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PROF. DR. NUTTIN J.M. JUNIOR
PLATONISCHE L·IE·FDE MET.

WOUTERS 7
Al jarenlang slaagt prof
Dr. Nuttin J.M. (junior)
-de direkteur van het
labo voor experimentele
sociale psychologie- er-
in om kollega's en stu-
denten te verbazen door
én de duurste kursussen
uit te geven én het
meest onbereikbaar te
zijn voor de studenten.
Al wie immers wil weten
wat hij denkt moet zich
hiervoor wenden tot zijn
naast medewerkster en
eeuwige toeverlaat Dr.
Annie Beckers die met
een brede smile weet te
vertellen dat haar boss
en werkgever prof. Nut-
tin J.M. (junior) zijn
kursus uitgeeft bij de

is. Vorig jaar moest
student uit tweede kan
voor e6n kursus van om
en bij de 500 pp. het
forse bedrag afdokken
van 880 fr. Als deze

kursus bij Acco uitge-
geven was, dan zou hij
max. 580 fr. gekost heb-
ben. Een eigenaardige
kronkel redenering dus
die prof. Nuttin J.M.
-junior maakt. Als we
daarbij nog in rekening
brengen dat onze vriend

-ook onze kollega's uit
de pedagogie, de socio-
logie, de apotheek en de
wiskundewetenschappen
met een dergelijke Wou-
terskursus vergast, ko-
men we op een totaal
van meer dan 500 kursus-
genieters. De globale
verkoopprijs van het
pakket, indien bij ACCO
gedrukt, zou ca. 290.000
frank bedragen. Wouters
over.cbrijdt-dat-be4rag
met een spektakulaire
150.000 fr (440.000 fr.)
Als u daarenboven weet
dat het grootste verschil
tussen ACCO en Wouters
ligt in het feit dat bij

ACCO de auteursrechten
vastgesteld zijn op 10
ten honderd, terwijl bij
Wouters en co hetzelfde
gebeurt in een gezellig
onderonsje tussen prof
en uitgever (oftewel in
het zwart zoals dat in
het jargon heet), dan
ligt het wel voor de
hand waar het grootste
gedeelte van die 150.000
naartoe g-aat, nl. naar
Prof. Dr. Nuttin himself.

Tot slot willen wij nog
een oproep doen tot de
andere kringen om samen
met ons deze vette
kluif aan te pakken en
ze in het breder kader
te plaatsen van de pro-
blematiek van de cursus-
prijzen in het algemeen.
Dat betekent een reêle
bijdrage tot de demo-
kratisering van het on-
derwijs. -

Marinu8J lid van de psycholo-
gische kring. Wordt vervo 19d.

Verhoging van de huurprijzen
De reglementering in ver-
band met de verhuring van
onroerende goederen (zoals
huizen of kamers) is in
Belgiê zo oud als de natie
zelf. v66r 1973 dachten
onze politici er amper aan
iets aan de be"taande wet-
geving te vera~deren. Maar
dan kwam de crisis met de
inflatie ... In de meeste
contra ten stond een index-
atieclausule van "als de
index 5 punten stijgt,
stijgt de huurprijs met
5%.". Eenmaal dat de index
echter hoger is dan 100
dan bedraagt die 5-punt
stijging echter minder dan
5%, met het gevolg dat de
huurprijzen sneller ste -
gen dan de index ! Nu be-
paalt de huurprijs voor
een deel het indexcijfer
met het gevolg dat de in-
dex weer steeg ...We zaten
in een sp_raal van stij -
gingen. Om de inflatie te-
gen te houden werd jaar -
lijks door de regering een
MAXIMUM-percentage vastge-
legd. Ook voor 1981 is dat
gebeurd.

Wat houdt
die wet in?

Vooreerst moet je kijken
naar je kontrakt. Die be-
palingen blijven gelden I
Voorziet het kontrakt geen
indexaanpassing dan is er
geen probleem : géén ver-
hoging I In het andere ge-
val kijk je hoeveel je
kontraktueel zou moeten
betalen. Is dat minder dan
6% dan volg je het kont -
rakt, is het meer dan be-
taal je., en- geen frank
mee~ 1 .

Is je kontrakt afgelopen
dan verlengt de wet.deze
tot 31 dec .. Maar vanaf
het einde van het kontrakt
tot 31 dec. mag men meer
vragen, 6% , zelfs als er
geen indexclausule voor -
zien was.
Verschillende kotbazen vra
gen nu 6%, hoewel de mees
te studentecontracten dit
niet toelaten. Geen paniek
Betaal gewoon niet en trek
het reeds te veel betaalde
af van de volgende huur -
prijs; LOOP NIE'I-NAAR DE
RECHTBANK ! De eigenaar
kan je verder aanmanen al
wat hij wil, je bent in je
recht, maar laat hem maar
naar de rechtbank lopen.
Zit je in twijfels of is
de eigenaar te lastig, aar
zel niet naar de huisvest-
ingsdienst te gaan ! In
je eigen belang mag je niet
toestaan dat sommige eige-
naars misbruik make~ van
de onwetendheid va~ de stu
denten. De huisvestings -
dienst is er om de recht-
matige studentebelangen te
verdedigen en op donderdag
14 januari hebben zij die
wet met ons besproken en
zijn ze tot dezelfde con-
clusie gekomen : zolang
het contract loopt mag er
geen indexaanpassing komen
als er geen indexclausule
in het contract voorzien
is.
De werkgroep Huur van de
wetswinkel Leuven is mo -
menteel aan het werk rond
de totale nieuwe huurwet
die misschien dit jaar ge-
stemd zal worden. Het is
belangrijk dat de wetgever
inziet dat een huurovereen
komst er geen is tussen 2
gelijke partijen maar dat

.
IVAN ILLICH KOMT

NAAR LEUVEN

de kandidaat~huurder de
mindere is die zich moet
onderwerpen aan de wensen
van de eigenaar. Daarom
moet in de wet een bescher
ming van de huurder voor-
zien zijn. Vandaar dat
het nationaal front voor
het recht op.wonen is op-
gericht. Voor mensen die
glinteresseerd zijn in de
problematiek kunnen steeds
het huurdersblad lezen of
contact opn- « -'.~ met dé v et
\'lnkel.

Op maandag 9 februari a.s.
komt de befaamde maatschappij-
kritische filosoof Ivan ILLICH
naar Leuven, en dit op uitno-
diging van de Leuvense afde- .
ling v~n de Vereniging voor de
Verenigde Naties. Hij zal te
20 u. in de Grote Aula spre-
ken over zijn leven en zijn
werk.
Ivan Illich is in 1926 gebo-
ren in Wenen, en heeft op
zijn vijfentwintigste jaar al
een veelomvattende akademische
vorming achter de rug; pries-
teropleiding in Rome, filosofie
van de geschiedenis in Salzburg
en natuurwetenschappen in Flo-
rence. In 1951 gaat hij als
opbouwwerker onder de arme
Portoricanen in New Vork wer~
Iken, en in 1956 wordt hij uit
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verzorgingsstaat p. 3
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Van Gerven p. 4-5
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Akademische Raad p. 8
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buitenland p. 9
kultuur p.IO
regionaal p.ll
agenda p.12

fakkeltocht

waardering voor zijn werk be-
noemd tot vice-rektor van de
katholieke universiteit van
Porto Rico.
In 1960 wordt hij gelast het

eiland te verlaten, en voorjaar
1961 vestigt hij zich in
Guervanaca (Mexico), na een
voettocht van 4500 lm doorheen
het Latijns-Amerikaanse conti-
nent. Hier sticht hij het
dokumentatie- en studiecentrum
CIOOC, waar missionarissen en
ontwikkelingshelpers zich de
Latijns-Amerikaanse kultuur
kunnen eigen maken. Het cen-
trum wordt uitgebouwd tot een
open universiteit, waar kursus-
sen over allerlei thema's en
onderwerpen opgezet worden,
en van waaruit Illich zijn be-
langrijkste publ ikaties de WII-
reld instuurt

Het uitgangspunt van Illichs
denken is "Ontscholing van de
maatschappij" (1970), terwijl
zi,i' ',vofdwerk "Naar een nieuwe
levensstijl" (1973) is. In dat-
zelfde jaar verschijnt ook een
boekje over het vervoerprobleem
, "Energieverbruik en maatschap-
pel ijke tegenstell ingen", en
het artikel "Tegen de productie
van welzijn". In 1976 verschijnt
Zijn uitgebreid boek over de
geneeskunde, "Grenzen aan de
geneeskunde". Van 1978 dateren
"Het recht op nuttige werkloos-
heid" en het artikel "De des-
kundige: vriend of vijand 1".
Meer inlichtingen over dit
gesprek met Ivan Illich kun-
nen bekomen worden bij VVN-
Leuven, pla Tiense steenweg
101. 3200 Kessel-Lo.
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ONDERWIJS VOOR ALLENStukken die in deze rubriek

opgenomen worden, verschijnen
onder de verantwoordelijkheid
van de schrijver. Anonieme
brieven worden dan ook niet
gepubliceerd.
De redaktie behoudt ztch het
recht voor ingezonden brieven
in te korten, evenwel zonder
te raken aan de betekenis en
inhoud~

systematisch lager gediplomeerden
uit hun traditionele posities op de
arbeidsmarkt verdreven.

tegen inschrijvingsgelden die in
principe door meervermogenden zou-
zouden worden betaald, maar om
steun te bieden aan minimum-eisen
die·uitsluitend minvermogenden ten
goede komen. We vechten niet langer
om nog wat vlees aan het bot te
houden. Het gaat om het bot zelf.
Er zijn minstens vier belangrijke
evoluties aan te ,stippen die ons ook
van het laatste restje 'demokrati-
sering' willen afhelpen.

1. De daling van het geboortecijfer
in de jaren zestig en de effekten
van de krisis brengen g_leidelijk
minder studenten aan de universiteit.
De universiteiten worden per student
gefinancierd. Geleidelijk zullen ze
dus minder geld binnen krijgen en
tenslotte zullen ze moeten kiezen :
besparen of de financieringskriteria
herzien. De Somer in zijn openings-
toespraak en Van Gerven in h~t inter-

Nochtans worden de ~aken dbor het view elders in dit nummer pleitten
citeren van zulke cijfers op hun voor een ontkoppeling van staatstoe-
'kop gezet. Door de aandacht te trek- lage en studentenaantallen. Hoewel
ken op het kastekarakter van de stu- Van Gerven vindt dat de vraag - zo-
denten schept men zich een excuus veel mogelijk of zo goed mogelijke
om de weinigen die niet gepriviligi- studenten - moet gesteld worden en
eerd zijn als "quantité négligeable" daarover moet worden gediscissiëerd,.
te discrimineren. Forfaitaire Alma- is het evident dat er maar één ant-'
priisverhogingen - en in RVS-kringen woord is : njet aan de ontkoppeling.
spreekt men ov~r "een begin" - zijn .Ontkoppeling van staatstoelage en
het hardst voor wie weinig heeft, 'studentenaantallen betekent dat het
dat is duidelijk. En velen zullen volstrekt onbelangrijk wordt hoeveel
het samen met ons erg vinden dat de studenten de unief aantrekt. Waarom
Raad voor Studentenvoorzieningen pe- dan nog moeite doen om studenten aan
sloten ~ ~ft de zwaksten,het hardst te trekken uit de lagere inkomens-
te treffen. groepen, die niet alleen niet beta-

len maar nog geld kosten bovendien ?
En meteen staat de deur wagenwijd
open voor numerus clausus.

2. De invoering van de 30 cyclus
wordt door een systeem van speciale
licenties geleidelijk een feit. Op
20.8.79 werd er voor de eerste maal
een wetson tw'erpover .inqedLend ,
Ook dit initiatief, dat een steun
wil zijn voor onze ekonomie, heeft
een bijsmaak van grotere sociale on-
rechtvaardigheid en slechtere werk-
'omstandigheden voor de student.
Het is onwaarschijnlijk dat er voor
de 30 cyclus beurzen zullen worden
uitgekeerd. En nu al staat vast dat
deze superdiploma's de 'gewone' di-
ploma's zullen devalueren.

Analoge evoluties hebben zich al
eerder voorgedaan. De laatste twin-
tig jaar hebben de universitairen

Twee derden van de KUL-studenten
hebben geen beurs. Bij een goed
beurzenstelsel zouden hun ouders
onder de gemiddelde tot hoge in-
komenskategorieën worden gerekend.
Of nog : slechts 25% van de stu-
denten komen uit lage inkomenska-
~egorieën. En maar 14% komen uit
arbeidersgezinnen.

Deze feiten wijzen er ons oV dat
de universiteit een elite-aangele-
genheid blijft, waar slechts een
klein deel van de bevolking kan
aan deelnemen. En daar staan we

voor een fameuze paradoks :
vragen om voldoende hoge beurzen
en om lage kot- en Alma-prijzen is
opkomen voor de belangen van twee-
derden studenten die strikt genomen
meer kon~en betalen. Dat is de
strategische zwakheid van de stu-
dentenakties voor demokratisering.

3. Een derde evolutie, al eerder
vermeld, ligt in de wending die de
herziening van het beurzenstelsel
neemt. Marc Reynebeau in Knack
spreekt in dit verband over een
"gesubsidiëerde vorm van negentien-
de-eeuwse caritas". De idee dat alle
studiekosten worden vergoed, wordt
verlaten. Enkel nog de specifieke
studiekosten worden vergoed, en de
pil wordt met veel te hoge cijfers
over kinderbijslagen verguld.
Hierbij vergeet men de zeer reële
omstandigh~id dat minder begoeden,
die hun kinderen ten koste van veel
opofferingen 'laten' studeren, niet
enkel risico's nemen maar ook een
inkomen derven. Kinderen uit deze
groepen. vinden het normaal nog enige
tijd voor hun ouders te werken.

4. De inschrijvingsgelden zullen
blijven stijgen. Dat stond al eerder
vast en nu wordt dat prangend duide-
l~jk. De inschrijvingsgelden werden
twee jaar geleden verhoogd omdat de
staat op de werkingskredieten van
de universiteiten bezuinigde. De
wet legde voor vijftig procent van
de inschrijvingsgelden de bestemming
vast. Het betrof hier hoofdzakelijk
(zelf-betaalde) onderwijsverbete-
ringen.

Tekort studiebeurzen
afgewenteld op
minvermogenden ?
Het Nation~al Buro van MLB
heeft'kennls genomen van de
besparingsplannen, die de over-
heid op zak heeft voor de sek-
tor studietoelagen.

Het afschaffen van de beurzen
voor de niet-leerplichtige
leerlingen uit het sekundair
onderwijs, behoudens enkele
te bepalen uitzonderingen, is
een levende schande. Ook al
zïjn beursbedragen van om en
bij de 4.500 frs. niet toerei-
kend, ze betekenen een finan-
ciele steun voor de minvermo-
gende gezinnen.
Deze maatregel betekent in
tijd van loonblokkade een ree1e
daling van het'levensnivo voor
zo wat 60.000 gezinnen met een
bijzonder laag inkomen.

Het'is verder zeer betreurens-
waardig dat een gekumu1eerde
reserve van 2 miljard geduren-
de de voorbije jaren geruis-
loos is verdwenen uit de kas
Hoger Onderwijs van de Dienst
voor Studietoelagen. Een ver-
moedelijke onderbegroting van
400 miljoen onder de behoeften
80 -81 legt bovendien een hypo-
theek op de budgetten 81-82,
waarmee het tekort zou aange-
zui verd worden.
Ofwel moet de overheid zijn
verplichtingen nakomen en meer
gelden voor de studiefinancie-
ring uittrekken, ofwel neemt
ze haar toevlucht tot lenin-
gen. Gezien de situatie blijkt
ze eerder geneigd tot dit
laatste. Daardoor zal een fi-
nancieel risico worden opge~
1egd aan minvermogenden. Op
zich is dit reeds onrecht-
vaardig, maar de werkloosheid
ook onder jongeren die gestu-
deerd hebben, krijgt nu een
bijzonder bitter karakter.

Het een afbetaling in het
vooruitzicht zal de studie-
keuze zich noodgedwongen rich-
ten op 1ukratieve diploma's.
Intussen' is een dekreet in
voorbereiding, dat moet toela-
ten een herverdeling te reali-
seren binnen het huidige defi-
citaire budget. Alle princieps-
verklaringen ten spijt, zal dit
de regering er niet toe bewe-
gen om de ree1e behoeften te
dekken van de beursstudenten,
die in 55 % van de gëval1en ten
laste zijn van een gezin, dat
niet eens over het socio-vi-
tale minimum beschikt. (1)
Aan al deze studenten d~ vol-
ledige studiekosten uitbetalen
van 120.000 frs. zou reeds een
meeruitgave van een half mil-
jard vergen.

Het voortdurend stijgen van de
prijzen voor maaltijden in de
studentenrestaurants en van de
studentenkamers maken dat stu-
deren een hachelijke onderne-
'ming wordt, zowel aan het
N.U.H.O. als de universiteit.
Maar wellicht zal net als in
de sektor van de vervangings-
inkomens op termijn nog slechts
een bemiddeling mo~e1ijk zijn
voor diegenen, die onder het
socio-vitaal minimum vallen;
in dit geval dan wel na een
sociaal onderzoek door het
plaatselijke O.C.M.W.
Samen met de sociale zekerheid
zal dan ook het beurzenstelsel
tot een bijstandsregeling ver-
worden zijn.

Om aan deze sociale apokalyps
het hoofd te bieden is er ak-
tief verzet ,nodig van werkers
en studenten. - t_,

Nu (A.R. 135) blijkt dat de wet op
dat punt omzeild zal worden. De in-
schrijvingsgelden zullen opgenomen
worden in de recurrente werkinq van
de fakulteiten. Er zullen uitgaven
mee gedaan worden (administratie,
onderzoek) die onderhevig zijn aan
onvermijdelijke, regelmatige, verho-
gingen.

Aangezien deze uitgaven uit oe in-
schrijvingsgelden voortkomen zullen
deze even regelmatig moeten worden
verhoogd. Het is evident dat de re-
geringsafgevaardigde in voorkomend
geval moet ingrijpen.

De vier evoluties die hier kort wer-
den aangehaald zijn stuk voor stuk
uitingen van een kortzichtig krisis-
beleid. Een strikt ekonomische 'ra-
tionale' leidt ertoe dat elementai-
re kollektieve voorzieningen zoals
onderwijs vervallen tot supermarkten
waarin de gebruiker betaalt. En wie
geen geld heeft is geen gebruiker.

Studenten vinden studeren vanzelf-
spreken~. Daardoor verliezen zij
uit het oog dat in de gegeven situa-
tie hele klassen van de bevolking
àls klasse afgesneden worden van de
kennis en de daaraan gekoppelde in-
vl.,ed van en in de maatschappij. En
dat op een ogenblik dat kennis en
invloed als nooit tevoren belangrijk
z.Ljnom zich te handhaven.

Kennis en onderwijs moeten voor ie-
dereen vrij toegankelijk zijn en ten
dienste van de maatschappij worden
gesteld. Gratis onderwijs was het
motto van de aktie tegen de 10.000.
Een aktie die door rektor De Somer
corporatistisch werd genoemd.
Intu'ssen liggen de kaarten anders.

