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DOELSTELLINGEN
VAN'N UNIVERSITAIRE OPLEIDING
Het KUC (katholiek universitair centrum)
kwam een tijdje geleden beleefd vragen of
zij ook eens een artikeltje in Schamper
mochten plegen.
Het bedoelde stukje kan u dus lezen op
de eerste, de tweede en de derde pagina.

vrijlaten voor de studenten opdat ze ook persoonlijk zichzelf zouden kunnen verrijken en
meteen dat de universiteit haar verantwoordelijkheid moet opnemen t.o.v. de maatschappij
en zorgen, naast de vooruitgang van de wetenschap, ook voor een curriculum dat borg staat
voor de vorming van goede doctors, leraars,
enz.
Opmerking: De universiteit is uiteraard niet
de enige instelling die de mens in staat moet
stellen zichzelf te o n t p l o o i e n M e n kan' ditzelfde zeggen voor talrijke andere instellingen van onze samenleving.

binnen een systeem zonder een kritische ingesteldheid tegenover dit systeem en verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de
gemeenschap. Wij vinden inderdaad dat de student later zijn verantwoordelijkheid in de
verschillende systemen moet opnemen op een
zodanige manier dat hij dienstbaar is t.o.v.
de gemeenschap. Dit is mogelijk op alle gebieden: wetenschap, techniek, industrie, handel, ethisch-religieus, sociaal, kunst.

De vorming van de jonge volwassene moet gericht zijn tot de mens in zijn geheel. Dat
de redactie
wil zeggen: niet alleen een vermeerdering van
kennis moet nagestreefd worden. Er moet
plaats zijn voor en mogelijkheid tot bouwen
aan: de rede, het gevoel en de verbeelding.
Creativiteit en actief deelnemen aan eigen
vorming moet mogelijk zijn, bv. door binnen
een vooropgestelde omvang een aantal vakken
zelf te kiezen (zoals dit nu mogelijk wordt
gemaakt door keuzevakken): mogelijkheid tot
vragen stellen tijdens of na de colleges
De werkgroep ’Universitair Engagement' (U.E. (naargelang wat het meest zinvol is in een
van het KUC is sinds oktober regelmatig bij- bepaalde situatie) e.a....
eengekomen rond het thema de doelstellingen De universiteit moet mensen vormen die zelf
van een Universitaire opleiding. ALs leidneken en durven denken over de essentie van
draad en tevens als achtergrond voor de dis- alles, de kern van het leven, de zin of onzir
cussies werd gebruik gemaakt van volgende
van feiten, daden, ideeën, gebeurtenissen,...
artikels:
"Een nieuwe universitaire strategië" uitgege
ven door de advieswerkgroep van de Nationale
Raad voor Wetenschapsbeleid.
"Student zijn vroeger, nu en straks” B.J.
INHOUD
De Clerq, -KUL- in KUC-nummer 1; 1979.
"Zin en onzin van de UNief" lezing gehquden
a. WETENSCHAPPELIJK
door Prof. P. CRuysberghs KULAC op 2 okt.
De inhoud van de cursussen moet tegelijk doel
1979.
gericht zijn en verruimend. Hiermee bedoelen
"Studie en examendruk” werkgroep U.E.-KUC,
we dat er ook cursussen moeten gedoceerd worin S C H A M P E R 1977 nr. 24.
den die basisvakken zijn t.o.v. het gestelde
Na de discussies die rond dat onderwerp gedoel. Men zou zich i.v.m. deze cursussen moevoerd werden stelde men een tekst op welke
ten beperken tot het uitleggen van de basismen hieronder te lezen krijgt. Deze tekst
principes, eventueel geïllustreerd met voorwerd verspreid onder alle professoren van
beelden .
de RUG. De werkgroep ontving een 28-tal
Cursussen die het gestelde doel binnen een
brieven met reacties.
Een schrijven van
ruimere kontekst plaatsen vinden we ook inteRector Hoste, Professoren: Vandepitte, Van
ressant. Ze gaan een eenzijdige vorming teger
Peteghem, Verstraete, HOffmann, Vuylsteke,
(vakidiotie) en verzekeren een harmonische
Thierry, De SChaepdrijver, Verbeek, Schell,
ontwikkeling. Men zou ze eventueel als keuEvrard, Devos, Vandeplassche, Hoorens,
zevakken kunnen geven, bv. bij een natuurwePauwels, Gerlo, Claeys, Bouyaert, Amerykx,
tenschappelijke opleiding geesteswetenschapDelva, Storme, Van Bilzen, Vlerick, Verpelijke vakken programmeren zoals filosofie,
sichelen, DE Bock, DE Blockj docenten: Derpsychologie, pedagogie, enz..., voor de humaut, Baelde en Dhr A. Bonte.
mane wetenschappen meer positieve wetenschapHet is onze bedoeling u een beeld te geven
pen .
van wat hun reacties waren.
De tekst werd
In verband met de cursussen die DIRECT VAKeveneens verspreid onder de verschillende
SPECIALISTISCH zijn is natuurlijk voldoende
studentengroeperingen, conventen,, werkfeitenkennis noodzakelijk. Daarnaast moet ooh
groepen en fakulteitskringen. Uit deze
in belangrijke mate aandacht besteed worden
hoek kwam nochtans weinig reactie. Enkel
aan het leren redeneren binnen het eigen vak
een antwoord van SARUG en van Paul Geeraertj en aan het leren verzamelen van informatiestudent-lid Raad van Beheer.
materiaal binnen het eigen vak.
Duidelijkshalve dient onderstreept te worden I.v.m. de feitenkennis moet geselecteerd wordat de werkgroep zich met de keuze van het
den tussen wat belangrijk is en minder beonderwerp beperkt tot de doelstellingen van langrijk, zodat het voor de student mogelijk
de opleiding die aan de universiteit gegeblijft de stof te overzien, verbanden te legven wordt en het dus niet heeft over de doel-gen, het belangrijkste te onthouden en dat
stellingen van de universiteit in het alge- daarbij ook tijd overblijft voor zinvolle acmeen. Dit laatste is een veel ruimer onder- tiviteiten buiten de studies.
werp

