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Zgn.Hoge Raad wil huisartsen opleiding naar 9 jaar.
...--

Eerst op pensioen, dan pas
huisarts?

De pogingen om de aspirant-huisartsen negen jaar te laten kloppen zijn al net als de komkommertijd in de kranten. Nog net
geen jaar geleden. werd bovenstaande foto geschoten op de Leuvense Grote Markt. Nu moet alweer betoogd worden in
Brussel (18 februari) om de artsensyndicaten duidelijk te maken dat er een onderscheid is tussen gezondheidsbeleid en
corporatisme.

Met de regelmaat van de klok blijven plannen om de
huisartsenopleiding op 9 jaar te brengen de studenten teisteren. In
de loop van de laatste 10 jaar hebben voorstellen,
spoedvergaderingen, brochures en pr.otesten mekaar opgevolgd.

Op donderdag 25 februari geeft
Suzanne De Neve een recital in de Grote
Aula. Aanvan om 20u30.

Op het zeer gevariëerde programma
staat werk van o.a. Debussy (Images nr.
2), Schumann (Davidsbündler), Beetho-
ven en Cabus.

Suzanne De Neve, die in 1980 bij R.
Steyaert haar Hoger Diploma behaalde
(grote onderscheiding), is thans finaliste
in de Virtuositeitsprijs van de Regering
(piano). Dit is een belangrijke,
vierjaarlijkse prijs met een jury van
buitenlandse deskundigen.

Zelfs een talent als Roger Groslot,
laureaat van de jongste K. Elisabethwed-
strijd is er niet in geslaagd zich voor de
finales van deze prijs te kwalificeren,
hetgeen de moeilijkheidsgraad van deze
wedstrijd en de kwaliteiten van Suzanne
De Neve illustreert.

Een goed idee dus om de avond met
haar door te brengen. Do. 25 februari
20.3Ou, Grote Aula. Org. VTK en 3de jr

_ • ir.

De bedreiging i, nu evenwel groter dan
ooit Aan het Ministerie van Sociale
Zaken IS namelijk een organisme
vcrbunden dat bela-t is met het opstellen
en controleren van de criteria om de
artsendiploma's te erkennen, de zgn.
Hoge Raad. Het is samengesteld uit
vcrtegenwoordigcts van de artsensyndi-
caten (Wijnen en De Brabanter) en van
de faculteiten geneeskunde. Deze raad
heeft. een voorstel uitgewerkt, een
ontwerp tot ministerieel besluit, dat nu
enkel nog wacht op de ondertekening
door minister Dehacne.

In dit voorstel gaat men er formeel van
uit dat de 7-jaar lange universitaire
opleiding tot huisarts niet volstaat.
Tijdens de twee jaar die volgt op het
bchalen van het diploma, zal men een
bijkomend theoretisch programma
moeten afwerken (van tenminste 100
lesuren), wat overeenkomt met de
huidige bijscholing.

Belangrijker is dat het ontwerp
voorziet in twee aanvullende stagejaren.
Artikel 7 van het ontwerp zegt letterlijk;
"Ik III'l'e aanvullende stagejaren =1I1/en
bcsumn 1/1 hel uitoefenen 1'{111 de
huisartsgeneeskunde onder eigen verani-
11 oordelijkheid 1'11 onder begeleiding 1'011
daartoe door dl' Hoge Raad aangestelde
huisartven. Zij mogen doorgebracht
worden in de praktijk van een gevestigde
huisarts. a/I vagemeester erkend door dl!
lI~e Raad 0/: als overgangsmaatregel 1'11
/111') toestemming van de Hoge Raad. in l'en
eigell hulsartsprak lijk. indien er niet
void ocndc stagemeesters gevonden
worden. ).

Kritiek van Medika
De opleiding wordt feitelijk /111'1 III'ec'

jaar verlengd. Men is ofliciëel niet
verplicht die twee bijkomende jaren er bij
te nemen. Formeel gaat het immers om
kriteria waaraan men moet voldoen om
als bijgeschoold huisarts te worden

erkend . .lc kan ook proberen als niet
brjgcvchoold huisarts te werken, aan een
honorarium dat 20 « lager ligt. Voor alle
duidelijkheid er wel even hij zeggen dat
\\ i.! on' ,tccds hebben ver let tegen het
financieel belonen van de bijscholing.

Maar a" niet-hijgeschoold huisarts
kom je wel in een minderwaardige positie
te vtuuu i.o. de hijgeschoolde huisarts.
Bovendien is het gcvuur reëel dat men in
de toekomst de terugbetaling door het
RIZIV lal beperken tot de hijgeschoolde
huisarts. Ook in de kom missies die

dunrover bcvlivscu i.. de stem van de
urtscnvyndicutcn van doorvlaggevend
bclunu.
Ik' voorlopige regeling waarbij je

u.h.w. in je eigen praktijk stage loopt i.. en
blijft een overgangsmaatregel en een
onbetrouwbaar doekje voor het bloeden.

Ik rclati» avpinmt-lutivartv - \ll/g1'-

/11,,(' I I"/'. Wat lal de juiste opdracht van
de kundidaut huisurt» worden'! Lil hij
geen goedkoop hulpje worden waar de
nacht- en weekenddiensren op uïgcscho-
ven worden'! Zijn positie i, in elk geval
leer afhankelijk.

l)c \'''1'111//11 oorddii"/wi<! 1'001' ti"
opleidillg 11'(}J'dt voor ('('11 goed deel
onttrokken I/al/ ti" 1II//I·(·l'Ii/1'i/(·/I. De

LADDERKOERS
Ladderkoersen is al

even spektakulair als
kwistaksracen. zo is
gebleken, Op 3 febru-
ari haalde het VRG de
prijs van de pechploeg
nadat zij hun ladder in
de puree koersten.
Dat mag niet verwon-
deren als je zo met zijn
drieën een vier meter
lang gevaarte over
bruggen en heggen,
onder plastic zeilen
over stro en langs een
soort antitankmuur
moet zeulen.

Uitslag: (I) Medika,
75 ronden; (2) VIK, 70
ronden;(3) Psychologie,
68 ronden; (4) VRG, 67
ronden; (5) Farma, 62
ronden. Landbouw zag
op het laatste moment
van deelname af.

Hoge Raad is een adviesorgaan dat zeer
sterk onder invloed staat van de
berocpvorganisaties. De stage meesters.
die je stage moeten evalueren, dienen te
worden erkend door de Hoge Raad. Het
lijkt er sterk op dat de beroepsorganisa-
tic, zich op die manier mogelijkheden
willen creëren om zelf te bepalen wie er in
de toekomst nog huisarts mag worden:
een numerus etausus na 7 jaar'!

Dit voorstel wordt door huisartsen-
verenigingen verdedigd met het argu-
ment a" 70U het ûepovui« vun dehuivarts
I.O.". ti" vpccialivt vervterken, Het is in dat

. oplicht wel merkwaardig dat het precies
dcvc vpccialistcn zijn die altijd het sterkst
hebben aangedrongen op een verlenging
van de huivartscnoplciding (Wijnen en de
n)n..:n voorop).

D..: waarheid i, o.i. dat een dergelijke
'herwnardcnru;' van de huisart~ van
begin al uun tot mislukken is gedoemd.
Vandaar ons voorstel om de herwaarde-
ring van de huisarts te bekomen via een
concrete realisalle van de cerstelijnsge-
I(lndhelcb/org, en N IET vla twee jaar
bijkomende beroepsopleiding, die van de
huisarts alken maar een mislukte 26ste
speciahst kunnen maken.

Het ontwerp van de Hoge Raad barst
\ a n dubbelzinnigheden ,'11 onduidclijkhc-
den. liet laat ruimte open VOl)!

vcrschillende interpreunies en toepas-
vmgsmogclijkhcdcn. Het is daarom ook
volledig in tegenspraak met het
elementair principe van de rechtszeker-
heid.

We hopen te hebben aangetoond dat
het ontwerp niet alleen de belangen van
de gcnecvk undc-studcntcn raakt. maa
dat het ook en in de eerste plaats
vcrvtrck kende gevolgen IOU hebben voor
de gezondheidszorg - en dat is een zaak
voor iedereen.

IJ bent dan ook hartelijk uitgenodigd
op linie nationale betoging van I~/2 in
Brussel. om 15.00 u, op de Rogierplu.uv.

PRESIDIUM MEDICA

Op 25 januari

VTK haalt Suzanne De
Neve naar Leuven

Musicologie zal niet
ageren V90r behoud

sociale sector
Op 4 februari, 15.00 u., hield

musicologie in de kelder van MSI een
Algemene Vergadering rond de recente
prijsverhogingen in de sector
studentenvoorzieningen. Er waren 21
aanwezigen, onder wie een aantal
KVHV-sympathisanten.
De gestelde motie hield in dat de sociale
sektor een privilegie is dat in deze tijden
van krisis en inleveren mag afgebouwd
worden. Een overgrote meerderheid van
de studenten komt uit bemiddelde
gezinnen, die het zonder sociale sector
kunnen rooien, argumenteerden voor-
standers van de motie.

De motie werd aangenomen met 15
tegen 2 bij I onthouding.

Deze A V van Musicologie distantiëert
zich dus van de ASR-standpunten. die
inhouden dat de sociale sektor nog één
van de weinige middelen is waarmee
studeren voor onberniddelden mogelijk
wordt gemaakt. Om nog maar te zwijgen
van het principiële ASR-standpunt dat
studeren gewoon gratis moet zijn,

KURSUS NUTTIN
Maandag 15 februari wordt voor de

studenten pedagogie tussen 3 en 5 een 2de-
handskursussenverkoop Nuttin georgani-
seerd. Dat gebeurt in 't Peekaatje, waar
lste lissers hun cursus kunnen binnenleve-
ren tot 2 uur ten laatste. Zij kunnen hun
kursus ook gewoon uitlenen,

Deze verkoop is een legaal middel om
goedkoop aan een kursus van Nuttin te
geraken. De veranderingen in de nieuwe
kursus zijn niet ingrijpend en kunnen met
een minimum aan inspanning werden
bijgewerkt.

Op de Fakulteitsraad zal aangedrongen
worden op maatregelen om de proffen te
verplichten al hun kursussen bij ACCO uit
te geven,

Opnieuw affiche-ruimte
op campus

Decaan Dumon (Soc. Wet.), die enige
tijd terug de campus liet 'schoonmaken',
heeft tegelijk - dat was althans de
bedoeling - voor vervangende aanplak-
ruimte gezorgd.

Dat bleek op een vergadering
woensdag 10 februari.

Intussen zijn de borden die door
decaan Dumon. werden gevraagd al
geplaatst. Aangezien de beschkbare
ruimte vooralsnog te beperkt lijkt (o.m.
tegen Aud. Vesalius en tegenover Alma
11 zou een serieus bord moeten komen)
zullen de Technische Diensten verzocht
worden nog een bijkomende inspanning
te leveren.

Op de vergadering bekloeg de decaan
zich over de onoverzichtelijkheid van de
campus, met zijn talrijke gebruikers
(Alma. Soc. Wet., Econ. Wet., 't Stuc.
e.a.), en over de onduidelijkheid in het
administratief beheer ervan. Hij
vermoedde dat dit tot een zekere
verwaarlozing leidde, die schril afsteekt
regeonver de vestigingen van sociale
wetenschappen in andere universitaire
centra.

Decaan Dumon kondigde ook aan dat
de leegstaande huizen op de campus in de
Parkstraat zullen worden gesloopt en
vervangen door een insteekparking met
groen. 0

Universitaire Vredes-
dagen.

Er zit schot in de universitaire
vredesdagen. Voor de aangekondigde
vergadering van 4 februarijl. kwamen ca.
30 mensen opdagen.

Naast professoren en assistenten uit
diverse fakulteiten waren ook studenten,
waaronder enige bestuursleden van het
VRG.

Een vaag programma kan al worden
bekendgemaakt. Op 3 maart komt
J. Galtung in Leuven spreken. Bij
voorkeur op I maart zullen de normale
lessen worden vervangen door zgn.
'alternatieve' lessen. Men zal zich
herinneren dat dit vorig jaar bij een EI
Salvador dag met sukses is gebeurd. De
BRT filmde toen een druk bijgewoond
college in de rechtsfakulteit. Er wordt
verder in een beperkte groep een
animatiegedeelte uitgewerkt.

Op 17 februari om 18 u komen de
belangstellenden opnieuw bijeen op
Studentenvoorzieningen (Bogaardenstr.
1.) 0

STENCILDlENSf ASR. Maandag tot
en met donderdag, 16u - 18 u. Lokaal
01.06 in STUC.
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instituut. De prijzen moeten tot stand
komen op basis van het principe: de
in komsten moeten de uitgave dekken. De
prijzen zullen uiteraard stijgen tot een
niveau waarbij de privé-sektor wel kan
konkurreren met de Alma. Dit zal leiden
tot een volledige bestedingsvrijheid voor
de student.

De middelen die vrijkomen door de
vorige drie maatregelen kunnen als volgt
worden aangewend:
11> een deel voor het dekken van het
deficiet;
11> een deel voor het rechtstreeks steunen
van de student.

Daarom moet de nationale overheid
de meerkost die voortspruit uit de
stijging van de Almaprijzen, compense-
ren via de studiebeurzen. Met dien
verstande dat de studiebeurs afhankelijk
blijft van de financiële draagkracht van
de ouders van de student. Het resultaat is
tegelijkertijd sociaal en selectief: de
minderbegoede student ontvangt een
steun die het hem perfect mogelijk
maakt, universitaire studies aan te
vangen. De meestbegoede student wordt
uitgesloten van elke steun. (Dit vereist
echter een mild fiscaal systeem teneirnde
de grotere, investeringsgezinde inkomens
nog niet meer te ontmoedigen).