Vorige donderdag trok een fakkel-
tocht uit, niet langer in protest

Maurice, Roger et les autre::: I
Solidair met de strijd voor
tewerkstelling, loonbehoud en
tegen de loonblokkade; eisen
we ook de stopzetting van alle
pogingen om via-de studietoe-
lagen aan het levensnivo van de
werkende bevolking te knagen.

de laclis hominibusque·

Er moet een eind komen aan de
verspillingen eigen aan de ver-
zuiling van het onderwijs in
netten. We opteren voor gratis
onderwijs in één demokratisch
en pluralistisch onderwijsnet
met behoud èn uitbreiding van
het aantal werkplaatsen.
Een socio-vitaal minimum moet
niet alleen gerealiseerd wor-
den voor de 20 % van de ge-
zinnen, die dit ontberen,
maar ook voor alle meerderja-
rigen vanaf 18 jaar, studenten
werklozen, dienstplichtige mi-
litairen en gewetensbezwaar-
den.

Kollektieve voorzieningen,
zoals gezondheidscentra en
goedkope eethui zen, 'dienen
opengesteld voor de werkende
bevolking en uitgebreid. Ze
hebben immers een gunstige
invloed op de demokratise-
ring van het onderwijs en
komen ook de tewerkstelling
ten goede.
Rond deze radikale eisen moe-
ten alle progressieve stu-
denten dringend aktief worden.

De grote inkomens en vermogens,
die fraude en kapitaalvlucht
organiseren, zijn verantwoor-
delijk voor het financieel
failliet van de staat. Het
gaat dan ook niet op dat dit
wordt afgewenteld op de werken-
de bevolking en haar stude-
rende kinderen.

Zoals bekend plant UP (Uni-
versitaire Parochie) een
reeks discussie-avonden
met de kandidaat-rektoren.
De vragen die er worden
gesteld zijn niet van de
poes. "Onderwijs en weten-
schap vanui~ een christe-
lijk-evangelische visie",
bijvoorbeeld. Een avond-
vullend programma. Het zal
de kandidaten een hoop kop-
brekens kosten en waar-
schijnlijk hebben ze huis-
houden (resp. afdeling) al
aan het werk gezet.
Maar het was niet daarvoor
dat R. Blanpain himself
ons vorige week belde.

Het verhaal van deze tele-
fonische ontmoeting is
kort maar droevig. R. Blan-
pain was de eerste in de
reeks van UP-genodigden.
En omdat alles nogal snel
was gegaan vreesde hij dat
de stemgerechtigde studen-
ten - leden van de fakul-
teitsraden - onvoldoende
waren ingelicht over pre-
cies die eerste - zijn -
avond. Dus was er nood
aan wat extra-promotie.
Een persoonlijk schrijven
leek heel geschikt. Er wa-
ren echter praktische hin-
derpalen. De professor had
enkel de thuisadressen van
de kiesmannen en zoals u
weet zitten de meeste stu-
denten onder de week in
Leuven. Het was een drin-
gende zaak.
"En of Kringraad deze men-
sen niet vlugger kon be-
reiken ?" "Nee, werkelijk,
professor, het spijt ons,
maar we doen het 66k met
de post. We kunnen u wêl
de kotadressen dikteren,
maar dat duurt dan een
tijd." "Nee, dank u, die
vind ik zelf wel".
Of R. Blanpain zijn kies-
mannen heeft gevonden kun-
nen de aanwezigen op het
UP-debat van 22 januari

u wellicht vertellen.
En misschien blijkt het
uit de verkiezingen.

Maar wat te zeggen van
prof. W. Van Gerven ?
Na een twee uur durend
interview met ons blad
vroeg hij de uitgetikte
versie te mogen lezen.
Wij, argeloos, dachten
dat de professor de tekst
op mogelijke verdraaiingen
wou doorlichten en gaven
hem daartoe grif de kans.
Stel u dan onze verbazing
voor toen wij de tekst te-
rugkregen, overdekt met
doorhalingen, veranderde
constructies, elegantere
formuleringen, ja zelfs
met hier en daar volstrekt
nieuwe uitspraken (of moe-
ten we zeggen 'uitschrij-
ven' ?). We voelden ons
schooljongens die een
slecht opstel hadden inge-
leverd.
Maar eigenlijk moeten we
ons gevleid weten. Dat ie-
mand die beheerder van de
Société wordt genoemd en
doorgaat voor dé kandidaat
van de Raad van Beheer en
de Inrichtende Macht de
tijd neemt om voor ons
krantje een twinti~ blad-
zijden lang interview te
herschrijven, dàt vleit
ons.

(1) Bedoeld wordt het S.V.M.
zoals vastgesteld in '78 dOLr
prof. Deleeck (C.V.P.) op een
netto belastbaar gezinsinkomen
van 28. 674 frs. per maand
(kinderbijslag inkluis) voor
een gezin met één kostwinner
en één studerend kind.

Het Nationaal Buro van
M.L.B.

(Studentenorganisatie
van de Partij van de

1p~. Arbeid)"

-
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heerst door de eenheid van
ruilwaarde, geld (= Subject),
en de dingen die hij zich
daarvoor kan aanschaffen.
Illich geeft van deze stelling
zulke overtuigende voorbeelden
'dat ze bijna lachwekkend lijken.
Zo besteedt de gemiddelde Ame-
rikaan 1500 uur per jaar in en
om zijn wagen (ermee rijden,
de werkuren om zijn auto af
te,betalen, om hem te onder-
houden, om zijn bekeuringen
te betalen enz ...); diezelfde
gemiddelde Amerikaan rijdt
10.000 km. per jaar met zijn
wagen. Een eenvoudig reken-
sommetje leert dat deze man
zich tegen 6 km./uur voortbe-
weegt. Iemand die te voet '
gaat heeft het voordeel dat
hij zich niet tot de geasfal-
teerde wegen moet beperken.

MONOPOLIE
Als extremisaties van een
heteromome productiewijze be-
spreekt Achterhuis vervolgens

- de monopolies: het monopolie
-van--eel'l-HI"IIliI-diewi-skey stookt.,
kan men omzeilen door rum te
drinken, om een vervoersmono-
polie zoals GM dat in San Fran-
cisko heeft, kan men heen door
per fiets te gaan. Een derde
type monopolie, door Achter-
huis radicaal genoemd, is veel
moeilijker te omzeilen. Heel
de hulpverleningssector in
onze westerse maatschappij
is, volgens Achterhuis, een
schoolvoorbeeld van een der-
gelijk radicaal monopolie.
Wie, in geval van ziekte, be-
slist een aantal dagen onder
de lakens te blijven wordt
"artsvermi jdend gedrag" ver-
weten. In de USA zijn een
aantal mensen zich voor de
rechtbank moeten komen ver-
antwoorden, omdat ze beslist
hadden thuis te bevallen en
ook naar deze beslissing had
den gehandeld. Iemand die be-
slist zijn kind zelf het no-
dige onderricht te verschaf-

wiè heeft niet reeds enkele
uren van zijn leven dOorge-
bracht met het zoeken naar
zijn verdwenen fiets, of die
van zijn vrouw, kind, vriend
of vriendin?
Wie kijkt niet nadenkend naar
de rijwielen aan stations;
zich de vraag stellend hoe-
veel procent van wat daar bij-
een st~at ooit onwettig van
eigenaar is veranderd?
Wie vraagt zich niet af hoe-
veel fietsen er jaarlijks ge-
sto1en worden ?
Over deze en andere vragen,
die dagelijks als een doem
door het hoofd van elke groene
en andere fietser spoken, boog
en buigt de werkgro~p Leuven
Veilig zich. We stapten bij
hen even af en zoals on~ fiets-
belletje daar klonk, klonk het
nog nergens.

VETO: Waarom onderneemt u deze
actie? Is het niet een-
voudiger de huidige toe-

stand te laten voor wat hij is:
"Ze jatten mijn fiets; ik gap
er wel een terug." ?

LEUVEN VEILIG: "De situaie is
niet zo eenvou-
dig als u zich

wel voorstelt. Vorig jaar
werden bij de Leuvense politie
2200 aangiften van fletsendief~
stallen gedaan. Maar dit is
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VERZORGINGSSTAAT
Wat wordt er aangeboden op de
markt van welzij n .en geluk

WELZIJNSWERK =
GELUK?

Gedurende het laatste decen-
nium was er een enorme toeloop
van studenten naar afstudeer-
richtingen die op een of andere
manier de garantie boden dat
men later in zijn beroep kon
helpen. Wat is er immers nog
mooier dan mensen van hun pro-
blemen afhelpen. Dat dit laat-
ste beroepshalve kon was moge-
lijk doordat de overheid bereid
was in te staan, niet enkel
voor het materiêle maar ook
voor het immateriêle welzijn
van haar onderdanen. Voor som-
migen betrof dit hulpverlenings-
werk, uitsluitend oplapwerk
van problemen teweeggebracht
door kapitalistische uitbuitings-
structuren! Anderen beschouw-
den heel dit hulpverlenen als
een ideale aanzet tot een so-
cialistische maatschappij.
Nog anderen verstrekten hulp
aan hen die ePOm vroagen--en
bekommerden zich niet om de
ideologische discussies die
sommige van hun collega's,
bij de in deze branche tal-
rijk aanwezige koffiepauzes ,
bezighielden, -
Al deze groepen, respectieve-
ijk voorstander van revolutie
evolutie en status quo, gingen
er echter van uit dat hun acti-
viteiten welzijn produceerden.
"Hoe meel" welzijnswerken hoe
meer welzijn" was de kern van
hun beroepsfilosofie. De enige
rem was de hoeveelheid geld
die de overheid terzake ter
beschikking stelde. De stelling
"Hoe meer, hoe beter" wordt
door Hans Achterhuis in zijn
"Markt van Welzijn en Geluk"
sterk betwijfeld en ondersteund
door talrijke voorbeelden uit
het veld, in zijn omgekeerde
veranderd: "Hoe meer welzijns-
werkers, hoe meer onwelzijn."

ILLICH
Achterhuis laat zich bij ZlJn
analyse reiden door het begrip-
penapparaat van I. Illich.
Illich maakt ~~t onderscheid
tussen een autonome en een he-
teronome productiewijze. In
een 'autonome productiewijze
produceert iemand zijh eigen
voedsel, vervoert hit zichzelf,
organiseert hij zelf zijn onder-
richt, zorgt hij zelf voor zijn
veiligheid en gezondheid enz ...
In een heteronome productie-
wijze is hij voor al deze func-
ties van anderen afhankelijk.
Aan deze twee types productie-
wijzen koppelt.hij twee, aan
Marx ontleende waardebegrippen.
De onder een autonome productie-
wijze voortgebrachte goederen
hebben een directe gebruiks-
waarde: ik maak zelf een stoel
omdat ik een stoel nodig heb.
In een systeem met heteronome
productiewijze-Illich stelt
dit gelijk aan een kapitalis-
tische maatschappij-hebben
goederen een ruilwaarde, Van
de tien stoelen die ik maak
zal ik er negen ruilen voor
goederen die ik zelf niet pro-
duceer maar toch nodig heb.
Een dergelijke productiewijze
houdt noodzakelijk een ver-
vreemding t.O.V. zijn arbeid in.
De essentie van deze vervreem-
ding is een Subject-DbDect om-
kering. In een autonome pro-
ductiewijze beheerst de mens
(=Subject) de door hem gepro-
duceerde goederen (=Object).
In een heteronoom georganiseerd
productiesysteem daarentegen
wordt de mens (Object) be~

fen, en het kind niet op de
bij wet vastgelegde leeftijd
naar school stuurt, is straf-
baar. Het recht op openbare
dienstverlening (onderwijs,
somatische, psychosociale,
socio-culturele hulpverlening)
houdt in een aantal gevallen
ook de plicht in ervan gebruik
te maken. In alle gevallen
maakt het de mensen afhanke-
lijk, doet het mensen hun zelf-
standigheid en tegelijk het
geloof in zigen mogelijkheden
opgeven en creert op die ma-
nier onwelzijn. Een goede
gezondheid betekent vaor
Achterhuis dan ook een "gezond"
evenwicht tussen autonomie en
zzelfverantwoordelijkheld ener-
zijds en afhankelijkheid ~,'n
het professionele aanbod an~~r-
zijds.

HULPVERLENEN ?
Wat is nu typisch voor een
professioneel hulpverlenen?
Achterhuis geeft een aantal de-
finities waaruit duidelij~~
element "deskundigheid" naar
voren treedt. Een deskundig-
heid die het enerzijds mogelijk
maakt dat men op een vakbekwame
manier problemen te lijf gaat,
maar die anderzijds een,oncon-
troleerbaarheid en ongrijpbaar-
heid impliceert. Op die ma-
nier komt een machtsfactor in
het zicht. Voor de stelling
dat professionaliteit veeleer
in termen van macht dan in ,-
termen van deskundigheid moet
gedefinieerd worden, krijgt
Achterhuis steun vanuit be-
trouwbare hoek, namelijk van
Dantzig, directeur van het In-
stituut voor Multidisciplinaire
Psychoterapie (IMP) in Amster-
dam: "Als we iedereen die met
een dwangneurose over de vloer
komt, zouden kunnen helpen, en
niemand 'anders dat kan garan-
deren zouden-we klaar zijn.
Wanneer we nu echter naar de
overheid stappen doen we dat

met dit defect in onze effect-
evaluatie. Wat we nu kunnen
voorleggen zijn, onze vaste
organisatiestructuur, onze
vaste tarieven e.d." Kortom,
factoren die meer met macht
dan wel met deskundigheid sa-
menhangen.

KRITIEK
Achterhuis trekt verder sterk
van leer tegen de wetenschaps-
filosofie die achter het hele
hUlpverleningsgebeuren zit.
Het is tegen deze achtergrond
dat fundamenteel ziekmakende
karakter:met een geleerd woord
iatrogenese-van heel het wel-
zijnswerk moet gesitueerd wor-
den. De auteur vertrekt van
de vaststelling dat er zeer
veel kritiek is gespuid op het
zogenaamde "medisch" model den-
ken" in de hulpverlening. Dit
heeft geleid tot het in reken-
ing nemen van andere dan me-
dische factoren (pSYChologiSChe,
socia le, culturele ...) Deze
meer multidisciplinaire aan-
pak heeft echter de oerkwaal
van het medisch model, name-
lijk een strikt positivistische
benaderingswijze, niet in vraag
gesteld, meer zelfs, overgeno-
men in zijn eigen hulpverlenen.
Men neemt aan dat de "werkelijk-
heid met problemen" an-sich
bestaat en dat men enkel de
structuren, de wetmatighede n
die erin zitten moet ontrafelen,
op basis van welke analyse
men dan een bepaalde "deskun-
dige " ingreep doet om de pro-
blemen uit de wereld te hel-
pen.

PROBLEMEN
Achterhuis stelt daarentegen
dat het (pathologisch) begrip-
penapparaat waarmee de hulp-
verlener naar de mensen toe-
gaat juist de problemen creêrt.
Zo is er in Duitsland een per-
fecte correlatie tussen het
aantal chirurgen dat in een
bepaald gebied "opereert" en
het aantel blindedarmoperaties.
Met betrekking tot de geeste-
lijke gezondheidszorg citeert
hij Laing waar deze argumen-
teert dat juist de diagnose
"schizofreen" van iemand een
"schizofreen" maakt. Kort-
om, hoe meer hulpverleners
boe meer problemen er "ont-
dekt worden.

vervolg
Vanuit deze optiek is Achter-
huis ook sterk gekant tegen
de nieuwste ontwikkelingen
binnen het welzijnswerk, name-
lijk preventie en welzijnsmar-
keting.
In beide gevallen gaat het er-
om latente p'roblemen te detec-
teren, aan de betrokkene te
signaleren en ham hulp voor te
stellen. Op die manier maak
je nog meer van de hulpverle-
ning afhankelijk. Zeker wan
neer je leest dat screenings-
onderzoeken (vb. St. Bavorap-
port) uitwijzen dat een vierde
tot een derde van de populatie
met dergelijke ernstige psy-
chische problemen zit dat
dringende hulpverlening nood-
zakelijk is.

NIEUWE
LEIDRAAD

De grote verdienst van Achter-
huis boek ligt in het feit
dat het ons een structureel
model aan de hand doet, dat
ons toelaat het falen van de
welzijnssector te begrijpen.
Tot hiertoe werd het falen van
een interventie, zoniet aan
toevalsfactoren, dan toch aan
factoren die buiten de macht
van de hulpverlener liggen,
toegeschreven. Door het onder-
scheid bewuste-onbewuste be-
hoeften naar het achter~lan
te verschuiven en te vervan-
gen door het onderscheid
autonoom-heteronoom, levert
hij een nieuwe leidraad om pro-'
b1emen"aan te pakken.
In dit "Nieuwe handboek voor
de hulpverlener" staan zelf-
hulp en mantelzorg (een pro-
bl~em wordt zoveel mog~lijk
opgelost door het milieu
waarin het wordt geformuleerd)
centraal. Slechts in laatste
instantie zal men zijn pro-
bleem in handen geven van een
professionele hulpverlener, en
zich op die manier onderschik-
ken in een afhankelijkheids-
relatie.

Achterhuis, Hans: De Markt van
Welzijn en Geluk
Ambo, 1980

merplaat aan je fiets hangt
of wanneer je fiets verkeerd
geparkeerd staat. Een gesto-
len, fiets die echter wettelijk
geparkeerd werd maar niet ach-
ter de ketting zit, blijft
staan tot er een eerlijke vin-
der opdaagt."

Je karretje piept tot het gestolen wordt
slechts het offici~el topje van
de ijsberg. Velen geven de
diefstal van hun rijwiel im-
mers niet aan. Ondertussen
stapelen de klachten zich op.
Je mag je zadel geen vijf mi-
nuten koud laten of ze pikken
je fiets mee. Wanneer je met
een gammel karretje door Leu-
ven host, kan je de schouders
ophalen. Maar wanneer je glit-
terfiets van 10.000 frank ont-
vreemd is, wens je de fietsen-
dieven naar de atoomcentrale.
Met ons onderzoek willen we
vooral de eerlijke fietser be-
schermen door voorstellen aan
te dragen die lange vingers
wat inkorten. ~

VETO: Is het dan heden ten da-
ge zo eenvoudig een fiets
van eigenaar te laten ver-

anderen? Een auto gap je niet
zomaar mee; een fiets wel ???

LV: Inderdaad, een auto pak je
niet zomaar onder de arm.
Je moet eerst inbreken,

dan contact zoeken en gas ge-
ven. Wanneer je dan aan het
rijden bent liggen de risico's
ook veel hoger. Zelfs als je
de nummerplaat van de auto
wijzigt, is er nog het chassis-
en motornummer dat je niet zo
maar kan wegvijlen. Dan is er
nog de verzekeringsfirma van je
wagen die je een aankoopfactuur
en inschrijvingsbewijs vraagt.