2 . BASISTEKST

Opmerkingen
1 . Het studieprogramma is er dus niet om de
job van bepaalde professoren in stand te houDe universiteit moet DE MENS in staat stellen den
om in optimale condities ZICHZELF TE ONTPLOOI 2. Het mag ook niet selectie als doel hebben.
3. Evenmin meg het gericht zijn op de latere
EN. Aangezien de mens een sociaal wezen is
houdt dit ook een VERANTWOORDELIJKHEID T.O.V. "bruikbaarheid” van de student in de indusDE GEMEENSCHAP in. Deze taak voor de univer- trie, handel, leger. Met de term bruikbaarheid bedoelen we het uitvoeren van een taak
siteit betekent meteen ook dat ze TIJD moet

Cl

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ZEESTUDENTEN
WILLEN
LICENTIE

® T u s s e n de a c t i e s van
v e r l e d e n ja a r
2 t e gen de 1 0 . 0 0 0 en de a c t i e s van
® v o l g e n d jaar, w a a r v o o r de r e g e r i n g
® v o o r het o n d e r w e r p zal zorgen, krij
® gen we nu als t u s s e n d o o r t j e en als
® t o e m a a t j e a c t i e s van de s t u d e n t e n
® van de z e e v a a r t s c h o o l .
Het v e r v o l g
0 van K o r t r i j k dus w a a r b i j A n t w e r p e n
9 en O o s t e n d e de v o l g e n d e c e n t r a zijn
® van s t u d e n t e n a c t i e s .
De s t u d e n t e n van de z e e v a a r t s c h o o l
9 z i j n het beu dat zij nu al n e gen
9 j a a r m o e t e n w a c h t e n v o o r de n i e u w e
r e g e l i n g van hun d i p l o m a .
Er we r d
9 hen nl. a l l a n g b e l o o f d dat er een
^ n i e u w e r e g e l i n g zou komen vo o r hun
^ diploma.
Dit zou dan m o e t e n ve r a n ^ d e ren van k a p i t e i n - b r e v e t in l icen^ tie in de m a r i t i e m e w e t e n s c h a p p e n .
d Z o ’n l i c e n t i e is nodig, om l a ter
^ w a n n e e r zij niet m e e r varen, g e m a k te k e l i j k e r een job te k r i j g e n aan wal.
^ H u n o p l e i d i n g b e s t o n d uit e e r s t 3
^ j a a r t h e o r i e aan de wal, en dan een
^ v i e r t a l j a a r p r a k t i j k op het schip,
^ d a t m e e s t a l tot vijf j a a r u i t l i e p
^ d o o r v a k a n t i e s en d e r g e l i j k e .
Zij
^ k r i j g e n v o l g e n s het n i e u w e s y s t e e n
^ e e n v i e r d e ja a r Dij om een l i c e n t i e
^ d i p l o m a te k u n n e n k r i j gen . En n i et^ t e g e n s t a a n d e hun o p l e i d i n g nu volli d o e t
aan de e i sen van een l i centiei Z o p l e i d i n g , w o r d t het d i p l o m a hen
^ niet v e r l e e n d .
^ Het e i g e n a a r d i g e is nu dat het mini^ s t e r i e van v e r k e e r (waar nog a l t i j d
^ de z e e v a a r t s c h o l e n o n d e r vallen)
^ in p r i n c i p e niet g e k a n t is tegen
^ het g e v e n van de l i c e n t i e (in m a r i ^ t i e m e w e t e n s c h a p p e n ) en ook het min i s t e r i e van n a t i o n a l e o p v o e d i n g
2 s t aat er niet a f w i j z e n d t e g e n o v e r .
Wel eist deze l a a t s t e van het m i n i s t e r i e van v e r k e e r s w e z e n dat de zee2 v a a r t s c h o l e n o n d e r hun b e v o e g d h e i d
2 v a l l e n om de z e e v a a r t s h c o l e n hun
® l i c e n t i e te geven.
S t u d e n t e n zijn
® h i e r dus de s p e e l b a l in de touwt r e k k e r i j t u s s e n twee m i n i s t e r s .
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b. KRITIEK
De wetenschappelijke vorming houdt ook een
kritische vorming in: kritisch t.o.v. de wetenschap zelf, kritisch t.o.v. de functie
van de wetenschap voor de gemeenschap, kritisch t.o.v. de GEMEENSCHAPSSTRUCTUUR en ook
ZELFKRITIEK.

We vinden dan ook dat net eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn dat binnen elke cursus de kritiek ingebouwd is, zowel t.o.v. de
