
gehoopt- dat het voorstel goedge-
keurd was en het e).perlmenteel ka-
rakter opgeheven werd. Steunend
op dit rapport werd tiet experiment
gedurende het akademiejaar '74-'75
verder gezet. Algauw vertroebelde
de verstandhouding tussen studenten
en staf en steeg het ongenoegen.
Oe staf en de poc poogden het pro-
jektonderwijs in hun greep te hou-
den. de soepelheid te ondermijnen
en de mogelijkheden te beperken.
Oe studenten beschouwen dit als
tegengesteld aan de opties van het
P.O .• ze kwamen op 'oor zeI ver-

~

tijdsbudget 1975-16 betreft, ~erd
even!Jel gestreefd naar een aantal
algemene beperkingen en preciserin-
gen, die niet enkel uit hoofde van
df' bep ..rkte tijd noodzakelijk waren,
••• H (door ons onderlijnd) lblz.31)

Uiteindelijk is dan de tweede
spru it geboren: " projektQndeMjs
in de studierichting s, '''1"-<27.epeda-
gogiek. Een blauwdruk.", die moest
dienen als handleiding 'oor het nu
lopende akademiejaar. Ook dit rap-
port werd aan de permanente onder-
wijskommissie voorgelegd ter goed-
keuring.

de krachtlijnen van het p.o.
zoals ze voorkomen in

de blauwdrukI .

dat de student minstens medever-
antwoordelijk kan zijn voor zijn
eigen leerproces. dat hij de in-
houd en de vo~ ervan kan mede-
bepalen" (blauwdruk blz. 14)

5° Leren in groep.
Om de efficiëntie van de taak te
verhogen en om te leren werken
Met groepswerk .

6° Wetenschap in dienst van een
tussen prak maatschappij gebaseerd op eman-

cipatie en welzijn.

1° Demokratiese verhoudingen in het
onderwijs.
OOI ent en student worden als ge-
lijkwaardig beschouwd: de kennis
geeft de docent geen macht. al-
leen deskundigheid. De student
beslist mee wat wordt geleerd en
heeft de plicht zich te engage-
ren. De projektgroep moet zich
naar buiten toe verantwoorden.

2° Voortdurend samenspel
tijk en theorie.
ennis komt tot stand door dia-
lektiese wisselwerking tussem--
ervaringspraktijk en theorie.
daardoor is zij ook scheppend.
Er is sprake van ervaringsgeba-
eeerd en ervaringegericht leren.

" ... een naat:s,_napP1JKrl t:les
en een maatschappijvernieuwend
gebeuren ..." (blauwdruk blz.151

7° Leren leren.
" is noodzakelijk daar én de men-
sen voortdurend moeten veranderen
én de maatschappij voortdurend
verandert.

3° Globale benadering van de proble-
men.
Bevorderd door het voor een deel
wegvallen van de vakkenopsplit- Straks zal blijken dat het de
i staf is die bepaalt hoe deze vage

s ng. mooie woorden dienen gelnterpre-
4° Engagement in het leerproces teerd te worden. hoe zij met alle

eren is zelfverwerkelijking. middelen de demokratlese verworven-
" dit veronderstelt vanwege heden van het projekt onderwijs
de docenten een sterk geloof in en van de studenten trachten te be-
de kreativiteit van de studenten knotten.
Daarom moet er ruimte zijn op-

het startweekend
oktober 1975

-In
deze twee dagen dienden om het is de blauwdruk bindend, ~e bepaal

projektmatig werken voor te berei- de doeZstellingen, kan men ook een
den en om eventueel te komen tot individueel programma volgen? Hoe
een eerste groepsvorming. Vanaf het wrdt geëva~ueerd? " werden gewoon-
begin reeds ging de staç in de aan- weg van de tafel geveegd en uitge-
val. Een docent sprak van'fokusering steld " tot !Je eens meer tijd heb-
wat in eenvoudige termen betekent: ben". Op de koop toe bleek het stu
het indijken van het werkterrein van van de blauwdruk dat handelde over
het projekt onderwijs. het afbake- evaluatie. gewijzigd zonder medewe-
nen van de doelstellingen zoals de ten van de studenten ( zie verder)
staf en de permanente onderwijskom- en werd een tekst toegevoegd waarin
missie het wil. onder mom van tijds- onder andere te lezen staat: " De
gebrek. De vergadering rond de prin- blauwdruk is voor ~jzigingen vat-
cipiële kwesties was een staaltje baar, echter niet bij de start van
van manipulatie vanwege de staç• het akädemiejaar. "
Belangrijke vragen als: ".In h 'ever

projectgroep ttp,.ojectonde,.wijs"

Deze projektgroep is één van de
projektgroepen die van stapel is
lopen na het startweekend. Deze
projektgroep stelde zich de vraag
naar de diepgang van het " erooncipa-
tOl'ies " karakter van het projekt
onderwijs in een unief die in dienst
staat van de burgerij, in een unief
waarvan de werking nu wordt beknot
door de wet Decroo-Humblet. Is het
projektonderwijs een kontrollemid-
del, die de studenten afhoud van
af ies tegen bvb. het psychiatries

onderzoek tegen Kris Merckx?
ge- Men stelde zich als doel een inzicht

te verwerven in het marxisme. in de
marxistiese pedagogiek, in de rela-
tie unief- maatschappij om uiteinde-
lijk te komen tot een analyse van
het projektonderwijs in sociale pe-
dagogie. Deze projektgroep wil ij-
veren voor een strijdbaar projekton-
derwijs. Tot haar taak behoort ook
het voorstellen van een evaluatlepro
cedure voor projektonderwijs en het
agiteren hierrond.
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evaluatie van p.o. in
sociale pedagogie

De staf werktte een voorstel uit
voor evaluatie. Op 12 januarie 1976 en groepsproces.
werd dit voorstel aan de studenten Het eindrapport teLt minstens
voorgelegd. De projektgroep 'projekt gedeeLteLijk mee. De groep besList
onderwijs stelde een + uitgewerkt autonoom over een groeps- of indivi-
tegenvoorstel voor. - dueeL cijfer. Het individueeL ge-

Het voorstel van de staf houdt sprek met de vaktituLaris vaLt weg,
voornamelijk het volgende in: er is ook geen arbitrage mogeLijk.
- Er zijn drie evaluerende instan- EnkeL de groepsLeden en de begeLei-

ties: de leden van de projekt- der kunnen ( cijfermatig) evaLueren
groep, de begeleider, de titula- en daarbij heeft iedereen een geLijk-
ris . ioaardi ae i.nbrena ".

Na diskussie, waarin de staf toe-
gaf dat zij bij hun standpunt zouden
blijven, het standpunt van de perma-
nente onderwijskommissie dus, werdt
er door de studenten gestemd over de
principes van de beide voorstellen.

- De vorm en de inhoud van het einc Alle aanwezige studenten verklaarden
rapport tellen minstens gedeelte- zich unaniem akkoord met de princi-
lijk mee bij de evaluatie. pes van het voorstel van de projekt-

Binnen sociale pedagogie is er geen
eensgezindheid over de relatie van
de gestelde opties ten aanzien van
projektonderwijs. De manier waarop
de evaluatie in het projektonderwijs
zou moeten verlopen is een van de
belangrijkste problemen. In de
blauwdruk staat hierover het volgen-
de: " De Leden van de projektgroep
en de begeLeider evaLueren op grond
van het procesverLoop gedurende het
heLe jaar en het eindrapport, voL-
gens de evaLuatiekriteria die door
de groep zijn vastgeLegd. Tevens
heeft op basis van het rapport van
de projektgroep, een individueeL
aanvuLLend gesprek pLaats met de
betrokkene vaktituLaris die, reke-
ning houdend met het evaLuatiecij-
fer van de projektgroep, het eind-
cijfer bepaaLt". De evaluatie van
de werkkolleges gebeurt op een ge-
lijkaardige wijze.

- De evaluatie slaat op drie deel-
domeinen: de theorie ten aanzien
van het bestudeerde domein, de
agogiese praktijk en het groeps-
proces.

- De leden van de projektgroep ne-
men autonoom optie voor een
groepscijfer of voor een indivi-
dueel cijfer.

De begeleider (= een staflid)
sluit zich hierbij principieel
aan. Indien er geopteerd wordt
voor een groepscijfer heeft de
begeleider het recht bepaalde
groepsleden een individueel cij-
fer toe te kennen.

- De cijfermatige inbreng van de
begeleider heeft een zelfde ge-
wicht als die van de groepsleden.

Indien de scores van begeleider
en groepsleden uitermate verschil-
lend zijn wordt arbitrage aange-
vraagd door de begeleider; dit
houdt in dat de vaktitularis na
een gesprek met de projektgroep
en de begeleider en na lektuur
van het rapport, twee derde van
het totaal van de punten bepaalt.