Voor een fiets vallen al deze
identiteitsbewijzen weg. Het
feit dat je maar hoef~ op te
stappen en weg te wezen, onge-
acht je leeftijd, máakt het
op zak steken van een fiets
een lachertje. De nummerplaat
verander je, de kader over-
schilder je en klaar és ""!"
VETO: Houdt,de politie dan

geen oogje in het zeil?
Houden ze af en toe geen

razzia's naar fietsendieven ???

LV: De politie zit in een moei-
lijke positie aangezien'
het haast onmogelijk is,

ook voor hen, om te bewijzen
dat het om een gestolen fiets
gaat. Neem nou Leuven. Hier
beschikt men over een Sherlock
Bicycle, een agent die regel-
matig door de straten van de
stad fietst om na te~aan wel-
ke fietsen te lang op dezelfde
plaats blijven staan en dus
mogelijk na een leenbeurt ach-
tergelaten zijn of als gesto-
len getipt zijn. Deze agent
houdt er een volledige dagtaak
aan over om de gevonden fiets-
en in te schrijven en mensen
te helpen om hun verloren rij-
wiel tussen de politiebuit
terug te vinden.
De politie zelf treedt ook op
als fietseDpakkertje. Dit
gebeurt wanneer er geen nurii'~"

VETO: Hoe reageert de politie
bij de aangifte van je
fiets ???

LV: Wanneer je met rood beween-
de ogen bij de politie aan-
komt om je ontvreemde lie-

veling te melden, zal men je
niet dadelijk een zakdoek on-
der de neus houden. Integen-
deel ! Je kan vaak van het
Leuvense politiebureau op stap
gaan naar Heverlee om daar te
vernemen dat de agent met de
sleutel van het Heilige der
Heiligen, waar de door de po-
litie buitgemaakte fietsen
trappelend van ongeduld op
hun ei~naar wachten, niet aan-
wezig is. Je kan dan rustig
terug naar Leuven wandelen
om over enkele uurtjes nog-
maals terug te wandelen. Ter
plaatse blijven wachten is
ook toegestaan. Pas wanneer
je je gestolen ros niet aan-
treft, gaat men over tot het
opstellen van een ontvreemdings-
aangifte.

Vervolg op p.lO
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VETO: Prof. Van Gerven,
u is kandidaat

voor het rektor schap aan
de KUL. Hoe is u daartoe
gekomen ?

VAN GERVEN : Uiteindelijk,
denk ik, stelt men

zich kandidaat omdat men de
functie belangrijk vindt. Ik
vind deze funktie belangrijk
omdat de universiteit belang-
rijk is, omwille van het be-
lang van haar opdrachten, on-
derwijs en onderzoek en, van-
uit dat onderwijs en onder-
zoek, omwille van haar belang
voor de samenleving.

VETO : Is die kandida-
tuurstelling re-

cent gegroeid, of loopt
u daar allang mee rond,
bij wijze van spreken.
VAN GERVEN : Ik liep daar al

lange tijd mee rond.
V&&r 1970 had ik nooit ge-
dacht mij met akademisch be-
l.iel beaï. t. boud.n. or_u
men mij dan vroeg mij kandi-
daat te stellen voor het vi-
ce-rektoraat heb ik dat eerst
een beetje aarzelend gedaan
en later ben ik het gaarne
gaan doen. Na 6 jaar vice-
rectoraat, in f976, vond ik
dat het genoeg was omdat men
op een zeker ogenblik terug
moet keren uaar de basis en
niet te lang, voortdurend aan
het bewind mag blijven.
Op een gegeven moment moet
men terugvallen op gewoon
maar onderwijs en onderzoek.
Alhoewel ik na die zes jaar
vice-rectoraat niet verder
wou doen, had ik dan al be-
sloten om mij vroeg of laat
kandidaat-rektor te stellen.

VETO : U wil nu terugko-
men in het univer-

sitaire beleid op'het
hoogste niveau. Dat
heeft ook te maken met
opvattingen die u tij-
dens uw vice-rektorschap
en in de tijd dat u "te-
rug bent gegaan" heeft
opgedaan, kunt u daar
iets meer over zeggen ?

VAN GERVEN : Toen ik vice-
rector was en voor-

dien heeft Leuven de moeilij-
ke periode van de jeugdjaren
meegemaakt, na de splitsing
van de universiteit. Het uit-
eengaan van de UCL en de KUL
heb ik altijd min of meer ge-
zien, op kollektief niveau,
als het weggaan van een as-
sistent die lange tijd bij
een professor (de UCL) is
geweest. Een assistent mag
niet telang onder de vleugels
van een hoogleraar blijven,
hij moet op een zeker ogen-
blik weggaan wil hij' zijn
éigen wetenschappelijke vol-
wassenheid kunnen waarmaken.
Dat was voor de KUL een enorm
belangrijke opgave en ik denk
dat zij daarin geslaagd is.
Zeker op het stuk van weten-
schappelijk onderzoek moeten
wij voor geen andere univer-
siteit onderdoen, - op het
stuk van onderwijs zijn wij
natuurlijk een massa-univer-
siteit, met de problemen •
daaraan verbonden.
Dank zij de enorme financiële
expansie van de universiteit
heeft de K.U.Leuven een zeer
grote kwantitatieve opbloei

0(.,

DECEMBER 180.- Voor in maart de verkiezings-
kampagne voor het rektorschap losbarst, plant
VETO een reeks interviews .met de kandidaten
die zich reeds bekendmaakten, namelijk de
professoren Van Gerven, Blanpain en Roosens.
In deze interviews wenst VETO te peilen naar
de visie die deze heren hebben op onderwijs,
onderzoek en beheer van de universiteit.
Als eerste kwam prof. Van Gerven aan de beurt.
De redaktieleden hadden (nog maar eens) pech
want ondanks de minzaamheid en vriendelijk-
heid van onze eerste gastheer werden zij niet
op koffie getrakteerd (wellicht was de sekre-
taresse met vakantie). Toch nog een interview.

gekend en, ik denk ook, in
grote mate kwalitatief. Ex-
pansie van het akademisch
en wetenschappelijk peraoft
neelskader en van het admi-
nistratief en technisch per-
soneel. We groeiden van een
familie-onderneming onder
Mgr. Van Waeyenbergh naar
een grote onderneming, met
alle voordelen en nadelen
vandien. Ik denk dat het één
van de grote opgaven zal
zijn voor de komende rektor
om die nadelen, die onvermij-
delijk zijn gegroeid uit de
overgang van klein naar groot,
weg te werken. En daarmee
bedoel ik het humaniseren,
het terug op menselijker ni-
veau brengen van een univer-
siteit die in die expansie-
periode tot een grote in-
stelling is uitgegroeid.

harmonie

VETO : Humaniseren van
de universiteit,

kan u daar wat specifie-
ker over zijn ? -

VAN GERVEN : Het zijn natuur-
lijk grote woorden,

ik geef me daar rekenschap
van, en het is een program-
mapunt dat moeilijk in een
programma te vatten is, zo-
als alles wat menseliJk' is.
In die zin dat, wanneer men
teveel probeert een menselij-
ke verhouding in inatellin-
gen, statuten, regels te
vatten, dat dan van het men-
selijke zeer vaak iets ver-
loren gaat.
Mijn ervaring tijdens die
vier-vijf jaren dat ik te-
rug bij de basis behoorde',
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Natuurl ij k gaat er schaarste
komen,maar die moet gebruikt worden
om dingen te realiseren die men anders
niet zou realiseren ...
is dat er een grote af-
stand bestaat tussen het
beleid en het dagelijks werk.
Dat heeft een goede en een
slechte kant. De goede kant
is dat men gerust gelaten
wordt als men de top niet
nodig heeft, dat men zijn
werk van alle dagen eenvou-
dig, gemakkelijk, zonder
teveel lastig gevallen te
worden, kan uitvoeren. Het
nadeel is ·natuurlijk dat
als men wel iets nodig
heeft, dat dan de afstand
nogal groot is~ zowel ten
aanzien van de akademische
kolom als ten aanzien van
het administratief beheer.
Het is een onvermijdelijke
konsekwentie geweest van
die kwantitatieve groei.

VETO : Het eventueel
beter laten o-

vereenkomen van de
top met de onderlaag
is dus één van uw pro-
grammapunten ?

VAN GERVEN : Ik zou het niet
uitsluitend stellen

in termen van "top" en "on-
derlaag". Wel algemener:
hoe kan men de communica-
tie, de dialoog binnen de
universiteit verbeteren?
Tussen de geledingen, tus-
sen de faculteiten en depar-
tementen, tussen de verschil-
lende niv~au's, tussen het
beheer en de akademische
kolom. En dit niet via ge-
institutionaliseerde wegen
maar door menselijke kontak-
ten. Dat zou ik zeer cen-
traal willen stellen.

VETO : De verschilleRde
nivo's in het

beleid niet te zeer om-
kaderen met regels en

1

statuten, dan wel aan-
dacht besteden en ook
meer mogelijkheden bie-
den aan de kontakten
die er zijn tussen de
geledingen, tuss~n men-
sen van eenzelfde gele-
ding onderling •.. ~
VAN GERVEN : •..maar ook

binnen de afde-
ling tussen de verschil-
lende geledingen •.• ik ge-
loof in solidariteit
binnen de afdeling, ik ge-
loof erin dat men binnen
die kleinste kern van het
universitair bedrijf tot
afspraken kan komen tussen
akademisch personeel (AP),
wetenschappelijk personeel
(WP), administratief en
technisch personeel (ATP)
en studenten. Dat er bv.
op het stuk van sabbatical
leave afspraken kunnen ge-
maakt worden om een pro-
fessor of een WP-lid enige
tijd te laten werken aan
een onderzoeksprojekt of
aan een nieuwe onderwijs-

en het onderzoek. Hoe
ziet u de beheersfunk-
tie evolueren onder uw
eventuele rektorschap ?
VAN GERVEN : Ik heb al over

de voor- en nadelen
van de expansie gesproken.
Met het voordeel bedoelde
ik dat er een vooruitgang
is, vergeleken met twintig
jaar geleden, datdat de u-
niversiteit nu een infra-
struktuur heeft, niet alleen
wat gebouwen betreft, maar
ook van mensen die het on-
der zoek en het onderwijs
administratief-technisch
kunnen ondersteunen.
Het nadeel is dat deze ge-
leding zo omvangrijk is ge-
worden tijdens de golden six-
ties.
Wat zou ik'in dit opzicht
beklemtonen als ik rektor
zou worden 7 Ik meen dat
duidelijk moet worden ge-
steld dat het algemeen be-
heer een ondersteunende of
auxiliaire funktie heeft
ten opzichte van de essen-
tiële opdrachten van de u-
niversiteit, onderwijs en
onderzoek. Algemeen be-
heer is infrastruktuur,
scaat. ten dienste en is on-
dersteuning van onderwijs
en onderzoek. Dit brengt
mee dat het ATP (admin. en
techno person.) hoofdzake-
lijk moet aanwezig zijn op
de plaats waar het onderzoek
en het onderwijs gebeurt.
Ik onderschrijf het algeme-
ne verlangen om ATP in te
zetten op het fakultaire,
het departementale, het af-
delingsvlak, veel meer dan
op het vlak van de centrale
universiteit.
Er is ten tweede de kwestie
van de ontoegankelijkheid
van het algemeen beheer

.voor de akademische sektor.
Die ontoegankelijkheid is
mede het gevolg van de hou-
ding van die akademische
sektor die ten aanzien van
de ontwikkeling van het ATP
teveel een afstandelijke
houding heeft aangenomen
in de zin van :"dit is maar
infrastruktuur, dit is min-
der belangrijk dan waarmee
wij bezig zijn, onderwijs
en onderzoek". Daardoor,
en wegens de grote expansie
is de beheers sektor teveel
op zichzelf gaan bestaan,
geraakte hij te weinig in-
gespeeld op de akademische
sektor. Het is nu van wezen-
lijk belang die toegankelijk-
heid te vergroten. "Dat is
niet alleen ~en kwestie van
het transparant maken van
het organigram, maar voor-
al van het openen van een
toegangspoort. Men moet met
zijn - ernstige - problemen
vanuit de akademische sek-
tor terecht kunnen bij een
soort van ombudsman t.a.v.
het algemeen beheer, een
functie die in de huidige
struktuur de ondergroeps- ,
voorzitter zou kunnen ver-
vullen.

•

opdracht. Afspraken waar-
door anderen zijn nor-
male opdracht een beetje
overnemen tijdens die pe-
riode. Om die solidariteit
te bevorderen is er, in
het kader van de afdeling
een zekere planning nodig.
De voorzieningen zijn er,
geloof ik, maar het ge-
bruik ervan moet worden ge-
pland.

universifai r
.b ehe er

VETO : Betekent dat die
dienstbaarheid

van het algemeen beheer
tekort schiet ? Dat u
daar kritiek op hebt?
VAN GERVEN : Wel, ik meen

dat het algemeen
beheer zoals ik al zei on-
voldoende toegankelijk is,
wat het gevolg is van deze
overgang van famili~bedrijf
naar grote onderneming.

VETO : Het runnen van
een universiteit

omvat drie kategorie~n
van werkzaamheden, het
beheer, het onderwijs

,,;
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interv
verlangens

VETO : U denkt een huma-
nisering in te

voeren, meer gesprekken,-
een betere band tussen
de geledingen, maar
toch blijft iedere gele-
ding met zijn eigen
problemen. Het weten-
schappelijk personeel
vecht nog steeds voor
een volwaardig statuut,
het ATP zit met een te-
kort op zijn begroting,
gezien de staatstoela-
gen die ze daarvoor
krijgen, en u zult er
vermoedelijk van op de
hoogte zijn dat ook stu-
denten hun problemen
hebben. Hoe kunt u die
mensen dichter bij el-
kaar brengen, terwijl
het toch om financiêle
en politieke belangen
gaat ?

VAN GERVEN : Ja, wat
evenwel niet wil

zeggen-dat het slecht
gaat aan de universi-
teit of dat er conflic-
ten zijn tussen de ge-
ledingen.

VETO : Ja, maar iedere
geleding heeft

zijn ontevredenheid ..•

VAN GERVEN : Ja, iedere
geleding heeft

haar verlangens, ik zo~
het eerder verlangens
noemen. Het AP zegt se-
dert jaren dat het in
de beleidsorganen niet
vertegenwoordigd is.
Men zegt niet eens on-
derve~tegenwoordigd,
men zegt n1ét vertegen-
woordigd. De dekanen
vertegenwoordigen im-
mers het geheel van de
fa~lteit, en niet het
AP. Vandaar dus de
vraag van de Vereni-
ging van Vlaamse Pro-
fessoren om in de Aka-
demische Raad en in de
Raad van Beheer verte-
genwoordigd te worqen.
Het ATP heeft op dit o-
genblik (dec. '80, nvdr,
de aanvraag is inmid-
dels voor deze verkie-
zingen afgewezen) een
aanvraag ingediend om
bij de rektorverkiezin-
gen stemgerechtigd te
zijn. Er zijn verlan-
gens vanwege de studen-
tenvertegenwoordiging.
Tenslotte is er bij het
wetenschappelijk perso-
neel het verlangen om
in de Raad van Beheer
en het bureau van de
Akademische Raad verte-
genwoordigd te zijn.

vast w p v o p
VETO : Er zijn ook de

specifieke ver-
langens van het vast
WP ...

VAN GERVEN : Ja, de verhou-
ding tussen AP en

vaste WP-leden is een ver-
houding die zeer moeilijk
ligt en waarmee velen al
sedert jaren bezig zijn,
vooral dan met de hele pro-
blematiek van het lektor- of
buitengewoon docentscijap
van vastbenoemde WP-leden.
Hoesten we een mooie lei
kunnen maken en opnieuw be-
ginnen, geloof ik niet
dat men het onderscheid tus-
sen AF en vast WP zou maken.
Aan de Anglo-Amerikaanse
universiteiten bestaat het
niet - daar kent men al-
leen staf en doctorandi
(ons tijdelijk WP) - het
is een Europees-continen-
taal onderscheid. Maar we
zitten ermee. Het staat in
de wet, het zit in CAO's en.
statuten van AP of WP. En
toch is het moeilijk zoniet
onmogelijk om een onder-
scheid tussen beide groepen

te maken wat de functies
betreft - beide groepen
zijn bezig met onderwijs
en onderzoek, de benamin-
gen AP en WP zijn trouwens
misleidend. Wel heeft men
als AP-lid overeenkomstig
de wet een aantal uren on-
derwijs nodig om benoemd
te worden. Die wet zou m.i.
moeten veranderen. Men zou
de universitaire taken van
AP en WP moeten loskoppelen
van het aantal uren college
en ze in onderlinge afspraak
binnen de afdeling onder de
verschillende leden van de
afdeling kunnen verdelen.

VETO : Al bij al zijn
daar latente con-

flicten aanwezig.

VAN GERVEN : En uiteraard
zullen de tegenstel-

lingen tussen AP en vast
WP bij een veroudering van
het vaste WP groter worden.
Ik meen dus dat men moet
streven naar een vergaande
harmonisatie van de twee
statuten_ Ik geloof overi-
gens dat de tijd gekomen

tien jaar op het verlang-
lijstje staat. Wij zitten
in een tijd van ekonomische
krisis en we gaan daa'rniet
zo gemakkelijk uitgeraken.
Het enige wat wij op dit o-
genblik te verwachten heb-
ben, denk ik, is het inha-
len van de Vlaamse achter-
stand, die nog belangrijk
is. Dat geeft ons nog arm-
slag voor "de komende jaren.
Nu zitten wij met een sta-
bilisatie van de studenten-
aantallen, maar vanaf de
jaren '85 en zeker vanaf
de jaren '90 zal de on-
gunstige demografische
ontwikkeling die men nu
meemaakt in het sekundair
onderwijs, doorgespeeld
worden naar de universiteit.
En aan de studentenaantal-
len zijn ook bruto- en net-
to-meters aan investeringen
gekoppeld. Ik geloof dus
niet dat in de komende ja-
ren een belangrijke expan-
sie moet worden gedacht.

deficieten

is om de verlangens van ATP,
AP, WP en studenten gezame-
lijk en niet afzonderlijk
onder de ogen te nemen en
te beluisteren, - de luis-
terbereidheid van een rek-
tor vind ik belangrijk, ten
aanzien van alle vragen,
van alle geledingen, - om
dan, zonder daarover jaren-
lang te diskuteren, een e-
venwichtige oplossing voor
te vinden.

VETO : Maar het kan wel
leiden tot een

aanpassing van de struk-
turen van de universi-
teit.

VAN GERVEN
ja.

Dat denk ik,

i nvestering en
VETO : We hebben alle-

maal gehoord,
o.a. bij het begin van
het jaar in de studen-
tentoespraak, dat er
aan deze universiteit
vrij veel geld heen en
weer gaat wat betreft
de investeringen. Iede-
reen weet dat er een
plan zou zijn om een
zwembad te bouwen ten
bedrage van 200 miljoen
frank.
Hoe kadert u dergelij-
ke investeringen in de-
ze tijd van schaarste ?

VAN GRRVEN : Het bouwen van
een zwembad is een

projekt dat, als ik mij goed
herinner, al tien of vijf-

VETO : Een andere rek-
torkandidaat zei

dat, als de huidige ten-
dens zich blijft door-
zetten, wij rechtstreeks
naar de rode cijfers
gaan. U bent die me-
ning niet toegedaan ?