Liberaal Vlaams Studentenverbond
Leuven

TAK-betoging
De MLlI-kruik gaat zolang te water tot
België barst I!!
Op woensdag 17 februari wordt door het

Taal Aktie Komitee (TAK) te Leuven
betoogd. Op een uitnodiging tot de
betoging - ook aan Arbeid gericht-
komen de eisen voor die in de Vlaamse
Beweging de laatste vijf jaar opgeld
maken : ~Vlaanderen eerst»,« Ekonomisch
en financieel federalisme», ..zelfbestuur».
Kort daarop vond MLB (Marxistisch-

Leninistische Beweging, studentengroe-
pering van Amada) het nodig in een brief
aan diverse linkse organisaties, waaron-
der eveneens Arbeid, de boze bedoelin-
gen van deze betoging toe te lichten:
..Stop kredietverlening van Vlaanderen
aan Wallonië». De direkte konklusie die
MLB daaruit trekt is: ..Het is duidelijk
dat de betoging van extreem-rechtse
signatuur is». In een drie bladzijden
tellende tekst roept MLB in dezelfde
demagogische stijl op tot het Anti
Fascistisch Front om (Belgisch-
)nationaal ertegen te mobiliseren. MLB
wil blijkbaar de bloedige slag van 1975
(Amada-VMO) herhalen ...
Voor Arbeid-VSB zijn de thema's van

de betoging aanvaardbaar. Het zijn
perfekt demokratische thema's en dus
heeft het Taalaktiekomitee het volste
recht daarvoor op straat te komen. Als
Arbeid niet aan deze betoging zou
deelnemen, is dit omdat de aanwezigheid
van rechtse groeperingen de thema's van
die betoging kunnen diskrediteren.
De demagogische stijl van de MLB-

uitnodiging is echter een flinke doorn in
onze ogen. Men doet geen enkele poging
'om op de grond van de betoging in te
gaan. Het gaat om TAK, en dat zijn vuil'
fascisten, lijkt de bijzonder kortzichtige
redenering van MLB te zijn. Op die
manier tracht Amada het Anti
Fascistisch Front in een zeer gevaarlijk
avontuur mee te sleuren. Indien het AFF
nationaal mobiliseert lijkt het er
vanzelfsprekend op dat de rechtse
boelzoekers van NSV en VMO ook
massaal naar de betoging van TAK
zullen gaan om er te gaan schreeuwen
tegen ..rooie ratten». ZOIl het AFF
dwazer kunnen doen? Twee jaa r geleden
organiseerde TAK samen met KVHV.
CVP-Jongeren. VUJO en Arbeid een
gelijkaardige betoging te Leuven. Er
wa ren geen rechtse slogans te zien en er
waren ook geen opstootjes. het AFF
mobiliseerde niet.
Maar MLB wil blijkbaar bloed zien en

doet daarvoor demagogisch beroep op
goedmenende anti-fascisten.
Gezond anti-fascisme is heilzaam voor

de demokratie, als het zich niet op
sleeptouw laat nemen door krypto-
demagogen. die er niet voor terugschrik-
ken argeloze studenten voor propagan-
distische doeleinden te slachtofferen. De
Pol Pot-aanhangers van MLB willen met
een opgeklopt anti-fascisme de Vlaamse
zaak diskrediteren in naam van de
.. Belgische werkers» zonder een zinnig
ding ov~r het nationale probleem te
zeggen. bat is voor een flarningantische
socialistische groepering als Arbeid
onaanvaardbaar. Daarom studenten:
BEZINT EER GE MET DIT SOORT
..ANTI-FASCISME»BEGINT!

Arbeid
Vlaamse Socialistische Beweging
(lid van ..Europees Nieuw Links ..)

Tak-betoging (2)
Op 17 februari organiseert het T.A.K.
een betoging te Leuven onder het thema:
~ Stop kredietverlening Vlaanderen aan
Wallonië-.Zij vertrekken om 20.00u op
de Oude Markt.

Voor deze manifestatie wordt in
verscheidene steden gemobiliseerd aan
de middelbare scholen en universiteiten.
Het is duidelijk dat de betoging een
extreem-rechtse signatuur heeft. Ver-
wacht wordt dat vooral leden van
organisaties zoals VMO. NSV, e.d. zullen
opstappen. De eigenlijke órdewoorden
zullen hoogstwaarschijnlijk uit het
klassiek arsenaal van uiterst-rechtse
slogans gepuurd worden.

We vinden het noodzakelijk om alle
anti-fascisten en progressieven een klaar
antwoord te geven op deze zoveelste
poging van de uiterst rechtse organisaties
om in Leuven voet aan wal te krijgen. En
dit om verschillende redenen.
I. Sinds een paar jaar bestaat er een
offensief van fascistische studentenorga-
nisaties zoals het NSV om een werking
uit te bouwen aan de universiteiten. Op
uitzondering van de VUB zijn ze daar
gedeeltelijk in gelukt. Op te merken valt
dat bv. in Leuven ze daarin de steun

krijgen van organisaties zoals het KVHV
(o.a. via een front van rechtse
studentenorganisaties: Solidariteit). Tot
hiertoe werd op elke openlijke aktiviteit
van het NSV te Leuven gereageerd door
enkele honderden anti-fascisten.
Tegenover deze betoging is dat

eveneens meer dan ooit noodzakelijk.
Vermits de mobilisatie van uiterst-rechts
in dit konkreet geval zich niet beperkt tot
het Leuvense - het gaat om een
(Vlaams) nationaal initiatief - moet de
tegenreaktie van de anti-fascistische
krachten eveneens nationaal zijn. We
richten daarom onze oproep aan alle
anti-fascistische en profressieve organi-
saties in Vlaanderen en Wallonië.

2. Uiterst rechts probeert invloed te
verwerven onder de jongeren. scholieren
en studenten via het demagogische thema
van de ..Vlaamse zaak». Voor hen is dit
slechts een lokmiddel om tientallen
jongeren in de fascistische invloedssfeer
te trekken.

3. Het doel van rechts. met op kop de
fascistische troepjes. is een klimaat te
k rcë rcn van zo groot mogelijke
verdeeldheid onder de werkende
bevolking. Hun kampanjes zijn daar
centraal op gericht: de Belgische
werkmensen opletten tegen de geïmmi-
greerde arbeiders. de Vlaamse arbeiders
tegen de ..Walen», de anti-syndicale
stroming versterken.
Op die manier pogen ze de echter

verantwoordelijken van de krisis te
beschermen: de banken en de holdings.
Deze laatste koncentreren steeds meer
macht in hun handen. versterken zich in
versneld tempo midden in deze krisis.
(Zie de recente evolutie van de
belangrijkste financiële groepen zoals de
..Société Généralc .. en de operaties van
1'1'':rc-Cobcpu-G roep-Brussel-Lambert),

Dl: hele urbeidcrvklasse - Vlaamse.
Waalse en vreemde arbeiders - krijgt
het volle gewicht van de ~ri~i.. en het anti-
"x:ia Ie regcri ngsbelcid op de rug.
Wij verdedigen een 7() groot mogelijke
crnhck! van dl' arbeider». Zowel in
Vlaanderen ab Wallonië heeft dl:
urhcidervklasse dezelfde gcmeenschap-
pchjke vijund : de banken en de holding'.
Waalvc en Vlaamve arbcrdcrs en
progn:\~ic\'cn moeten gezamelijk de
,trijd aangaan regen het anti-sociale
regeringsbeleid.

4. Ab pr og rcsvic vc iongeren- en
studcntcnorganivatic-, verdedigen we de
voliduritct) IIJet dl' arbeider, Itn)". We
vcrvetten on, tegen de pogingen 0 de
jongeren en studenten te vergiftigen met
anti-syndicalistische en reaktionair-
nationalistische demagogie.

Om al deze redenen is het noudzakchjk
om krachtig te reageren tegen de
c x t rcc m-r e ch tve betoging van 17
lcbruari. Een /0 breed mogelijk front van
anti-fascistische en progressieve organi-
satics is daar de beste garantie voor.

Jongerenorganisaties die de betoging
onder deze ordewoorden steunen kunnen
nog vtccds hun naam laten toevoegen aan
de lijvt , Kontakteer Boekhandel Aktief
tussen 14-17.30 u oftel. 22.00.81 en laat
een bericht na voor Filip Clerick .

Een aantal progressieve organisaties
hebben reeds een platform onderschre-
ven voor een betoging door Leuven op
dezelfde 17de februari. VVS-SVB. SJW.
Verontruste Historici, MLB. Rode Jeugd
zullen betogen onder de ordewoorden
Arbeiders-studenten (scholieren) één
[ront, Solidariteit met de arbeidersstrijd in

. Vlaanderen en Wallonië. lIalt aan het
racisme. Stop de jongerenwerkloosheid.

Alma-aktie: liberaal
standpunt

Waarde redaktie.

Via deze weg wensen wij ons standpunt
betreffende de wijziging van de
Almaprijzen bekend te maken. De Alma
maakt deel uit van de universitaire
sociale sektor. die als doelstelling had de
minder begoede studenten toe te laten tot
de univern demokratisering van het
onderwijs te bewerkstelligen. Aan de
hand van de dagelijkse realiteit. moeten
wij nochtans meer en meer vaststellen dat
de gestelde verwachtingen niet werden
ingelost. Niettegenstaande de enorme
ingezette middelen is de democratisering
nog altijd geen feit. De Alma (ook andere
sociale instellingen) zit opgescheept met
een deficiet, sommige studenten vinden
de kwaliteit van de maaltijden beneden
alle peil. de maaltijden in de privé-sektor
zijn te duur •....... Kortom het huidig
sociaal systeem faalt weer!!!!!!!!! , ....
Oe redenen daarvan zijn duidelijk:

• (I) Het onderwijs is voor een groot
deel kosteloos. Kosteloze verstrekkingen
moeten afgewezen worden omdat zij
enorme financiële middelen vragen en
voor een groot deel ten goede komen aan
personen die wel reeds voldoende
middelen bezitten om deze verstrekkin-
gen zelf te bekostigen.
• (2) De subsidiëringspolitiek komt
voornamelijk ten goede aan de meest
begoeden. Deze laatsten pogen hun
betaalde belastingen. die uiteraard
bedoeld zijn een herverdelend effekt te
sorteren. voornamelijk in hun voordeel
aan te wenden. De universiteit is hier een
frappant voorbeeld van: voornamelijk
de begoede groepen maken er gebruik
van. Andere concrete voorbeelden: alle
studenten. ongeacht" hun financiële
toestand. eten goedkoop in de Alma. De
luxe-maaltijden voor de Proffen in de
Faculty Club worden door de overheid
gesubsidieerd niettegenstaande hun
financiële situatie waarschijnlijk niet van
die aard is dat hun primaire behoeften
dienen gesubsidieerd te worden.
• (3) De Alma is een rijksinstituut.
gezien de graad vansubsidiëring. Dit is
een puhlie k monopolie dat niet
marktgevoelig i, en uit dien hoorde
ondoelmatig.

Voorgenoemde opmerkingen laten
ons toe enkele eisen te formuleren
waardoor wij een alternatief voorstellen.

r
•. Jreproje

D (I) Gezien de moeilijke financiële
toestand van de overheid moeten alle
subsidies in vraag gesteld worden.
D (2) De sociale politiek dient selektie-
ver en bijgevolg doelmatiger te zijn. Elke
herverdeling naar groepen, die zelf over
genoeg middelen beschikken, dient te
worden uitgeschakeld.
D (3) De student moet zijn budget vrij
kunnen besteden. Nu is de student haast
verplicht in de Alma te eten, daar
maaltijden van de privé-sektor nie
gesubsidiëerd worden.

Op grond van deze eenvoudige
principes poneren wij een constructief
alternatief dat op middellange termijn
moet haalbaar zijn.
D (I) Wij stellen voor de subsidies aan
de vrije verenigingen op te schorten. Wij
menen dat elke vereniging met een reden
van bestaan, in staat moet zijn zichzelf
financieel te bedruipen. Een verminde-
ring van de overige subsidies aan de ASR
dient overwogen te worden!!
D (2) De financiële kontrolekommissie
moet omgevormd worden tot een
financiëel onafhankelijk instituut. De
Proffen dienen hun maaltijden zelf te
betalen. Wel moet de universitaire
overheid de maaltijden van de gastpro-
fessoren integraal bekostigen.
D (3) De Alma wordt eveneens omge-
vormd tot een financiëel onafhankelijk

iemateriaal

Lucien 's corner
• In het cditoriaal van De Standaard
van vrijdag 29 januari 1982 wordt
Manu Ruys bepaald devtructicf. hij
heeft het over 'het Marvistisch
vakverbond' en de 'radikak: linkvc
elementen in het ACV' die 'een
strategische visie hebben gericht Ol' dl'
vernietiging van dl' bestaande orde'.
Jarenlang is er een bedrijvigheid
geweest 'in studie- ('11 actiegroepen. in
dl' pers, (/lI1I dl' universiteiten. bij dl'
basis', een activiteit 'die svstrmotisch
gericht is ol' dl' ontlernt'jnint; 1'11/1 dl'
markteconomie, dl' munipulatic 1'(111 dl'
media, dl' bezetting van het
staatsapparaat, en dil' ·.Ipekl/leert ol' een
vcrslechtering I'{III dl' toestand. Het doel
ht'iligt dl' middelen', tot zover de
wanhopige kreet van een machteloos
editorialist van de grootste
krantengroep in Vlaanderen.

• Is het dan zover? Zal maandag 8
februari de rode dageraad aanbreken '!
Dan zal de revolutie dus werkelijkheid
worden. Alle fabriekssirenes zullen
loeien in de stilte van de verlaten straten.
de arbeiders zullen hun bedrijven
bezetten. studenten en jongeren bestor-
men de rijkswachtkazernes, het volk zal
zich bewapenen in wijkmilities. er is
massale desertie uit het leger. Plunde-
raars en saboteurs worden door de
wijkmilities met de kogel bestraft.

Gemeentehui/en en 1'0'1 ku ntorcn
worden bever. corrupte politici en politic
worden g':\'angcn ge/cl in de cellen die
zojuist vcrlaten werden door uitgebroken
gcvungcncncn. Tcrw ijl er overal k lcine
schermutselingen lijn tussen soldaten
\ un het \ ol~ -Jcgcr en achtergebleven
r ijk swuch tc rs en c x t rcc m-rcc lu scn,
marcheren duizenden urbcidcrs en
boeren op Brussel en boetten het
Parlement. de banken en de ministeries.
Middenstand, zelfstandigen en rijken
vluchten het land uit met in de autokoffer
hun aandelen en hun waardevolste
bezittingen. Terwijl do: Belgische troepen
in Duitsland op bevel van de NATO de
orde komen herstellen, roept een in de
gauwte opgerichte regering de volksrepu-
bliek uit. belooft algemene verkiezingen
en schrijft de algemene mobilisatie uit.
Werkelijk. Manu Ruys heeft een
visionaire kijk op de zaken.

• Op de receptie na het patroonsfeest
van de KUL formuleerde minister Mark
Eyskens het enigzins volkser in gesprek
met een prof. voor hij naar de lunch in de
Faculty Club moest. in de blinkende
grijze BMW met chauffeur van Daniël
Coens : 'Eigenlijk zouden we ook dl'
Kempense steenkoolmijnen moeten doen
inleveren. Maar daar kunnen wij niet aan.
We kunnen wel doen inleveren bij
Cockerill-Sambre, maar dan beginnen dil'

vtoutcrik]; ('11 in 11 'alloni« zi, I1 I,· /'11('/'(,,,'.

Ln in de Panorumu-uit zcuding <l\ er
Cockcrill Yard, in Hoboken, zeiden dc
arbeider, zelf waar hel om gaal "1'
maandag 8 februari. In cal;: 'Ik
Kongoboot • vcrtelt \','n arbeider aan llc-
reporter wat het eufemisme inlcvrrrn
betekent: 'A/I mijn IT()I/W naar de"
hak" er ('11 dl' winkel gaat, dan betaalt ::('
alli;d ('I'I'III'e(" lu', dil MiNi gdijk .. 1111111'

(JII.I 10011 gaatllaar beneden all W('/II()('I('II
inleveren', Een andcrc : '.11111 dl' klcint u:»
kunnen ::e raken. de groten. die btiivcn
buiten schot', Op de vergadering van de
militanten waar de vakbondsleiding een
voorstel tot inleveren voorlegde. maakt
een dclegee zich goed kwaad :'1.1 dil 111/1'('11
vakhondsvoorstcl ? /)1' hankcn hcbbon hier
dl' zaakjarcnlam; uinictnolkcn. ::1' ::1;1111'1'.1.'