- De titularis heeft een individueel
gesprek met elke student waarbij
het inzicht in het rapport over
de drie deeldomeinen geëvalueerd
wordt. Deze evaluatie heeft het
karakter van een openboekexamen
en deze geldt voor 1/3 van de
punten.

Konklusies die men uit dit voor-
stel kan trekken: het komt neer op
dezelfde procedure die in de blauw-
druk geformuleerd staat en het speelt
dus helemaal in de kaart van de per-
manente onderwijskommissie.
In het geval van arbitrage kent de
titularis alle punten toe.(2/3 + 1/3
bij het individueel examen).

De evaLuatie is een permanent pro~
ces, gebeurt dus niet enkeL op het
einde van het jaar. De geheLe Leer-
gemeenschap draagt de verantwoorde-
Lijkheid om te zien of de opties ge-
reaLizeerd worden.

De evaLuatie sLaat op drie deeL-
domeinen: theorie, agogische praktijk

groep projektonderwijs. Bepaalde
studenten stelden daarna voor om
aan de hand van de realizatie van!
het voorstel van de staf te proberen
om langzamerhand onze principes te
realizeren. Dit kompromisvoorstel
werd bijna unaniem afgewezen.

Tijdens twee vervolgvergaderingen
werd het voorstel van de studenten
verder uitgewerkt. Op het tussen-
tijds weekend (3-4 februari) van so-
ciale pedagogie werd onderzocht wel-
ke verschillende houdingen binnen
de groep studenten leefden ten aan-
zien van4lt;0jektonderwijs. Dit omdat

Deze formulering, bedoeld om de
permanente onderwijkommissie niet
voor het hoofd te stoten, werd in
de blauwdruk opgenomen zonder de
toestemming van de studenten.
Deze manier van evalueren is een Hiertegenover stelden de studen-
achteruitgang vergeleken met de ten van de projektgroep projektonder-
manier waarop de evaluatie de vorige wijs hun voorstel dat principieel an-
jaren verliep, nl. evaluatie door ders is: ~ De projektgroep is een
de leden van de projektgroep en de Leergemeenschap.Binnen een bepaaLd
begeleider, zonder cijfermatige in- terrein besList de projektgroep wat
breng van andere personen. er zaL worden geLeerd, op weLke wij-
Projektonderwijs wordt meer en meer ze en waarom. Dit impLiceert dat de
een kontrollemiddel in plaats van Leden van de projektgroep, in de ma-
een strijdmiddel om de demokratise- te dat zij participeren aan het Leer-
ring van het onderwijs te bewerkstelproces en zich ervoor engageren, de
ligen. Dit blijkt onder andere uit verantwoordeLijkheid ervoor opnemen.
de evaluatie, en uit de beperking De evaLuatie dient dan ook te gebeu-
van het studieterrein (fokusering), ren door de Leden van die Leergemeen-
uit de zware eisen die aan de stu- schap, en nameLijk studenten en be-
denten gesteld worden, zoals 9 uren_geLeider van de staf· Ieder Lid
werkkolleges, uit de toegevingen heeft hierbij geLijkwaardige inbreng
die men doet aan de permanente onder ( enkeLvoudig stemrecht voor ieder-
wijskommissie. een). Daarbij wordt rekening gehou-
De studenten willen niet dat hun den met suggesties, kritiek van de
verworven rechten stelselmatig weer andere projektgroepen, stafLeden,
afgebroken worden. Daarom kwam de vaktituLaris en eventueLe andere
problematiek in verband met de eva- betrokkenen.
luatie dit jaar weer sterk aan de
orde. In december bepaalden de stu-
denten tijdens een plenaire verga-
dering hun standpunt tegenover de
evaluatie in het projektonderwijs,
zoals die zou moeten verlopen in
overeenstemming met de gestelde op-
ties.

eerst en vooral de belangrijke kwes- er gebleken was dat het engagement,
tie in verband met evaluatie moest vooral dan op het punt van het wer-
aangepakt worden. ken aan de evaluatie, heel gering

Resul taat van het weekend: er was. " ,
d kt' k lt ' Negenentwlntlg eenwez i.gestudenten

wer een a le omml ee opgerlcht. verklaarden zich bereid te werken
Deze mensen zouden een strategie uit- 'kt d -- - ,. h I
stippelen voor de verdere akties aan proJe on erwlJs ln zlJn ge ee

d d 1 t- Iedereen was het erover eens datron e eva ua le.

we ..king van het aktiekomite~
sociale pedagogie

Omdat we het juiste standpunt Aangezien we ook denken dat het blok
van alle studenten sociale pedagogie vormen van de staf een verkeerde
niet kenden hebben we een korte en- voorstelling geeft van de feiten,
kète verspreid. Bedoeling hiervan gaan we met alle stafleden (8) spre-
is het standpunt te kennen van ie- ken over hun standpunten ten opzicht
dereen ten opzichte van het uitein- van evaluatie. De bedoeling hiervan
delijk voorstel van evaluatie van is eventueel mensen van de staf ach-
de studenten en te weten in hoeverre ter ons voorstel en onze aktie te
alle studenten zich dit jaar willen krijgen.
engageren voor projektonderwijs.

~,

\ -

pe ..spektieven van de aldie

Op 17 maart vergadert de perma- -
t d i isk ' , H - 1 wrevels rond de op1eidine in psycho-

nen e on erwlJs ommlSSle. lerop z~ 10 ie en eda 0 ie, en rond d _
de staf haar voorstel voor evaluat18 ijg peg on er

, ,_ w s naar voor kunnen komen.
van het proJektonderwlJs voorleggen Dit gaat door in de hall van het
en komt ook het voorstel van de stu-psy hl' - t't t' d Tic oogles lns 1 uu ln e en-
denten aan bod. Ofwel zal de perma- sest t d d d draa ge uren e e ganse ag.
nente onderwijskommissie het voor-
stel van de staf ( alleszins de es- Er zal ook nog verder gewerkt
sentie ervan) goedkeuren, en dus worden aan konkrete akties ( staking
het onze afkeuren. Ofwel zal de bezetting, allerlei prikakties) en
permanente onderwijskommissie de aan een brede informatieverspreiding
beslissing over de lange baan schui-tijdens de onderwijsweek.
ven door de voorstellen door te stu-
ren naar hogere instanties zoals
daar zijn de fakulteitsraad en de
akademiese raad. ap dat moment moe-
ten we kordaat reageren en onze ei-
sen kracht bijzetten.

In het kader daarvan wordt op
16 maart een grievenmarkt georgani- ---------------------------------------
zeerd waar alle eisen problemen en

DE PROJEKTGROEPEN EVALUEREN ZICHZELF
GEEN AFBREUK VAN DE VERWORVENHEDEN
VAN HET PROJEKTONDERWIJS.
VOOR EEN STRIJDBAAR PROJEKTONDERWIJS
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WO,ENS DAG 11 M AA RT
Waarom kadert de A.S.R. deze

aktie van het protestkomitee in
haar alternatieve week en roept
ze op tot een massale aanwezigheid
op de meeting en betoging van
17 !Mart?

Het antwoord op deze vraag ligt

:::: Oe rechtbank ziet dat de "ge- vervolging ligt leren we uit enke-
::::wone" korrektionele vervolgingen Ie andere voorbeelden.
~~politieke militanten als dr. Merckx In het nazi-Duitsland van vOOr
::::niet klein krijgen en zoel t dan de tweede wereldoorlog. werd de
::::ook naar andere middelen. psychiatrie gebruikt om hen die
~~ Einde 1972 stelde H. Van Hel- tegen de oorlogsplannen van Hitier
::::mant. direkteur-generaal van het protesteerden uitte schakelen.
~::;ministerie van justitie reeds het In de verenigde staten werden
::;:volgende : psychologie en psychiatrie op gro-
;:; " Het fenomeen van de kontes- te schaal aangewend om de soldeten
:;:tat ie verpl-icht: el' ons toe ons "voor te bereiden " op hun mili-
;::qeheel: repressief beleid te her- taire aktiviteiten in Vietnam.
::;;denken. Indien vormen van aktief Oe Nixontop • bezrgd om de aar-

De akties tegen de maatregel.;: of passief verzet aan onze deu- logsmisdaden in Vietnam toe te dek
leidden op 21 mei tot het ontslag ::;l'en iooeden , sporen zij ons aan ken. liet inbreken bij de pschia-
van Jan Saeys enLieve Gabriëls. ;:de mid-ieten t.e z' .eken om het e- ter van de journalist Elsberg met
die zich niet neerlegden bij de- ;;.venlJicht dat ernstig in gevaar hèt het doel de publikatie van de
ze beslissing en de volgende dag .:;gebracht is, te herstellen. Pentagon-papers te diskrediteren
terug naar de werf gingen om hun :;::oo ZU'tVl31'Boeteuqecunq ara iqt: als het werk van een psychisch ge-
werkmekkers op te roepen tot soli- ::::ertoe bij het qevoel: van oet-druk-: stoorde.
dariteit voor hun heropname . :::king te verstevigen, en schept In Spanje werden er geneesheren