VAN GERVEN : Nu spreekt
u over de gewone

begroting. Het ATP-bud-
get is natuurlijk al se-
dert ettelijke jaren de-
ficitair. De grote toe-
vloed van ATP, zoals u
weet, is ontstaan omdat,
toen de KUL-ueL ge-
splitst werd, ~e mees-
te leden van het ATP
gekozen hebben voor de
Vlaamse universiteit.
Bovendien zaten wij met
gebouwen, grote bruto-
en kleine netto-ruim-
ten, die dus duur zijn
in het onderhoud~ Daar~
bij komt nog dat de for-
faitaire betoelaging
van het ATP {adrnin. en
techno person.) vanwe-
ge de staat altijd aan
de lage kant is geweest.
In feite is het ATP-de-
ficiet altijd opgevan-
gen binnen de begroting
via het surplus op de
AWP (akadem. en weten-
sch. person.) post en
dan vooral dankzij de
groepen geneeskunde en
in mindere mate exacte
wetenschappen. Deficie-
ten voor een of andere
begrotingspost hebben
dus altijd bestaan. Dit
heeft echter niet qeleid

tot conflicten of gro-
te tegenstellingen.
Ik geloof niet in een
conflictmodel. Er zijn
aan deze universiteit
nooit grote conflicten
geweest en, zou het van
mij afhangen, zal ik
alles in het werk stel-
len opdat ze er niet
komen in de toekomst.
Ik geloof vast in een
harmoniemodel, in de
mogelijkheid door mid-
del van dialoog tegen-
stellingen op te lossen.

nieuwe kriteria

VETO : Maar de schaar-
ste ...

VAN GERVEN : Natuurlijk,
er gaat schaar-

ste komen, maar die
moet, denk ik, gebruikt
worden om dingen te rea-
liseren die men anders
niet zou realiseren.
Laat mij een voorbeeld
geven. Als de studenten-
aantallen fel naar bene-
den gaan, komt de finan-
ciering van de univer-
siteiten, zoals die nu
gekopp~ld is aan studen-
tenaantallen, in het ge-
drang. Toch zal de over-
heid de tewerkstelling
van AWP en ATP op peil
willen houden. De gemak-
kelijkste oplossing
voor de overheid zou
er natuurlijk in bestaan
de ornkade~ingscoêffi-
ci~nten te verlagen.
Ik meen nochtans dat op
dat ogenblik tussen de
universiteiten en met
de overheid een gesprek
op gang gebracht moet
'worden omtrent mogelijke
alternatieve financie-
ringscriterla. Bij,die
gelegenheid kunnen al-
lerlei vragen die tot
dusver niet konden be-
sproken worden, aan de
orde worden gesteld,
zoals de verhouding
tussen universitair-
niet-universitair on-
derwijs en de vraag
kwantitei'ts- dan wel
kwaliteitsuniversiteit.
Omdat men tot dusver
inzake financiering
vastzit aan studenten-
aantallen waren die
vragen nooit bespreek-
baar. Men kon toch
niet in het eigen lijf
snijden. Schaarste kan
dus leiden tot een
nieuwe dialoog over
fundamentele punten.
Zij kan ook leiden tot
grotere kreativiteit.
Schaarste en vinding-
rijkheid gaan meestal
hand in hand.

afvloeiingen
VETO : Maar schaarste

maakt dat er
prioriteiten moeten wor-
den gelegd, dat er moet
worden besnoeid. Zal
dat niet tot conflicten
tussen de geledingen
leiden ? Zullen er ont-
slagen vallen bij het
_ATP ?

VAN GERVEN : Natuurlij-
ke afvloeiing

gebeurt al sedert jaren,
dus ik ontken dat dit
tot conflicten aanlei-
ding moet_geven.

inspraak
VETO : Zal de moeilijke

situatie waarin
we ons bevinden meer
inspraken meebrengen
voor de groepen die nu
geen of zeer weinig in-
spraak hebben in het
beleid, een grotere
pariteit?

VAN GERVEN : Een grote-
re pariteit, als

u daarmee een 'Viertel-
pariteit' bedoeld, zo-
als die in de jaren 66-
70 aan de orde stond,
dus één vierde AP, één
vierde WP, één vierde
studenten en één vierde
ATP, d~n zeg ik onmiddel-
lijk neen. Ik verzet me
daartegen omdat ik het
ongepast vind dat mensen
die maar tijdelijk aan de
universiteit zijn, stu-
denten of tijdelijk AWP,
dezelfde beslissingsmacht
zouden hebben als de
groepen gewoon AP, vast
WP of ATP, die blijvend
aan de universiteit ver-
bonden zijn.
Een heel andere vraag is,
of men aan de vastbenoem-
de academische personeels-
'leden (gewoon AP en vast
WP) een gelijk medebeslis-
singsrecht moet geven.
Daar opnieuw, meen ik,
dat moet worden gestreefd
naar harmonisatie van het
statuut van beide groepen.

•• •wie ISwie
VAN GERVEN walter, Maurice.
Gewoon hoogleraar KUL.
195' : doctor in de Rechten
1967 : gewoon hoogleraar
1970 tot 1976 : vice-rektor
visiting professor aan ver-
schillende buitenlandse uni-
versiteiten ,
funkties: advokaat, beheerder
van een pak verenigingen en
vennootschappen.
Auteur van een honderdtal
wetenschappelijke boeken
en artikels.
Laureaat van meerdere prij-
zen en beurzen.

Wat het ATP aangaat, om-
wille van het ondersteu-
nend karakter van deze
geleding ten opzichte van
onderwijs en onderzoek,
dient zij betrokken te
worden bij de beheersor-
ganen maar niet, of in
veel mindere mate dan
vast AP en WP, bij het a-
cademisch beleid. Dus wat
'Viertelpariteit' betreft,
is het voor mij njet.
Iets anders is inspraak,
en die term hebt u ook •
gebruikt. Tegenover in-
spraak zeg ik ja, maar
dan niet_een inspraak die
verdrinkt in papie~ en
vergaderingen. Ik geloof
100% in inspraak, maar
200% in samenspraak, met
mensen, niet in peroreren
op vergaderingen.

VETO: U zou daar dus niet
een hoeveelheid
struktureel vastge-

legde macht aan koppelen,
concreet, stemrecht?

macht
VAN GERVEN: Kijk, macht

is een zeer
pluriform be-

grip. U wilt evenveel
stemrecht voor de ene ge-
leding als voor een ande-
re. Maar u vergeet dat de
studentendelegatie, niet-
tegenstaande haar beperkt
stemrecht, in de fakul-
teitsraden nu al een gro-
te macht heeft. Studen-
tendelegaties reageren
altijd in blok. Ze zijn
altijd aanwezig. AP-Ieden
niet. Als u naar het pa-
pieren stemrecht kijkt,
heeft de studentendelega-
tie geen macht; als u
kijkt naar de reäle macht,
heeft zij er zeer veel,
nu al.Er komt nog bij,
dat men in een FR of een

Vervolg op p.9
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proefeksam-ens •• always
Er waart een spook door de Leuvense
gelederen. Cafés stromen leeg, bios-
koopeigenaren rukken zich de haren ui
uit het hoo~d en de burolampen bran-
den tot diep in de nacht. Eerste kan
siddert en beeft. (?) De proefeksamens
in de volksmond partieels genoemd,
zijn op komst. Wat houden die eksa-
mens precies in? Wat is de zin en de
onzin van vrijstellingen? En hoe kij- '
ken eerstekanners er tegenaan?

volgens het
gele boekje.
Over de proefeksamens
vind je in het eksamen-
reglement het volgende:
'Proefeksamens zijn en-
kel bedoeld ter oriên-
tatie van de eerstejaars-
studenten( ...) Ten min-
ste één van de proefeksa-
mens moet naar vorm en
inhoud met een echt eksa-
men overeenstemmen (...),
Elke fakulteit beslist
autonoom of en onder wel-
ke voorwaarden aan proef-
eksamens vrijstellingen
verbonden kunnen zijn, en
in welke mate de voor de
proefeksamens behaalde
resultaten worden verre-
kend in de eindresulta-
ten van de gewone eksa-
menperioden( ...)' (§lArt7)
De aandachtige lezer
merkt onmiddellijk twee
tegenstrijdigheden in dit
artikel op. Hoewel er een
onderscheid gemaakt wordt
tussen proefeksamens 'en-
kel ter oriêntatie' en
'echte' eksamens, mag in
sommige fakulteiten het
behaalde ~esultaat door
vrijstellingen en verre-
kenen van punten doorge-
speeld worden naar juli
en september. Dat is één.
Ten tweede: ten minste
één van de eksamens moet
een weerspiegeling zijn
van een echt eksamen-
slechts één, zou ik zo
zeggen; als de andere ek-
samens niet lijken op die
van juli of september,
kun je moeilijk nog van
proefeksamens spreken.

voor wat
hoort wat

vrij stellingen?
De proefeksamens z~Jn be-
doeld als voorbereiding
op de definitieve eksa-
mens. Ze willen de stu-
dent vertrouwd maken met
de eksamens voor hij op
het einde van het jaar
erover moet struikelen.
Ze zijn in geen geval be-
doeld als vooreksamens;
die de stof spréiden over
twee semesters of dLe de
julizittijd verlichten.
Vanwaar dan het defini-
tieve karakter ven proef+
ekaan.ens.in sommige rich-
tingen? Want daarop ko-
men vrijstellingen en het
doorrekenen van cijfers
naar juli en september
neer., Er is duidelijk wat
aan de hand met die vrij-
stellingen. Niet overal
kun je een deel van de
stof laten wegvallen; pol
en soc, landbouw, psycho-
logie, pedagogie (en noem
maar op) hebben er géén.
Lettereh er.Wijsbegeerte
dan ~eer wel, tehalve in
filosofie waar ze si~ds
76-77 op aandringen van
~e studenten afgeschaft
werden. Daarover straks
meer. In Germaanse valt
er wel wat· te 'verdienen'

maar daar word je lT~t een
t~aalf voor filosofie
ontslagen van welgeteld
zeven pagina's. Dat lijkt
verdacht veel op een ach-
terFoortje om ~el en tcch
~'eer r.iet vrijstelling te
verlenen
Natuurlijk valt er wat te
zeggen voor die vrijstel-
lingen. Voor veel eerste-
kanners zijn ze precies
een aanzet om mee(r) te
doer.: de motivatie is
veel sterker. Bovendien
lijkt het wel loglsch:je
tlokteen vak, je legt een
goed eksamen af en je
krijgt er dan ook wat
voor terug. Hebten is
r.ebten er.krijgen is de
kunst.

bezwaren!
Toch z~Jn de argumenten
kontra sterk Eksamen-
spreiding staat voor ver-
zwaring. De tijd die je
besteedt aan een vak
waarmee wat te verdienen
valt, is vaak buiten pro-
pcrtie met de winst en
vooral met de energie die
je in je hele vakkenpak-
ket moet stoppen om alles
onder de knie te krijgen.
Bovendieh kunnen de re-
sultaten van proefeksa-
mens mèt vrijstellingen
een (te) grote rol spelen
wat motivering en studie-
lust voor de julizittijd
betreft. Wie alles op-
nieuw moet afleggen in
juli heeft een achter-
stand op zijn gelukkigere
kollega's en laat de moed
nogal eens zakken.
Van 'proef'eksamer.s is
geen sprake zolang er nog
vrijstellingen mee te ha-
en zijn: de inspanningen
spitsen zich toe op de
vakken waar een deel van
kan wegvallen, en je
spendeert er naar verhou-
ding méér tijd aan äan je
ooit aan je echte eksa-
mens zal kunnen wijden.
De resultaten zijn daar-
door vertekend; je kan er
alleen wat uit afleiden
als je ~oed in de gaten
houdt hoe je je inzet eva-
lueert.
Het belangrijkste argu~
ment tegen vrijstellin-
gen blijft echter dat het
hele principe van de ja-
nuarizittijd als proefek-
samens ermee op de hel-
linq wordt gezet.

, ,
een examen
maakt
de lente niet
Een tweede zere plek in"
het reglement; minstens
één eksamen moet naar
vorm en inhoud overeen-
stemmen met een echt ek-
samen. Het aantal proef-
eksamens varieert in de
verschillende richtingen
van vier tot zeven. De
verschillende fakulteiten
hebben niet alleen de
vrijheid om te bepalen
welke eksamens er inge-
richt worden, of er vrij-
stellingen zijn en welke;
ook de vorm van de proef-
eksamens mag door hen
vastegelegd worden.
Het lijkt bijna overbodig
,dat er ekspliciet moet
vermeld worden dat deze
ek"samens - en dan nog."
maar 'minstens één'! ,-
de echte mo~ten weer-
spiegelen. Dat is toch
wel erg weinig om kon-
klusies uit te trekken.
De verschillen tussen ju-
li en september zijn soms
nogal flagrant. In Land-
bouw bijvoorbeeld kreeg
je als' eerstekanner over
één en hetzelfde vak in
januari meerkeuzevragen
en in juli vier open vra-
qen. De overeenkomst, de
KANS OM TE VERGELIJKEN IS
VER ZOEK.
Als de januarisessie een
beeld moet geven van een
heuse zittijd moeten alle
eksamens zo dicht moge-
lijk die van juli benade-
ren. Een halfslachtige
maatregel zoals die in
het reglement wordt voor-
gesteld brengt geen aarde
aan de dijk.

filosofische
aanpak
In 76-77 werden de vriJ-
stellingen in filosofie
op initiatief van de stu-
denten afgeschaft. Vreemd
is dat - op het eerste
ge~icht. Maarna een eer-
ste proefjaar bleken de
versc::illen met de voor-
gaande jaren signifikant
genoeg te zijn om het
eksperiment-ln-de-kinder-
schoenen voort te zetten.
Tabelletjes zijn niet erg
estetisch maar toch wel
handig om 'aanschouwelijk
onderricht' te geven.
In kategorie 1,2 en 3
vind je respektievelijk
- studenten die zich in-
schreven voor de parti-
eels èn 50 % van de pun-
ten haalden
- studenten die zich in-
schreven maar geen 50%
scoorden ef niet alles
aflegden
- en studenten die zich
helemaal niet inschreven.
In elke kategorie wordt
nagegaan hoeveel studen-
ten de juli-of septem-

73-76 76-79

aantal studenten
ingeschreven
voor eindeksamens 14+24+19-57:100% 33+34+50-117:100%

deden proefeks. 13+23+15-51: 89% 21+21+44- 86: 74%

geslaagd juli/sept
kat.l juli 7+12+ 5-24: 42% 8+ 8+17-,33: 28%

september 1+ 3+ I- 5: 8% 1+ 0+ 5- 6: 5%
totaal 8+15+ 6-29: 50% 9+ 8+22- 39: 33%

kat.2 juli 0+ 0+ 1- I: 2% 0+ 2+ 2- 4: 3%
september 0+ 0+ 0- 0: 0% 2+ 3+ 8-13: !I%
totaal 0+ 0+ I- I: 2% 2+ 5+10-17: 15%

kat.3 juli 0+ 0+ 0- 0: 0% 4+ 5+ 2-!I: 9%
september 0+ 0+ 0- 0: 0% 0+ 2+ 0- 2·: 2%
totaal 0+ 0+ 0- 0: 0% 4+ 7+ 2-13: !I%

alg.tot.gesl. 8+15+ 7-30:52% 15+20+30-69: 59%

berfinish haalden~
De percentages werden be-
rekend op basis van het
aantal studenten dat zich
voor de eindeksamens in-
schreef, waardoor de op-
gevers er wel buitenval-
len. Met een korreltje
zout nemen dus, al is het
dan maar een klein kor-
reltje; want wie 'deelnam
aan de proefeksamens gaf
over het alqemeen niet op~

konklusies
Vrijstellingen in januari
vormen een sterke motiva-
tie.Vooral de eerste twee
jaren van het 'nouveau
régime' daalde het aantal
deelnemers sterk. Maar in
78-79 deden weer 44 men-
sen of 88% mee; evenveel
als in de jaren met vrij-
stellingen.
Van 74 tot 76 slaagde één
eenzame enkeling erin
zonder vrijstellingen uit
januari toch nog op het
einde van het jaar erdoor
te komen. Wie niet mee-
deed of geen winst boekte
in januari, kon blijkbaar
al bij voorbaat de boeken
sluiten.
Deze -voor de ongelukki-
gen nadelige- overeen-
komst tussen vrijstellin-
gen in januari en slagen
in eerste of tweede zit
wordr in het herwerkte
systeem ongedaan gemaakt.
Van de 59% geslaagden
van 76-71 tot 78-79 kwam
er 26% van de vroeger
'kansloze' groep door.
Waar komst dit toch wel
spektakulaire verschil
vandaan?
Wie vroeger geen vrij-
stellingen haalde, had
een tastbare achterstand
op zijn jaargenoten, wat
ontmoedigend moet werken.
Psychologische faktoren
lijken de doorslag te ge-
ven.
Wie dus in de herwerkte
regeling geen of slechte
proefeksamens maakt,
heeft nog evenveel kans
als de anderen, en voelt
da~ ook zo aan.
Op de keper beschouwd
moet je bij de interpreta-
tie van dezp. cijfers toch
nog met de volgende zaken
rekening houdén:

- Vanaf '76 deder er min-
der mensen in januari mee;
die vind je terug bij de
geslaagden van kategorie
drie
- De inzet ligt lager.
Als je niks .tastl;>aarskan
bereiken werk je minder
h~rd. Daardoor daalt het
aantal geslaagden in ja-
nuari, wat in juli weer
wordt opgetrokken. Je
vindt dus ook een deel
van de mensen die in het
oude systeem onder kate-
gorie één vielen, in ka-
tegorie twee terug.
Tot zover de stand van
zaken. Mèt de argumenten
pro en kontra vrijstel~
lingen zoals die al op-
gesomd zijn, blijft deze
hele affaire in filosofie
toch het overwegen waard
voor de richtingen waar
nog steeos vrijstellingen
.toegekend wordeniom even-
tueel ook met een derge-
lijke regeling te ekspe-
rimenteren, al zal dat
een zorgvuldig overwogen
aanpak en veel informatie
voor de studenten vergen.
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Het leek ons intressant
om, los van alle getheo-
retiseer, de sfeer in
eerste kan op te snuiven
nu de partieels voor de
deur staan. Het gaat, in
wat volgt, dus niet om
een grondig onderzoek om
trent ideeën, wensen en
verwachtingen. Aan de
hand van een aantal infor
mele gesprekjes met eer-
ste kanners hebben we ge-
tracht een robotfoto te
schetsen van het beeld
dat eerste kanners zich
gevormd hebben van "par-
tieels" .
Grosso modo stelden we
vier soorten vragen: Hoe
sta je ertegenover (voor-
bereiding, verwachtingen,
betekenis) ? ; Hoe worden
partieels in jouw fakul-
teit georganiseerd? ;Zijn
er kringinitiatieven ? ;
Welke gevolgen kunnen die
partieels met zich mee~
brengen , denk je ? . we
ondervroegen 23 mensen
uit 10 fakulteiten op het
middaguur in Alma 11 (wat
het gebrek aan gesprekken
met positieve wetenschap-
'pers wel verklaart - we
hadden pedagogie, psycho-
logie, aardrijkskunde,
geologie, pol&soc, gods-
dienstwetenschappen, land-
bouw, klassieke, germaan-
se en filosofie.
Over een l4-tal dagen,
als de eksamens voorbij
zijn, brengen we dezelfde
studenten nog eens bijeen.
De konfrontatie tussen de
ideeën die men vooraf had
en de opgedane ervaringen
levert wellicht een aantal
intessante inzichten over
partieels op : Is er zo-
iets als een optimale be-
geleiding , waar schort
er iets aan, wat bepaalt
voor de eerste kanner het
nut ervan?
Interviews du.s!