wetenschap als t.o.v. het breder kader. Om
een drastisch voorbeeld te geven: een kernfysicus moet zich toch wel afvragen of het
verantwoord is verder te werken aan wapens
zoals de atoombom. De economist kan zich laten betalen door of verkopen aan de multinationals zonder zich de vraag te stellen
naar de reële noden en behoeften van alle
mensen en niet alleen van de Westerse mens.
I.v.m. zelfkritiek denken we dat het daartoe
nuttig is dat er o.a. ook aan groepswerk gedaan wordt aan de universiteit. Groepswerk
heeft ook andere voordelen: het biedt de mogelijkheid tot creativiteit, men leert samenwerken met anderen, een eigen verantwoordelijkheid opnemen binnen een groep. Volgens
ons is de universiteit ook voor deze aspecter
van persoonlijkheidsvorming medeverantwoordelijk ."Natuurlijk zal men er wel moeten op attent zijn dat dit groepswerk relevant en effectief is i.v.m. de nagestreefde doelstellingen. Inderdaad, daar waar men soms aan
groepswerk (of projectwerk) doet aan de universiteit, geeft dit door onvoldoende kennis
van deze methode, soms zeer bescheiden resultaten .(vooral i.v.m. hogere creativiteit,
grotere zelfstandigheid, beter expressie,
vlottere interrelaties, meer verantwoordelijk
heidsgevoel, enz." (Prof. De Block)
vervolg op pag.2
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o m hun eis vo o r een 1 i c e n t i e d i p 1oma
K r a c h t bij te z e t t e n zijn zij tot
actie overgegaan.
E e r s t was er
9 een b e z e t t i n g van een s l uis in AntO w e r p e n wat een v e r k e e r s o p s t o p p i n g
® met zich m e e b r a c h t .
Vervolgens
9 h e b b e n zij de g a n s e w e e k g e s t a a k t .
V o o r hun a c t i e s k u n n e n zij daar b i j
^ op s t e u n r e k e n e n van s o m m i g e t a k k e n
^ in de m a r i t i e m e w e r e l d .
0 D a a r b i j k r e g e n zij heel wat g r a t i s
^ p u b l i c i t e i t op de BRT, do o r t o e d o e n
van de p o l i t i e .
To e n zij nl. de
q
sluis b e z e t t e n w e r d hen g e v r a a g d
^ d o o r een p o l i t i e a g e n t de sluis te
^ ontruimen.
De s t u d e n t e n w i l d e n daai
^ e n kel op in gaan als
zij hun e i s e n
^ m o c h t e n v e r d u i d e l i j k e n vo o r de BRTa televisie,
die d a a r ook aan het fila men w a s .
Dit we r d hen z o n d e r m e e r
a toegestaan.
Als c o m p e n s a t i e v o o r
^ deze p u b l i c i t e i t w e r d h e b b e n zij
» dan m a a r de s l uis o n t r u i m d .
Daarbij
2 mo e t v e r m e l d w o r d e n dat de zeevaarts t u d e n t e n ook een u n i f o r m hebben,
w a a r dat s o m m i g e n , i n d i e n zij er
2 in het d e r d e ja a r z itten, er drie
^ s t r e p e n hebben opstaan.
Uniformen
p o n d e r elkaar praat blijkbaar makkeX lijker.
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denken.’ jammer genoeg is dit aantal
studenten in de minderheid die werkelijk de
capaciteit daartoe hebben. Onderzoekingen
c. MAATSCHAPPIJBETROKKEN
van Hr Bonte wijzen op een inadequate selecIn fiete is deze indeling artificieel en niet tie in het middelbaar onderwijs zosat er aai
honderd procent juist, aangezien zowel de wede universiteit te veel studenten aankomen
tenschappelijke inhoud als de kritische vordie voor universitaire studies ongeschikt
ming beoogd doorde cursussen een deel vormen
zijn. ’
van de maatschappijbetrokkenheid van de cursussen. We maken er een nieuwe onderverdeling
van omdat we vinden dat het een belangrijke
INHOUD
functie is. De universiteit mag niet gezien
worden als een diplomaleverancier en garantie
voor een toekomstige bevoorrechte sociaal flal wetenschappelijk
'nanciële status.
vervolg van pag.1