Ondanks de tegenstand van de ::;een gevaarlijke solidariteit. bijgehaald om voor de rechtbank
arbeiders van de Cockerill werden :;:Mij blijkt de l':JL van de te bevestigen dat Gannendia. een
Jan en Lieve op 23 ~ei door de ;:;obsel'vatie-, behandelings-, Baskisch militant die beschuldigd
rijkswacht aangehouden . Jan Saeys :;:en medische toeeichtcenta-a was van moord op een politieagent
werd voor 15 dagen opgesloten en :;;van eeeentneel. belang in dit helemaal niet gek was en volkomen
Lieve Gabriëls bijna een maand. ;:;domein. Het is van belang toerekeningsvatbaar om hem dan ook

Als militant van Amada en dok- :::dat ze zich ontuikkelen ter dood te kunnen veroordelen.
ter in de groepspraktijk van Hobo- :;;tot tierapeut ieehe teams en Garr.:endiawerd bij zijn arrestatie
ken. werkte Kris Merckx reeds :;:pogen met de hulp van gedrag;:;- door het hoofd geschoten. Oe kogel
sinds 1970 als kOlllllunistischmi- :;;specialisten, oploeeonçen vernielde zijn hersenen • hij was
litant aan de poorten van de :::te vinden, welke als een totaal verlamd en bleef lang bui-
Cockerill. Ook na de aanhouding ;;;aanvaardbare adaptiemethode geldt. ten bewustzijn.
van Jan Saeys en Lieve Gabriëls ;:;:ZuLks lijkt ons de enige 1110- In Rusland zitten volgens het
was Merckx daar om de solidariteit ;:;gelijkheid om paal en perk rapport van Amnesty International
met Jan en Lieve mee te organiseren .:;:te stellen aan de 'anti-maat- duizende demokraten opgesloten in

Oe rij kswacht probeerde hem in :;:;eohappi j", psychiatrische instellingen. In
de waszaal van het bedrijf op te l;~; In de processen tegen de dokter& Rusland en Oost-Europa is het ge-
leiden maarmoest daar van afzien I;:: Mercl<.xen Leyers beschreef de recht noeg om de mnval van de sowjet-
omwille van de gewelddadige tegen- :;:bank hun volgehouden al<.tiestegen troepen in Tsjech,o_slowakijke een
stend van de-ar-beiders-zelf'. :::de orde der'g'eneesheren reeds als daad van-aggressie te noemen 0

ft ~ "Don Quichotterie en. naiviteit." zoals Plioetsj te stellen dat de
;:: In heel wat processen tegen sowjet-unie een staatskapitalis-
:::politieke militanten werd de tsich land is geworden om als
~ laatste tijd reeds het argument "perenoid· of ·schizofreen" ver-
:::van de "gevaarlijke geestesge- oordeel t te worden en opeesloten_
~ steldheid" weerhouden. te worden in psychiatrische in-
8, Dit alles toont ons aan dat stellingen • waar de geinterneer-
~. het psychiatrisch onderzoek te- den op onmenselijke manier behan-
:;:;gen dr. Mercl<.xom politieke re- deld worden.
;;;;denen gelast is en dat de recht- We moeten kos t wet kost met ons
::::bank hier de P"Y' hiatrie wil massaal protest de eventuele in-
~~ misbruiken als een handig mid- ternering van dr. Merckx tegen
~~ del om een politieke militant houden en beletten dat de rechtban
::::voor tenminste 6 maanden te een precedent schept om ook in
;;;;interneren en uit te schake~en. België dergelijke ondemokratische
:;:; Het grote gevaer dat in een pral<.tijkenin te voeren.
;:;:dergelijk misbruik van de psy-

op de eerste plaats in het enonne
belang van deze protest-
aktie.

Daarom komen we hier nogmaals
terug op het onderwerp van deze
aktie ( zie ook Veto's nr 13.14
en 15 en ook de brochure van het
protestkomitee).

DE FEITEN
Op 12 december 1975 beveelt de

10e kamer van de korrektionele
rechtbank van Antwerpen dat dok-
ter Kris Merckx uit Hoboken. lid
van Amada. zich moet onderwerpen
aan een psychiatrisch onderzoek.

Oe rechtbank argumenteert dit
bevel als volgt :

" OVel'lJegende dat eersr:e be-
klaagde (Kris Merckx . n .. d.r.)
voorhoudt dat hij wel.·· g' 1 'jk
toerekeningsvatbaar is, dat el'
echter redenen zijn om hiel'aan
te twi,i fe len j dat hiervoor
in aanmerlcinq komen onder meel'
zijn onbeheerstheid en onsamen-
hangende gewelddadigheid die
hij bij elke gelegenheid ten
toon cpreidt , niet beseffend
dat hij hierdoor zijn ideolo-
gie en idealen se~adt j dat
gcwelddadigheid du~dt ofWel
op kriminaliteit,ojue~ op karak-
ter- ot' gecstesstool'7I'tSj
dat het derhalve gepast voorko.
alLereerst in het belang van de

beklaagde zelf een ondel'-
atl'egel te bevelen ten ein-
en of eer

ia dan neen toerekeningsvatbaar hierover zelf in proces-verbaal
isj....." nr. 4075 :

Oe rechter duidde dan ook prompt " Wij zouden el'wel in geslaagd
drie alomgekende psychiaters zijn om dr. Merckx te vet':.Ji,idel'en
( Carp. Sivadon. Dellaert ) aan ware het niet dat de ometaande w
om Merckx aan dit onderzoek te on- werklieden van cockeril-l: zich op
derwerpen. ons ~erpen en aldus Merckx uit

Om welke H onbeheerstheid en onze handen hebben gerukt. Daal'
onsamenhangende gewelddadigheid" de wcrkLieden op de hand tJaren
~aat het hier ? van MCl'ckx en uij tegen de ovel'-

In ~ei 1975 moesten op de macht niet tJal'en opgewassen,
scheepswerven van Cockerill Yards tel'lJijl el' reeds enkele van on
te Hoboken delegeeverkiezingen vet'wondingen hadden opgelo~
gehouden worden. en aantal jonge hebben we ons tevuqqetirokken,"
gesyndikeerden. zowel van ACV als Oe "onbeheerstheid en on-
ABW. en een aantal Amada-militan- samenhangende gewelddadigheid"
ten voerden dan in de fabriek een waarvan de rechtbank spreekt
aktie voor vrije delegeeverkiezin- was dus in feite de strijd van
gen. voor het herstel van het recht de arbeiders van de Cockerill
van de arbeiders op vrije en de~-
kral19che verkiezinp der syndikale
afgevaardigden. Oe vakbondsleiding
had immers Jan Saeys ( brander. 49
jaar en reeds 29 jaar werkzaam op
Cockerill) en Lieve Gabriëls (
schrijnwerkster), beiden militant
van Amada. samen met de jonge
vakbondsmilitanten van de syndika-
Ie verkiezingslijsten geschrapt.

DE BETEKENIS
GERECHTELIJK

Waarom heeft de rechter op 12
december Merckx niet zoals de an-
dere 6 beklaagden veroordeeld tot
een korrektionele boete of een
al dan niet voorwaardelijke ge-
vangenisstraf ?

Oe rechter geeft ons op 6 fe-
bruari . wanneer hij een vervanger
moest aanduiden voor prof. Sivadon
die intussen zijn opdracht gewei-
gerd had. zelf het antwoord:t, Alc.ieblief, dr. Mel',]k:z:,steek
de pr.yl:hiatel'G geen 3tokken in de
vie Len. taa t ;ie onde rzoeken,

Antwerpen gerechtshof 9u
Meeting en betoging van het
protestkomltee tegen het
misbruik ven de psychiatrie
voor politieke vervolging.

zelf om een van hun voormannen
uit de handen van politie en
rijkswacht te houden.

Het is omwil~e van deze
feiten dat dr. Merckx op 12
december voor de rechtbank van
Antwerpen terechtstond.

VAN DIT
BEVEL

ALles IJat we willen 's dat ,ie
rustig zoudt worden, .>X2ntjuLLie
komen hier veel te vaak op de
l'eehtbänk."

En inderdaad. dr. I'lerckxis
reeds herhaaldelij~ voor de recht-
bank gedaagd, ~~ornamelijk om-
wille van zijn volgehouden akties
tegen de orde der geneesheren
en voor een geneeskunde in dienst
van het volk; en nu omwille van
zijn kommunistische aktiviteiten
aan de Cockerill.



DE PSYCHIATRIE IN HET
DAGLICHT GESTELD

Dit politiek misbruik van de
psychiatrie vestigt ook de aandacht
op de wijze waarop de psychiatrie
in onze maatschappij gebruikt wordt
om al wie door de mensen die de
touwtjes in handen hebben als "on-
aangepast" of "afwijkend" worden
beschouwd. te internerenl en dat
terwijl de psychiatrie er funda-
menteel moet op gericht zijn de
mens te helpen.