/II('t het geld 1'11 111/ zouden wi] 1I1O('t('1I
inleveren? Wil' vertcgcnwoontigr): iulli«
eigelllijk .". Op de werf zelf', toen tie
vakbondsleiding opriep op per bi icf over
het voorstel te stemmen. waren de
reakties even heftig : .0" dl' wer]'
stemmen, hier ('11 /I(I! Wi] ::i;1I dl'
vakbond!' Het 'marxivtisch vak verbond'
van daarnet. Maandag 8 februari een
politieke staking? In Polen trok de
partijkrant Tribuna LL/dL/ destijds ook
van leer tegen de politieke stakingen van
de vrije vakbond Solidariteit.

Lucien



door de titularis zelf (of zijn officiële
plaatsvervanger) moeten worden afge-
nomen.
KOMMENTAAR TER PLAATSE: Dit
vind ik immers het belangrijkste.
Natuurlijk, in juni moet je het zonder dat
kommentaar doen en moet je kunnen
verder werken in onzekerheid. Maar die
onzekerheid lijkt mij minder 'belangrijk
dan de precieze informa tie over de
examensituatie die je van een onmiddel-
lijk kommentar kunt opsteken. Het cijfer
zou je eventueel nog wel later kunnen
meedelen, alhoewel de prof de precieze
band tussen zijn vaak genuanceerde
motieven en zijn cijfer alleen ter plaatse
duidelijk kan maken.

vervolg op de laatste pagina

------------------------------------------------------------3
Proefexamens (deel 2).

PROFIEL VAN EEN IDEAAL
Vorige week kon je al het eerste deel van dit artikel lezen. We

hebben toen eens bekeken welke verschillende funkties een
proefexamen wel kan hebben. Het bleek dat verschillende
doelstellingen ook verschillende soorten proefexamens impliceren.
En allicht zijn niet alle soorten even goed. Daarom moesten we ons
wel afvragen welke doelstellingen voor proefexamens in de eerste
kandidatuur prioritair zijn, en welke niet. Het standpunt dat ik
hierbij verdedigde kwam in het kort hierop neer: een proefexamen
dient niet in de eerste plaats om injanuri al een idee te hebben vanje
eigen «stand» en van bijbehorende kansen in juni, maar wel om in
onschadelijke omstandigheden kennis te maken met de
complexiteit van de examensituatie. Het proefexamen leert ons
vooral iets over de elementen in een examen die niet van de student
afhangen. Wat het ons bijbrengt over de student, moeten we niet
overschatten. In deze tweede helft van ons artikel overlopen we wat
deze optie aan konsekwenties met zich meebrengt.

Met een beetje retoriek zouden we het
geheel van die konsekwenties kunnen
betitelen als ..hel ideale proefexamen», De
lezer zal wel" begrijpen dat we hiermee
niet de mogelijkheid van varianten willen
uitsluiten. Scherp gesteld echter zou zo'n
ideale proefexamenweek er .als volgt
kunnen uitzien:
Alle nieuwe studenten doen mee. Vier

mondelinge proefexamens op een week.
De vakken zijn bekend onmiddellijk na
het kerst verlof. De stof is de gewone stof
die tot voor de kerstvakantie of tot net
voor het proefexamen is gedoceerd.
Professor ondervraagt in hoogsteigen
persoon.
Student krijgt twintig minuten reglemen-
taire voorbereiding. Kwartiertje pijn-
bank. Daarna nog minstens vijf à tien
minuutjes waarin de prof het antwoord
van de student bekommentariëert, en
tenslotte zijn cijfer mededeelt. Geen
vrijstellingen te verdienen. Achteraf (in

februari) een individueel gesprek
monitor-student, waarin de monitor
(voor zover hij de student genoeg kent)
een globale interpretatie maakt van de
vier cijfers. Dit moet dan de eerste stap
zijn naar een meer geïndividualiseerde
studiebegeleiding-monitoraatswerking
in het tweede semester.

VIER PROEFEXAMENS : (cfr.
doelstelling I van vorige week:) de
student kan relatief veel aandacht
besteden aan een vak als hij er maar één
of twee moet afleggen. Injuni kan hij zich
dat niet permitteren. Eventueel ook
(Dit houdt ook verband met het tijdstip
en de manier van evaluatie). Het aantal
proefexamens speelt ook een rol in
doelstelling 2: om een idee te krijgen van
de normen van proffen, kun je best méér
dan één ervaring opdoen.
MONDELING: Schriftelijke examens
geven hoogstens wat info over de student

(maar dat vond ik dus niet zo belangrijk)
en over de moeilijkheidsgraad van de
vragen. Als men daar bij de opstelling
ervan natuurlijk op let. Schriftelijke
examens maken je verder niets wijzen
over de motieven en de kriteria die bij de
proffen spelen als ze je antwoord
evalueren. Dus zelfs voorexamens die op
het eind van het jaar schriftelijk zijn, zou
ik een mondeling proefexamen voor-
staan.

VAKKEN BEKEND NA HET KERST-
VERLOF : Als de student te lang op
voorhand weet welke proefexamens hij
moet voorbereiden, is het gevaar groot
dat hij enerzijds te veel aandacht aan die
examens gaat spenderen, en anderzijds
de andere vakken te lang laat liggen. Dat
zou meer schade dan profijt opleveren.
Drie .weken moeten volstaan om vier
proefexamens voor te bereiden als alle
vakken van in het begin redelijk werden
onderhouden.
DE STOF: Ik zie geen enkele reden om
over iets anders te ondervragen dan over
de gewone stof die in de bedoelde vakken
is gedoceerd tot voor het kersverlof of tot
net voor de proefexamens. Het laatste
zou de student ook leren dat hij stof die
nog 'warm' is, snel moet kunnen
verwerken. Dat is in juni ook zo.

PROF ZELF ALS EXAMINATOR:
Dat de prof zelf zou ondervragen, zou
ideaal zijn. Op-voorwaarde dat de prof de
cijfers of de gezichten niet uitdrukkelijk
onthoudt voor de junizittijd. En hier
loopt er nogal eens iets mis. In de
fakulteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen gaat men zelfs zover dat
de proffen principieel geen proefexamens
mogen afnemen, om dit gevaar in de
kiem te smoren. Bovendien rijst er het
probleem dat te weinig professoren

De toekomst van de universiteiten

bereid zijn in januari vermoeiende en
tijdrovende examens af te nemen, zeker
als ze die studenten hoe dan ook in juni
nog eens terugkrijgen. Het zal daarom
altijd wel nodig blijven een beroep te
doen op monitoren, om de examens af te
nemen. De proffen moeten dan wel nauw
samenwerken met het monitoraat: de
vragenlijst moet. zeker in overleg
opgesteld worden en de monitoren
moeten ook duidelijk de normen van de
prof kennen. De monitoren van Letteren
en Wijsbegeerte menen dat ze er op die
manier in slagen tot op I punt
nauwkeurig het cijfer dat de prof zou
'geven' te benaderen. Ikblijfer wel bij dat
toch minstens één of twee proefexamens

Kwalitatieve universitaire expansie.
Terwijl de sociale sectoren van de universiteiten hun

werkingsteelagen met gemiddeld 10 (1c verminderd zien door de
Programmawet van 1981, hangt dezelfde hakbijl van de Nationale
Overheid boven het hoofd van de academische sektoren. In het
ontwerp-regeringsprogramma van Willy Declercq stond, naar
verluid, vermeld dat de subsidies aan de universiteiten met 1711
zouden verminderen. De Clercq faalde evenwel in zijn
formatieopdracht. Het regeerakkoord van Wilfried Marterts
vermeldt lakoniek dat de financiering van de universitaire
instellingen herzien moet worden. De dreiging van verminderde
betoelaging is dus reëel! Graag wens ik hierbij enkele bedenkingen
neer te schrijven.

f:en" substanticle vermindering van de
overheid- toelagen aan de universiteit
bedreigt dus de academische activiteiten
van deze instellingen. Maar besparingen
op de' universiteiten gebeuren al een
aantal jaren na elkaar. We constateren
dat de subsidicringsnorrnen vcrstrengd
zijn en dat de subsidies telkenmale niet
voldoende geïndexeerd werden zodat er
reeds een rëele besparing door de
Nationale Overheid op de universiteiten
is doorgevoerd. Hetzelfde fenoméen kent
men nu ook bij de betoelaging van de
sociale sectoren.
Voor de KUL heeft deze evolutie van de
werkingstoelage nog geen grote nadelige
gevolgen gehad. Twee factoren hebben
hierbij meegespeeld. Ten eerste: de
evolutie van de studentenaantallen heeft
tot nu toe in de voordeel van de KUL
gewerkt. Het principe van de financiering
van de universiteiten kan men kort
samenvatten als volgt: forfetaire
kostprijs per student maal aantal
studenten geeft overheidstoelage. Terwijl
de minister van Nationale Opvoeding -nu
Onderwijs-, onder wiens bevoegdheid de
universiteiten ressorteren, de forfaitaire
kos~rijs niet voldoende heeft geïnde-
xeerü, heeft de toename in de
studentenaantallen aan de KUL ervoor
gezorgd dat het totale budget van de
Leuvense universiteit voor de academi-
schee sector voldoende toenam. Ter
illustratie hiervan de voorlopige cijfers
voor 1982: de totale werkingstoelage van
de KUL stijgt met ongeveer 8% tov 1981,
terwijl de forfaitaire kostprijs per student
slechts met 5% toenam.
De universiteiten wier studentenaantal

begint te stagneren. lijn hierdoor
benadeeld. Het zijn dan ook dele
instellingen die geen inspanning nalaten
om een ruime promotionele campagne te
voeren ten einde nieuwe studenten te
recruteren. Verschijnselen zoals reclame
in kranten, trams en lilmzalen zijn
hiervan een gevolg en het pleit voor de
Academische Overheid van de KUL dat
ze zich niet met de zee werkwijzen inlaten
om studenten aan te trekken.
De tweede factor die de Leuvense

universiteit voorlopig uit de rode cijfers
heeft gehouden is de politiek van het
afremmen van de toename van
personeelsleden aan de KUL. Wat betreft
de bezetting van AWP (Academisch en
wetenschappelijk personeel i.e. professo-
ren en assistenten) merken we op da t er
240 eenheden minder zijn dan vooropge-
steld wordt door door het wettelijk kader
zoals bepaald in de financieringswet van
1971. Het aantal AWP-mandaten dat
jaarlijks bijgecrëeerd werd is altijd zeer
beperkt geweest en het is recent de optie
van de Academische Overheid geen
nieuwe mandaten meer te scheppen en
alleen maar opengekomen plaatsen op te
vullen. Deze onderbezetting heeft
evenwel een aantal vegatieve neveneffec-
ten. Voornamelijk de faculteit
Geneeskunde gaat gebukt onder deze
onderbezetting wat betreft AWP. Verder
constateert men een overbelasting van
het WP door pedagogische opdrachten
zoals monitoraat, practica. seminariesen
dgl. zodat hun onderzoekstaak hierdoor
benadeeld wordt.
Wat betreft de ATP (Administratief en
Technisch personeelj-bezerting is er

DOOR ,JAN SEMPELS,
STUDENTENVERTEGEN-
WOORDIGER IN DE ACA-
DEMISCHE RAAD VAN
DE K.U.LEUVEN,

Een derde reden - en nu zitten wc
terug op het vlak van het onderzoek - is
het voeren van een selectieve politiek

Jan Sempels, student informatika, reeds aan binnen de Leuvense universiteit zelf. De
zijn tweede termijn toe op de KUL voorliet reeds meerderejaren in het
Akadernische Raad. zgn. KUL-Onderzoeksfonds. Professo-

ren en vast benoemde assistenten kunnen
van deze financiële middelen gebruik
maken voor een bepaald onderzoekspro-
jckt , voor een aanmoedigingsbeurs of
voor een derde cyclusprogramma. De
Ondcrzocksraad beslist op basis van
kriteria die een duiding moeten geven
van de wetenschappelijke waarde van het
projekt. welke van de ingediende
voorstellen voor financiering vanuit het
KUL-Onderzoeksfonds in aanmerking
komen. Door deze gevoerde politiek
heeft de Academische Overheid
bekomen dat een niet te verwaarlozen
hoeveelheid subsidies (jaarlijks ongeveer
80 miljoen) bij kwalitatief zeer goede
onderzoeksresultaten terecht kwam.

reed, jaren een pcrsoncclvsiop. Manda-
ten die Vrijkomen door outvlug of
pensionering van een werknemer worden
niet meer opgevuld. Het is evenwel LO dat
er. vergeleken met het kader. te veel
effectieven ATP lijn aan de KUL. maar
dat heeft een historische reden. Bij de
'plihlng van de unitaire universiteit
KU l.-UCL heeft het overgrootxtc deel
van het personeel gekozen voor de
Nederfundstalige afdeling en lij bleven
dus in l.cuvcn. Het tekort op de ATP-
begroting vindt hierin zijn oorzaak.

Krap budget
De politiek van personeelsstop vindt

recentelijk nog een verscherping tgv de
rnogclijkc toekomstige budgettaire
toestand: een personeelslid dat tijdelijk
langdurig afwezig is door zwangerschap,
ziekte of verlog zonder weddewordt niet
meer vervangen tenzij in zeer uitzonder-
lijke gevallen. In ieder geval mogen we
hesluiten dat de kwantitatieve groei van
de universiteit van Leuven een einde
heeft genomen. De toename in de
studentenaantallen is niet meert
voldoende om een expansieve politiek op
dit vlak te voeren. Immers de toename
van de studentenpopulatie situeert zich
in de humane wetenschappen terwijl in
bepaalde richtingen van de positieve
wetenschappen een studentenafname is
waar te nemen. En de subsidie voor een
student uit de humane wetenschappen is
heel wat lager dan de subsidie voor een
student uit de positieve wetenschappen.
De evolutie van de subsidies van de KUL
heeft tot nu toe het onderwijs en het
onderzoek niet geschaad. De voornaam-
ste reden, voor wat betreft de research
situeert zich in de kwaliteit van het
Leuvense onderzoek. Hierdoor slaagt de
KUL erin jaarlijks een groot aandeel te
verwerven in de onderzoekstoelgaen
vanuit de verschillende researchfondsen
zoals het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek 'en zijn

geassocieerde instellingen. de geconcer-
teerde onderzoeksaktics van Weten-
schapsbeleid en dergelijke meer.

Het aandeel van de universitaire
overhcidstoclagen dat specifiek naar de
faculteiten voor onderzoek gaat is,
hoewel niet exact becijferbaar, toch vrij
klein. Temeer daar dit voornamelijk naar
de bekostiging van logistieke werkzaam-
heden gaat zoals biblioteken, computer-
punten. administratie en minrichting van
de Faculteiten en labo's. Het onderzoek
aan de KUL is zo goed als helemaal
alhankelijk van de specifieke researchfi-
nanciering via parallelle betoelaging
(onderzoeksfondsen) en door contracten
(met openbare, parastrataie, internatio-
nale in privé-instanties). Ter illustratie
voor specifieke onderzoeksprogramma's
ontving de KUL in 1979 730 miljoen.
hetgeen bijna het drievoud is van de
kredieten aan de Fakulteiten.