Y 0 o r b e re i din g
De doorsnee eerste kanner
begint zich, als w,eop on-
ze praatjes afgaan, een
paar weken voor de parti-
eels ernstig toe te spit~
sen op de af te leggen
vakken, en laat de andere
liggen. Dat varieert ech-
ter nogal naargelang men
meer of minder gemotiveerd
is . Bissers bv. werken
liever gewoon door aan
dat waarmee ze bezig zijn,
en laten zich aan het he-
le gebeuren niet te veel
gelegen.
De verwachtingen lopen
nogal uiteen, men lijkt
geen precies idee te heb-
ben van wat het allemaal
kan of,moet betekenen.
Ook wat de relevantie van
de partieels betreft tast
men wat in het duister,
hoewel de meningen daar
over toch meer uitgespro-
ken zijn.
Iedereen is het echter
over één ding roerend eens
je begint eindelijk eens
goed door te werken, en
dat is ook wat waard.
Misschien is het precies
omwille van vage ideeën
die men er op nahoudt dat
de verwachtingen zo laag
liggen; Uitspraken als:
" we zullen wel zien, het
is onbekend", "ik ben
niet zo gemotiveerd, dus
verwacht ik er ook niet
zo veel van","het is een
soort kans die men bij-
krijgt", hepben we meer-
maals gehoord.
Typerend voor dat vage
zijn de antwoorden die we
soms kregen op de vraag:
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look on the bright. side,dacht
"Wat betekent het woord

tieels voor je ?" dat
van "dat ze georgani-

eerd worden" en "'t schijnt
dat we dat hebben" tot
het herhaaldelijk beklem-
tonen dat er niets van af-
hangt, dat het proef-eksa-
mens zijn, dat men vrij-
willig deelneemt (behalve

seres) .
j unaniem een zeer be-

entoesiasme dus
feit dat men aan
gezet wordt, maar

niet zoveel meer.

ndanks het vorige zijn
heel wat eerste kanners

vrij optimistisch om-
de algemene relevan-

van de proefeksamens.
groot aantal meent
het een goed middel
sijn om studiemetho-
te testen om hun waar-

de. Men meent ook wel bij
de monitoren indikaties
te kunnen krijgen over de
te volgen methode als het
uur der nabespreking daar
is. Iemand dankt zlfs dat
men op basis van de uit-
slagen tot vrij betrouw-
bare konklusies kan komen
over het al of niet aan-
kunnen' an de studies.

Iemand anders zei ons dat
e eens bewijst wat je
h. hoe...e~ dat in het
slechtste geval een grote
ontgoocheling kan veroor-
zaken. En nog iemand meen-
de dat de partieels hem
grotere z@kerheid zullen
verschaffen op het eind
van het jaar.

ar, zoals gezegd, de
ningen over de relevan-
e waren verdeeld. Een
isje vond de hele bedoe-
ng ronduit schandelijk:
kan persoonlijk ook je
is testen a.h.w. aan

hand van vragen die
ndgaan of via gesprek-
n met een monitor, ter-
jl nu de prof op het
nde van het jaar er al

idee over je op na-
t, wat het soms niet
elijk maakt. Op die
er sta je bovendien

spanning nog voor
helft van het jaar om
. Zij konkludeerde dan
k dat een sy~teem van

viduele ondervraging
or monitoren (anonieme
zexer e z-Ln dus) een

systeem is.

uit aardrijkskunde
hele zaak ook nog-

twijfel, op andere
en evenwel. Hij haal-

een prof aan die ver-
ard heeft tegen dit
steem te zijn. Deze prof

dat men zelf maar
t weten wat men kan en
daarvoor geen "onder-

tje" hoeft gegeven
. Deze verklaring
de gelnterviewde
ondersteund, en

nze vraag of men de
ste kanners zo niet erg
de steek zou laten,

hij eraan toe: "Het
t wel zijn nut omdat

n al gestudeerd heeft
omdat men met de eksa-
nvorm van sommige vakken
nnis maakt, maar echt

is het niet. We zit-
uiteindelijk niet meer

de humaniora, maar aan
unief, en iedereen
t tenslotte voor zich-
f uitmaken of hij iets
t of niet."
bisser opperde dat er
hem nog weinig nut

kan vasthangen, omdat

u
men al vrij goed van men-
sen en toestanden op de
hoogte is, maar onderken-
de wel (een zekere) rele-
vantie voor niet -bissers.
Tussen beide uitersten
schipperden een drietal
mensen. Een student: "de
waarde van het resultaat
hangtvoor een goed deel
af van de geleverde in-
spanning, hoeveel men ge-
blokt heeft. Het hangt
ook af van de studiemetho-
de, die kan men nu evalu-
eren." Heel lakoniek merk-
te iemand op: "Goed is'
goed, en slecht is slecht ..."
(het ging over de uitslag
nvdr)

eindexamens
We vroegen ook of men nu
dacht hiermee iets te we-
ten te kunnen komen over
het eindeksamen. Sommigen
verwerpen die gedachte
helemaal. Iemand uit so-
ciale wetenschappen: "Er
is een mondeling en een
schriftelijk eksamen. Hee
mondeling wordt door een
monitor afgenomen, dus
daar weet je niet veel
mee, en het schriftelijk
zal ook wel niet veel
voorstellen." Een vrij
groot aantal eerste kan-
ners meent dat men toch
iets meer kan te weten
komen. Toch zijn er twij-
fels: iemand had gehoord
van ouderejaars dat het
proefeksamen niet altijd
de harde realiteit vftn
het eindeksamen weerspie-
gelt. Er was een duide-
lijke concensus dat uit
de resultaten zekere be-
sluiten kunnen getrokken
worden omtrent studieme-
thode. Een eerstekanner
betwijfelde of het wel ge-
makkelijkzou zijn om zo-
ver in het jaar nog van
methode te veranderen.

examenkoorts

Die grijpt in alle geval
niet erg om zich heen.
Men laat wel eens vallen
dat er wat teveel geza-
nikt wordt over de stof,
maar daar houdt het dan
ook bij op. Algemeen
voorziet men dat de stres
erger zal zijn op het ein-

ervan •
de van het jaar; iemand
kon zich levendig verbeel-
den dat je in eksamentijd
"in alles onzeker en on-
standvastig wordt"."Maar"
zo zei een ander"een gun-
stig gevolg van partieels
is nu precies een grotere
zekerheid op het einde
,van het jaar". Zo zie je
maar weer ..•

vrijstellingen

Er wordt door de fakultei-
ten geen verantwoording
afgelegd (waarom er nu
wel of niet vrijstellin-
gen. te bekomen zijn) aan
eerste kanners. De inner-
lijke tegenstrijdigheid
in het eksamenreglement
komt onder studenten niet
ter sprake ...
meningen:
Meestal vinden eerstekan-
ners het wel spijtig als
er geenyrijstellingen
aan de proefeksamens ver-
bonden zijn, omdat men
die stof nu toch eenmaal
geblokt heeft. Men denkt
vooral aan de enorme mas-
sa kursussen op het ein-
de, niet onterecht wel~
licht. Toch hebben onze
geinterviewden wel oog
voor het feit dat op die
manier alles vrijblijven-
der is: "je hebt niets te
verliezen" ,"je kan je
prestaties zuiver beoorde-
len" .
Als er wel vrijstellingen
te behalen zijn, wordt
dat goed onthaald, wweral
met de gedachte in het
achterhoofd dat dit de
eindrace kan verlichten.
Maar de gelukkigen (?)
vinden alweer meestal dat
het niet echt hoeft. Ie-
mand merkte op dat het je
motivatie'wel sterk ten
goede komt.

Waar abraham
de mosterd
haa I t
Het was wat moeilijk om
hier een juist beeld van
te krijgen. Op het eerste
zicht is dit een vrij rom-
melige aangelegenheid. In
veel gevallen knapt de
jaarverantwoordelijke het
aankondigingsklusje op.
Maar van de valven valt
ook wel iets te leren ...
En ook proffen en monito-
ren doen hun duit in het
zakje. Het lijlt er een
beetje op alsof ieder ge-
woon het kanaal vernoemde
dat hem geinformeerd had,
en over de andere kanalen
heenstapte. Hoe het ook
zij, officieuze bericht-
geving wordt al lang op
voorhand verstrekt door
ouderejaars, bissers enz.
Zij schijnen het belang-
rijkste info-medium te
zijn (als we afgaan op de
kommentaren schijnt men
hier ook meer vertrouwen
in te hebben dan in prof-
fen). De officiêle bekend-
making gebeurt een paar
weken voor de proefeksa-
mens. Er wordt hoe dan
ook door de fakulteit
steeds duidelijk meege-
deeld dat met de proefek-
samens op het einde geen
rekening wordt gehouden.
Die bewering wordt echter
hier en daar (de mondelin-
ge overlevering) met een
zekere scepsis ontvangen.

klaarstomen

Slechts enkele monitora-
ten organiseren herha-
lingszittingen, maar nie-
mand schijnt daar zwaar
aan te tillen, men ziet
dit meer als een extra
zitting dan als een speci-
-ieke voorbereiding. Uit
wat enkelen zeiden menen
we te mogen begrijpen dat
in sociale wetenschappen
en landbOuw helemaal
niets uitzonderlijks ge-
beurt. Twee, mensen uit
psychologische en pedago-
gische wetenschappen merk-
ten daarenboven nogal
schamper op dat je uitein-
delijk op jezelf bent aan-
gewezen. Daar staat tegen-
over dat uit dezelfde fa-
kulteit iemand vond dat
proffen en monitoren he~
toch niet slecht doen. ~r'
is een' nabespreking voor-
zien in alle fakulteiten.
Een pluimpje voor twee fa-
kulteiten: Germaans en
klassieke filologie. In
germaanse kan je bij moni-
toren een fiktief voorek-
samen afleggen het ganse
jaar door. Men kan dus
voortdurend zijn kennis
blijven testen. In lassie-
ke filologie worden ge-
sprekken over studiemetho-
de geörganiseerd. Een uit-
schieter aan deze univer-
siteit is toegepaste we-
tenschappen waar beide
initiatieven met veel bri-
brio georganiseerd worden
door het kandidatuurcen-
trum.

k r lnginitiatieven

Dit is, op zijn zachts ge-
zegd, niet veel soeps bij
de ondervraagde kringen.
Ten minste, de mensen
waarmee we spraken waren
er toch niet van op de ho-
hoogte. Germania organi-
seert een voorlichtings-
avond over proefeksar=ns
en in Theologie wordt een
soort monitoraat georgani-
seerd door eerste liccers
Verder doen hier en daar
wat vragenlijsten de ron-
de. En daarmee is de kous
af.

verder studeren
als het slecht
ui tdraait

Het lag niet onmiddelijk
in de bedoeling te vragen
of men verder zou stude-
ren, zelfs bij bar slech-
te uitslagen. Die vraag
komt in de tweede ronde

•••
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nog ut'tvoerig aan bod.
Toch viel de vraag ter-
loops een paar keer. Ie-
mand besloot : "Gelijk
hoe. .. verderdoen !".
Maar iemand anders voel-
de zich niet zo zeker ...
Afwachten dus •..

handen
uit de mouwen

EnRéle indrukken die we
aan onze interviews en
bedenkingen overhielden.
~f moet dringend een '
juiste interpretatie van
het eksamenreglement en
een precieze omschrijving
van deze partieels komen,
mèt meer garanties voor
een zo representatief mo-
gelijke sessie.
Ook de hervormingen in
filosofie verdienen onder
de loep te worden genomen,
omdat zij juist de par-
~ieels in hun eigenlijke
hoedanigheid van proefek-
samens herstelden.
Het belangrijkste leek
ons echter wel dat de
studenten -zoals uit de
interviews bleek- zelf
gebrekkig of niet op de
hoogte gebracht worden
van een aantal essentiële
zaken. Wie kiest voor hen
uit welke vakken ze moe-
ten blokken? Waarom komt
er geen verantwoording
voor deze keuze? Waar
blijft de verantwoording
voor het al dan niet toe-
kennen van vrijstellin-
gen? Wat zijn hun rech-
~en?

Nog veel werk aan de win-
kel rond de proefeksa-
mens ...

een stevig bedankje
voor al wie ons te
woord stond.andere
bronnen: eksamenre-
glement KUL en Wij-
zer, blad van NFK
van 4 februari 180

ja~ sempels,pieter
tljonck,relinde
baeten

7
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AKADEMISCHE RAAD

KUL ~BEGROTING 1981 : STUDEN-
TEN SUBSIDIEREN FAKULTEITEN
Maandag 19 januari jl : vierde vergadering van de Akademische Raad van
dit jaar. De studentenvertegenwoordiging heeft zich stevig moeten ver-
zetten tegen de verdere afbraak van de demokratisering van het univer-
sitair onderwijs. Zoals blijkt uit de begroting van 1981 van de K.U.L.
worden 62 miljoen van de inschrijvingsgelden aangewend om de dagelijk-
se werking van de fakulteiten te financieren. Een verslag:

Zoals de trouwe lezer
van Veto nog weet van de
reeks over het geld van
de KUL, geeft d~ staat op
basis van de studenten-
aantallen jaarlijks aan
de unief een staatstoelage.
Voor 1981 zal deze om en
bij de 4,1 miljard be- '
dragen. De financierings-
wet van 1971 voorziet
deze toelagen voor drie
posten :
1) lonen en kosten van
het Academisch en Weten-
schappelijk Personeel
(AWF)
2) lonen en kosten van
het Administratief en
Technisch Personeel (ATP)
3)werking : de gewone
onkosten van onderwijs,
onderzoek, beheer en
administratie van de
unief.
De toelagen voor deze
drie posten komen niet

overeen met de werkelij~e
uitgaven die in deze drie
posten moeten gebeuren.
Zo is de toelage voor AWF
groter dan de uitgaven :
er is in 1981 voor AWF
een overschot van 414 mil-
joen op een toelage van 2
miljard 567 miljoen. Voor
ATP is er een tekort van
469 miljoen op een toe-
lage van 728 miljoen. Nu
voorziet de wet dat een
tekort op een post kan
aangevuld worden met een
overschot op een andere
post. Nu is het teveel
op AWF niet voldoende op
het tekort op ATP op te
vullen. Daarom snoept men
55 miljoen van de werking
af. Daardoor ontstaat er
in de post werking een
tekort. Om dit gedeel-
telijk op te vullen
neemt men een gedeelte
van de gekumuleerde over-
schotten van AWF : 30
miljoen. Totaal ~erdeelt
men dan 776 miljoen wer-
kingsgelden over de fakul-
teiten van Leuven en
Kortrijk, de algemene
diensten van'Leuven en
Kortrijk en de reserves
en provisies. De fakul-
teiten krijgen - en we
beperken ons ,tot Leuven -
in 1981 243 miljoen voor
de gewone onkosten van
onderwijs, onderzoek en
beheer. Dit is 35 miljoen
minder dan 1980 ! Deze 35
miljoen wordt in 1981 ge-
stoken in de financiering
van de recurrente werkings-
middelen van het onder-
zoeksfonds van de KUL.
Nu is men er bij de op-
stelling van de'begroting
vanuit gegaan dat de wer-
kingskredieten van de fa-
kulteiten, vergeleken met
vorig jaar met 10% moeten
stijgen. Vorig jaar was
er tegenover 1979 geen
verhoging. Gezien de ge-

stegen kosten en de toe-
nemende noden van de fa-
kulteiten is dit een nor-
male reflex. Men heef~
deze verhoging als volgt
gedaan : door het konink-
l'ijkbeáluit van 31 au-
gustus 1978 beschikt de
unief over 50% van de
inschrijvingsgelden om
deze te besteden aan
didaktische doeleinden.

(leraaropleiding, recy-
clage, vernieuwing
didaktische uitrusting ..)
Om te beginnen neemt de
unief 35 miljoen van deze
inschrijvingsgelden om
het gat op te vullen dat
ontstaan is door 35 mil-
joen staats toelagen in
het Onderzoeksfonds te
steken. Dan hebben de
fakulteiten terug 2~8
miljoen, evenveel als
vorig jaar. Dan neemt
men nog eens 28 miljoen
van de inschrijvings-
gelden om de gestelde
10%'verhoging van de wer-
kingskredieten te ver-
zekeren. Dit alles
wil zeggen dat de fa~
kulteiten in Leuven
306 miljoen werkings-
krediet krijgen, en
hiervan zijn er 243
miljoen 'staatstoelagen
en 6,3miljoen inschrij-
vingsgelden.