Op die manier zorgen de opvat-
tingen van een aantal psychiaters.
het systeem van de kol lokatie en
de bevoegdheid van de rechters om

willekeurig te interneren ervoor
dat in ons land duizenden dergelij-
ke "onaangepasten" geinterneerd
zijn. Alleen al in de instellin~
van Doornik verblijven 1350 gein-
terneerden in dikwijls mensonwaar-
dige omstandigheden.

Het politiek misbruik van de
psychiatrie in de kwestie Merckx
is dus maar de top van een ijsberg.
Al wie bezorgd is omeen gebruik
van de psychiatrie ten dienste
van de mens ·moet dan ook deze
zaak aangrijpen om de rest van die
ijsberg aan de oppervlakte te
brengen.

DE AKTIE VAN HET
PROTESTKOMITEE:

Naast de massale verspreiding
van de brochure " Psychiatrie en
internering in dienst van de
repressie" ( 30 fr en te bekomen
op sociale raad) organiseerde het
protestkomitee op 10 februari een
perskonferentie met de medewerking
van de professoren Oe Batselier
en Rigaux en de psychiater Adriaens

Deze perskonferentie heeft heel
wat stof doen opwaaien in dg Bel-
gische geschreven en gesproken per

Twee van de aangeduide psychia-
ters ( Carp en Sivadon) hebben
hun deelname aan het psychiatrisch
onderzoek geweigerd. Oellaert
heeft nog altijd niet officiöel
toegezegd en ook prof. Dumon. de
opvolger van Sivadon. die door
de provinciale afdeling van de
orde der ~eneesheren van Brabant
afgeraden werd mee te doen. liet
aan "Le Soir" weten dat hij wei-
gerde.

Oe verdediging van dr. Merckx
en het protestkomitee hebben deze
uitzonderlijke en nooit toegepaste
maatregel afgewezen omdat volgens
hen deze dagvaardiging van het
parket het vonnis van 12 december
niet kan wijzigen en er enkel op
gericht is de massale aanwezig-
heid van demokraten in en rond
het gerechtshof tegen te gaan.

Het komitee roept dan ook ie-
dereen op om massaal deel te nemen
aan de nationale betoging te Ant-
werpen. 17 maart om 9 uur voor
het gerechtsho· .

Op het moment dat dit artikel
:::geschreven werd. hadden honder-
8 den studenten. werklozen. bedienden
:::en arbeiders. meer dan 50 organi-
8 saties. een SO-tal professoren.
~85 assistenten. 30 geneesheren.
:::50 advokaten en 40 journalisten.
~ schrijvers. sociologen en psycho-
:::&ogen de protestmot1e van het
:::komi tee getekend.
::: Dit brede demokratisch protest
8 is ook tot de rechtbank doorgedron-
:::gen en dr. Merckx ontving dan ook
:::een dagvaardiging om ipv op 17 .
:::maart voor de rechtbank te ver-~tschijnen op 11 maart.

. DE ALTERNATIEVE WEEK VAN
DE ASR EN DE PROTESTAKTIE

.. Wij roepen alle studenten op om I ren tegen het bevel tot psych ia-
~ in het kader van enze alternatieve trisch onderzoek.
:::feestweek op woensdagvoormiddag
8 duidelijk te maken dat student
~ zijn aan de universiteit niet
8 betekent dat we onze ogen sluiten
:::voor wat er rond ons in de maat-
8 schappij gebeurt en dat we niet
~ dulden dat een wetenschappelijke
~ discipline. die ook aan deze uni-
::::versiteit onderwezen wordt. mis-
~~bruikt wordt als een middel tot
~~ politieke repressie.
~~ Wij roepen ook alle fakulteire
::::aktiekomitees en fakulteitskringen
::::op om woensdagvoormiddag zoveel
;:::mogelijk studenten warm te maken
::::voor de betoging in Antwerpen en
::::ook om te streven naar een sta-
~~king van de lessen in de voor-
::::middag. Dit om aan de studenten
::::de mogelijkheid te geven de
:.:.meeting en betoging bij te wonen

en om naar buiten toe te proteste-

Wanneer in sommige fakulteiten
een algemene staking van de lessen
moeilijk te realiseren zou zij
roepen we op om zoveel mogelijk
de professoren op te zoeken met
de petitie van het protestkomi-
tee en hen te vragen om woens-
dagvoc ~iddag hun lessen te
schorsen.

Wij stellen ook voor om in
deze alternatieve week deze
problematiek in zoveel mogelijk
lessen ter sprake te brengen
en dat vooral in de alternatieve
lessen die georganiseerd worden.

Nog een laatste informatie :
de bussen naar Antwerpen vertrek-
ken woensdagmorgen om 8u 's mor-
gens op het Ladeuzeplein aan de
grote bib. Bustiketten zijn te
verkrijgen op sociale raad.

DAG

Op dinsdag 15 maart houdt de
Sociale Raad een enkète naar
de sociale herkomst van het Al-
mapubliek. en dit in alle Al-
ma's Met een + open karakter.
Oovr aChteraf-de resultaten te
vergelijken met de gegevens die
de universiteit bezit over haar
totale bevolking. proberen we
een wetenschappelijk juist
beeld te krijgen van de "soci-
ale· rol die Alma op dit ogen-
blik voert.

Deze aktie is de konkretizatie
van de hele politiek die de so-
ciale raad en haar algemene ver-

SOCIALE RAAD

gadering • via haar afgevaardig-
den. in Alme voert. Een politiek
waarover we in Veto reeds eer-
der en uitgebreid gesproken
hebben. Een politiek waarvan
we de krachtlijnen niet alleen
in Alma maar in alle afdelingen
van de sociale sektor. geheel of
gedeeltelijk naargelang de
toepaSbaarheid. hebben verdedigd.

In een diens als Alma en als
huisvesting hebben de studenten
gezien de belangrijkheid die
voeding en logies in het budget

o LMA

ken van de financiele drempel
naar de unief) te behouden.

Wanneer de studentenafvaardi-
ging in Alma dan weer gekonfron
teerd wordt met de zoveelste
prijsv~rhoginr.. dwlnp,t ze van

de Raad van Beheer af. " dat
de 1'Ol van de Al.ma in het licht
van zijn eoeiale opdracht zou
onderzocht: uorden":

Deze enkête is hier een eerste
praktiese uitwerkinr van.
" 18 de Al.Jm nog financieel
aant1'6kkelijk vool' de 'te demo-
kraeieeren ' sociale qroepen"?
Bepint Alma niet te werken voor
de middenklasse van studenten
die aan de unief reeds aanwezlr.
is?
Op die vraag willen wij een
antwoord.

Indien U belanp,stelling hebt om
ons Metterdaad hierbij te hel-
pen dan kunt U zich altijd op
de sociale raad aanbieden en
praktiese taken opnemen.

Verder kondigen wij alvast een
uitr,ebreid resultatenverslar.
aan dat eveneen~ in Veto zal
verschijnen.

Voor Sociale Raad
de werkp,roep Alma.

D

en het leven als student hebben.
steeds de vorm van kollektieve
dienstverleninp, verdedir,d.
'tlanneerwe zien dat iedere dar.
1/3 van de studentenbevolking
van de Alma p,ebruik maakt. dan
is dit een aanduiding dat de
vom van kollektieve dienstver
lening zeker een rol blijft ver-
vullen.

et de moeilijkheden die er r,e-
durende de laatste jaren ont-
stonden. ( de niet herzieninp,
van de wet van 3 aug.'SO. de
snelle onkostenstijging die
niet kon opgevangen worden
door het gebrekkige systee
van de indexaanpassingen. en
recentelijk het verbod om gel-
den van de unief naar de socia-
le sektor over te laten vloeien)
werden de studenten in een
steeds hardere konfrontatie re-
plaatst bij het bepleiten van
de poedkope dienstverlening.