Een andere reden bevindt zich in de
besteding van de verhoogde inschrij-
vingsgelden. De grootste onderindexatie
van de overheidsteelagen aan de
universitaire instellingen dateert van

" " • r

1979. hetgeen gepaard ging met de
wrhoglilg van het m..chrijvingsgcld tot
1O.()()() 11. Het Korunk hjk Be..luit dat de
Muuvtcr lil IlJ7X. In vamen ..praak met de
Vlaum-,c Reeturen uitvaardigde voorlag
d:·t nunimum één derde en maximum de
hcllt van de. opbrengsten een acadcrm-
schc bcvicrnnung moest krijgen. Dit ter
vervanging van de lil reële termen
vcrmmdcrdc toelagen. Het betekende dat
dit geld - voor de KUl. ongeveer 75 rot
XO miljoen - diende voorde financtering
van kosten die betrekking hebben op de
opleiding van lernar-, (aggregatie).
onderloek m.b.!. het onder wij, en
verrichtingen betreffende de ontwikke-
ling en vcrhetering van het onderwijs
(o.a. vernieuwing van de didactische
apparatuur). Het grootvtc gedeelte van
dele enveloppe i~ inmiddclv hij de
kredieten aan de Faculteiten toege\ ocgd.

In het twede deel van dit artikel,dat in de
Veto-editie van volgende week zal
vcrschijnen,wil ik het hebben over mijn
opvating dat, in het licht van de beperkte
financiële middelen, de universiteiten
hun werkzaamheden op kwalitatief vlak
dienen uit te bouwen. Ik zal het hebben
over de uni versitaire expansie en over de
mogelijk te nemen opties inzake het
universitair beleid inzake onderwijs en
onderzoek.



4---------------------------------------------------------
Mens en Omgeving

KETEN VAN
Veertig jaar moderne beweging had iedereen tot het besef gebracht
dat het grondig verkeerd ging met onze gebouwde omgeving. Maar
het probleem was daarmee de wereld niet uit. Verwoede pogingen
om het beter te doen leidden in vele gevallen enkel tot een
lachwekkend (als het niet zo tragisch was) vermeerderen van het
aantal erkers en dakkapellen. Wat bleek was, dat het niet voldoende
was zomaar enkele elementen van voor de beeldenstorm te
hernemen, maar dat men aan een grondige heroriëntering van het
denken toe was. Daarin kwam de mens -als psychologisch,
sociologisch, ekonomisch fenomeen centraal te staan. Een
bijzondere klemtoon kwam te liggen op het wezenlijke van
"plaatsen".

Plaatsen

Wanneer we het over een omgeving, een
plaats, een buurt hebben, dan weet
iedereen intuitief dat het om meer gaat
dan gewoon een ruimtelijke schikking
van een aantal elementen (gebouwen,
bomen. tegels, meubels .... ). Ander, dan
een objck t omvat de omgeving je
helemaal. en I' IC multi-rnodaul : een
omgc\ lOg I' een heel bijzondere mengsel
"In· geluid, geur, zicht en beweging,
waaraan Ie je niet kan onttrekken.
Daarom bevat IC ook meer informatie
dan Je In een oogwenk kan bevatten. en
die I' dan nog veelal onduidelijk,
rcgcustrudrg en kompleks. Toch worden
er dOOI elke omgeving bepaalde
gedragingen uitgelokt of bemoeilijkt, en
worden er heel wat gevoelens mee
geassocieerd. In het algemeen heeft
Iedereen "el een idee van wat je ergens
wel en niet kan doen. en waarom je cr
/oul komt. Tenslotte kan een omgeving
l'en bepaalde boodschap uitdragen en
een "sfeer kreércn door de kombinatie
van cstcti-chc, strukturcle en sociale
dementen.
I en voorbeeld kan dit verduidelijken.
Het lloucschoolplcin in Leuven is in
\\C/ c1l mct-, meer dan een aanral
gchnll\\Cn, ruwweg lil een rechthoek
ge,dlll.l. In hct rmddclpurn een parkje,

-,,.......--~--~. 1l1l'1 een weg eromheen, waar" vcrschei-
dcnc 1'.I,traten in uitmonden. Als je op
hct plein vuuu weetje. in welke richtingje
00" "1.I"t, w.u er zich achter je bevindt .jc
loopt a.h.w. voortdurend met een
kompleet beeld van het plein in je hoofd.
Daarin worden alle waarnemingsgege-
vens Ingepast. Als je er echter voor de
eersic muul vou "omen, zou het je aardig
wat tijd kosten om de verschillende
tunkuc-, van het plcuuje (re-taurant.
Puuscollcgc. culé. zwembad, vcrkccrs-
knooppunt. wonen. ... ) te onderscheiden.
Nog later IOU je je een idee vormen over
wie er komt, en tenslotte zou je het plein
111 het stadsweefsel kunnen situeren.
Door de aard van de gebouwen (vrij
,ta tig en klassicistisch. hoewel het
zwembad en de hchtreklamcs hiermee in
tegenspraak zijn) krijg je toch al snel een
sfeerbeeld. Je vermoedt dadelijk dat dit
met bepaald de rosse buurt van Leuven
". dat de caf':', van het meer "deftige"
rype lijn. en dat het Pauscollege een min
ol meer "officieel" gebouw is. Geen plein
om " nuclu-, zingend en klingend over te
lopen. loal, de Oude Markt.

Beelden

Op die manier is het een voor de hand
liggende theoretische stap om het begrip
omg(,l'illg te verbinden met het geheel van
voorvrclhngcn en verwachtingen dieje er
overje omgeving op nahoudt, en dus niet
enkel met de zuivere waarneming ervan.
~en goed begrip van onze interakties met
de omgeving vereist dus kennis van ons
kogruricf vysteem rn.b.t. die omgeving.

Over de preciese inhoud van dat
kognitief systeem zijn heel wat stellingen
geformuleerd. Heel algemeen stelt
.Bouiding voorop dat onze voorstellingen
zich niet noodzakelijk beperken tot
schema's van bepaalde entiteiten (een
huis, een stad, ... ) in de wereld rondom
om" maar gekombineerd zijn in een
konsistent geheel, het beeld dat wij
hebben van de wereld, datgene wat wij als
"waar" beschouwen. Dit koncept is veel
omvattender dan enkel een omgevings-
beeld.
Bartlett leverde een belangrijke bijdrage
in het aantonen van aktieve strukture-
rende processen binnen dat kognitief
systeem. Hij stelde dat elk nieuw deeltje
informatie getoetst wordt aan onze
bestaande schema's, die op die manier
ontwikkelen en veranderen.
Op hun beurt dienen de verworven
schema's om opgenomen informatie te
duiden en in-begrijpehjke vormen-om te

2.1 Tbe ongtnal drawmgfor Bartlett's
experiment
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OORZAAK EN
Een direkte link van dit nogal abstrakt, in
zichzelf besloten systeem naar ons
onderwerp, de omgeving, werd gelegd
door Kevin Lynck, Uit schetsen Van het
stadsplan door een aantal proefpersonen
trachtte hij hun stadsbeeld af te leiden.
Hij vroeg zich- ook af of bepaalde
stadsgedeeltes gemakkelijker voorstel-
baar waren dan andere. Voorstelbaar-
heid stelde hij gelijk met "leesbaarheid",
d.W.Z. het gemak waarmee delen van een
. stad herkend kunnen worden en ingepast
in een koherent patroon. Hieruit
distilleerde hij dan een aantal elementen
die een stad meer herkenbaar zouden
maken: wegen, randerr, distriktcri.
knooppunten en herkenningspunten. Dit
lijstje houdt evenwel geen rekening met
de emotionele en waarderende kompo-
nent van het stadsbeeld. Het gaat hier
nog enkel om het ruimtelijk-geografisch
stadsbeeld. Bovendien gaat Lynck in zijn
konklusies verder dan lijn onderzoeks-
materiaal hem toelaat.

Hoe dan ook, deze ideeën hebben de
architektuur-theoretische diskussie van
de jaren '50 sterk beinvloed. Het
"leesbaar" maken van een stad werd
bijna een doel op zichzelf, b.v. in het werk
van de Smithsons (plan voor de stad
Berlijn). Deze planningswijze verraadde
dat het probleem niet geheel korrekt
gesteld was. Een aantal deduktieve
katcgorieén (nI. wegen, randen, ... )
werden op een bestaande situatie
gesuperposeerd in een absolute zin:
rn.a.w. de ontwerper ging (net zoals de
modernen met hun 4 absolute karego-
ricén : verkeer, wonen, rekreatie, werk)
niet meer uit van een objektleve analyse
van het specifieke van een omgeving.
Later onderzoek ontmaskerde deze
werkw ijle al, te aprioristisch: er i,
gebleken dat het stadsbeeld zeer sterk
alllangt van de specifieke plaats
waarover men het heeft; en dus niet
noodlakeiijk verbonden is met de 5
kutcgoricén van Lynck.

Figuur 2: de foto's van D. Conter
toepassen; een mogelijke verklaring
hiervoor i, dat met elke ruimte een aantal
aktiviteiten geassocieerd worden. die in
sommige gevallen heel precies afgelijnd
Lijn (keuken), in andere al veel minder
(zitkamer). Onze beoordeling gaat in
beide gevallen uit van een optimale
voorstelling die wij hebben van een type
ruimte, en van de aktiviteiten die er
mogelijk moeten zijn. Een keuken waarin
je volgens je merring moeilijk kan werken
is dus al per definitie slecht, hoe mooi het
meubilair ook is.
Omgekeerd is ook waar. Als je ergens
onaangename aktivireitcn verwacht, zal
je al minder goedgunstig gestemd zijn
t.o.v, de plaats van handeling. Dit gaat
verder dan je wel zou denken. Hel
kemplex verwachte aktiviteiten-pluuts
kleurt zelfs je beoordeling van personen

in een ruimte. IJ. Conter toonde aan J
groepen proefpersonen een zelfde foto
van een al wat oudere heer. Enkel de
achtergrond was voor de 3 groepen
verschillend: woning in een villawijk.
grauwe fabrieksbuurt en kantoor. De
meningen over de man varieerden van
"vriendelijke oude heer" (villawijk) tot
"uitgekookt zakenman" (kantoor). Zo
zie je maar. ..
Een orngevingsbeeld is dus plautsgcbon-
den en aktiviteitsgebonden. Aktiviteitcri
veronderstellen ook een doel.' een
omgcvingskeuze gaat dan ook samen met
zeken: aspiraties van de men" wat die
ook mogen zijn, De gedachte dat je hu"
een symbool is voor je zelfopvaumg is
dan ook al meer geopperd en lig! in het
verlengde van de gedachtengang van b.v.

. Boutding over "t he image of the workl".

Anthropologen

Het onderzoek van f.el'i-SII'I/I/\\, een
strukturalist en anthropoloog. verschaft
een beter inlicht in de struktuur van onze
ervaring. Desondanks zijn lijn bevindin-
gen niet dadelijk toepasbaar op onze
veellagige samenleving. Zijn werkterrein
spitste zich immers toe op de
samenhangende, vrij eenduidige (hoewel
niet simpele) maatschappelijke patronen
van primitieve stammen. Daarvan bracht
hij de aktiviteits- en rolpatronen (sociale
struktuur). kultuurfenomenen en taalge-
bruik, en de struktuur van de gebouwde
omgeving in kaart. Er bleek een
verbluffende overeenkomst te bestaan
tussen deze drie strukturen: een bepaald
rollenpatroon, b.V. man-vrouw vond
zijn uitdrukking in het taalgebruik van
man en vrouw, alsook in sommige
eigenaardigheden van de woordenschat,
en wordt weerspiegeld in de plaats die
man en vrouw toegewezen wordt
binnenshuis. Dat traditionele bouw-
wijzen dus een symbolische weergave zijn
val; een wereldbeeld i, ook voor planners
een niet te verwaarlozen gegeven.
Bij de Kobvlon blijkt de ingang van het
huis als een spiegel te werken, die elk
belangrijk clement in het gemeenschaps-
leven in zijn juiste hiërarchie maar in
spiegelbeeld binnenshuis reproduceert.
Bijzonder boeiend onderzoek, maar
vanwege zijn gesofistikeerdheid moeilijk
verteerbaar ...
Toch komt er ook bij ons, alsje afgaat op
beschrijvingen, schetsen en afstands-
schattingen. een vaag kollektief beeld
van de omgeving aan de oppervlakte
drijven, zodat geen enkele ingreep in de
omgeving nog willekeurig kan zijn, op
gevaar af een totaal wanbegrip te kreëren
bij de gebruikers. De afwijkingen van dit
gemiddelde zijn, hier en nu, echter veel
groter dan bij primitieve stammen. Dat is
dan ook waarschijnlijk de reden waarom
anthropologen voor hun onderzoek op
die stammen terugvallen.

Differentiatie en
hiërarchie

Een paar eigenaardigheden van ons
omgevings-annex-wereldbeeld verdienen
hier wat meer aandacht.
Belangrijk is het plaatsgebondene ervan.
Over een keuken denk je b.V. in heel
andere termen dan over een zitkamer.
Onze koncepties zijn gedifferentieerd
naar het type ruimte waarop we ze

maandblad voor
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kultuur en

samenlev ing

Figuur I: hel experiment

van Bartlett

zetten. Een test van Bartlett maakte dit
overduidelijk. Hij toonde aan een
proefpersoon een tekening, en vroeg die
na een tijdje de tekening uit het hoofd te
reproduceren. Die reproduktie werd aan
een derde persoon getoond, die dan weer
zijn versie maakte, enz. Geleidelijk
verscheen een heel andere tekening die
duidelijk meer overeenstemt met onze
voorstelling van een gelaat. (zie fig. I)
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Figuur 3: de ideale stad, zoals getekend door proefpersollell

Een zeker onderdeel van je "zelf" is de rol
die je speelt in de samenleving. al ligt het
dan wellicht wat aan de periferie.
Onderzoek heeft zich echter vooral
hierop gericht. omdat dit een solide ba si ..
IS om mensen in kategorieèn onder te
.brengen. Er is gebleken dat de
opvattingen over hoc let .. erun zou
moeten tien of waar de klemtonen m een
ontwerp moeten liggen (cs t et ick ,
gezelligheid. funktionaltteit .... ) soms
mijlenver uit elkaar liggen naargelang het
beroep dat men uitoefent of de vocialc
statuv die men bereikt heelt. Deskun-

~ tligen wijken r wat ~langnik is. verutvun
hel gemiddelde.
ten laatste belangrijke kent rek van het
orngcvingsbccld is haar hiërarchische
struktuur. Klaarblijkelijk veronderstel-
len we dat de ene funktie ingebed ligt in
een andere. meer algemene. of dat rn.u.w.
elke funkuc een bepaalde rcluuc
onderhoudt met een andere. Men heeft
dit ondervocht door proefpersonen te
Hagen binnen een cirkel een Ideale stad
te tekenen. Dat leverde ideale samenstel-
lingcn /ouls in lig. J op. die en duidelijke
hiërarchie vertonen.
Dele hiërarchie. of verwachte opbouw.
vertoont belangrijke schommelingen
naargelang de rol die men speelt in de
maatschappij. Een goede planning lal
dus niet één welbepaalde ordening in
"harde" elementen omzetten. maar
proberen een zo groot mogelijke variatie
in intcrprcuuie van de hiërarchie toe te
laten. zodat iedereen zich kan "rdenufi-
cercn" met de omgc» ing. Dat is ver van
gemakkelijk! Als l'en ontwerper èé

(lijn '?) hiërarchie in plannen omzet (lOals
de Ncw-Town, MARK I-planners). ligt
hIJ welltq,t een "vreemde" cirkuluuc op
aan de bewoners. Een ideale hiërarchie is

gebonden aan een gewenst aktiviteiten-
patroon. Een storing in het eerste lal een
storing in het tweede patroon vcroorza-
ken. Omdat de evaluatie van een
omgeving doelgericht is. zal men IC licht
als (letterlijk) frustrerend ervaren: Ie
remt de wensen van de bewoners af. In
het traditionele stadsweefsel bestaat dit
evenwel niet. omdat elk clement tegelijk
in vele patronen in te pussen valt.