Op de AR hebben de stu-
dentenverte~enwoordigers,
volgens het besluit van
de Algemene Vergadering
van Kringraad-ASR, tegen
deze gang van zaken ge-
protesteerd. Doordat de
staat d.m.v. de finan-
oieringswet van 1971 geen
voldoende geld geeft aan
de KUL om zijn personeels-
kosten en werking te be-
talen o"tstaat er een
tekort, dat door over-

,drachten van de ene post

naar de andere tereoht
komt in de werking van de
fakulteiten. Een tekort
dat door de sneller dan
de toelagen stijgende
onkosten groter dreigt te
worden. Door nu de in-
sohrijvingsgelden aan te
wenden om een tekort op
te vullen, sohept men
een preoedent, dat op
een regelmatig maneuver
kan uitdraaien. Telkens
het tekort groter wordt,
moeten er meer insohrij-
vingsgelden aangewend
worden ! Men begrijpt
dat dit op middellange
termijn l~idt tot de ver-
hoging van de insohrij-
vingsgelden, omdat de
huidige 10000 niet meer
voldoende zal zijn om
het gat te vullen.
Nu is dit laatste ten
zeerste af te keuren.
Zelfs het aanwenden van
de insohrijvingsgelden
en nog sterker insohrij-
vingsgelden tout oourt,
zijn een vorm van zelf-
betalend onderwijs. Het
gaat niet op dat,de 'ge-
nieter van het onderwijs,
hetgeen in feite een kol-
lektieve voorsiening,is
en door de overheid dient
gefinanoierd te worden,
self sijn onderwijs be-
taalt. Met deae begro-
ting van 1981 wordt dui-
delijk aangetoond dat
de student voor een ge-
deelte sijn eigen onder-
wijs zal betalen : een
ezplioiet aantoonbare
afbraak van de demokra-
tisering van het onder-
wijs.
In een van de volgende
edities van Veto besteden
we ruimer aandaoht aan
di t voot'vat ,

UNIEF: NIET VOOR
STUDENTEN
Ku+tuurraad organiseert
de sessies van zijn be-
wegingswerkgroepen in een
tweetal universitaire
zaaltjes in de Vlamingen-
straat naast de Sedes.
Hiervoor betaalt zij een
huur, die relatief hoog
is, maar zij stelt zich
tevreden met deze zaal-
tjes omdat er geen an-
dere ter 'beschikking
bleek te ~ijn. Nu blijkt
er geen WC te zijn, of
beter nog : er is er wel
één, maar deze is niet
toegankelijk. Via ver-
schillende instanties
heeft Kultuurraad ge-
tracht de sleutel te
verkrijgen die toegang
zou verlenen tot de WC.
Men kan zich overigens
goed inbeelden dat men
tijdens een sessie van
drie uur wel eens naar
de WC moet gaan. De
deelnemers zouden naar
de Sedes kunnen gaan,
ware het,niet dat ze
hiervoor ,over straat moe-
ten lopen en zich hier-
voor dienen om te kleden
(van danskleding - short
of maillot -
naar gewone kleding en
omgekeerd) en daarvoor
een stuk van de sessie
moeten missen en de
andere deelnemers in
hun koncentratie moeten
storen. Daarbij komt nog
dat de isolatie tussen
de zaaltjes slecht is,
hetgeen dus storend is
als de werkgroepen mu-
ziek gebruiken. Een
menselijke oplossing zou
hiervoor zijn dat de
unief de sleutel tot de
WC's geeft. Daardoor
zouden ook de zaaltjes
beter gelsoleerd kunnen
worden. Maar nee : de

Akademische Overheid
stelde men voor "op
houden" ofwel "iets
plaatsen waarin men
behoefte kan doen", een
potje dus f
Intussen merkte men in de
Technische Diensten en/of
het Planbureau van de
KUL op dat in de Beriot-
straat, tegenover het
park, het Kolenmuseum
leeg en zonder direkte
bestemming staat. Een
mogelijkheid dus om enke-
le zaaltjes hiervan te
verhuren aan Kultuurraad
om hun bewegingssessies
in betere omstandigheden
te laten doorgaan. Op
het Bureau Akademische
Raad (BAR) stuitte dit
voorstel op verze't van
de Algemeen Beheerder,
G De Clercq. Omdat de
studentenve~tegenwoor-
digers inzage hebben in
de voorstellen en be-
slissingen van het BAR,

te
te
zijn

vroege~ deze hierover meer
uitleg op AR.
Hierop antwoordde de Aka-
demische overheid bij
monde van de Algemeen
Beheerder, dat het niet

twee voorstellen : een
voorstel van Vice-Rector
Servotte en een voorstel
vsn de studenten zoals
goedgekeurd door de
Algemene Vergadering' van
Kringraad '- ASR. Servotte
stelde dat hij alle be~rip
kon opbrengen voor de
overweging dat mensen in
hun ijver om een cursus
te schrijven, moeten ge-

stimuleerd worden. Om
misbruiken tegen te gaan
zou hij de maximum marge
voor auteursrechten be-
palen op 10%. Het stu-
dentenvoorstel ging ervan
uit dat het schrijven van
een cursus inherent is
aan de leeropdracht van
een prof en dat er geen
argument is een winstmar-
ge van de prof op de ver-
koop van zijn cursus goed
te praten. De leeropdracht
geeft O.i. een voldoende
(maandelijkse) stimulans
om een cursus of syllabus
op te stellen. Het zo laag
mogelijk houden van de
verkoopprijs van een cur-
sus door een goedkoop
drukprocédé te gebruiken,
door geen overbodige wit-
te plaatsen op een blad
te laten en door de
auteursrechten voor de
proffen af te schaffen,
is een element naar zo
goedkoop mogelijk onder-
wijs.
De AR besloot, gezien de
machtsverhouding - 4 stu-
denten tegenover 16 prof-
fen - toch voorkeur te
geven aan het voorstel
van Servotte. De proffen
mogen dus op de verkoop
van hun hun cursussen
een winstmarge ten bedra-
ge van maximaal 10% heb-
ben.

PERSMEDEDELING
Op de Academische Raad van 19 januari jl.
namen de studentenvertegenwo~rdigers ken-
nis van het ontwerp gewone begroting 1981
van de Katholieke Universiteit Leuven.
Voor de eerste keer worden inschrijvings-
'gelden van de studenten gebruikt om de
recurrente werking van universiteit te
financieren. Naar aanleiding hiervan wenst
de Algemene Studentenraad van Leuven haar
standpunt hierover bekend te maken.

De werkingstoelagen van de staat aan de
KUL - iets meer dan vier miljard in 1981 -
zijn niet voldoende om de gewone onkosten
van personeel en werking te dragen. Door
verschuivingen in de begroting situeert
het tekort zich in de post werkingskredie-
ten van de Fakulteiten, die gebruikt worden
om de dagelijkse kosten van onderwijs,
onderzoek en administratie te financieren.
Om het tekort ten bedrage van 62 miljoen
op te vullen, gebruikt men inschrijvings-
gelden van de studenten.

Indien de stijging van de ,staatstoelagen
het ritme van de stijgende kosten niet
volgt, zal het te~ort op de begroting
groter worden en zal men meer inschrij-
vingsgelden aanwenden om dit op te vullen.
Dit leidt op termijn' tot een verhoging
van de inschrijvingsgelden wanneer het
huidige bedrag - 10 000 fr voor een
niet-beursstudent - niet meer toereikend
zal zijn.

De Algemene Studentenraad van Leuven
protesteert tegen deze gang van zaken.
In de begroting van de KUL wordt aange-
toond dat de studenten tot op zekere
hoogte hun eigen onderwijs financieren.
Onderwijs is een kollektieve voorziening
en dient niet door de gebruiker maar
wel door de overheid gefinancieerd te
worden. Hetgeen in 1981 aan de KUL gebeurt
is een explic~et aantoonbare afbraak van
de democratisering van het universitair
onderwijs.

opgaat dat de unief zijn
loka_en ter beschikking
stelt aan de studenten
voor hun geestelijke en
lichamelijke ontspanning.
Einde diskussie !

Als de unief zijn lokalen
niet ter besohikking stelt
voor studenten - die er
dan nog voor betalen -,
voor wie zijn die lokalen
dan wel ! Als.de unief
weigert een lokaal' te
ve~huren aan de studenten
opdat zij daar vaardighe-
den zouden aanleren waar-
voor er in de ge!nstitu-
tionaliseerde opleiding
en vorming geen plaats
is, dan stellen wij ons
de vraag of de unief
het reoht van de student
op deze aanvullende vor-
ming wel erkent.
En gezien dit voorval,
zijn daar nu zeer sterke
twijfels over. Merk tot
slot nog op dat de V.U.
Brussel zijn lokalen, en
twee personeelsleden
gratis ter besohikking
stelt aan de studenten
als deze kulturele
aktiviteiten organiseren.
Waarom doet de KUL dit
niet ?

KURSUSPRIJZEN
Naar aanleiding van de
klacht i.v.m. de grote
winst van prof Verstrae-
1en, zoals u gelezen heeft
in vorige edities, heeft
de AR besloten richtlij-
nen vast te leggen i.v.m.
maximum auteursrechten
voor proffen op hun
cursussen. 0p,tafel lagen
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-------------------------------- Camillo T- Psycholog:
Camillo T- Eoos 2
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Klio 11 - Germ. : 2 - 0
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5 - 0 FF
0-4
o - 5
o - 5
o - 5 FF
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- Pedagog.
- Pedagog.
- Pedagog.
- Pedagog.

,uitgest.

o - 5 FF

zie ook op p.ll

universiteit. Dit betekent
dat vragen in verband met
onderwijs, in de algemene
en facultaire beleidsorga-
nen voortdurend aan de or-
de zullen en moeten zijn.
Dit is volstrekt normaal.
Het onderwijs, denk ik,
heeft de tendens, meer dan
onderzoek, om aan onze uni-
versiteiten verwaarloosd
te worden. Dat is een
beetje ingebouwd in de ei-
gen natuur van de twee
aktiviteiten. Onderzoeks-
aktiviteiten kan men gemak-
kelijker kwantificeren.
Men ziet publicaties, men
ziet~onderzoeksresul-
tätën. Onderwijsresultaten
zijn veel moeilijker te
evalueren en te kwantifi-
ceren. Lev~en wij nu be-
tere studenten af dan
tien jaar geleden ?
Begin dat maar te meten.
Ook bij benoemingen speelt
dat een rol. Als een AP-
lid benoemd moet worden
is zijn dossier al gestof-
feerd met gegevens over
zijn onderzoek. Over zijn
onderwijs veel minder.
Het is moeilijk meetbaar
of iemand goed les geeft,
en als men waarderingen
hoort van iemand anders,
dan moet men de persoon
die de waardering uit-
spreekt a.h.w. mee gaan
waarderen. Dat maakt de
zaken nog moeilijker. De
permanente onderwijscom-
missie heeft op dat stUk
mogelijkheden. Het AP
wordt meestal toch aan-
geworven uit het vast WP.
Leden van de Poe zouden
dus regelmatig eens een
college kunnen en moeten
gaan bijwonen, een prak-
tische oefening e.d. die
door een assistent, bij
de studenten gegeven
wordt. Die mensen zijn
meestal toch ingeschakeld
in het onderwijs. Op die
manier zou mep in het
dossier~gegeven8 hebben
over de pedagogische be-
kwaamheid. Ik gelOOf op
dat stuk in een perma-
nente beoordeling, perma-
nenter dan nu de beooLde-
lingscommissies doen.

(nvdr. Bij de 'herlezing'stel-
de Prof. Van Gerven eerder
voor de evaluatie van de do-
ceerbekwaamheid te laten ge-
beuren op basis van "gastcol-
leges".)

HET VAN GERVEN INTERVIEW
Vervolg van p.S

C over het algemeen
aandachtiger luistert
naar een student dan
naar een AP-of een WP-lid.
Dat h~udt waarschijnlijk
verband met het feit dat
niemand de indruk wil ge-
ven niet "naar de jeugd"
te luisteren. Het impakt
van wat iemand zegt die
jong is, is om die reden
vaak groter dan het im-
pakt van een AP- or WP-
lid. Macht is dus een
zeer relatief begrip,
valt zeker niet samen
met stemrecht.

eigen werksituatie
VETO: Wat denkt u van het

principe dat er
meer inspraak moet zijn
op de gebieden waar men,
rechtstreeks bij betrok-
ken is. Mo~ten de studen-
ten niet minsteRs pari-
tair vertegenwoordigd zijn
in de onderwijskommissies?
Moet de Poe niet méér dan
adviserend zijn?

VAN GERVEN: Met het prin-
cipe ben ik

het eens: er zijn overi-
gens meer studenten in de
onderwijskommissie dan in
de FR. Natuurlijk, het
blijft een adviserende in-
spraak. E~ worden geen be-
slissingen genomen. (Dat
gebeurt op de FR, nvdr).
Er wordt gestemd, maar in-
formeel om te weten wie
wat denkt. Ik vind dat
goed omdat, door de Poe
aelvi:sereft--
zuiver adviserend te laten
optreden, men een veel o-
pener diskussi~ kan tot
stand brengen, waar men
vrijer kan spreken van
mens tot mens. Als je van-
uit het AP iedere keer met
de mogelijke uitoefening
van dat stemrecht als een
zwaard van Damocles wordt
gekonfronteerd -vooral
als je weet dat de studen-
ten daar als één blok zit-
ten, vaak (op het einde
van de vergadering) in de
meerderheid zijn- kan dit
de openheid van,het"ge-
sprek in gedra.rwL>l-brengen.,

Opnieuw, men mag de sta-
tutaire of juridische in-
spraak en vertegenwoordi-
ging niet verwarren met
een effektieve, reële in-
spraak in een menselijk
gesprek.

VETO: Intussen is de
struktuur toch zo

dat beslissingen vanuit
de onderwijskommissie
toch altijd naar de FR
worden toegeschoven en
dat we daar altijd in een
minderheid staan. Als er
iets belangrijks op de a-
genda staat, komt het AP
nog wel even stemmen.

VAN GERVEN: Er is inde~-
daat vaak een

overlapping; de diskussie
in de POC wordt vaak in
de FR overgedaan. Soms op
dezelfde manier, soms ook
ëreàeft-fti:e~we--
treden volledig andere
standpunten naar voor. Te-
gen een beslissingbevoegd-
heid van de Poe sta ik
niet onmiddellijk weiger-
achtig. Wel zie ik als
jurist dadelijk allerlei
problemen van bevoegdheids-
aflijning met alle proce-
durale konflikten vandien.
Maar ook dan moet gelden
dat aan een geleding die
zoals de studentendelega-
tie voorbijgaat m ••. geen
doorslaggevende stem mag
worden gegeven. Ik meen
evenwel dat de oplossing
van de onderwijsproblema-
tiek niet ligt in offici-
ele organen zoals FR of
POC maar wel in onderwijs-
kernen of werkgroepen van
didaktisch gemotiveerde
personen, ongeacht de ge-
leding waartoe zij beho-
ren.

verwaarloosd
VETO :"Naast het beheer,

het onderwijs.
Hoe staat u tegenover het
universitaire onderwijs
in het algemeen, het uni-
versitaire onderwijs in
Leuven in het bijzonder ?

VAN GERVEN : Het is een
open deur induwen

als ik zeg dat onderwijs,
naast onderzoek, de ,essen-

r tiiHe opdracht is van de

DUO-enquête
VETO : Wat denkt u over

de DUO-enkeite m.
b.t. het doceergedrag van'
de professoren ?

VAN GERVEN : Ik geloof
daar volledig in

op voorwaarde dat dit ge-
zien wordt als informatie
voor de docent zelf, niet
als controlesysteem voor
de overheid. Ik geloof
daar in de goede wil van
de docenten, dat zij, als
de resultaten aan henzelf
worden meegedeeld, daar-
aan alle belang zullen
hechten.
De DUO-enkeite is dus
zeer positief. Er zijn de
laatste tien-vijftien
jaren nog vele andere
positieve initiatieven ge-
noemn. Het ombudsmanschap
bv. en natuurlijk het mo-
nitoraat. In dat verband
geloof ik er nogal in dat
de monitor zich zou laten
bijstaan door studenten
van het laatste jaar d'ie
daarvoor tijd en zin heb-
ben. Zij kennen dikwijls '
best de moeilijkheden van
een bepaald kollege,
ze staan nog dichter bij
de eerstejaarsstudent en
ze kennen ook de psycholo-
gie van de prof veel beter.
Een eksamen afleggen is
toch voor een groot stuk
de psychologie van de prof
doorhebben, weten wat en
hoe nij het graag hoort
op een eksamen.

Hij vond het onderwijs-
systeem hier uitermate
repressief. In de lessen
worden uw vragen persoon-
lijk opgenomen, alsof het
een persoonlijke aanval
was en niet een poging om
iets te verhelderen.
Ge wordt hier als een kind
behandeld, vond hij.

VAN GERVEN : Met vergelij-
kingen moet u na-

tuurlijk oppassen. Maar,
inderdaad, wij worden, wij
allemaal nog, teveel als
kind behandeld. Nu, ik ge-
loof dat de grote hervor-
ming op dat punt in de fa-
milie ligt. Als ge de Ame-
rikaanse toestanden kent,
dan weet ge dat de kinde-
ren daar t.a.v. de ouders
veel meer op een voet van
gelijkheid staan : een
associatieverhouding veel
meer dan de patriarchale
~ouder-kind verhouding van
bij ons. Het is hier nu
minder erg dan twintig
jaar geleden, maar het
sleept nog aan. Zoiets
sleurt ge mee als kind,
als student, zelfs als
prof. Het komt erop aan
dat de prof de student ~ls
mens behandelt. Maar ook
omgekeerd. Ook als prof
ervaar je dikwijls dat de
student je niet als mens
wil of kan behandelen om-
dat hi~ je als de 'tegen-
partij wenst te zien en
niet als de andere partner
in het doorgeven en,ver-
werven van kennis. Als
prof voelt men te weinig
kontakt met de studenten.
D'er zijn weinig studen-
ten die u durven aanspre-
ken als mens, die zeggen,
'hebt g'al geten ?
Maar natuurlijk, het
speelt veel meer ten na-
dele van de student, die
jonger is, die zich in
een afhankelijkheidsposi-
tie weet tegenover de
prof bij wie hij uitein-
delijk examen z~l moeten
afleggen. Maar ik herhaal
het is een algemeen cul-
tuurpatroon dat veel vroe-
ger dan op de universi-
teit moet aangepakt wor-
den.

experiment
VETO : Als rektor hebt ge

ergens de mogelijk-
heid om, laten we zeggen,
ruimte te scheppen - ei-
landen - waarbinnen ge
kunt experimenteren en
aan onderwijsvernieuwing
J0en. Ik wil Limburg niet
als voorbeeld stellen,
maar daar wordt in elk ge-
val geëxperimenteerd.

VAN GERVEN : Experimente-
ren is nodig.

Liefst eerst op kleinere
schaal zoals in Limburg
cf Kortrijk ....

VETO : Maar in het begin
van het interview

hebt u het massa-onder-
W1JS als één van de be-
langrijkste onderwijspro-
blemen aangegeven. Expe-
rimenten in Kortrijk kun-
nen ons daar niet veel o-
ver leren, dat moet aan
de massa-universiteit
zelf gebeuren.

VAN GERVEN : Dat is hier
toch ook gebeurd.

Monitoraat en ombudsman-
schap, DUO-enkeite zijn
er voorbeelden van die
al ter sprake kwamen. In
het algemeen kan ik al-
leen zeggen dat ik ~ls
persoon steeds open sta
voor vernieuwingen en be-
reid ben er zelf aan mee
te doen.

despecialiseren
VETO : U heeft vroeger

nog meegewerkt
aan de pogingen om een
gedespecialiseerde kandi-
datuur in te voeren ••.

VAN GERVEN : Ja, ge spe-

k· d h . cialiseerd kandi-In erac tig datuuronderwijs met 2 of
3 types : humane, exacte,

VETO: Laatst sprak ik met _,geneeskunde? Nu zie ik
. een ,Canadees die .J _ •. .het, ietwat in,'~~,n._.ander
hier zijn~licenti!:s doet. 'r' ,edaglicht. Gedespeciali-
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Getuigenis:
Fascisme
in Turkije
Op 12 september 1980 werd op
de radio &emeld dat in Tur-
kije het leger aan de macht
kwam. Die staatsgreep vond
plaats in het kader van de
plannen van de NAVO. Alvo-
rens het nieuws van de
staatsgreep bekend werd,
hoorden we van Washington
het nieuws dat in Turkije
een staatsgreep van de
generaals plaatsvond. Een
dag daarna meldden de
generaals het nieuws,
sloten ze het parlement
en werd de regering aan
de dijk gezet.