In haar pleidooi voor de soci-
ale sektor heeft de sociale
raad zich naast de eis voor
goedkope dienstverlening.
zich ook nog laten leiden door
de stellinp, dat reen enkele
dienst uit de Sociale sektor
mocht verdwijnen. en dat de
sociale sektor met alle moge-
lijke middelen zou opkomen
om haar beperkte funktie in de
demokratizering. ( het wegwer-
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DE GEZONDHEIDSZORG VANDE STUDENTEN
HET MEDIES CENTRUM EN

DE TWEEDE STUDENTENDOKTER
OFTEWEL HETGROTE STEEKSPEL

DE MOEILIJKHEDEN RONDDE
TWEEDE STUDENTENDOKTER

In oktober '72 werd de tweede stu-
dentendokter met een voorlopig kon-
trakt aangeworven. Tijdens zijn le-
gerdienst werd hij vervangen.
De Raad van Studentenvoorzieningen
was het er toen mAe eens de tweede

~ studentendokter definitief te be- De raad van studentenvoorzie-
:::noemen. Zijn plaatsvervanger werd ningen stelde aan de Raad van Be-
:::betaald in het barema 151 (cfr. heer,die uiteindelijk alle benoe-
~ arbeidsgeneesheer) oftewel mingen doet, voor, de tweede stu-
:::Daarbij werd een bijkomende ver- dentendol<+er ast te benoemen in
:::goeding van 1DD.ODDfr. per jaar barema 161,
~ gevoegd voor het werk in een alge- (hetgeen financIeel neerkomt op
:ij mene prektiJk om een .eliJk ••• rd1. barema 151 • 100.000FR.l

<_ HE':' mmituz» SPEL VAN DE RAAD VAN BEHEER,

~:~ Op 26 november 1974 verwijst de vraagt op 28 januari 1975 wel in-
:;:Raadvan Beheer de benoeming naar formatie over de werking en de e....-
~haar volgende vergadering. ploitatie van het medies tentrum.
::: Op 17 december 1974 neemt de
~Raad van Beheer nog geen beslis-
:::atna, maar meent te moeten oomerken
:::dat de geneeskundige verzorging

-:::"een zeer h'(lgebele-st1ng ven de be-
::groting Studentenvoorzieningen be-
:::-tekent en vraagt naar minder dure
~ oplossingen. Op dat ogenblik was
8 het budget van de Raad van Stud en-
~ tenvoorzieningen in evenwicht en
:::moest de Raad van Beheer met het
:::kwade geweten ven de sociale sak-
:::tor spelen.

de ~ De Raad van Studentenvoorzie-
~ ningen geeft dan haar voorzitter,
:::Vice-Rektor Servotte, de opdrecht

. flU t. liet standpunt van de dokter :::op de Raad van Beheer te pleiten
z~e- .zelf 0' 'er dit salaris komt erop neer;::voor een onmiddelijke benoeMing

dat er een voor de arts eenveer-obeerc van de tweede studentenarts.
In oktober 1969 werd aan de K.U. financieel statuut moet zijn. )Servotte doet dat maar weet de he-

Leuven dan ook het medies centrum Het preventieve werk dat niet per ~~ren beheerders blijkbaar niet te
voor studenten opgericht met als prestatie te berekenen is, Maakt ~ overtuigen. De Raad van Beheer
doeleinden: een globale forfaitaire vergoeding ~
- hulp bieden aan studenten op so- noodzakelijk (dus geen betaling per ~

maties en psychies vlak. prestatie). Verder is het volgens ~
- inventaris opstellen van de stu- hen in een groepspraktijk waar de ~

dentenproblematiek. artsen hetzelfde werk verrichten :;: Op de Raad van Studentenvoorzie-
_ bevorderen van de preventieve ge-belangrijk dat ze een gelijk finan- :::ningen kwam de regeringskommissa-

zondheidszorg. cieel statuut hebben. :::ris nu opeens op de proppen met de
Belangrijk om te vermelden is :::opmerking dat er gezien de defici-

Volgens de studentendokters zelf dan nog dat de studentendokters :::taire toestand van de sociale sek-
~:~e~e~t heî kuratief werk voor hen werken aan terugbetalingstarieven, ;::tor geen tweede studentendokter
i e ande en van lichamelijke die ervoor zorgen dat de helft van :::zou aangeworven worden. Hij stelt

~ ~kten die geen gespecializeerde de loonkosten door het innen van :::voorop dat er een onvoldoende be-
Utp vereisen en het helpen van honoraria wordt gedragen. :::hoef te is aan een tweede arts

5 uderende jongeren bij hun moei- .:-
l1jkhtlden in een belangrijke ont- Om dit alles wat te kruiden met :::
wikkel.ingsfase op psychies , sexueel enkele cijfergegevens, volgen hier :::
en sociaal vlak. de begrotingscij ers van het medies~
Het preventief werk betekent dan centrum voor 19 6. :::
voor hen het moewerken met het uni- personeel 3.647.700 ~
versitair gezondheidscentrum (Vi- gebouwonkosten 3R.300 ~
tal Oecosterstraat.) op het vlak uitbatingskosten 98.500 ::: Op 19 maart '75 verwerpt de Raad
van detektie van ziekten en verder aankoop goederen 22.800 :::van Beheer dan de redenering van de

afschrijving roerend 8 Raad van Studentenvoorzieningen 0-

materiaal 30.000 :::ver het barema 161 en treedt het
gebruik gebouwen 2 .000 ::::standpunt van de afgevaardigde van

Aanvankelijk werkte in dat me- totaal 3.861.300 {de regering bij. Zeer waarschijn-
dies centrum slechts één studenten- :::lijk om in het licht van de komen-
dokter. Gezien het stijgend aantal hetgeen 2,8% betekent van de globa- :::destakingen en betogingen rond
konsul taties werken sinds oktober Ie begroting van de Raad van Studen~::het ontwerp Decroo-Humblet, ter wij-
1972 in het medies centrum twee tenvoorzieningen. :::ziging van de financiering van de
artsen en dit in een groepspraktijk De honoraria zorgen ronr inkomsten :::universiteiten haar" autonomie "
dicht bij de arbeidsGituatie en de ten bedrage van 1. '4).500 fr. :::tegenover de regering te bevestigen
leefsituatie van de studenten en in Het medies centrum k,ISt de sociale :::neemt de Raad van Beheer op 22 juli
~.qmenwerking mot andere instanties sektor dus 2.622.1,01 r, ofwel 2,9% :::

van de rij"stoe~n. ::: -~~ ,

Het vervolgverhaal dat er de
laatste maanden geschreven werd in
de Raad van Studentenvoorzieningen,
de Raad van Beheer van deze univer-
siteit, het kantoor van de rege-
ringskommissaris en zelfs het kabi-
net van de stilaan berucht gewor-
den minister van Onderwijs, het ge-
nie Herman Decroo, heeft in de
laatste vergadering van de Raad van
Studentenvoorzieningen een (voor-
lopige?) Kl1max bereikt.

Om voor de studentenbevolking,
de klanten van de tweede studenten-
dokter, heel de huidige malaise in
en om het medies centrum wat klaar-
der te stellen, wil ik in dit arti-
keI nog eens kort de historiek van
het medies centrum en het konflikt
rond de tweede studentendokter
weergeven en ook de beslissing van
de Raad van Studentenvoorzieningen
en de mogelijke weerslag ervan op
het medies centrum verduidelijken.

DEHISTORIEKVAN HET
MEDIES CENTRUM

o zoals het monitoraat, de deinst
voor studieadvies, de verantwoor-
delijken voor de residenties.

In 1973-74 kwamen 3512 studen-
ten op raadpleging voor 7818 pres-
taties. Omdat de atudent.ener-tr.en
niet willen werken als de doorsnee
huisarts die het " lopende band"-
principe toepast, maar de nadruk

n op het be2.eleiden en info
ren van de studenten over psychlese
problemen, sexuele hygiëne, vacci-
naties zoals onlangs bij ciE' r' spa-
pidemie. Ook dat vraagt tij
Daarom is er de noodzaak a,In -;'"le

ook en vooral, gezondheidsvoorlich-
ting en -opvoeding zowel individu-
eel als kollektief.

financieel statuut met de eerste
studentendokter te verkrijgen.
Op 1 november 1974 komt de ex-mili-
cien terug en het is dan dat de
moeilijkheden beginnen.

Op 25 februari '75, na meer dan
drie maanden hard nadenken, besluit
de Raad van Beheer dan dat de twee-
de stUëlentendokter nog aangeworven
wordt als'gestreefd wordt voor een
maximale kostendrukklng.'
at het financieel statuut betreft

moet rekening gehouden worden met
zijn leeftijd en het universitair
gezondheidscentrum moet betalen
voor de medewerKing van de eerste
studen endokter (nl. twee uren per
weeK). Dat laatste werd inderdaad
geregeld.

De Raad van Studentenvoorzienin-
gen stelt nog eens barema 161 voor
met als voornaamste argumentatie
de gelijkwaardige bezoldiging met
de andere studentendoKter, gezien
de gelijkwaardigheid van het ge-
presteerde werk.

DE '?fGE:RIlIGSr.Ol·:rrSIJRIS SCHIET in AKi'IE.
hetgeen rustig zijn persoonlij

gedacht mag zijn maar alleszins
niet tot zijn bevoegdheid van rege-
ringskommissaris behoort) en stelt
dat het statuut van de tweede arts
niet verenigbaar is met dat van
meerdere kaderpersoneelsleden en
niet verantwoord is voor een genees
heer die zijn loopbaan pas aanvangt.

DE f-.AAD VAN BEHEER DE,'1XT VERDER IIA.