Een keten van oorzaak
en gevolg

ZO IOU je onze intcraktics met de
omgeving kunnen beschrijven.

In een goed begrip van deze keten - welk
konceptueel syvtccrn houden de rep re-
vcrnatieve gebruikers er op na i.\ .m. alle
mogelijk» akt ivitcitcn (ook in de
toekomst) in een nieuwe ruimte" - !tgt de
sleutel tot een goed ontwerp.
De problemen Lijn echter niet genng.
Welke vormen beantwoorden in onze
verbeelding aan onze vcrwuchungcn '?
Hoe kan er nog e' olut ie in de
architektuurtaal mogclij], lijn met Ill'n
stapel rundvoorwanrdcn ' Hoc kan de
architekt utstand nemen van lijn eigen
in/iclucn en in die van anderen treden '!
Of. hoc kan men "herkenbare.
bruikbare" plaatsen krcércn ' Deze
Hagen hebben veel urchitckrcn van de
laatste 25 jaar in hun ban gehouden.
Maar daarover volgende wee], meer.

Pictcr T'Jonck

I verwachtingen van I
I gedragingen In pluut-en op
JJasis van steeds weerkerende" -11---.:.1)0·
! patronen I..

een zekere affektleve band

"

~

eobse~eerde gedragingen
in plaatsen

aanpassing konceptueel
systeem zodat plaatsen
passen bij gedragingen

verband met een
type ink Icding

--
Schematisch overzicht van de (ingewikkelde) interakties van de
mens met zijn omgeving. En sla nu niet dadelijk in paniek, maar
gluur eens voorzichtig naar bovenstaand, hoogst interessant artikel
van Pietej, T'Jonck. __

- JtI Igedragingen gebaseerd

C op verwachtingen

gedrag i, doelgericht en
houdt verband met een

'.-- / doelgericht konceptueel

~~.. systeem

kan geboycot worden door
een anders gekortcepteerde

omgeving: gefrustreerd gedrag

Ekonomie
De Wereld: een
kruitvat met de Derde
Wereld als lont.

Bijna de gehele economische, sociale en politieke beschavingsge-
schiedenis werd voortgedreven door het eigenbelang van de
mensen, van volkeren of van staten. Onze huidige Westerse orde is
het lange termijnprodukt van eeuwenlang eigenbelang. Zo is het
ook mijn persoonlijke overtuiging dat de Centrumlanden zich pas
echt met uitgebreide ontwikkelingshulp zullen bezighouden als ze
er zelf op relatief korte termijn baat bij ondervinden. Vanuit louter
morele overwegingen beschouwd zou het aangewezen zijn dat de
Centrumlanden een gigantische schadevergoeding zouden betalen
voor hun schaamteloze eeuwenlange uitbuiting en onderdrukking
van ruim tweederden van de wereldbevolking. Louter socio-
economische gezien zou een verhoogde inspanning om tot een meer
rechtvaardige nieuwe internationale orde te komen op iets langere
termijn het wederzijds (eigen) belang kunnen dienen.

Ik wil hier verder betogen dat een aanzienlijke opvoering van de
ontwikkelingshulp de geïndustrialiseerde landen zeker zal ten
goede komen al was het maar door op die manier de (militaire en/of
ekonomische) ineenstorting, die zonder hulp onvermijdelijk zou
zijn, af te wenden.

Kleinschaligheid met
behulp van aangepaste

technologie
Het. via een aangepaste technologie-

en invcsicringsstrategie. stimuleren van
de op zelfvoorziening gerichte ekonorni-
sche groei en de rechtvaardige verdeling
ervan in deze ontwikkelingslanden zou
onze westerse l;tndcn met alleen een
grotere evport (en zodocnde : hogere
produktie en tewerkstelling) garanderen
maar ook enorme alvctrnogclijkhcdcn
bezorgen voor hun produ ktcn (vooral in
die sectoren die in toenemende mate te
kampen hcb!2_en met overproduktic).
Zulke injektie lOlt ook de industriële
"Inschakeling van de zwakke concutren-
ucle sektoren in ons land aanwakkeren
en I" ons ekonomisch proJïcl terug
dynumi-cher. zuurstofrijker en toe-
komstgctichtcr maken. De westerse
markten raken immers meer en meer
vcrzadiud en de lonen van de arbeiders
,erhog~n biedt ons ckonorrusch systeem

;) n_U1 r I 'J

niet meer die voordelen die in het begin
van deze eeuw het aan overproduktie
lijdend kapitalisme in leven hield.
Nieuwe markten worden dan levens-
noodzakelijk op voorwaarde dat men
koopkracht inspuit in de Derde Wereld.
Dit kan enkel verwezenlijkt worden
wanneer men de scheppende destruktie
tegengaat van de multinationale
ondernemingen zowel in de ontwikke-
lingslanden als in de westerse wereld.
Zo~cl ginds als hier ligt. volgens mij. de
toekomst meer in k lcmschahge en
middelgrote zclfvtandrgc bedrijven die
meer Inspelen op de ware bchoeften van
de bevolking en LO toegankelijker zijn
v o or een bredere bevolk insgroep
wnarvan de koopkracht stijgt.

Deze vtratcgic IOU de wclvaartsont-
plooiing zowel ginder ab hier ten goede
komen aangezien Ie beter ingescha keld is
in de socio-economische wereldvervehui-
vingen en de verschuivingen binnen de
Derde Wereld zelf', Wat tewerkstelling
betreft hebben de OESO-landen immers

veel meer te vrezen van de stijgende
arbeidsproduktiviteit en van de grotere
concurrentie-spanning op hun traditio-
nele markten dan van de toenemende
invoer uit de ontwikkelingslanden.

Het internationale management zal
door de economische wetmatigheden (als
oververzadiging tengevolge van over-
produktie) verplicht worden hun
doelstellingen meer en meer te verleggen
van loutere ekonomische efficiëntie naar
meer sociale en ruimtelijke spreiding. Ze
zullen bijna verpItcht zijn eenvoudiger
organisatiemodellen en produktiewijzen
over te planten in het zelfvoorzienings-
model van de Derde Wereld.

Op die wijze kan deze nieuwe
internationale ekonomische orde (die
UIteraard nog veel meer inhoudt)
uitgroeien tot een wederzijds voordelig
bondgenootschap tussen arme en rijke
landen. Enkel de kortzichtigheid, het
konservatisme en het kortetermijnbelang
van de meeste politici. ondernemers en
drukkingsgroepen weerhoudt hen dele
harde beslissingen te nemen. Toekomst-
bltndheid oet hen de voordelen op langer
termijn negeren.

Nochtans is dit 'wcrcldpakt van
solidaire groei' de enige mogelijkheid om
ons van een cataclysme van een Derde
(Noord-Zuid) Wereldoorlog te behoe-
den. De OPE:.C gaf reeds het startsein. De
culminatie van armoede en onderdruk-
king 70U wel eens kunnen leiden tot een
kamikaze-achtige wereldbrand als
logisch gevolg van de menselijke
ontaarding op het grootste gedeelte van
doe planeet. Wat hebben de (tegen het
Jaar 20(0) miljarden mensen te verheven
als hun enige toekomst perspektief de
hongerdood is "Zou kolonel Khadal1ï ab
voorvitter van de Organisatie voor
Afrikaanse l:enheid niet met dil
wraak Idee spelen wanneer hij zijn olie-
inkomsten telt en zijn militaire parade'
aanschouwt'! Onze wereld is inderdaad
een kruitvat. met de Derde Wereld ab
lont.
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RUOI CEUPPENS

Alle dagen.
Vert.: 17.55.
Film: 18.10.
Monty Pythons «Life of Brian».
Vierde week.
Alle dagen.
Vert. : 22.10.
Film: 22.20.
Sergio Leone. «Once upon a Time in
the West».
Derde week. Muziek van Ennio
Morricone.

et'GABRlELE fEmUI TECHNtSCOPl
TECHNICOLOf

Alle dagen.
Vert.: 14.00 en 19.55.
Film: 14.15 en 20.10.
..Who finds a friend, finds a treasure-
Film met TERENCE HILL en BUDD
SPENCER.

Alle dagen.
Vert.: 16.15.
Film: 16.30.
MeI Brooks' «Silent Movie»,



Film: Schandaal? Subversie?

Not a pretty discussion
Wonderlijke speling van het lot: net nu ondergetekende in het

bezit is geraakt van waarschijnlijk hèt standaardwerk over
subversieve cinema, wordt hij in zijn dagelijkse tafelgesprekken
(aan 60 plus 5 frank) gekonfronteerd met een serie valse en
negatieve uitspraken over films die «het» momenteel doen: Coup de
Torchon (Tavernier, '81), La Pelle (Cavani, '81), Tales ofOrdinary
Madness (Ferreri, '81), Midnight Express (Parker, '78) en, uiteraard
(sic), Tarzan (Borst Derek, ongedateerd). Het boek in kwestie heet
Film As A Subversive Art, geschreven door de New Yorkse kritikus
Amos Vogel (Random House NY, '74) en is sinds krot verkrijgbaar
in vertaling, onder de titel De Film Als Taboe-breker (W.Gaade
B.V., Den Haag). Bewust boek, aangevuld met eigen intelligentie,
dienen de kriteik van antwoord.

Realisme, politiek,
verstand.

Centrale kwestie is dat wij zowel de
nieuwe Tavernier, als de nieuwe Cavani,
als de nieuwe Ferreri beschouwen als
..subversieve .. cinema. Dit impliceert dat
de traditionele kriteria ter evaluatie van
een lilm niet opgaan, daar ze in de film
zelf ondergraven worden. Sommigen
zullen voornoemde films echter het eti ket
..subversief .. echter onthouden, alleen al
vanwege hun kommerciële distributie:
een overgeneralisering die alles wat
kommerciëel is automatisch gelijkscha-
kelt met waardeloosheid (of v.v. bv.
Cavani's Night Porter ('73) was wèl goed,
want: niet kommericëel uitgebuit...).
Probleempunt en struikelblok num-

mer één: hl'( realisme, Men vindt La Pelle
niet ..realistisch .., doelend op het
spekrakeleffekt. Het woord ..realisme .. is
echter al meer dan 80 jaar overleden, en
leeft slechts voor in de cinema-als-
entertainment, de onnozele Hollywood-
film, die aftandse 19de eeuwse literatuur
op even inventieve wijze verfilmt.
Ergerlijker blijkt het patent dat .. links ..
(ook al een kauwgomterm, zo polyinter-
pretabel dat ie niks betekent) genomen
heeft op de termen ..realiteit .. en het
daarmee gelijkgeschakelde ..waarheid .. :
realiteit is uitbuiting en waarheid i,
revolutie. AI, men dit-beperkte-ruster
uunvponccrt op kultuur (in casu: film).
ween men voor zichzeil een web van
hoogtheorcll"he beperkingen die er
mee-tul IOC lelden filmkritiek als
tnhoudsk rinr]; ar te doen. Vcronuchtza-
men vun het formele uvpekt vtuat

nietttemin gelijk aan het verzuimen van
coherente «betekenis». Ondanks alles
klinkt het verdacht dat de ..linkse .. (de
juiste, dus) kritiek, in casu bv. Andere
Sinenut en De Zwijger op een film als La
Pelle afknapt, terwijl Dirk Michiels in
huis-, tuin- en keukenblad (? sic !) Film en
Televisie en Guido Meuleman in
Vlaanderens Were Di-krant Hel Volk de
film onder loftuitingen begraven.
Theoretisch kan men dit beschouwen als
een poging van rechts, om het
vernieuwende in te kapselen door het als
sukses onschadelijk te maken, maar
zulke ingewikkelde redeneringen lijken
mij voor een kak land als België (I'union
des forceballen) niet plausibel. Links-
rechts ..politiek .. denken over cinematio-
grl{/i.\'dll' aangelegenheden is een erg leuke
pastime en een ideale welbespraaktheids-
oefening voor Ernstige Studentikoze
Gesprekken. maar gaat wel aan het doel,
nl. film als bewustwordingsproces via het
onderbewuste, voorbij. Ciné als kunst is
noodzakelijkerwijs vertekening van de
werkelijkheid, hier begrepen als
'consensus in de reuliteitservuring'. Elke
lilm is dus een door de regisseur
gemanipuleerd ..vertekend beeld .. ,
waarbij de manipulatie primair est he-
t isch-ps ychol ogisch fu nk t ional isme
beoogt. Zo niet, komst men in het gebied
van de ideologische vertekeningen, bij de
..propaganda », die men de achteloze
kijker als «objek iiviteit .. aanbiedt.
Het is nu juist omwille van de

objek tievc pretentie en de propagandisti-
sche manipulatie (ltulic als bakermat van
de kultuur) dat Ivo de Cock in ..Andere
Sincma .. (met 'S' want progrcsvrcf) La

Pelle de grond inboort. Uiterààrd is de
film géén realistische portrettering van
Italië during wartime. dat lijkt mij ook
Cavani's bedoeling niet geweest te zijn.
Veeleer gebruikt La Pelle, net zoals
Coppola 's Apocalypse Now (1979) de
oorlog als voorwendsel (pre-text) om het
wezen mens te bestuderen: oorlog als
uitlaatklep van door een laagje
'civilisatie' bedwongen krachten. Napels
in oorlogstijd heeft, anders gezegd,
dezelfde funktie als het drukkende
Afrikaanse klimaat in Coup de Torchon ;
beide films bevatten dan ook rn.i
eenzelfde strukturalistische onderlaag.
Zowel Tavernier als Cavani overstijgen
de beperking van realisme en bereiken
een soort, dixit Dirk Michiels, van ultra-
realisme, voorbij het individualisme en
de sociale ethische normering om terug te
vallen op de chaos, het irrationalisme en
de enige écht universele menselijke
ethiek: de ethiek van het opportunisme
(cfr. het motief van ..de huid ..).