Is die staatsgreep
nodig om de

zieke demokratie

te herbouwen ?
Met een paar vóorbeelden kun-
nen we zien of deze staats-
greep de redder van de Demo-
cratie is, of dit een top-
punt van fascistische esca-
latie in Turkije is, tegen de
Antiimperialistische strijd
van Turkse arbeidersbeweging
en tegen anti-kolonialistische
strijp van de Koerdische \
progressieve krachten.
Het parlement bestaat niet
meer. Progressieve arbeiders,
jeugd en vrouwenorganisaties
zijn verboden. Geen enkele
politieke partij of vakbond
in Turkije, uitzonderlijk in
Koerdistan, is open.
De massale arrestaties ge-
beuren elke minuut. Arbeiders-
stakingen, studentenmanifes-
taties zijn verboden. De pers
staat onder censuur. Alle com-
municaties met de buitenwereld
zijn verbroken. Dat is nog al-
tijd geldig. Een voorbeeld:
vorige week be~de ik met ie-
mand over mijn gevangen broer.
Ik sprak Koerdisch, wat niet
mag, maar de persoon waarmee
ik praatte kende geen Turks.
Na een minuut werd de lijn
afgesneden. Het enige wat ik
heb opgevangen was : "Hij
leeft. Zijn vrouw, zijn doch-
tertjes en een pas 10 dagen
geboren zoon zijn ..." De
telefoonlijn werd verbroken.
Als U nog wilt weten; in het
huidige Turkije en Koerdistan
zijn er meer dan 200 000
politieke gevangenen. Het
Koerdische volk wordt uitzon-
derlijk onderdrukt. De Koer-
den moeten verhuizen naar
het westen van Turkije. De
bedoeling is assimilatie van
dit volk. Soldaten en politie-
mannen mogen schieten wanneer
ze dat willen. Politieke ge-
vangenen worden maandenlang
gefolterd en onderdrukt tot
dat ze voor de rechtbank
verschijnen.
De modernste martelingsmateri-
alen worden in gevangenissen,
politiebureau's en kazernes
gebruikt. Deze week is een
17-jarige jongen terechtge-
steld. Die jongen was de 7de
persoon die ter dood werd
veroordeeld sinds 3 maanden
fascistisch militair bewind.
Maar er zijn nog meer dan 60
terechtstellingen en honder-
den personen zijn onvindbaar.
Niemand weet iets over die
personen.
We doen een beroep op alle
democratische krachten van de
wereld om solidair te zijn met
de wettige strijd van het
Turkse volk, Koerdische volk
en andere volksgroepen zoals
Armeniërs en Assyriërs tegen
het fascistisch regime in
Turkije.

Derwês FERHO .:'lh ••
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. MEDICA

ALARM
Enkele maanden geleden
verscheen Yvo Nuyens' "De
eerste lijn is krom".Hier-
uit bleek dat het systeem
van eerstelijnsgezondheids
zorg in Belgiê verre van
perfect is. "De eerste lijn
lijkt soms meer een stip-
pellijn" schrijft Nuyens.
Volgens dit onderzoeksrap-
port bleek ook dat in deze
eerstelijnsgezondheidszorg
de huisarts als spilfiguur
fungeert.
Nu is die zelfde huisarts,
met dQ regelmaat van een
klok,object van touwtrek-
king van allerlei belan-
gengroepen in het medisch
bedrijf.Het voorstel tot
invoering van Numerus
Clausus (zie Veto 07/04)
was hiervan een mooie il-
lustratie.Deze week be-
reikte een zo mogelijk
nog alarmerender bericht
onze redactie. Via Medica

bereikte ons het bericht
dat er plannen zijn om de
geneeskundestudies met
twee jaar te verlengen
(van 7 naar 9 jaar) .De Ho-
ge Raad van specialisten
zou hierover op 21 januari
een beslissing nemen. Deze
raad fungeert als erken-
ningskommissie:zij bepaalt
welke dokters er onder het
terugbetalingstarief val-
len,d.w.z. welke presta-
ties door de mutualiteiten
worden terugbetaald.
In het betrokken voorstel
wordt o.a. voorzien dat je
na 7 jaar nog wel een di~
ploma hebt,maar dat je met
dat diploma slechts zes
weken per jaar mag werken.
Slechts na 9 jaar studie
zou je een volwaardig di~
ploma krijgen.
Iedereen paraat,desnoods
op straat!

Vervolg van p.'3

Je karretje piept tot het gestolen wordt
VETO: Wie zijn de fietsendie-

ven of zoals men het
bij onze noorderburen

zegt: "de zwijntjesjagers"

LV: Meestal ga-t het om ge-
wone gebruiksdiefstallen.
Men vertikt het te voet

te gaan of men moet dringend
ergens zijn en beschikt niet
over een vervoermiddel. Men
leent dan gewoon een niet al
te slotvaste fiets. In dat
geval bestaat er veel kans
dat Sherlock Bicycle je fiets
opspoort en hem naar het Mekka
der fietsen brengt. de politie-
loods in Heverlee. Vele men-
sen kijken echter niet meer
om en laten daar hun ouwe
trouwe karretje rustig roes-
ten. De politi e moet dan cp
-geregelde tijdstippen een
verkoop organizeren om een
beetje ruimte te krijgen voor
de vers gegapte fietsen en
brommers.
Erger is het gesteld als men
het slachtoffer werd van een
internationale fietsengang.
Deze opereren in bestelwagens
en pikken de nieuwste en best
verzorgde exemplaren uit de
stalling. Ze gooien je fiets
uit elkaar om de stukken te
demonteren en op die wijze een
nieuwe cleane fiets samen te
stellen en te verkopen. Ook
kan het je best overkomen dat
je t.ij aankoop van een ni",,,.,n

ti ets op de stukken van je
qes trlen karretje verder dob-
bert of dat een Nederlander
op j~uw fiets rustig langs de
Ams terdamse grachten peddelt.

VETO: Welke oplossingen sugge-
reren jullie om dat vieze
handeltje eindelijk eens

en vcor altijd op te rollen ???

LV: riermee vraag je ons naar
cns geheim wapen dat .we
r iet graag prijsgeven.

We w' llen het pas gebruiken
wanneer we de vijand in het
vizier hebben om hem dan een
opdoffer in volle borst te
kunnen geven. Toch willen we
je wel verklappen dal het om
een fietsregistratiesysteem
gaat met microfiches. Iedere
fietser krijgt per fiets die
hij bezit een fietspasje en
een registratienummer dat in
zijn fietskader wordt gedrukt
~Dus fietsendieven" zou je
kunnen zeggen, "rol jullie
matten maar." ~ merkt dat de
techniet ook hier niet stil
staat."

VETO: Hebben jullie nooit ge-
dacht aan een witte
fietsenplan voor Leuven

zoals dat destijds in de Gou-
den eeuw van kabouters en pro-
vo's de kop opstak in Amster-
dam, maar door de politie werd
onthoofd rn

LV: We hebben·er inderdaad aan
gedacht. Maar neem nou
dat je ergens zo enkele

witkars zet: wie zal ze onder-
houden? Wie en hoe en voor hoe-
lang mag en kan de lieverds
ontlenen? Je zou alle witte
fietsers een borgsom van 500
frank kunnen vragen maar dan
kopen ze voor dat sommetje
liever zelf een rijdend wrak.
In principe was het eertijds
een geweldig idee, spijtig
is de menselijke geest er nog
niet rijp voor. De vrucht kan
op dat vlak nog niet uit haar
bo1ster.

VETO: Hoe pallen jullie het
onderzoek aan ? Gaan
jullie fietsers met

enquetes te 1ijf of trekken
jullie een flikkenplunje aan
om onopvallende lantaarnpaal
te spe 1en op de hoek van de
straat in de hoop dat er een
gestolen fiets tegen je benen
gep&rkeerd wordt ???

LV: Ook deze dingen kunnen we
niet prijsgeven; wel geven
we toe dat we Gunter-Wal-

raff en Ulrike Meinhoff prak-
tijken bezigen. Verder beschik-
ken we nog over een trits eer-
lijkere praktijken.
Wie met. fietsendiefstallen ge-
confronteerd werd raden we aan
met onze geheime dienst con-
tact op te nemen. Ook kan men
ons een briefje schrijven en
op volgende vragen antwoorden:
--Hoeveel fietsen heb je al
laten pikken/gepikt?
--Ken je sc~andalige toestan-
den op dit gebied die een aan
het 1icht mogen komen ?
--Wat denk je van de service
die de politie levert op dit
vlak?
Bovendien hebben we zeer goede-
contacten met politie en rijks-
wacht. Maar we zijn niet echt
gevaarlijk en strikte geheim-
houding is gewaarborgd ook al
ben Je, de Al Capone van de
fietsengangsters.

Het intervieuw ten einde.
U raadt het I
Mijn fiets werd ges:tolen. I-k
ben dadelijk terug binnen ge-
stapt om bij deze -fietsenhei-
1igen een kaars te branden
voor het spoedig terugvinden
van mijn lieve Harley Trapson.

Is je fiets gestolen,
aarzel dan niet;
neem cOQtact op met.
B.T.K. Leuvên Veilig lIl!

,B.T.K. Leuven Veilig
Diestsestraat 303, .
3000 Leuven
tel: (016) 22 20·14

Ook voor de onderzoeks resul-
taten kan je hier terecht.

Aan het dekor'werd veel zorg besteed. Hierboven de maquette met
links de goddelijke verblijfplaats en rechts de vurige hel. In
het midden een slagveld waarop de mens evolueert. Bovenaan de
pagina één, van -de dui.vel.ealsnog onqemaqui.Tl.eend, in. volle
triomf bij' de val van' de eerste mens. .1_' '". . "j<;"

DE EERSTE
Op woensdag 11, donderdag 12
en vrijdag 13 februari vindt
in de jubileumzaal van de
Hallen de opvoering piaats van
"De eerste bliscap van Maria".
een middeleeuws stuk dat voor
het laatst gespeeld werd in
Nijmegen, zo'n 30 jaar geleden.
Dit stuk is van oorsprong een
mysteriespel dat kaderde in
een cyklus van zeven "bliscappen"
die elk eindigden op een blijde-
gebeurtenis in het leven van
Maria. Zo eindigt de eerst e
bliscap bij de aankondiging
van Kristus' geboorte aan Ma-
ria en eindigt de laatste bIi-
scap met de Hemelvaart van
Maria.
Deze uitgesproken religieuze
stukken werden in de Middel-
eeuwen op het plein voor de
kerk gespeeld. Van de zeven
bliscepen van Maria weet men
dat ze al vanaf 1448 opgevoerd
werden net voor de Brusselse
Zavelkerk en dit aan een tempo
van één bliscap per jaar, zo-
dat men om _de zeven jaàr kon
herbeginnen. - De auteur is
echter altijd onbekend ge-
bleven, al vermoedt men dat
een abt uit Vlierbeek de tekst-
en schreef.
Maar waarom in 1981 nog zo'n
oud mysteriespel opdiepen;
zullen sommigen zich afvragen.
Is dit weer een nieuw voorbeeld
van het ethisch réveil?
Helemaal niet ! Het stuk be-
handelt immers een fundamen-
teel eksistenti~le problema-
tiek, die levendig wordt ge-
maakt door realistische tare-
relen en een plastisch taal-
gebruik. Het is m.i. veel
levendiger en drama t i.scher
dan alles wat een Vondel bij
elkaar heeft geschreven, om-
dat de schrijver zich niet
stoorde aan een klassieke op-
bouw ~ het was hem waarschijn-
lijk niet eens bekend - , maar
een epische vrije ~tructuur
verkoos, die ook nu veel spon-
taner overkomt en ook omdat
de schrijver.volkskritiek op
de klerus en rauw taalgebruik
niet s+huvde ;: In de .visuali>
sering en de regieopvatting
is verder duidelijk gemaakt
dat dit stuk verwant is aan
het post-Freudiaanse gedacht-
engoed, al mag men in de per-
sonages niet de minste vorm
van psychologie zoeken.
De problematiek is immers oer-
mytisch, universeel. De ideeen
van Jung en Freud hebben in
de uitwerking uiteindelijk
hun diensten bewezen: de zon-
deval van de mens, waarmee
het stuk begint, kan men dan
ook zien als het seksueel vol-
wassen worden van DE mens;

MARIA

hierin is ook de tegenstel+
ling tussen goed en kwaad,
man en vrouw, dagelijkse rea-
liteit en mythe, en andere
komplementaire begrippen uit-
gewerkt, al m-et men zeggen
dat de Middeleeuwer deze tegen-
stellingen uitwerkte in ver-
schillende personages, die
soms enkel een abstrakte idee
vertolken (allegorie~H).
Maar de band met de realiteit
is duidelijk, ook en misschien
vooral in de taal, die toen
nog niets had van de preuts-
heid, die we normaal met my-
steriespelen associgren. Ter
wille van het illusie ~chep-
pend en vervreemdend karakter
werd het oorspronkelijke mid-
delnederlands verkozen boven
een beter verstaanbare her-
taling. Dit probleem, voor
zover dit natuurlijk een pro-
bleem is; werd opgevangen
door de uitbeelding, waar de
akteurs de moeilijk verstaan-
bare stukken toch ~un beteken-
is moeten geven via mimiek,
gestiek en beweging. Het
oog begrijpt dan·wat het oor
niet verstaat.
Vermelden we tenslotte nog dat
deze produktie uitgaat van het
departement dramaturgie (W&L).

De regie was in de ervaren
handen van Alfons Goris, direc-
teur van de Studio H. Teirlinck
De muziek werd geschreven door
Wannes van de Velde en uitge-
voerd door het "Capi11a Flamen-
ca", een groep die zich·specia-
liseert in Katalaanse en Middel-
eeuwse volksmuziek. De jubi-
leumzaal vormt hiervoor een
prachtige omkadering. Het de-
kor dat aan weerszijden van
de zaal is'opgesteld werd ont-
worpj!n door de archi·tect-sceno-
graaf Werner de Bondt. En de
akteurs ? Tja, dat zijn 25
studenten van de afdeling
dramaturgie. Zij staan in
voor de vertolking van zo'n
50 rollen gaande van God, de
duivels, de engelen over Adam
en Eva, Joachim en Anna, en-
kele priesters tot de volkse
geburen, die nu nog op iedere
straathoeK staan te roddelen.
Zij hopen dat jullie eens
komen kijken 'op 11, 12 of
13 februari in de jubileum-
zaal (Iste verd.) van de
Hallen, Naamsestraat 22.
Aanvang 'te20 -u,

•
Marl,Verheyen
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OPLOSSINGEN VOOR DE KRISIS
Onder het motto "een oplossing voor de krisis" brachten vier jongeren-
voorzitters (SP, VU, PVV, CVP) een debat dat eerder boeide door zijn
stijl dan door zijn inhoud. Van Rompuy tegen Verhofstadt : "ik heb mis-
schien veel geleerd van Tindemans maar ik imiteer hem nog altijd niet"
(Verhofstadt imiterend met De Clerckiaans armengezwaai). Of Dedeyns
droge antwoord op de opmerking van Van Rompuy dat Martine Deneckere
(die zich liet vervangen) "niet durfde komen discussiëren" : "wij doen
niet aan personalisme, wij zijn een beweging en binnen die beweging is
er een taakverdeling." Of Verhofstadt toen die zijn tussenkomst begon
met "iedereen schijnt hier al te weten wat ik ga zeggen."

KR ISIS
STRUKTUREEL
In het debat bakenden zich
de stellingnamen duidelijk
af. VU-Jo voorzitter Seghers
noemde de krisis het gevolg
van een "overproduktie" waar-
van de oorzaak in de stuktuur
zelf van het kapitalistische
systeem moet worden gezocht.
In 1953 leverde honderd frank
kapitaal nog 17 fr. winst op,
in 19BO is dat nog 7 frank.
Voor zijn investeringen moet
de individuele ondernemer bij-
gevolg uitkijken naar finan-
ciering door anderen. Gevolg
groter kapitaalsverloop, in-
flatie, stijgende kosten. De
schuld ligt niet bij de werk-
nemers - er wordt al 20-30
jaar op de loonkost bespaard -
maar bij de onverantwoorde
investeringen. En de oplos-
sing ligt dan ook niet in een
stijgende produktie maar in
fundamentele strukturele maat-
regelen.

de overheidstussenkomsten in
moeilijke sektoren (5% van
het BNP tegen 2% in Duitsland
en O,S in de V.S.) de staats-
schuld opdrijven en mede de
schaarste op de kapitaalmarkt
veroorzaken.

MATIGING EN
OVERHEID
Een ander en in het debat fel
omstreden aspekt van dezelfde
besparingsproblematiek·was
Van Rompuys stelling dat wij
teveel invoeren (een lopend
tekort van 160 à 200 miljard
op de betalingsbalans) en dat
wij dus tevéél koopkracht heb-
ben. Twee à drie procent in-
leveren zou de balans in even-
wicht brengen.
Niet waar zegt Verhofstadt
(PVV) vanuit de oppositie.
Het zal de koopkracht doen
afnemen en "negatief werken
op de winstvoet van de onder-
nemingen". Bovendien is niet

Juy Verhoj'stiadt:

CVP-JJ voorzitter Van Rompuy
beschreef de kwetsbare posi-
tie van België in de interna-
tionale ekonomie. Volgens OESO-
cijfers zijn we een land met
zeer hoge loonkosten en een
lage rentabiliteit. Kapitaal
in België br~ngt maar 4% per
jaar op, in Duitsland 14%,
in de V.S. 15%. Resultaat, 0%
investe~ingsgeneigdheid.

RENTABILITEIT
De rentabiliteit is een eer-
ste probleem en kan slechts
opgelost worden door het "ter-
rein terug te winnen" dat we
met de loonexplosie in 73-75
"verloren". Tweede probleem,
aldus steeds Van Rompuy, is
de kwaliteit van onze produk-
tie. Het zijn niet direkt de
lage-loonlanden die ons in
moeilijkheden brengen: 70%
van ons verlies in de textiel
komt op rekening van de EEG-
partners. Er moet vernieuwing
komen in het aanbod van pro-
dukten en daarvoor moeten
nieuwe investeringen worden
aangetrokken. De rentabiliteit
moet omhoog en de loonkost
omlaag. Deze rentabiliteits-
verhoging en een sanering van
de overheidsfinanciën, door
besparingen (en dus personeel-
safvloeiing) en door hogere
belastingen voor de hoogste in-
komens, zullen de middelen
leveren voor investeringen.
De sanering van de begroting
zal de overheidsnoden t.a.v.
de kapitaalmarkt beperken
en de rentevoeten laten dalen.
Zo komt er weer geld vrij voor
investeringen, aldus van Rom-
puy. Hij stipte ook aan dat

de burger masr de staat de
belangrijk&te 'overbesteder' •
Een staatssanering, een spec-
taculaire-"ontvetting" à la
PVV zal hier redding brengen.
De overheid schept zelf haar
problemen : door reglemente-
ringen, door een grote con-
sumptie die veel efficiënter
door de burger had kunnen ge-
beuren, en door een voortdu-
rend stijgende (para)fiskale
druk die (relatief) steeds
minder in de staatsruif brengt.
Fundamenteel hier is de insti-
tutionele krisis, aldus Ver-
hofstadt, de politici nemen
onder druk van belangengroe-
pen niet langer de nodige be-
slissingen. Waarop Van Rompuy
opmerkt dat de begroting '81
werd ingediend door de libe-
raal Hatry.