25

1975 toch een beslissing: 11 Hoewel.
de Raad van Beheer overtuigd blijft
van de zeer beperkte nood aan een
tweede studentendokter, wordt de
aanstelling van dokter Bracke aan
de voorgestelde salariëring aan-
vaard, De Raad van Studentenvoor-
zieningen wordt nogmaals attent ge-
maakt op de zware belasting ten
aanzien van de begroting van de So-
ciale sektor, ver~orzaakt door me-
diese erlpsychiat-riese dienetverte-
uing aarl de studenten. 11



zondheidsbeleid uit te voeren :_ men aan de onzekerheid die reeds
:::: c) de betrokken erts moet zijn lang rust op de werking van het
:::nonoraria aan het Medisch Centrum rredisch centrum en op de werk.zeker-

Op 30 juli 1975 dient de rege- aenwerving van de tweede arts de 8 afstaan. heid van de tweede studentendokter.
ringsefgeveardigde tegen deze be- begroting Studentenvoorzieningen te::: d) dr. Degroote is als dienst- Er werd een tegenvoorstel ge-
slissing een verhaal in. In dit ver- ernstig zou bezwaren en ten derde :::hoofd van het Medisch Centrum be- fonnuleerd dat er op neer kwam
heal k.onstateert hij ten eerste de herhaalt hij zijn stelling dat de ~ la~t_met de dagelijkse leiding van dat de Raad voor Studentenvoorzie-

ningen zou opteren voor een oplos-
sing binnen de sociale sektor en

Deze regeling betekent dat per voor een definitieve benoeming van
1 oktober 1976 ( wenneer zijn man- een tweede studentendokter aan
daat afloopt) dr. Bracke met bare- barema 103. De argumenten voor dit
ma 161 zal worden aangeworven door voorstel volgen in de rest van dit
het Universitair Gezondheidscentrum artikel.
en onrechtsstreeks betaald wordt
door Studentenvoorzieningen.

Zijn benoeming in het personeels
kader van de universiteit vervalt

::::dan en aldus 001<. alle formele te-
~~ genkantingen van de regeringskom-
~ missaris m.b.t. de C.A.D.
::: Over dit voorstel werd op de
8 Raad voor Studentenvoorzieingen
~ urenlang gediskussieerd.

Op 26 augustus 1975 laat minis- derlijnt vooral de begrotingsaspek- ~ 0 dIl d.'. e voor e en waren vo gens e
ter Decroo aan de rektor weten dat ten van het verhaal ( dus niet de .;. d di d t i d li Ilo-- :-:ver e gers ervan a ene' j
hij het verhaal van de regeringsaf- onwettelijkheid of onregelmatigheid ~ d di kik fIt~ e s uss e zou unnen a ges 0 en
gevaardigde bekrachtigt en hij ~- van de benoeming -nvdr.)

DE RAAD VA.V BEHEER IWIOEUVREERT
Op 9 september 1975 probeert ging van de wet van 3 augustus 1960

de Raad van Beheer dan - na kennis c) - gezien de toename van het .
genomen te hebben van het standpunt aantal: patrienten een t:.~ede studen- :::
van de minister - alle gebruikte tenarts reeds sinds
argumenten en standpunten bij me- zien is,
kaar te klutsen in een twijfelach- is de Raad van Beheer van oordeeL
tig kompromis dat het volgende in- zijn besLissing d.d. 22.07.1975 te
houdt: moeten handhaven.
11 overwegende dat, ( maar dan komt het)

a) - sLechts 2,51 van de totale
sociale betoeLaging wordt besteed De Raad van Beheer besList noch-
aan de ~erking van het medies cen- tans:
trum voor studenten, en zowat de de benoeming van de kandidaat-
helft van het saLaris van de stu- t:weede arts te beperken tot de duur
dentendokter gerekupereerd wordt van 1 jaar ( d.i. van 1 oktober '75
door de betaling van de honoraria tot 30 september 1975) ;
door patiënten; een nie~ onderzoek in te stel-

b] - de l>ijkounivel'siteiten zeer ten naar de verantxsoordinç van de
belangrijke bedragen bekomen, voort-aanstelling van een tweede arts,
komend van naar ~e sociaZe sektor en in eZk geval de betr~kken dien-
overgeheveLde inschr'ijvingsgeLden, sten te verzoeken een meer ratione-
en dit in afWachting van de wijzi- le opLossing voor te stelLen.

HET STEKSPEL GAA~ VERDER

Op 16 september 1975 dient de in zijn vergedering van 26 ok.tober
regeringskommissaris ook. een ver- 1975 dat de tweede studentendok.ter
haal in tegen deze nieuwe beslissing benoemd wordt voor de duur van 1
en voegt er een neiuw bezwaar aan jaar in het barema 103. zonder bij-
toe: nl. dat de preventieve genees- k.o~ende vergoedingen.
k.unde (bvb. onderzoek eerstejaars. Deze beslissing betek.ent dat
radiografie) steeds reglementair de tweede studentendokter tegen
georganizeerd en betoelaagd is en een verminderd loon kan verderwer-
dat daarvoor geen geld van de so- ken tot 30 september 1976 en dat
ciale sektor meer moet gebruikt dan het mandaat voor een tweede
worden. De minister van Nationale studentendokter vervalt. m.a.w.
Opvoeding bekrachtigt ook dit ver- dat het medisch centrum dan zal
haal. moeten verder werken met één stu-

dentendokter . :::; De sociale raad heeft altijd
;de sociale sektor verdedigd met
~~het oog op een zo groot mogelijke
:::stimulans voor de demokratisering
:::van het universitaire onderwijs.
~ Wij zijn er ons wel van bewust
:::dat er in onze maatschappij heel
:::wat andere faktoren de demokra-
:::tisering tegenwerken ( de kloof
8 tussen de ganse kultuur en op-
~voeding van de verschillende be-
8 volkingslagen en de daaruit vol-
~ gende sociale drempel. de draine-
:::ring van arbeierskinderen naar
:::-het technisch onderwijs •.... );
::::faktoren die reeds hun nefaste
::::resu 1taten hebben lang voor dat
::::er sprake is van het al dan
~niet aanvatten van universitaire
:::studies.
~ Dat neemt echter niet weg dat
8we voor de sociale sektor aan de
~universiteiten altijd haar voor-
:::naamste doel. nl. de demokrat1se-
8ring. beklemtoond hebben en dat
:::wede uitbouw van de sociale
8sektor in die optiek verdedigd
::~ebben.

Dit betekent dan ook dat we
altijd voor een uitbreiding van
de sociale sektor geweest zijn en

~T VERHAAL VAN DE REGERIlIGSKOH4ISSARIS.

DE REAK'1IE VAN DE AXADEMISCHE OVERHEID.
Op 1 eugustus 1975 zenden de

Rektor en de Algemeen Beheerer een
brief aan de minister waarin zij
de beslissing van de Raed van Be-
heer toelichten en verdedigen. Ze

beklemtonrn dat het verhaal van de
regeringskommissaris rechysgrond
mist en dat de genomen beslissing
niet strijdig is met de bepalingen
van de CAO terzaken.

DE MINISTER BEKRACH':'IGD HET VERHAAL.

De Raad van Beheer beslist dan

Dit zou echter ook. een einde
maken aan de gelijkbezoldiging
van de twee dokters en hierom-
trent handhaafden de voorstanders
van het eerste voorstel de reeds
aangehaalde argumenten.

Van de 13 stemgerechtigden
stemden dan 6 leden van de Read
( waaronder 3 van de 5 studenten)
voor het eerste voorstel ( de over-
gang met barema 161 naar hRt UGCl
en 5 ( 3 personeelsleden en 2 stu-
denten) voor het eerste voorstel
( behoud met bareMa 1 )3 binnen
de sociale sektor

DE UITEIflDELIJJ;E BESLISSIlIG VAN DE RAAD VOOR
STUDENTENVOORZIENINGE!I.

De Raad voor Studentenvoorzie-
ningen had zich tot nog toe aan
haar oorspronkelijke stellingname
gehouden: nl.

- het behoud van de huidige
werking van het medisch centrum

- behoud van de 2e studenten-
dokter

- behoud van de gelijkbezol-
diging ( dus barema 161) op basis
van de argumenten van de dokters
zelf (cfr supra)

Nu zag de Raad zich gekonfron-
teerd met de definitieve beslis-
sing van de Raad van Beheer.

Door de studentendokters en
de direktie ven Studentenvoor-
zieningen werd dan volgend voor-
stel uitgewerkt.

Aan het Universitair Gezond-
heidscentrum ( UGC - Vital Decos-
terstraat ). een v.z.w. die zich
bezig houdt met het verplicht

eerstejaarsonderzoek. T.B.C.-pre-
ventie bij derdejaars geneeskunde
en radiografisch onderzoek. zou
worden voorgesteld een arts vanuit
het UGC te detacheren naar het
Medisch Centrum. Die arts zou dan
tewerkgesteld zijn bij het Univer-
sitair Gezondheidscentrum. Hij
zou echter betaald worden door
Studentenvoorzieningen.