Effektenjagerij en
voyeurisme.

Dat La Pelle als schandaalfilm
gebrandmerkt wordt en Coup de Torchon
niet, hoewel uitgaande van dezelfde
pessimistische, ontmaskerende visie, ligt
aan de specifieke filmvorm (en-toonj die
beide regisseurs aanwenden. Tavernier
opteert voor een estheusering van het
geweld dat hij ons, als moralist, wil
tonen; hij minimaliseert het gewelddadi-
ge aspekt door het te kontrasteren met de
overkoepelende Noiret-humor. Men zou
kunnen stellen: het omgekeerde procédé
van Kubricks Clockwork Orange, waar
de diskrepantie tussen automatisch
geweld en hoogesthetische klankband
(Beethoven) erg sarkastische gevolgen
heeft. Vinden we bij Tavernier en
Kubriek nog sporen van een verminkt,
maar toch nog bestaand humanisme, dan
is dat bij Cavani weggeëbt ten voordele
van een 'cinema van de afstotelijkheid'.
Men mag deze brutaliteit echter niet
beschouwen als goedkope cffektcniagcri]
of grelig voveurisme : I) De camera is
Illlil" ('eli ml'eur en i~ lilt essentie hét
medium om die gebieden van het leven te
het reden, die men zorgvuldig ab taboe
uttoicrru (in princiep i... het enige
ovcrbljvcndc tahoe de dood en alle, wat

-- Altered States: één wervelende show.

de mens daaraan herinnert). 2) Men
bekijkt shockerende scènes steeds in
het verband van hun kader: het
filmgeheel. zo zijn de Tarzanborsten van
Bo Derek veel shockerender dan de
uitpuilende darmen van de stervende La
Pelle-soldaat, aangezien hun enige
funktie bestaat in het borst-zijn-an-sich
plus een occasionele, niet in de film
kaderende kijkerserektie. 3) Sensatie-
zucht is een bestanddeel van suksesjacht
en za Ier zich d us voor hoeden ..sensa ties ..
te brengen die niet in dl' lijn van de
kijkersethiek passen.
De fel gewraakte eindscène uit La Pelle

(tank vermorzelt Italiaan met vlaggetje
en vlaggetje plat; de kamera zoemt nog
eens speciaal in op het «stoffelijk ..
overschot) heeft dan ook geen verband
met enige zenzatiezucht , maar is een
wrede en sadistische metafoor, die nog
maar eens de thematiek van de film
resumeert: een prachtig uitgeleide voor
de al zo verbouwereerde toeschouwer.
Met betrekking tot de soldaat wiens
(inwendige) organen zo mooi de
filmrechthoek vulden, nog het volgende:
persoonlijk vond ik het wel leuk om eens
een realiteit te aanschouwen die zich zo
mooi van het oorlogsfilm-klisjee
distantieerde. Een ..held .. die op een
granaat trapt en er daarna nog steeds
fotogeniek uitziet, die erin slaagt een
kwartier lang een pathetische speech te
houden, om, eindelijk, na zijn haar
gekamd te hebben, ostentatief recht voor
de kamera de theatrale geest te geven,
vinden wij véél shockerender. De snob in
ons zal trouwens toegeven dat uitpuilen-
de darmen, sinds Mike Nichols' Catch 22
(1970) reeds déjà vu-materiaal geworden
is.

Liefhebbers van sensatiegerichte films
komen wèl aan hun trekken in de
eindsekwens van Alan Parkers Midnight
Express, waar een onbenullig kapstokje
erin slaagt de schedel van de dikke stoute
Turkse meneer te penetreren. Midnight
Express is het typisch voorbeeld va n hoc
een film toch een boeiende ervaring kan
lijn omwille van bv. alleen al maar de
schuterende totografie. ondanks een
...erie voor de borvt stotende Iundamcnta-
Iia. Zo moet uit het voorgaandeduidelijk
gebleken zijn dat een film zich heter niet
aandient als ..bavcd on the truc vtory of ».

ONGEKONTROLEERD BEELDGEWELD
Maakt Ken Russell eigenlijk wel echt films'? Deze

hoogsteigenwijze en pretentieuze gek, zoals velen hem noemen, is op
zijn zachtst gezegd een kontroversiele figuur inhet bizarre
cinemawereldje. Hij maak tinderdaad toch. wel 'films' maar dan zoals
de schilder die zijn verfpotten op het doek leeggiet en dan
bewonderend terugstapt om zijn eigen kunstige kreativiteit te
ontdekken. Altered States (1981) is een illustratief prototype van
Russells exhuberante en oogverblindende vormspel, dat van een
ongeëvenaard meesterschap over het medium getuigt en toch nooit
een echt geslaagde film oplevert. Zijn films missen immers altijd dat
'iets' dat beelden - hoe virtuoos en geweldig ook - tot filmkunst

maakt.'

Onbegrensde
scheppingskracht.

Dat beeldende geweld heeft RusselI
beroemd gemaakt, het is zijn handels-
merk geworden. Dat er wat mankeerde
met die giganteske schouwspelen van
hem, namelijk dat er verder niet veel
achter te zoeken viel, heeft nooit veel
mensen gestoord. Zijn originaliteit is
immers altijd allesoverheersend geweest.
Een nooit geziene mengeling van 'fact
and fantasy', een snuifje herkenbaarheid
der alledaagsheid en vooral veel
ongelimiteerde verbeeldingskracht. Dat
alles steevast op het doek gesmakt a.h.w.
met een grenzenverleggend visueel
scheppingsvermogen, dat haast als fysiek
geweld aanvoelt. Vooral op dat gebied is
zijn originaliteit onovertroffen. De
meeslepende overtuigingskracht van dit
barokke procédé beïndrukt de argeloze
kijker diep, hoewel het in wezen enkel
maar een verbluffende (dat wel)
combinatie is van oppervlak teverschijnse-
len. Zijn vormgeving, zijn pathos, zijn op
zichzelf gerichte breedvoerigheid, zijn
holle beeldretoriek en symbolenrijkdom :
het heeft RusselI gemaakt tot één der
belangrijkste regisseurs van de laatste
vijftien jaar.

Women in Love (1969, naar D.H.
Lawrence), Mahler (1974, naar het leven
van de klassieke componist, één van
Russels obsessies), Tommy (l975, de
filmversie van de rockopera van the
Who), Lisztmania (1975, klassiek, Liszt,
en rock, Daltrey van the Who in de
hoofdrol, verenigd), Valentino (1977,
superkitchster van Holywood, Rudolph
Valentino, verheerlijkt)... Allemaal
intensief door de internationale pers
bekeken en besproken, plus gevolgd door
publiek sukses. Ken RusselI : gaandeweg
meer en meer een naam die borg staat
voor sensatie, voor onvoorspelbare
eksessen. En inderdaad, vervelend is zijn
procédé nooit. Trouwens, de nooit
geziene vormkenmerken van Russells
films zijn trendzettend, daar kan je niet
omheen. Alleen, ze belemmerden een
klare kijk op zijn werk, en daar zijn de
pers en het publiek nu dan aan toe. Aan
zijn nieuwste kreatie, Altered States,
worden vragen gesteld als: Is dit wel
'echte', volwaardige film of veeleer
effektenjacht om de effekten? Maakt het
medium hier niet - door de extravagant-
ste grenzen van het eigen uitdrukkings-
vermogen te verkennen - zichzelf tot
groteske van een medium?

Blair Brown en William Hurt.

'Altered States' ook
En ja, de nieuwste Ken RusselI sinds

vier jaar toont dat de meester nooit zal
genezen van deze ziekte. Altered States
heeft weer een allerzwakst en ongeloof-
waardig verhaal, dat met haken en ogen,
aaneen hangt en dat bovendien een
oninteressant nakauwen is van versleten
archetypes. Eddy Jessup is neuro-
psycholoog, die nog maar eens de
grenzen van het menselijke bewustzijn
wil verleggen. Alles loopt natuurlijk grof
uit de hand, zodat de plot een
(tegenwoordig goed in de markt
liggende) kombinatie wordt van science
fiction en horror-thriller. Flarden van
Dr. Jeekyll and Mr. Hyde, The Hulk, The
Shining, 2001: A Spaee Odyssey zijn
gewoon aan mekaar geregen tot een
onsamenhangend geheel. De ontknoping
is trouwens helernààl déja-vu-stroop :
alleen ..haar» liefde kan ..hem .. nog
redden van de ondergang, de pure liefde
triomfeert over het kwaad.

Veel boodschap heeft een mens met
twee voeten op de grond (sorry voor de

minder-validen, dit is beeldspraak) niet
aan al deze puur imaginaire, post-'68-
psychedelische egotripperij. RusselI heeft
er inderdaad weer een visionair
vormenspel van gemaakt; en dat redt de
prent van de verveling! De toch wel al
hoge stapel gemeenplaatsen wordt
zodanig onder een dikke laag biljante,
exhuberante, oogverblindende vormge-
ving verstopt, dat het je nog nauwelijks
opvalt. De meest hypermoderne
technische hoogstandjes in de cinemawe-
reld zijn samengebald tot een spektaku-
lair kijkspel van buitennissige, barokke
gadgets die mekaar alleen maar
overtreffen. Het maakt de film alweer -
zoals alle Ken Russell-vehikels - het
bekijken waard, althans voor wie niet
méér verwacht en verlangt als hij
binnenstapt in de bioscoop, dan van het
medium film es voluit die ene helft, de
visuele vormgeving als schouwspel op
zich, te zien schitteren als zelden tevoren:
aanrader dus onder voorbehoud, maar
dan voor alle leeftijden ...

J.H. Verbanck

te poging tot volksverhef-
fing in 'Common Speech'
(not a pretty picture indeed), I

Tenzij natuurlijk die insistering op het
niet-fictionele als dekmantel fungeert
voor een onverholen racisme.

Braaf negerken braaf
Zoals vermeld: het tonen van de dood

lijkt zowat het enige taboe dat
daadwerkelijk zo goed als iedereen
mobiliseert of in een egelstelling doet
kruipen. Nooit zo lekker alléén gezeten
als bij de projektie van Hildebrands Der
Gelbe Stern, trouwens ...
Voor de rest lijken de taboes mooi

sociologisch gedifferentiëerd en dringt
het onderscheid 'burgertaboe ' versus
'studententaboe' zich op. Zo is er bv.
Ferreri's nieuweste Tales of Ordinary
Madness, naar het boek Erections.
Ejacutations. Exhibitions and General
Talcs of Ordinary Madnes» van
Bukowski. Die wordt momenteel als
seksprodukt verkocht in de Antwerpse
Odeon en zal wellicht Leuven aándoen
via de Rex, dit terwijl Ferreri eigenlijk
«alternatief .. filmt. Misschien zal deze
lilm enige opschudding te lande
veroorzaken en daarentegen in Leuven
quasi ongemerkt de revue passeren (met
uitzondering dan van de Emancipatori-
sche Beweging). In deze lilm slaug: een
masochistisch hoertje crin een speld van
enige proportics door haar vagina te
steken. wat mijn fiuncéc, fervent
aanhangster van het empirisme. at- vrij
pijnlijk ornvchrccf. I/el 11 evident dat dit
bizar gedrag niet vtoclt op persoonlijk
01lC\CIl\\ iclu. maar wordt ingegeven
door een ,çk"sti".:h-mannclijl.e maat-
-chupprj. Net 10 evident IS het
vcrnederende rollenpatroon In de
l'II'IIIIÎÜI/(}1I 1/101'/(". waar de v rnuw
gereduceerd wordt tot lusrobjek t en de
man. get\ peerd ;ds driftige 'lier zonder _
hcrvcnv, lidi met dit beeld "gel leid ..
loeit ...
Uucrvt geloehg hjk t nuj echter. met

uuzondcnng van het NSV. de vcrvamc-
Img studentenkorps voor alle, w.u op
enig roervue bctrckk rng heeft. Het gevaar
van zulk angstvallig gekultiveerd anti-
di ...krmunarorisch gedrag bestuut dan
weer In een tpt het uitcr ...te doorgedreven
intolerantie tegenover alles wut zich
vrlujnbaar al, racisti ...eh aanbiedt. maar
het uiteindelijk niet is, zoals het geval
Coup de Torchon bewees. Dat men
steigert als Billy Hayes in Midnight
Express voor de Turkse balie verklaart
dat ..For {/ nation (}rpi.~' it .I/I/'(' i"./IIIIIII'
.I'0u don' I rat theni», getuigt van
ontroerend humanistische inslag. De
lilm heeft inderdaad niet als thema
«never give up hope .., maar i, een
onomwonden afrekening met een
kultuur warmee de Westerling zich niet
kanidentificeren. Wat ondergetekende
wèl verwondert is het a mbiguë
gedragspatroon van velen die grijnzend
een film bekijken waarin meedogenloos
de eigen kultuur (het burgerlijk
humanisme) wordt geridikuliseerd, maar
anderzijds briesen van verontwaardiging
als de zwarte/bruine uitgave van
hetzelfde belachelijke specimen Mens
(=konsekwent doorgedreven gelijk-
heidsprincipe) niet die eenvoudige,
onschuldige typering meekrijgt die men
hem toevertrouwde. Een overblijfsel van
'68, dat andere kulturen een ongediffe-
rentiëerde meerwaarde toekende, omdat
de eigen kultuur (met zijn talrijke
defekten, natuurlijk) volledig en
ekstreem verworpen werd '?
Zo ontdekt men plots in La Pelle een

ongehoord racisme tegenover de
Arabieren (<<IOUS les Arabs .\'0111 des
pédés ..), terwijl men zich verkneukelt in
het karikaturale van de Coca Cola Boys;
zo lacht men met de ludieke manier
waarop Philippe Noiret zich van de twee
pooiers ontdoet in Coup de Torchon,
maar volgt een «humanitaire .. stilte als
hij zich van de zwarte getuige ontdoet,
hoewel - in het geheel van de film - dit
een zeer konsekwenre handelswijze
bler!5lerantie blijkt dus ook zijn grenzen
te hebben.

MARCEL EN Z
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CVP-studenten hielden eerste congres.

CDS eerder bevestigen dan herbronnen.•
•

i" ",if'
,-' ._ ,_'I' ""'
Eric Van Rompuy
Voorzitter CVP-Jongeren

De COS-(Christen-demokratische studenten) ploegen Antwer-
pen, Gent en Leuven kwamen zaterdag jl. voor de eerste keer in
congres bijeen. Een 35-tal studenten (veel Antwerpenaars, weinig
vrouwen, weinig spraakzaam) debatteerden er over de herbronning
van de christen-demokratie, verjonging van de CVP en het intern
reglement van hun eigen COS. De organisatie was een verzorgd
gebeuren, inhoudelijk werd het een «jeu de mots».

Eric Van Rompuy kwam in de vooravond enkele opmerkelijke
uitspraken doen over het huidige regeringsbeleid, EI Salvador, de
kernraketten en het kakelverse rapport Gijs.