OVERHEID AAN
DE SPITS VAN DE
VERNIEUWING
Dedeyn (SP) stelt de kwali-
teit van onze produktie cen-
traal in de krisisoplossing.
Produkt-diversificatie en het
leveren van afgewerkte i.p.v.
half-afgewerkte produkten los-
sen een krisis op, die de in-
spiratieloosheid van het pa-
tronaat ons op de hals heeft
gestuurd. Als de overheid nu
moet investeren in verliesla-
tende bedrijven is dat omdat
het patronaat telang verzuimd
heeft in vernieuwing te inves-
teren. In plaats van te mati-
gen en de invoer af te remmen
(Van Rompuy) moet men zodanig
produceren dat men op de eigen
markt niet hoeft te blozen.
De overheid moet hier zelf
initiatief nemen i.p.v. ver-
lieslatende bedrijven te sub-
sidiëren. Door aan te sluiten
bij de nieuwste technieken
moeten de materiële mogelijk-
heden worden geschapen voor
een "ekonomie in dienst van
de menslt.

SOCIALE
ZEKERHEID
Voor Dedeyn (SP) kunnen de
middelen daarvoor gevonden
worden in inkomensherverdeling,
fraudebestrijding, besnoeiing
in de militaire uitgaven en
in het stoppen van subsidië-
ring van verlieslatende bedrij-
ven. Aan het basisprincipe
van de sociale zekerheid mag
niet worden geraakt. Iedereen
die om redenen buiten zijn
wil om zonder inkomen valt
moet recht blijven hebben op
een vervangingsinkomen. Is
er een tweede gezinsinkomen,
dan moet je via de fiskaliteit
herverdelen.
Eerder al had Freddy Seghers
(VU) ervoor gepleit.dat de
overheid zich de middelen zou
verschaffen om de kapitaals-
vlucht te verhinderen, die
"de belangen van de bevolking
manifest schaadt". Het aanleg-
gen van een vermogenskadaster
is daarvoor onontbeerlijk.
Wat Van Rompuy deed opmerken
dat de kapitaalsvlucht daar-
door precies neg zou vergroten.

Samengevat : bij het merendeel
van de sprekers scheen de in-
dustriële reconversie centraal
te staan. Dat er ~aarvoor een
sanering van de overheidsfi-

Freddy Seghers

Eric Van Rompuy
nanciën moet komen was al even-
zeer duidelijk. Maar of het
huidige (loon)matigingsbeleid
dé oplossing voor de krisis is
werd felomstreden.
De stijl van het debat was
verkwikkend, maar moderator
Prof. A. Verh~~rstraeten

besloot wellicht niet zonder
ironie met de opm:~~ing dat
"het lang had geduurd en er
dus veel was gezegd". -
Inderdaad vindt men in het
bovenstaande de vertrouwde
standpunten terug.

t r-t--sport~-~po
VOLLEY HEREN EN DAMES

Reeks 1

Apolloon - Bios
Bios - Merkator
V.T.K. I - Merkator
Pedagog. - Apolloon
pedagog. - V.T.K. I

Reeks 2

Pedagog. - Klio 1
Pedagog. - Historia
Pedagog. - Medica
Klio 1 - Medica
Klio 1 - Historia
Historia - Psych.II
Psych.II - Medica

3 - 0
uitgesteld
uitgesteld
uitgesteld
0-2

TAFELTENNIS
===========

Reeks 1---
Wina - Theolog. : 0 - 5
Wina - Ekonom.I : 1 - 5
Wina - C.Torres : 4 - 0
Theolog. - Ekonom; I : 2 - 3
E"O.,CoIl.I - C.Torres : 5 - 0 FF
1"heolog.- C.Torres : 5 - 0 FF
-

Reeks 2

Politika - Germ.II : 0 - 5
rolitika - Paulusc. : 0 - 5 FF
!'olitika- Ekono.II : 0 - 5 FF
G"rm. II - Paulusc. : 5 - 0 FF •
Genn.II - Ekono.II : 0 - 5 FF
Paulusc. - Ekono.II : 3 - 2

3 - 0
0-3
Forfait
2 - 0
uitgeste~d
0-3

Reeks 3----

1

Landb. I - Klio 11
Landb. I - Germ. I
Klio II - EOOS
Germ. - EOOS

Reeks 3---
uitgesteld VIK - Medica : ?
2 - 0 VTK - Lerkev.I : 4 - 1
2 - 0 VTK - Landbouw : 7 - 3
Forfait Medica - Lerkev.I : 3 - 0

Medica - Landbouw : 0 - 5 FF
Lerkev.1 - Landbouw: 5 - 0 FF

6/1/81 ---
20/l/Bl Reeks 4
6/1/81 Germ. I - Klio : 1 - 3

Cerm. I - Lerke.II : 3 - 1
Germ. I - Bios : 3 - 2

3 - 1 Klio I - Lerke.II : 4 - 1
uitgesteld Klio I - Bios : 7 - 5
0-3 Lerke. II - Bios : 4 - 7
--- ---

Reeks 5

2 - 0 Mercator - Eoos : 3 - 2
1 - 2 Mercator - Klio 11 : 3 - 2
0-3 ~!ercator - VRG : 5 - 0 FF

Eoos - Klio II
Eoos - VRG : 5 - 0 FF
Kli, II - VRG : 3 - 2

2 - 0
2 - 0 Reeks 6
0-2 ---
0-2 Psycho - Industr. : 6 - 10
2 - 0 Psycho - Chemica : 2 - 3
Forfait Industr. - Chemica : 11 - 12
2 - 0

Bijvoegsel reeks 2

Pedagog. - Psych.II
Klio 11 - Psych.II
Historia - Medica

Reeks 4

Psycho I - Theolog.
V.R.G. - Landb.II
Theolog. - Landb.II--
Reeks 5

Wina - Politica
Wina - VTK II
Politica - VTK 11

Peda's 1

Lerkev. - H.Geest.
Lerkev. - Person.
H.Geest - Person.
Ter Bank - H.Geest
Ter Bank - Person.
Ter Bank - Mecenas
Ter Bank - Lerkev.

Bijkomende reeks heren.
Peda's 2

C.Torres - Pauscoll.: 2 - 1
C.Torres - Verpleeg.: 2 - 1
Pauscol. - Verpleeg.: Uitgesteld

Klio I 7/1/ 81
o - 5 FF
o - 5 FF
uitgest.

- Germ.
Landbouw - Germ.
Politica - Germ.
Bios - Germ.



GUIDO LAUWAERT met 'REIS NAAR HET
EINDE VAN DE WERELD'
't Stuc; 20.30u; 120/80 F
(org. Kultuurraad)

FILM : DE ZWARTE GOD EN DE BLONDE DUIVEL
(ROCHA) ;Aud.Vesalius;20.30u;SO/40F

DONDERDAG S FEBRUARI

GEIMPROVISEERDE MUZIEK 't Stué; 20.30u
120/80F

12 AGENDA
DINSDAG 27 JANUARI

TONEEL

MAANDAG 2 FEBRUARI

DINSDAG 3 FEBRUARI

"WIE NEEMT EEN VLAAMS PROGRESSIEF
VOOR LIEF";moderator: Johan An-
thierens; Maria-Theresiacollege;
20.00u

DEBAT.

WOENSDAG 28 JANUARI

TONEEL : 'NEUSJES'; SPEELTHEATER
't Stuc; 20.30u; 120/80F

WOENSDAG 4 FEBRUARI

ZATERDAG 7 FEBRUARI

CAFE CHANTANT: LOS RUPAY'; 't Stuc; 21.30u

MAANDAG 9 FEBRUARI

GESPREK met IVAN ILLICH
Grote Aula; 20u;
(org. VVN)

CABARET : LARUS RIDIBUNDUS
't Stuc; 20.30u; 60 F
(org. GERMANIA)

DE OPBLOEI VAN DE BELGISCHE EKONOMIE VAN
19S0 TOT 1974 ; ELCKER-IK; 20.00u; 200F

TONEEL : NOOIT MEER IN 'DE KANT door ROZE
DRIEHOEK; 't Stuc; 20.30u
(org. Politica)

"DE EKONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN BELGIE
VAN 1830 TOT 1940"; 20.00 u;

ELCKER-IK, Blijde Inkomststr.11S

DONDERDAG 29 JANUARI

DONDERDAG 12 FEBRUARI

MEDlKA ROCK WORKSHOP; 't Stuc; 20.30u

FILM : A DAGE OF MADNESS
Aud. Vesalius; 20.30u; SO/40F

DINSDAG 10 FEBRUARI

NAMIDDAG : "BEROEPSGEHEIM IN DE HULPVERLE-
NING"; O.C.M.W.; l4-17u; 20F

FILM : ALEXANDER NEVSKY en QUEVIVA MEXICO
van EISENSTEIN ; vlaamse leergangen
resp. om 20 en om 21.4Su

MUZIEK : CAPELLA FLAMENCA speelt JUAN BRU-
DIEU ; W&L,8e verdieping; 20u; SO/
70F

MUZIEKUITVOERING door STUDENTEN (BIOS)
't Stuc; 20.30u

KONCERT STUDIO VOOR EXPERIMENTELE MUZIEK
't Stuc; 20.30; 120/80F
(org. Kultuurraad)

SPEKTAKEL: DUBBELLOOPS door DE TWIE O'S
't Stuc; 20.30u;
(org. WINA)

ZATERDAG 14 FEBRUARI

TONEEL ORESTEIA door KISS
Stadsschouwburg l8.30u; ISO/SOF

ZATERDAG 31 JANUARI

VREDESDAG : U.P.; 10-18u;
(org. Pax Christi)

JEUGDTONEEL IK KAN ER ZO NIET BIJ
door THEATER SIRKEL
't Stuc; l4u; 100/70F

CAFE CHANTANT: LOOS,HOUBEN E.A.
't Stuc; 21.30 u

MAANDAG 16 FEBRUARI

WOENSDAG 11 FEBRUARI

DE NIEUWE STRUKTURELE KRISIS VAN 1975 TOT ..
ELCKER-IK; 20.30u; 200F

PANELGESPREK : WAT NU NA DE SYNODE
Kleine Aula; 20u;
(org. Vrouwen Kristendom)

TONEEL : SALOME door KISS
't Stuc; 20.30u; lSO/lOOF

FILM : PANTSERKRUISER POTEMKIN (EISENSTEIN)
Vlaamse Leergangen; 20u

Vervolg van p.9
seerde kandidatuur heeft
teveel als achtergrond de
indeling van het universi-
tair onderwijs in twee
niveau's. In een eerste
- kandidatuur - cyclus
steekt men dan de alge-
meen vormende vakken, dit
zijn de op een andere dan
de eigen discipline ge-
richte vakken; in de
tweede - licentie - cy-
clus komen de meer gepro-
fessionaliseerde kursus-
sen aan bod. Later ben

ik een andere opvatting
gaan verdedigen, nl. dat
er door heel de hele op-
leiding, zowel in eerste
als in tweede cyclus,
plaats moet zijn voor al-
gemeen vormende vakken
naast de professionele
vakken. Dit heeft o.m. ".
als voordeel dat student
en docent vanuit de pro-
fessionele vakken, het
hele lescurriculum door,
relevante vragen kunnen
formuleren naar de alge-
mene vormingsvakken en
omgekeerd.

Kontraktonderzoek
VETO : Hoe staat u tegen-

over onderzoek, en
meer specifiek ten opzich-
te van de verhouding we~
tenschap en samenleving ?

VAN GERVEN : Ja, dat is
een problematiek

die mij nauw aan het hart
ligt. Wij vertrekken daar-

bij vanuit het postulaat
dat wetenschappelijke
vooruitgang de beschaving
vooruit helpt. Dat is ui-
teraard een geloofsbelij-
denis, die samenhangt met
de fundamentele vraag
"maakt wetenschap de mens
gelukkiger ?". Dit is
geen gemakkelijke vraag.
Bij het beantwoorden van
die vraag kunnen speciaal
de humane wetenschappen
elementen aanreiken.
Ten tweede is er de vraag
van de maatschappelijke
relevantie. Soms heeft
men de indruk dat in dit
opzicht er een fundamen-
teel verschil bestaat
tussen exacte en humane
wetenschappen. Toch
speelt ook bij exacte we-
tenschappen de maatschap-
pelijke relevantie een
enorme rol op twee momen-
ten : bij de keuze van
het onderzoek - welk on-
derzoek gaat men eerder
dan het andere aanvatten;
laat mij er onmiddellijk
aan toevoegen dat funda-
menteel onderzoek m.~.
maatschappelijk uitermate
relevant is, wellicht
niet voor de nabije toe-
komst maar voor het jaar
2000 (alsof dat niet na-
bij is) - en ten tweede
- eens men resultaten •
heeft, wat gaat men daar-
mee doen ? Voor de humane
wetenschappen speelt de
maatschappelijke relevan-
tie echter nog een grote-
re rol. Immers, bij het
bedrijven zelf van qe we-
tenachap komen voortdu-

rend vragen van filoso-
fische, ethische, poli-
tieke, sociale aard op.
Bijv. wat mijn eigen vak
betreft : zelfs een rech-
ter die regels interpre-
teert naar concrete fei-
ten toe, voert m.i. een
beleid in çie zin dat hij
tussen mogelijke alterna-
tieven er één uitkiest,
dat hij prioriteiten
heeft, dat hij waarde-
oordelen uitspreekt,
meestal onbewust. Dus,
zeker voor humane weten-
schappen geloof ik niet
in waardevrije wetenschap.
Voor het eigen vak, de
rechtswetenschap, ben ik
daarvan hartsgrondig over-
tuigd. Maar ik vermoed
dat dat ook geldt voor
andere hum~ne wetenschap-
pen.

VETO : Cruciaal punt in
deze kontekst is

contractresearch. We heb-
ben daar al met Herman
Roelants over gesproken,
wat denkt u daarover ?

VAN GERVEN : Ja, daar
rijzen problemen,

gelijk wie de opdracht-
gever is, vakbeweging,
industrie, overheid. En
natuurlijk is het vanQit
de universiteit essen-
tiëel, gezien de schaarse
financiële middelen, dat
men ook vanu~t die kant
bronnen kan aanboren.
Ik ben daarvoor. Ik vind
dat dit moet kunnen. Dat
betekent evenwel niet dat
er geen regels zijn, die
men vanuit de universi-
teit moet kunnen voorop-
stellen en bespreken met
de opdrachtgever bij het
aanvaarden van de onder-
zoeksopdracht.
Essenti~el is dat de on-
derzoeksploeg zich vrij
kan opstellen ten aanzien
van de resultaten van het
onderzoek. Van de univer-
siteit mag niet verwacht

worden dat zij er alleen
maar toe dient om voetno-
ten in te vullen bij een
stelling die al vast-
staat, of nog : een al in-
genomen stelling alleen
maar mag staven. Echt on-
derzoek, die naam waardig,
impliceert een onbevoor-
oordeelde benadering van
het probleem zonder dat
men op voorhand weet wel-
ke kant het precies zal
opgaan, tot welke konklu-
sie het zal leiden.
Over dat eerste punt valt
er m.i. niet te negocië-
ren. Waar men wel enigzins
kan over negociëren is de
vraag, als er resultaten
zijn, wat 'gebeurt ermee ?
Daar zal de opdrachtgever
vaak zeggen: ik betaal,
de resultaten komen mij
dus toe en ik beslis wat
ermee gebeurt. Een ant-
woord op deze vraag moet
wellicht in deze richting
worden gezocht. Wil de
opdrachtgever de gevonden
resultaten gebruiken, dan
kan hij dat; wenst hij ze
niet te gTbruiken, dan
moeten de universitaire
onderzoekers het recht
hebben om, na verloop van
een redelijke termijn, de
resultaten toch te publi-
ceren, zij het wellicht
onder een andere vorm.

VETO : Ik neem aan dat u
het onderzoek gaat

stimuleren ?

VAN GERVEN : Ja, speciaal
het fundamenteel

onderzoek en de interdis-
ciplinaire samenwerking.
Ik heb daar een paar i-
deeën voor, maar, gelet
op het vorderende uur,
zou het teveel tijd in
beslag nemen om die nu
nog uiteen te zetten.

VETO : De regeringsverkla-
ring spreekt over

de universitaire bijdra-
ge tot de reconversie.
U vreest niet dat de in-
dustrie uiteindelijk zal
gaan ingrijpen in het u-
niversitaire beleid?

VAN GERVEN : Ik heb het
hiervoor gehad o-

ver de voorwaarden'waar-
onder kontraktresearch
kan gebeuren. Ik denk dat
België eerder te weinig
dan te veel contractre-
search heeft. Overigens
is het toch vanzelfspre-
kend dat de universiteit
moet bijdragen tot het op
het getouw zetten van een
nieuwe industri~le poli-
tiek. Dit is toch, neem
ik aan, waarop de reqe-
ringsverklaring zinspeelt.

Maar ook als in de rege-
ringsverklaring bedoeld
wordt dat men de afzetge-
bieden van universitair
gevormden moet raadplegen
bij het opzettep van on-
derwij sprogramma 's, 'ook

Y~r!i~~~!
1. deugd - Vlaams kath. studenten
2. jongensnaam - verzamelplaats voor vee in open lucht
3. jammer- figuur uit het O.T. (zijn vrouw keek om)
4. stof aie de bloedsomloop stimuleert
5. gelezen (Fr.) - tijdspanne
6. gerecht in de kafetaria van de Alma dat 66k opgeslagen is - weet
7. stand - boom
8. moeilijke keuze - op deze manier
9. kijke- gesteente dat gebruikt wordt om glas en edelstenen te slijpen
10. wentelingen.

KRUISWOORD~DSEl

horizontaal

1. land in Zuid-Amerika
2. ondubbelzinnig
3. stuur - term in een deling
4. aanspreektitel
5. referentie voor maten -

ontkenning - dof
6. breek in - vrouwennaam
7. purgeermiddel
8. geldig - rijksinspekteur
9. knutselen met genen -

magazine
10. voorzetsel - omwerping van

sloot

,

daar geloof ik in. Het-is
een zaak van toespraak en
toelevering van gedach-
ten, van informatie -
niet van beslissingsrecht.
Het ~s vanzelfsprekend
dat men moet vragen aan
de sektoren waar afgestu-
deerden later tewerkge-
steld worden, wat hun
verlangens zijn ten aan-
zien van de afgestudeer-
den. Dit betekent niet
da-t, zij het zijn die be-
slissen over hoe de pro-
gramma's er moeten uit-
zien.

VETO : Dan blijft er na-
tuurlijk een zeer

precaire vraag : wat zou
uw houding zijn, of hebt
u daar geen houding te-
genover, indien de zit-
tende rektor zich terug
kandidaat zou 'stellen ?

VAN GERVEN : Iedereen
heeft het recht

(als hij aan de voor-
waarden voldoet) om zich
kandidaat te (laten)
stellen, dat is toch
duidelijk. Voor het ove-
rige zou ik zeggen :
.(lacht) hoe meer zielen
hoe meer vreugd. In elk
geval, ik ben en blijf
kandidaat. •

Hans Van den Broeck
Danny Vandenbroucke
Jan Sempels
Bruno Leynse en ...
W. Van Gerven
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