Wel zouden hierrond een aan-
tal afspraken moeten gemaakte en
gerespekteerd ) worden tussen Stu-
dentenvoorzieingen en het UGC. nl.:

e) de betrokken arts moet de
goedkeuring wegdragen van de Raad
voor StudentênvOOr2ieingen. aange-
zien deze Raad de financiële lasten
draagt.

b) de betrokken arts moet zich
bereid verklaren binnen het Medisch
Centrum. het door de Raad voor Stu-
dentenvoorzieingen vastgelegd ge-

HET STANDPUNT VANDE
STUDENTENVERTEGENWOORDIGING

tegen de afbraak ervan. waartoe
de regering en veelal ook de
akademische overheid meer dan
neigingen vertoont.

Wij hebben altijd de werking
van het medisch centrum verde-
digd als preventief en kuratief
gezondheidscentrum. aangepast
aan de specifieke noden van het
studentenmilieu en werkend aan te-
rugbetalingstarieven vanuit het
demokratische beginse~ an de
kosteloze geneeskunde.

Daarom zijn we ! teel:',gekant
geweest tegen de invoering van
het remgeld en zijn we voorstan-
ders geweest van de preventieve
werking van de studentendok.ters-
groepspraktijl<. met een deftige
voorlichting en begeleiding
van de student-klient.

Daarom ook. waren we voor de
aanwerving van de tweede studen-
tendokter. temeer omdat dit -
zelfs binnen de huidige 5cc1nla
begroting - geen budgett~~re
moeilijkheden meebra(ht.

De aanval van de regerings-
kommissaris op de tweede studen-
tendokter hebben we dan ook altijd
bestempeld als een aanval op de
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----------------~~-----------------~[~--------------------------------------------
1. we van de huidige tweede stu- :::

dentendokter niet zouden kunnen ~
verwachten dat hij ui t puur idea- '::
lisme z'n loon met .~
25.000 fr/maand zou laten vennin- "::
deren en verder werken aan wat .
voor een dokter een zeer laag
loon is.

2. het vertrek van de huidige
tweede studentendokter de wer-
kinp, van het medisch centrum zou
schaden.

~. het zeer moeilijk zou zijn
een d, t ter te vinden die voor
langere tijd aan barema 103 zou
willen werken.

4. de verschillende bezoldi-
ging van de twee dokters de sa-
mp"werki ng zou f'.chauen.

Oe twee anderen stelden voor
de autonomie van de sociale sek-
tor te ve~leui. en en de tweede
arts te benoemen binnen de so-
ciale sektor. Omdat de benoeming
aan 161 binnen de sociale sek-
tor inCJerdaad een felle reaktie
van de Raad van eeheer en een
veto van de regeringskommissa-
ris zou meebrengen en omdat we
het niet zagen zitten een eventu-
ele protestaktie van studenten
en van personeel uit de sociale
sektor op gang te brengen voor
het behoud van dat bareMa 161.
stelden wij de benoeming aan ba-
rema 103 binnen de sociele sektor
voor. ~

Temeer ondet dan de fonnele ar- :::
gumenten van de regeringskommis- :::
seris over de te hoge aanvangs- ~
wedde • over het statuut van di- ~
rekteur-generaal en de C.A.O. zou- :: c) DI:.RAAD VAN STUDENTENVODRZIENII.-
den wegvallen. :: GEN.

Barema 103 zou geen ovennatige ::
belasting voor het budget van de ::
sociale sektor betekenen en voor- ~
al zou vaste benoeming van een 8
tweede studentendokter aan barema :::
103 binnen de sociale sektor een :::
zaak zijn waarvoor we onder het :::
motto " geen afbraak van de socä- :::
Ie nakt.or-" .kunnan vncnten.. _ :!!

:::
::: Bovendien heeft de Raad zich in
:: deze beslissine laten leiden door
:: de bekommernis om de huidige tweede

B~L'("L/SS'/A I~ I"'OOR ric: :: studentenarts met zijn huidige wedde
c::...Jj fI VU V t Uc::.. ::"te laten verderwerken. en niet door .. .

:: de bezorgdheid om de autonomie en . Daar?m vragen W1J aan al Wle
~ het behoud van de sociale sektor en d,t artlkel gelezen heeft om zijnSOS LALE S I::K7iOR :::van het medies centrum in het bij - °korde~1 erover en over heelde

Lp..J IC::: zonder. wes t ie van de studentendokter met
~:~ De huidige regeling betekent im- :~orstellen voor ev~n~ue~e verdere

11ngen. De regeringskommissaris .:.mers dat de tweede studentendokter d npak ervan of ak t ivi tel ten errond
oordeelt dus niet over de oppor- ~ uit het personeelskader van de uni- ~or te geven.aan de social~ raad
tuniteit van de uitgaven. :::versiteit en de sociale sektor ge- ~ aan de soclaa~ afgevaard,gden

Wanneer de regeringskommissari~ :::schrapt wordt. De sociale sektor an elk~ .fakultelt, of ook het neer
dan toch. zelfs in de sociale se~- ::.heeft dus vanaf 30 september offi- ~: sC~r1J~en en op te sturen naar
tor. zich herhaaldelijk verzet te- 8 leel maar I studentendokter meer. re akt,e van VETO.

a) De regeringskommissar1s : gen bepaalde uitgaven en dat voor ::: lhoewel ze er twee bet lt.. aa .
---------------------------- namelijk argumenteert met inhoude- ::: De regeling met het universitair

Oe Raad van Oeheer van deze uni- lijke bezwaren ( als zouden de gel-.;gezondheidscentrum is voor de so-
vers1 tel t en ook de Raad van StuL1en- den van de soc Lela seKtor niel mo- :::ciale sektor volgens ons zeer ris-
tenvoorzieningen hebben reeds her- gen gebruikt worden voor preventie-::::kant.
haaldelijk de bevoegdheid van de ve gezondheidszorg en als zouden ~~
regeringsko;;missaris over de eocr- twee studentendokters met één te- ::::
ale sektor in twijfel getrokken. veel zijn. en dat op een monent dat :::

In de statuten van de Raad van de begroting in evenwicht was. dan ~~
Studentenvoorz'ieningen womt dan kunnen we dat alleen maar kaderen :::
ook met geen woord gerept over de in de ganse poli tiek van de regerin~f
regeringskor:missaris. die er op gericht is. én geen enke- ":::

In het ontwerp van wet op het Ie autonomie te verlenen aan de so-~
oekennen van sociale toelagen aan ciale sektor. én de bestaande voor ":::

de universiteit staat: f/ de toel.a- zieningen binnen de sociale sektor :::
en zul.l-endan aan elke univar':;iteit systematies af te breken. Deze :::

en aan elke dooi-enee gelijkgc;:tcZdc "bekorrvnemic" van de regering is dei::
laatste jaren ook meer dan duidel1jJ<;::
geble~en bij het laattijdig uitbe- ~ Een kleine financi~le toelich-
talen van de studiebeurzen en het 8 ting:
plan om deze toelagen te vervangen :::
door leningen. ill
b) OE RAAD VAN BEHEER. :::

em- X.:-
Ondanks een hele serie van be- ~

slissingen heeft de Raad van Beheer 8
tIn: _ "~e toegegeven aan de rege- .~
r: nl . ::;

alr laatste beslissing (benoe- ~:::
ming gedurende één Jaar aan barema :::
103) betekent niets meer of minder ::::
dan het wegsturen (op tennijn van (

ganse sociale sektor.
Het hoofdargument van de rege-

ringskommissaris en van de akade-
mische overheid is i~ers steeds
geweest : de "financiële belas-
ting" door de wedde van die dokter
op het budget van Studentenvoor-
zienineen en de stelling dat de
sociale gelden nlet moesten lmoch-
ten) besteed worden aan preventie-
ve geneeskunde voor studenten.

Van waar kOMt dan de verdeelde
stemming door de studenten op de
laatste Raad voor Studentenvoor-
zienigen ?

In de Algemene Vergadering van
do sociale raad van 18 februari
werd beslist om op de volgende
Raad vast te houden aan de hui-
dige werking van het medisch
centrum met de twee studentendok-
ters. We waren dus voor de vaste
benoeming van de tweede studenten-
dokter.