In een eerste paragraaf zullen wij
verslag uitbrengen over en kommentaar
geven bij de discussies en moties
uitgebracht in de werkgroep Christen-
demokratie en de werkgroep verjonging;
vervolgens komt E. Van Rornpuy aan
bod.

Nogmaals: omdat mensen
belangrijk zijn

(De !(an;,e \ oormickku; van deze ódc re-
",- h[\la~'i- \~f(ti;lbc~h-,gg~c-n door c~

burcuucratischc uungclcgcnhëid : hel
gOL'dkc...'ul"l.'n ('11 amenderen van het
interne (,DS-reglement. Ik kon me niet
van de indruk ontdoen dat er een
prov meiale mcntulitcu heerst in een
org;,ni"rtic drc /ich nationaal wil
uitbouwen. Een matig voorspcl.)

In de n.unidd.u; begon het eigenlijke
dcuk w crk ..

IIElHlRONNING OF HET

OI'I'OI':1'SI-:N VAN TRADITIONELE

CONCEPTEN
Reclb veertigjaar lang steunt de CVP-

dok t rinc van samen horigheid op 3
concepten: personalisme. solidurisme.
en -ubsidiaritcit. PCI'I(J/Il/Ii.,11/c duidt op
het unieke van iedere mens. elke men,
heeft een ciucn finaliteit. de men, i,
subjokt. gee,; objekt. .\'o/i<ll//'i.\;/I(, heeft
betrekking op de mens al, gemeen-
!'ochap!-oWL'lL'll: men IlH\l'1 streven naareen
consl'n'l'" de k lassc s t rijd wordt
uildrukkelijk verworpen: patroons.
arbeiders hoeren, verenigt u . Suhsidiari-
11';1 heelt betrekking op de verhouding
suuu-burgcr. Er moet een op mensen-
maat gebaseerde verhouding worden
betracht.

Reeds veertig jaar lang draagt de CVP
regeringsverantwoordelijkheid en haar 3
idealen werden ogenschijnlijk gereali-
seerd bij gratie van een variërende
ek onomischc groei, De CDS-jongeren
onderkennen dit zelf wanneer ze
schrijven (ontwerptekst werkgroep
..Christen-Democratie .., punt 2): .. Het is
geen toeval dat de crisis van de e.D.
onder haar huidige vorm samenvalt met
de ckonornische krisis. De samenhorig-
heid van de CVP was maar mogelijk
dank zij ekonomische groei. Zolang er
voor elk wat wils was, bleef men bij
elkaar. Nu er echter geen surplus meer te
verdelen valt verdwijnt deze samenho-
righeid .»

Een, drie uur durende diskussie
mondde niet uit in een kritische analyse
van dit begrippenapparaat. maar wel in
een strakke herbevestiging. Personalis-
me, solidarisme en subsidiariteit zijn en
blijven de heilige drievuldigheid.

Laat ons nogmaals dat er in deze
werkgroep niet werd gepraat over
gevolgen (en oorzaken) va n de crisis
maar over het belang, de volgorde en de
verhouding tussen de drie pijlers van de
C.D.-jdeologie. Het.ging om de. vlag en

I,

niet om de lading, Concrete verwijzingen
naar de toestand in België anno nu
kregen het stigma "plat realisme ...
Noodzakelijke wijzigingen, aldus de
werkgroep, kunnen slechts worden
doorgevoerd op basis van personalisme,
solidarisme en de daaruit voortvloeiende
subsidiurucit.

Tot slot stemde men volgende motie:
Ik ('lP /110('1 ('C(/ kcu:« maken. Ofwc!

-~h/i!fi :,' ,'('/1 kristelijk» parti] /11<'1 als
./1/1/(11111/('(/1 1/('1 gcloa]. ofwel wordt hrt (',,/I

volkspurtit /11<'1 I',,'/'\'o/la/i.\{/lc en solida-
1'1\711'(" crr!s-1[pTrhmICllI. Dr: 11101i('=wrrd
1IIgl'IHl'C'1I aanvuard ......

\ER.JON(IING

Ik Werkgroep Vnj,)nging had dc·
bedoeling konk rctc voorstellen uit te
werken ov c r dl' dcmok r.rtiscring van de
partij. dl' 1'111 van het parkment en "het
milieu". Orn de partij te dcmok r.uiscren.
,tdl men \0111' alk partijkden te
betrekken bij de samenstelling van de
kie,lijstl'n en de leden heter te
informeren.

Men \ raagt oo], dal de CVP meer een
programmapanij IOU worden. Er werd
gediscll~~iëerd over de vcrhouding tussen
ctficiënti.: en dcrnorktu ic als de twee
krachtlijnen om het dcmo k ratisch bestel
glohaal te herdenken. Dl' werkgroep
stelde nogal simplistisch dat meer
cfficiéntic leidt tot meer demokratie.
(Een autoriteit aJs R. Ili"III'1.\ (o.m. in
/)e/llO,'/'(II;C C(/ ()rgl/(/i,\{lIil'. 1969) duidt
de noodzaak lot efficiëntie en rationali-
teit in lIL'werking van een politieke partij
aan IIb één van de wetmatigheden die,
leiden lor oligurchiscring. nvdrï

In een eerxtc motie werd gepleit voor
de n'\'alllrisering van het parlementaire
mandaal : iedere parlementair zou een
eigen knbinct moe ten krijgen: zijn
personaliteit zou terug aan bod moeten
kOl'nen. (Over de volrnuchtcnrcuerinu
~'an Martens Vijf werd wij~,elijk
gczwcgcn.j

De inhoud van de tweede motie werd
ingegeven door de ps ontdekte
(elektorale) waarde van ons leefmilieu.
De CVP moet een EIGEN groene
politiek uitdenken. Het ekologisme kan
immers uitgebuit worden door extremis-
tische (sic) groeperingen.

Beide moties werden evenzo aanvaard.

De meester en zijn
discipelen

De climax van dedag was de toespraak
van Van Rompuy, voorzitter van de
CVP-Jongeren. Hij kon zich niet volledig
akkoord verklaren met de CDS-moties.
Het huidige regeringsbeleid (CVP-PVV)
is volgens hem een bewijs dat de pertij
zich wel vernieuwt. Hij maande de
congresleden aan realistisch te blijven;
leefmilieu, kernraketten zijn elitaire (sic)
kwesties; de sociaal-economische krisis
is primair. Over 2 jaar 600.000
werklozen, over I jaar krijgt België geen

kredieten meer, binnen afzienbare tijd
moet men de staalsector (ca. 100.000
werknemers). Met de oplossing hiervan
staat of valt de partij.

Ook Van Rompuy hanteerde vlot de
concepten personalisme, solidarisme en
subsidiariteit. De SP noemde hij
consumptie-materialisten en de PVV
produktie-materialisten. Ze streven ook
beiden aan op polarisatie en conflict, wat
tot niets leidt. Solidariteit, vertaald in
rechtvaardig inleveren is de oplossing
voor de ekonomische krisis. De CVP
moet verder de weg van het etatisme
verlaten, dit was een oorzaak van de
verkiezingsnederlaag.

Vervolgens sprak hij over de
geloofwaardigheid van de partij. Volgens
Van Rompuy kan de CVP haar
standpunt t.o.v. EI Salvador en t.o.v. de
kernraketten niet wijzigen omdat dit de

geloofwaardigheid van de CVP zou
schaden. Hij beklemtoonde trouwens dat
de partij nog steeds pro-Duarte en pro-
kernraketten is.

De CVP-Jongeren zouden in het kader
van deze geloofwaardigheid meer gaan
werken binnen de partij en minder naar
buiten komen met afwijkende standpun-
ten.

In het kort lichtte hij het pas
verschenen Rapport Gijs toe. Volgens
Gijs moet de partij struktureel
veranderen: het belang van de standen
moet gereduceerd worden wil men het
evenwicht binnen de CVP bewaren.

woorden en concepten. Personalisme,
solidarisme, subsidiariteit werden
omschreven als een niet-bestaande maar
wel na te streven toestand. Doch wanneer
we de toestand anno 1982, na 40 jaar
CVP-dominantie, ontleden blijkt dat we
nog nooit zo ver afgestaan hebben van de
menselijke uniekheid en solidariteit. Een
CVP-PVV-volmachtenregering dwingt
de meeste burgers in te leveren, zonder
dat er garanties zijn dat hierdoor de
werkgelegenheid zou gestimuleerd
worden. Vakbonden worden in een
toeschouwersrol geduwd, Een techno-
kratisch, onpersoonlijke maatschappij
verdringt volledig de menselijke
uniekheid. De CVP monopoliseert nog
steeds het onderwijs en de kultuur. Over
dat alles, deze kontradiktie tussen theorie
en realiteit, werd weinig gesproken deze
6de februari:

Kanttekeningen
Het eerste congres van de CDS is een

inspiratieloos, weinig vernieuwend
gebeuren geworden. Een pseudo-
intellektualistisch goochelen met woor-

M,L.
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Vorige week hebben wij gezien dat zout een dodelijk specerij is.
Elke gram die we dus teveel innemen kan schadelijk zijn voor onze
gezondheid. Nu zien we dat wij Belgen gemiddeld 15 gr. zout per dag
zelf tOevoegen aan onze voeding. Verder maakt ook de nijverheid
dapper gebruik van het zoutvat, enke!e goede voorbeelden van deze
praktijk zijn : brood, kaas, conserven, charcuterie, babievoedsel,

enz •• Fysiologisch gezien hebben wij maar enkele grammen zout nodig per dag,
deze hoeveelheden zijn van nature aanwezig in de voedingsmiddelen en het is
dus niet nodig om zelf zout toe te voegen of om voedingsmiddelen ·te kopen die
door de industrie gezouten zij~.

Hoe kunnen we het zoutgehalte nu verminderen en toch smakelijk (zel:fs smakelijk-
er) eten ?

1. Een keuze maken van de voedingsmiddelen naargelang het
zoutgehalte.

2. De kooktechniek van groenten en aardappelen veranderen.
3. Door het leren werken met kruiden in de ,keuken.

1. Bij de keuze van de voedingsmiddelen die je gaat gebruiken laat je je best
niet verleiden door waren die gezouten zijn door de industrie.
Je kent dat soort voedingsmiddelen wel : soepen en sausen in blikken en
zakjes, groenten in blik, spekslagerijprodukten voorverpakt in plastiek,
alle kaassoorten (uitgezonderd platte kaas), gezouten margarine en boter,
charcuteriewaren, bereide diepvrieswaren (bv. spinazie in room).

2. Doordat we zoveel zout aan onze voeding toevoegen is onze smaak zodanig
beperkt en vervlakt dat we de natuurlijke smaken
niet meer weten te appreciëren.

• Bij alles moet zout of suiker anders heeft het geen
smaak !?
Bij het koken nu moeten we er voor zorgen dat de
natuurlijke smaak van groenten en aardappelen niet
verloren gaat.
Di t kunnen we doen door te koken me.t deksel in
minimale hoeveelheden water, of nog beter_in snel-
kookpot of door de groenten en aardappelen te stomen.

o
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Over het gebruik van kruiden en specerijen gaan we het
volgende week uitgebreid hebben.
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ideaal.AGENDA
VRIJDAG 12 FEBRUARI

TONEELD20.000"Pentheiesia,., van H. Von Kleist, in vertaling.
bewerking en regie van A. Goris, met studenten dramaturgie, in huis
van Chiévres (Groot Begijnhof). Kaarten 120/100 (studenten) in WenL.

TEATER020.300 ..The Trial» van Kafka door The Cherub Company.
In 't Stuc. 180/120.
ZATERDAG 13 FEBRUARI

TEATER020.300 ..The Trial» van Kafka door The Cherub Company
in STUC. 180/120.

TRAINING08.30 en 10.450LEREN SOLLICITEREN: voor
laatstejaars en werkzoekende oud-studenten; in Atrechtcollege,
Naamsestr. 63. Info tel 016/22 56 84.

FILM en DEBAT020.000 .. Progress during Last Three Years», Frce
Debat. Org. Iranian Moslem Students in Aud. Vesalius (02.17). Free
ent rance.
TONEEL020.000 .. Penthelesia», Zie vrijdag 12 februari.

ZONDAG 14 FEBRUARI

CONCERT011.000L. VANDEIJCK, mezzo-sopraan en F. TUYTS,
piano; in Stadhuis. 60 fr.

TONEEL020.000 ..Peruhelesia», zie vrijdag 12 februari

FEEST023.000BLUES OPTREDEN EN SMARTIES in Fakbar
LenW (Blijde Inkomststraat 11). Organisatie Germania.

MAANDAG 15 FEBRUARI

TONEELD20.000 .. Penthelesia». Zie vrijdag 12 februari (toneelabon-
nement Germania gratis).

FILM020.300 ..Van Zaïre naar Kongo" (C.MESNIL (België, 1981) in
Aud. Vesalius. 60/50. Org. DAF.

TEATER020.300 ..Moeke en de Dwaas». Door Jozef Van den Berg.
Stuc 100/120.
TONEEL020.000 ..Tien jaar later - 't jaar 10,.. Sociale tragikomedie
van Walter Vandenbreock door BENT, in Schouwburg. 250/100 fr.

AVOND020.300KORSI KA-A VOND met Korsikaanse volksmuziek,
de Blauwputter Folkgroep. W. Kuypers over ..Korsika en het Europa
der Volkeren». Org. VUJO. Vlaamse Leergangen (naast Stadhuis).
80/60 VVK.

TDO?????OKLIO-TD in Thier.

DINSDAG 16 FEBRUARI

TONEEL020.000 .. Penthelesia». Zie vrijdag 12 februari.

OPTREDEN020.000Van ..OUDEDANS,. en ..MIX .. plus TD voor
de feestweek van Germania. In ISOL.

DEBAT020.000STANDPUNTEN VAN DE KPB OVER EUROPE ..
SE INTEGRATIE. Kleine Aula. Door Louis Van Geyt. Org.
Europakring.

CONCERT020.000S0LISTEN BELGISCH KAMERORKEST met
werk van Corelli, Verschraegen, Boccherini, Leclair en Britten.
Conservatorium,Albertsquare. 120/60 fr.

TEATER020.300"MOEKE EN DE DWAAS ». Zie maandag 15/2.

INF0020.300 ..STELLINGSPEL OVER ANTICONCEPTIE,. in het
recreatiepaviljoen van de Arenbergwoonwijk, Heverlee.

OPTREDENO????OSIGLO XX/DE BRASSERS/THE SUSPECTS
in R.C. bar (org. VTK).

DEBAm20.000"STANDPUNTEN VAN DE KPB OVER
EUROPESE INTEGRATIE,. in Kleine Aula, door Louis Van Geyt
(org. Europakring).

CONCERT020.000S0LISTEN BELGISCH KAMERORKEST met
werken van Corelli, Verschraegen, Bocherini, Leclair en Britten in
Conservatorium, Albertsquare. 120/60 Fr.

WOENSDAG 17 FEBRUARI

TONEEL020.000 .. PENTHESILEA,.. Zie vrijdag 12/2.