"Wie hoger diploma’s haalt bekomt daardoor
geen voorrechten maar eerder een verantwoordelijkheid en verplichtingen tegenover zijn j
j
volk en breder gezien t.o.v. Europa en de
wereld" (Prof. Evrard)
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van
de universiteit welk beeld de "intelectuelen”
geven aan onze maatschappij. Ze zou dan ook
de studenten bewust moeten maken van hun taali
en hen helpen bij het ontwikkelen van een beroepsethiek .
Dit stellen we tegenover het feit dat nu een
groot aantal idealisten afgestompt wordt aan
de universiteit door de overbelasting van de
interessante cursussen. De universiteit moet
deelnemen aan de opleiding van deze jonge
mensen in functie van de mens. Dat wil zeggen: er moeten mensen gevormd worden die bereid zijn te bouwen aan een maatschappij
waar alle mensen recht hebben en ook werkelijk de mogelijkheid hebben te LEVEN als mensen .
Mensen die zich verbonden voelen met en ook
werkelijk geïnteresseerd zijn in het wereldgebeuren = politieke betrokkenheid. Mensen
die aandacht hebben voor de mens zelf met wie
ze via hun beroep in contact komen en deze
zien als mens en niet als object voor de wetenschap .
I.v.m. "politieke betrokkenheid" vinden we
het o.a. ook noodzakelijk dat er in elke
(
richting een soort socio-economische oplei- !
ding zou zijn: fiscaliteit, sociale zekerheid
vakbond, loonsverhoudingen,...
BEPERKEN VAN DE INHOUD