Omdat we te weinig gegevens
hadden over het voorstel van de
direktie Studentenvoorzieningen
( de regeling ~et het UGC) en de
eventuele reakties van de Raad van
Beheer en de regeringskommissaris.
gaf de Algemene Vergadering haar
delegatie in de Raad de opdrach
om op de Raad uitvoerig te diskus-
sieren over de verschillende moge-
lijkheden en te kiezen voor die
oplossing. die de meeste garan-
ties zou bieden voor het behoud

werking van het medisch
. Daarover waren op de
ring van de Raad de mn-

_ verdeeld.
Drie van de vijf studenten wa-

ren van oordeel dat een benoeming
binnen de sociale sektor aan
barema 161 ( dus regelrecht
tegen do beslissingen van de Raad
van Beheer en het verhaal van de
regeringsko~issaris inl niet
houdbaar was en dat een benoemin
binnen de sociale sektor aan ba-
rema 103 zou betekenen dat :

DE BETEKENIS VANDEZE

We zullen hier bondig nagaan
welke rol de verschillende betrok-
en partijen binnen de sociale

sektor in dit konflikt Respeeld
hebben.

men aangenomen.
In de wet van 27 juli 1971 op

de financiering van de universiteit
wordt de taak van de regerlngskom-
missaris omschreven als het toe-
zicht uitoefenen op de wettelijk-
heid van beslissingen en op het fi-
nancieel evenwicht van de instel~

jaar) van de tweede studentendo~- Wanneer de tweede studentendok-
ter en de afbraak van het medies ter of het universitair gezondheids-
centrum: De argumenten van de centrum om de een of andere reden
Raad van Beheer. nl. "de zeel' be- (bvb. van het UGC. onder druk van
perkte nood aan een tweede studen- de akademiese overheid) hun kon-
tendokter" en " de ZfJare belasting trakt opzeggen dan zijn we onze
ten aanzien van de begr~ting van de studentendokter kwijt en noch de
oeiale sektor" spreken voor zich. regering. noch de Raad van Beheer

In haar beslissing van 9 septem- zullen toelaten dat we het aantal
ber 1975 " overseeqt: " de Raad van studentendokters in dat geval
Beheer dat " de rijksuniversiteiten van 1 naar 2 zullen willen terug-
zeer belangrijke bedragen voortko- brengen.
mend van insehrijvingsgelden over- Bovendien zal de regeringskommis-
hevelen naar de s, «iale sektor". saris ( en hij heeft dat al laten

elnu de K.U. euven heeft steeds horen) er niet mee tevreden zijn
geweigerd (een leel van) haar in- dat de sociale sektor en dus de
schrijvingsgelden naar de sociale universiteit met subsidies van na-
sektor over te hevelen. Enkel vorig tionale opvoeding een personeelslid
jaar. na zeer lang aandringen van (de tweede dokter) van een vzw.
de Raad van Studentenvoorzieningen betaalt. een vzw. die dan nog voor
werd er 4 miljoen naar de Alma over- zijn subsidies afhangt van het mi-
geheveld. met de uiteindelijke stel- nisterie van volksgezondheid. De
ling erbij dat dit een éénmalige Raad van Beheer zal nu wel reeds
maatregel was. staan te trappelen om de regerings-

De K.U.Leuven is dus niet voor kommissaris bij te treden wanneer
het behoud. laat staan voor de uit- hij daartegen verhaal inbrengt.
bouw. van haar sociale sektor. Ze Daarom ook dat er op de laatste
wil enkel een aantal voorzieningen vergadering van de Raad het voor-
( huisvesting. sociale dienst. res- stel was. de beslissing nogmaals
taurants) die haar de nodige studen- uit te stellen om eerst eens goed
tentoeloop en het zeer gewilde pres- de mogelijke gevolgen van de soci-
tige ( ook in de Gasthuisberg komen ale sektor na te gaan.
er niet één maar liefst zeven res-
taurants) bezorgt. Ze wil echter
geen aktieve sociale politiek voe-
ren in het kader van de demokrati-
zering van het onderwijs en is op
dat vlak de bondgenoot van de rege-
ring bij de afbraak van de sociale
sektor.

Door zelf te beslissen en de
tweede studentendokter te werk te
stellen buiten de sociale sektor
om zo het verhaal van de regerings-
kommissaris en de Raad van Beheer
te ontlopen heeft de Raad haar ei-
gen autonomie ondergraven en heeft

t

SOCIALE RAAD

d) DE STUDENTEN.

Hier kunnen we zeer kort zijn.
e hebben wel zeer mooi het prin-

cipe verdedigd dat het medies cen-
trum in de sociale sektor moet be-
houden blijven met z.ijn huidige
werking en zijn twee dokters.

Maar we hebben even mooi geka-
pituleerd voor de - onaanvaardba-
re - bezwaren van de Raad ven Be-
heer en de regering.

Het ziet er naar uit dat de
kwestie van de tweede studenten-
dokter nog niet van de baan is en
daarom moeten we de lessen trekken
uit heel deze geschiedenis en ons
voorbereiden op een daadwerkelij
verded1ging van het medies centrum
en de ganse sociale sektor.

Toine Nouwen
voorzitter
sociale raad.

Deze bedragen moeten dan nog ge-
indexeerd women (!150 'ol ..de
ancienniteit moet berekend en ui-
eraard moet er nog belasting en

RMZ afgetrokken.
Volgens de C.A.O. van het univer-
siteitspersoneel is barema 16/1
jat van direkteur-generaal en ba-
rema 10/3 dat van ingenieur .
Aan 100\ betekent barema 16/1 een
minimum van 50.167 fr/maand en
een maximum van 66.667fr/maand.
Barema 10/3 (aan 100%) betekent
en minimum ven 27.000 fr/maand De in dit artikel beschreven ba-

en een maximum van 41.350fr/maand remaverandering beteKent voor de
In beide gevallen is de aanvangs- tweede studentendokter dus een
leeftijd 24 jear. loonvorlies van + 25.000 fr/maand.
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Grof geschat zou men barema 16/1
en 10/3 met mekaar kunnen verge-
lijken als 60 à 70 duizend fr te-
gen 35 à 40.000 fr /"maand netto.



Bots is mUziek.Muziek.die niet
vel'olardIMg wordén met kebaret
want zo greppig zijn wij niet.
Wij maken popmuziek en zingen
daarbij in onze moedertaal.op
dat wat wij vertellen voor ie-
dereen zo begrijpelijk moge~ijk
zou zijn.Bots bezingt wat bot-

nd voorkomt.Botsmuziek.Alle-
daags. uit het leven gegrepen
waarheid. voorzover deze waar-
heid bestaat.

•

Kijk.popmuziek heeft zich de
laatste tien'jaar ontwikkeld
tot een konsu~tie-artikel en
een geijkt kornmersieel'middel
om de massa (·arbeiders ••loon-
afhankelijken.·teleurgestelden.
·werkelozen.·onderdrukten) te
bereiken. Daaronder kan verstaan
wqrden:verslaven.zoethouden,in-
doktrineren, spekuleren op al
dan niet valse sentimenten,op-
vrolijken,ontmoedigen,verlooch-
enen en nog veel meer van dit
soort schijnbaar/blijbear Men-
selijke geneugten.De gevolgen
zijn dan ook botsend.
Welnu,botsmuziek ken ook een
middel zijn om Mensen (kijk •
dat klingt al heel wat vriende-
lijker) iets te vertellen over
hun eiRen bestaan.En hier en

B ts

daer over de kapitalistische.
dus autoritaire verhoudingen,
die het bepalen .•Bots werkt er
niet aen mee ,om de maatschappe-
lijke aktualiteit (·klassente-
genstellingen) te verdoezelen.
En voor zover er liefde op he
spel staat,wil Bots liefde ov-
erbrengen,niet door over ide-
ale liefde te zingen,naar door
juist die situaties te bezing-
en die de liefde tussen mensen
in de weg staan.En dat zijn er
nog al wat.Het een en ander
betekent ons politiek engage-
ment.Volgens ons mag een muzi-
kant zijn'ofoen niet sluiten
voor sociale wantoestanden en
het,uiteindelijk falen van ons
produktiesysteem.Wij,leden van
het zevenmenskollektief Bots
zijn allen binnen een relatief
korte tijd tot de konklusie ge-
komen,dat wij onze maatschappe-
lijke ideeën niet voor onszelf
moeten houden,lMar deze moeten
proberen over te brengen op
onze landgenoten.Oit realisatie
proces noemen wij het Bots-ef-
fekt,een harde drol na drie
weken diarrhee?Verwacht van
Bots echter geen starre nuzie
ideologische prietpraat.Wij
zullen geen enkele moeite doen
om ons pop-verleden te ontken-
nen of te negeren.Wij naken
pop ,van smart tot revolutio-
nair en rock van hard tot 50ft .

Redaktie.

wat betreft ons optreden hebben
wij de volgende ideeën.He breng-
en twee maal ~n uur goede Muziek
ten gehore ''Iaar veel nadenken.
plezier en swing aan te beleven
valt.Het is de bedoeling om ons
optreden te ondersteunen met dia's
en ander licht op deze manier
komt er een soort kritische

" maar toch voreende totaal-show
uitrollen.
Optreden op do 17 maart in de
grote aula. org.: Wets\'/fnkcl
fnformatie:werkgroep Strfjd-
kultuur •.

•
•

7.oals altijd de volled;ge fSP : 1501

Y-r;nl"lraad

Kul tuurraad

Soc iale raad
Sportraad.

lay-out: voor de veranderinn de volledil"lewerkgroep Veto.

Foto' 5 : voor zover niet uit andere tijdschriften geknipt werd
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