FILM020.000??'n? in Auditroium Vesalius (org, Germania)

VRIJ PODIUM020.300Van Landbouw, in STUC (org. Ldbkring).

GESPREK020.300 .. ETHISCHE VRAGEN I.V.M. RELATIEVOR-
MING EN SEXUALITEIT,.. Gespreksavond met Prof. R. Burggraeve,
in De Valk (91.06).

GESPREK021.000BABBELKROEG in ..De Roze Drempel ... M.
Theresiastraat 20.

RECITAL020.3000RGELRECITAL door Pieter Pieters. in de
Jezuïetenkerk, Waversebaan, Heverlee (org. Muziekhistorische Kring).

ZANG020.150LIEDERA VOND Helena Döse, begeleid door Geoffry
Parsons in Aula, 200/100 fr.

DONDERDAG 18 FEBRUARI

CONCERTOll.OOOKOFFIECONCERT in Fakulteit L en W, 8ste
verdieping. Gratis (org. Germania).

FILMDEBAT020.300 .. J'ME MARIE, JE N'MARIE PAS,. van
Mireille Dansereou (?), in Aud. K, Arenberg, Celestijnenlaan 200,
Heverlee.

LEZING020.000D. DEWITTE met dia's over «KIJK OP
VERENIGDE EMIRATEN» in fak. L en W (BI. Inkomststr. 2I),50fr.

VRIJDAG 19 FEBRUARI

TEATER020.300 ..NOSFERATUS,., kreatie van het A-teater
Mechelen in STUC. 120/100 CJP (reserveren 015/420410).

ZATERDAG 20 FEBRUARI

BALO????OBIOS: BAL POPULAIRE (na v 30jaar BIOS)en voetrally.
Plaats niet meegedeeld.
WEEKEND009.300Rond het thema ..VROUWEN EN MACHT,. tot
zondag 21/3 om 19 u in 't KASTEELTJE, Remylaan 9,
Leuven Wijgmaal. Org. Vrouwen Kristendom ism Dialoog (info
016/227808).
FOLK020.300VILVOORDSE FOLKBAND ZAKDOEK in
OudWasserijtje, Wilsele-Putkapel.

Profiel
GEEN VRIJSTELLINGEN: In de
eerste plaats omdat vrijstellingen het
proefkarakter van de januari-tests
fundamenteel aantasten. Zij zorgen
minstens voor een principiëel onder-
scheid tussen studenten die de vrijstellin-
gen wel en die die ze niet halen. Gaat het
om reële, grote vrijstellingen, dan wordt
het onderscheid méér dan psychologisch.
Wie alles nog heeft afte leggen krijgt het
in juni dan wel degelijk zwaarder dan zijn
gelukkiger collega's. En dit onderscheid
wordt gebaseerd op verschillende
prestaties in januari, dus op wat ik de
subjektieve kant van het examen
noemde. Nu heb ik betoogd dat je heel
voorzichtig moet omspringen met het
beetje informatie over de student dat de
proefexamens bieden. En dat die info dan
nog enkel ten dienste van de student zelf
mag staan. Hij is immers diegene die
eventueel moet gaan bijsturen. Vrijstel-
lingen veronderstellen informatie over de
student die men volgens mij in januari
nog niet màg veronderstellen.

Belangrijkste argumenten
voor vrijstellingen

De belangrijkste argumenten rond
vrijstellingen lijken de volgende:
o ze werken motiverend (in wijsbegeerte
zouden heel wat studenten nog slechts op
stordige wijze een of twee vakken
atieggen i.p.v. de geprogrammeerde vier,
sinds men daar de vrijstellingen
afschafte). Een monitor van Germaanse
noemde de vrijstellingen 'een worteltje
voor de konijntjes '. Of dit argument juist
is. is nog niet zeker. Ook in de fakulteit
va n de Psychologie en de Pedagogische
Wetenschappen kent men geen vrijstel-
lingcnsysteem. Toch leggen steevast 801ié
van de eerstejaarsstudenten er drie ofvier
proefexamens af. Natuurlijk is het wel
mogelijk dat er hier wat verschillen
naargelang de fakulteit meespelen. Het
motiveringsargument kan belangrijk zijn
i.V.m. doelstelling 3 (dr. ook de
argumenten voor een pakket van vier

ZATERDAG 20 FEBRUARI

FUlF022.000CARNAVAL BRASI-
LIERO. Braziliaanse muziek en drankjes
(org. ISOL, Ves. str. 34).

ARTIFICIELE INTELLIGENTIE: EEN
WAARDIGE ANTAGFONIST VOOR

DE MENS?
VTK organiseert over dit thema enkele
gespreksavonden en een debat. Plaats:
Auditorium A, Instituut voor werktuig-
kunde, Celestijnenlaan 300, Heverlee.
15/02020.000Modellen van informatie-
verwerking in de pyschologie, door van
Outryve d'Ydewalle.
22/02020.000Artificiële intelligentie
aan de hand van voorbeelden door P.
Delhaye, Willems, Oosterlinck.
o 1I03020.000Artificiële intelligentie:
een waardige antagonist voor de mens?
Debat met A. Oosterlick, Y. Willems, J.
Pepersraete, H. Van Brussel. d'Ydewalle
en P. Delhaye. Moderator Stefan Mores
(BRT). •

15-19 februari:
week over

Relatievorming
en Seksualiteit

Zoekertjes
GERMANIA zoekt een eenzame om uit te
nodigen op haar feestweek van 14 tot 19
feb. Groepen eenzamen krijgen een niet
onbelangrijke reductie. Geen
depressieven a.u.b.

TE KOOP: Piano Cru mar Roadrunner;
2 luidsprekers JBL E120/300 W. ZW.-w.
TV Pilot. Z.w. Pioengang, 6 (buurt St.
Jacobsplein), 's avonds of tel. bij buur 7-8
u 016/237245.

DEPRESSIEVE EENZAME zoekt
feestweek, bij voorkeur van 14 tot 19
februari. Z.w. tot Blijde Inkomststraat
21, te Leuven.

WEEK VAN 14 tot 19 feb. zoekt feest
voor bevriende eenzamen. Julius Caesar,
ontwerper van ons kalendersysteem.

AGALEV. Om Agalev Leuven wat te
ontvetten overwegen wij een universi-
teitswerking op te zetten. Interesse?
Woe. en za. 14-17u ofdi. 20-22u. Telkens
Mechelsestr. 157.
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HONDERDEN JOBSTUDENTEN GEVRAAGD!

1. Zestig tweetalige dames voor
demonstratie (type Hollandse
kaasmeid) voor één zeer goedbe-
taalde job in een weekend van
maart.
2. Een massa jobstudenten
(mannen, vrouwen, kinderen) voor

figurantenrol in de nieuwste BRT-
productie. Periode: laatste twee
weken van april. Plaats: Leuven.
Vergoeding: 1.500 fr. per dag.
Inf.: BOB DEPOORTER, Stu-
dentenvoorzieningen, jobdienst,
Bogaardenstraat 1, 3000 Leuven.

van een
proefexamens). Het wordt echter vaker
gehanteerd i.v.m. doelstelling 5 (.. in
januari al eens flink aan de slag") en dat
acht ik onder~eschikt aan het vrijblijvend
karakter van de proefexamens.
o "Voor wat hoort wat»: waarom zou
iemand die laat zien dat hij 'het kan' dat
later nog eens moeten bewijzen? Met die
argumentatie wil men uit de proefexa-
mens dus mordikus weer iets leren over
de student. Mijn opinie daaromtrent zal
ondertussen wel duidelijk zijn.
o stress: dat de vrijstelligen stress met
zich meebrengen, is zeker. En wel om
precies dezelfde reden als in juni: nl. dat
er van de examens heel wat afhangt.
Vermits ik meen dat van het proefexa-
men nog niets mag afhangen voor de
student, en dat stress ongezond is...

o sommige proffen vinden het niet de
moeite waard om proefexamens af te
nemen, als ze daardoor niet minder
examens afte nemen hebben injuni. Men
zou de vrijstellingen dus kunnen
verdedigen vanuit mijn optie om zoveel
mogelijk proefexamens door de prof zelf
te laten afnemen. Vermits die optie echter
ondergeschikt blijft aan de fundementele
bedoeling vrijblijvende examens te
organiseren, gaat het argument niet op.
Er zit dus niets anders op dan die proffen
wat onder morele druk te zetten.

EVALUATIEGESPREK STUDENT-
MONITOR : Het kan gevaarlijk zijn dat
de student zijn cijfers zelf interpreteert,
zeker de eerste keer. Ook dit is iets dat
men bij proefexamens moet leren. De
monitor kan een belangrijke rol spelen,
omdat hij kan wijzen op de uiteenlopen-
de faktorcri die inhet cijfer kunnen
meespelen. Aansluitend bij dit gesprek
kan de monitor de studiebegeleiding in
de loop van het tweede semester
toespitsen op die elementen die volgens
hem in de proefexamens het zwakst
bleken. In verschillende fakulteiten
bestaat die meer geïndividualiseerde
studiebegeleiding al.

Besluit
In deze bijdrage gingen we op zoek

naar het hoe en waarom van de
proefexamens voor de eerste kandida-
tuur. We ontdekten dat je om heel
uiteenlopende redenen proefexamens
kunt organiseren en dat die verschillende
redenen vaak verschillende praktische
opties kunnen impliceren. Zelf maakte ik
een duidelijke keuze uit die doelstellingen
en ik ging na hoe een proefexamen er
moet of niet mag uitzien om die
doelstellingen te respecteren. Ik ben er
mij wel van bewust dat die keuze een
tamelijk persoonlijke is, en dat je over
heel wat modaliteiten kunt diskussiëren
binnen een ruime marge. Maar die marge
mag niet zomaar alles overschrijden. Je
kunt fundamentele doelstellingen niet
straffeloos opofferen aan bijkomstighe-
den. Het wordt hoog tijd dat men zich in
de fakulteiten weer eens bezint over wat
dan wel essentiëel is.
Tot nu toe heb ik geen ogenblik de

waarde van de proefexamens expliciet in
twi jfel getrokken. Mijn geloof in de
proefexamens is nochtans niet onvoor-
waardelijk. Een bepaald soort proefexa-
mens is zeker slechter dan geen
proefexamens. Proefexamens die zwaar
gaan wegen op de junizittijd, of die ertoe
leiden dat een student denkt te moeten
stoppen met zijn studies, zijn slechte
procfexamens. Proefexamens waaruit
men meer denkt af te moeten leiden over
de student zelf dan over de exarnensitua-
tie. doen meer kwaad dan goed.

lfebruari 1982
Luc BALTUSSEN

vrijgcstelde Krillgraad

Nvdr. D« UI/i'rl il'l (I) in hel eerste d('1'I1'{1/1
dil (/r/iAI'I 1'I'n,I'~1'II naar : Monitoraat
Letteren en Wijsbegeerte. H('I belang 1'(/11

dl' proctcxamcnv. Leuven. november
1981.

Germania's fantastische
feestweek

DINSDAG 16 FEBRUARI

020.0000ptredens van Oudedans en
The Mix, daarna TEEDBE. Plaats van
gebeuren: ISOL. 50 knotsen intree.

WOENSDAG 17 FEBRUARI

020.000Film in aud. Vesalius; iedereen
wordt verwacht in pompeuze en/of
stijlvolle avondkledij.
022.300Groot Galabal in de fak.
Evidentelijk eveneens op dezelfde wijze
gecostumeerd.

DONDERDAG 18 ·FEBRUARI

HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT ,,2 ..
006.000Gratis vat in de fak
009.0000ntbijt in the same place
OI1.000Koffieconcert op de 8ste verd.
van L en W% Proffen aan de piano voor
studenten.
Ovanaf 12.000Spaghetti in de fak (waar
dacht je?)
Ol5.000Grootse stunt
OdoorlopendOAnimatie in L en W;
dia reeks (enkel in de namiddag).
021.000Gezelschapsspelen in L en W.

VRIJDAG 19 FEBRUARI

O????OTekenfilmfestival.

OavondOAnimatie in en rond het station Zo, dat was het, een hele boterham ... laat
023.000Café chantant in de fak met je de kaas d'er niet vantussen uit
bluesoptreden en de «srnarties». vreten. •r- ~JN

Hoe verslaat de Vlaamse pers de
gebeurtenissen in Centraal Amerika

GERMANIA - zo weet iedereen - houdt
zich vrijwel uitsluitend bezig met serjeuze
dingen. Dat komt omdat wij
boekenwurmen zijn, droogsstoppels,
azijnpissers. Nochtans, 0 nochtans, is er
binnen de scala van serjeuze dingen een
zekere gradatie te bespeuren ... Althans,
o althans, als je door de ernst-sluier kan
heen kijken (waar heb ik dat hihi nog
gehoord"). vandaar, 0 vandaar, dat
sommige L en W-ers deze week reeds
opgeschrikt werden door allerlei
onsch uldige reclamestunts die - bij
Confucius - niet in de post-partiële
nagelbijterij pasten. Wekkers die aflopen
midden in een les, geheimzinnige
mannetjes' met nog geheimzinniger
plannetjes... dat kan alleen maar
wanneer DING DOINGDOING
(opgepast, nu volgt reclame) Germania's
feestweek voor de deur staat. Let wel,
het is «feestweek .. en niet ..weefsteek ..; dit
omdat er een paar eigenaardige affiches
verspreid zijn door pisnijdige infiltranten
die alleen inzetloze ontspanning beogen
en elke zinvolle, diepdoordachte en
socio-cultureel-medische manifestatie
willen saboteren. «Feest .. dus, en vermits
alle echte feestvarkens toch allang op de
hoogte zijn, volgt hier voor de anderen
een koele uiteenzetting van het
programma:

ZONDAG 14 FEBRUARI

Met het naderen van de verkiezin-
gen in EI Salvador wordt het (nog)
belangrijker te zien hoe de pers de
toestand daar volgt.
De drie komitees die momenteel

rond de Centraalamerikaanse
problematiek in Leuven werkzaam
zijn organiseren daarom een debat
rond bovenstaand thema. In het
uitgelezen panel vinden we, op de
liberale pers na, het hele gamma
van de Vlaamse kommentatoren
terug.

MAANDAG 15 FEBRUARI

020.000Toneel «Penthesilea .. in het huis
van Chièvres (Groot Begijnhof), dit in
het kader van Germania's toneelabonne-
ment.

PANEL: U...... h Walki." (BRT-radto), Jollan
De Poortere (BRT-TV), Willy Court ••• (Humo,
moderalor), Francis Van den Be'lhe [De
Standaard), Frans De Sm.' (De Morg.n),
Mauriee lelie (He. Volk), Mareel Grouls (He.
Belang .an limburg), Jon Serval. (KUl-
CECOWE).
PLAATS: LIDO. op DONDERDAG 18

FEBRUARI, om 20.00 uur. Info vanaf 19.00
uur aan stands.
Na het debat volgt een optreden van
een Argentijns duo. Kaarten 80 fr.
VVK (Wereldwinkel, SOS, 't Stuc,
Lukemieke, Kritak). Kassa 100 fr.
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