Basisvakken - de meesten profs zijn akkoord
Prof. L. Dermaut (doe .Tandheelkunde)
'Ik geloof dat het niet nodig is de studieduur van geneeskunde en tandheelkunde op
te gaan voeren, maar wel dat men binnen de
voorhanden zijnde tijd goede 'vakmensen'
moet kunnen vormen. Een aantal algemene
vakken uit de kandidaturen zouden hierbij
mijns inziens iets meer vakgericht moeten
worden zodanig dat zij enerzijds toch een
algemene vorming bijbrengen en anderzijds
toch direct nuttig kunnen zijn om een en
ander beter te begrijpen bij de meer gespecialiseerde opleiding.
Voorbeeld : De theorie van de trillende
snaar (fysica) is m.i. minder interessant
dan een grondige studie van de hefbomen met
het oog op de vorming van tandartsen. Een
educatief element redeneren kan ook hierdoor
bijgebracht worden. Een docent in de fysica
die een leeropdracht heeft in de geneeskunde
dient m.i. zich voldoende te gaan informerer
over het vakgebied zelf om de goede accenter
en goede toepassingen te ontdekken teneinde
de student naast een algemene vorming ook
practische informatie voor later bij te
brengen.
Prof. Van Peteghem heeft een iets andere
visie : 'Akkoord wat de basisvakken betreft
behalve dat ze steeds doelgericht moeten
zijn. Sommige vakken die als een uitbouw
van redeneren en denken dienen zijn verruimend voor het denkvermogen. In die betekenis zijn ze doelgericht.’

Prof. Storme : 'De cursus oet niet primordiDe universiteit is er, naast haar maatschap- aal kennisoverdracht zijn, doch een wetenschappelijke en kritische verwerking van de
pelijke opdracht (ontwikkelen van de wetenschap, enz...) ook voor de student!
Dit wil zeggen dat de student, naast zijn
zijn opleiding nog tijd moet hebben voor zijr
persoonlijk leven; om zich te engageren buiten het studieterrein; om zichzelf te verrijken met activiteiten die buiten de eigenlijke opleiding liggen; om de bestaande kennissen uit te breiden, afgezien van de mededeling ervan in een cyclus van de cursussen.
De student moet in zijn vrije tijd zelf initiatieven kunnen nemen. Wel is het goed dat
de universiteit hiertoe een zekere stimulans
geeft. Menig student heeft af te rekenen met|
een zodanige studiedruk, dat de resterende
vrijé tijd opgaat in consumeren en ontspanning. Weinigen lukken erin om nog tijd uit
te trekken voor vormende activiteiten.

3 . REAKTIES
Als reactie op deze tekst gaven sommige
professoren een systematische bespreking
van de verschillende behandelde onderwerpen
anderen gaven een reactie op de tekst globaal gezien.
In het volgende deel leest u de opmerkingen
van de professoren die systematisch antwoorden. Daarna volgen globale antwoorden.
Enkele aantekeningen van profs waarvan we
vonden dat ze goed aansloten bij onze oorspronkelijke tekst hebben we in de tekst
verwerkt.
We willen hier ook nog opmerken dat bijna
alle professoren dit antwoordden, expliciet
vermelden dat ze zich grosso modo aansluiten bij de doelstellingen zoals wij ze formuleerden.

INLEIDING
Prof Van Peteghem (Ir) : 'De universiteit
krijgt middelen om op een deel van de ontplooiing van de mens iets te doen, op de
rest heeft ze geen kans. Ze kan dus niet
alle aspecten van die opdracht op zich nemen . ’

BENADERING
Bijna alle professoren zeggen expliciet dat
ze akkoord gaan met de benadering die wij
verwachten.
Een paar professoren merken nochtans op dat
voor het stellen van vragen tijdens de colleges het aantal studenten niet te groot
mag zijn en dat van de gelegenheid tot vragen stellen na de colleges weinig of geen
gebruik wordt gemaakt.
Prof Van Peteghem : 'De alinea 'de universiteit moet mensen., gebeurtenissen... ' kan
leiden tot doctrine lessen in sommige afdelingen. Maar ik zie zoiets niet doenbaar in
het raam van veel technische wetenschappen.’
Prof M Vandeplassche (diergeneeskunde) :
'Mensen vormen, die zelf denken en durven

BEPERKEN VAN DE INHOUD

Prof Van de Plassche: dat lijkt me zeer belangrijk want de meeste curriculums zijn
overbelast,men heeft veel te veel, men zou
zich moeten beperken tot het essentële.
Prof Evrard: Heel wat professoren menen
■steeds dat hun vak het belangrijkste is.

Prof. Van Peteghem: "de tijd waarover de
student zelf beschikt is er bij nagenoeg
alle faculteiten en zou er overal moeten
zijn." Prof. Pauwels: ”de universiteit
biedt bij voorbeeld een studieprogramma
van 25 u kolleges en praktika per week.
Als een student ook 40 (of 48) uur per week
wil werken zals een arbeider gedurende 48
weken per jaar, dan blijft er blijkbaar wel
tijd over om zichzelf te verrijken ? Moet
de universiteit echt minder dan 750 uur per
jaar kolleges en praktika geven?"
Prof. Vandeplassche:"de studenten moeten nog
tijd vrij hebben: 100 % akkoord. Maar het
is zoals met professoren:
het zijn die welk
het meeste werken, welke nog het meeste tijc
vinden voor alles. Dat de studiedruk te
groot is is weerom het sterkst uitgesproken
bij niet begaafde studenten."

Opmerkingen:
1. Sommige professoren vinden deze opmerking ongepast, anderen vinden ze pertinent.
2. Prof De Block: "Het mag ook na de eerste
kandidatuur niet de selectie als doel hebben .
Prof Hoorens: "Studieprogramma moet wel
selectie als doel hebben, maar dan wel een
goede selectie.
b) kritiek
Prof Evrard: "Science sans conscience,
ruine du monde. Waanzin van de bewapeningsescalatie, de neutronenbom,.... Anton
Zischa schreef reeds tussen de twee wereldoorlogen: Wereldverdwazing
Prof Pauwels (landbouw): "Wetenschap is uiteraard kritisch, onbevangen vragend. Is uw
werkgroep en zovele andere groepen aan de
unief dan geen groepswerk? Of hoeft u daarvoor nog leiding van het academisch personeel?”
Prof Van de Plassche: ’’Er is zeker geen tekort aan kritiek door de studenten: er zijn
nog weinig professoren die voor de studenten goed genoeg zijn. Ook dat moet wel eens
gezegd worden.”
Prof Van Peteghem: "Ik vind dat de materie
i.v.m. de kritiek door specialisten in die
vakken moet behandeld worden (dus bv. via
keuzevakken) en niet door mensen die belast
zijn met de vak-technische opleiding.Zoiets
hoort niet in een cursus die technisch is,
dus niet in een cursus over kernfysica,
over economie.
Prof Storme: "Wetenschappelijke vorming
dient met kritische vorming samen te gaan.
Doch kritiek betekent niet alleen schoppen
tegen gevestigde waarden, personen en instellingen doch veel meer nog de zelfkritiek
van de intelectueel, die in een samenleving
verantwoordelijkheid zal moeten dragen,
het is dankzij de kritiek dat men jonge mensen in staat moet stellen om binnen het beperkte domein, waar zij iets zullen te zeggen hebben, deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk op te nemen, uit te oefenen en op
die wijze resultaten te boeken. Wij hebben
soms teveel de neiging om, onder invloed van
een nefast mediabeleid, enkel slogans en kop
titels mee te geven aan de studenten zonder
hierbij de nodige nuances aan toe te voegen.
c) maatschappij betrokken
overbelasting
Prof Van de Plassche en Prof De Schaepdrijvei
"overbelasting van niet relevante cursussen"
Prof Hoorens: "Er zijn heel wat andere aangelegenheden die de studenten afstompen: radio, tv, ciné, consumptie waar ook de idealist moet aan weerstaan. Hiermee bedoel ik
niet dat de overbelasting niet moet vermeden
worden.”

B. ALGEMENE REAKTIES
1. Literatuur
Drie personen verwezen ons naar nuttige literatuur. Oud-rector Prof. Vandeputte ver
wees naar zijn openingsrede (oct 72) over
"wezen en doel van de universiteit". Daarin
geeft hij aan de hand van het werk van J.
Dréze en J. Debelle een overzicht van de
opvattingen van Newman, von Huurbolt en
Jaspers, Whitehead, Napoleon, het universitaire bestel in Frankrijk en in de SovjetU NIe.
Daarna vraagt de auteur af in hoeverre de ge
schetste opvattingen over de universiteit
nog betekenis hebben voor onze situatie.
Tot slot geeft Vandepitte zijn mening te
kennen over wat de universxteit niet is of
niet moet doen.
Eveneens verwijst Prof. Vandepitte naar een
artikel in het verslag over de toestan van
de RUG voor het akademiejaar 70-71 met als
titel: "Nuttige en onnuttige remmingen van
de wetenschapsbeoefening.” Dr. A Bonte
zond ons een fotocopie van een hoofdstuk
uit zijn publikatie: "stederen aan de universiteit___ en dan? (Orion, Brugge 1977).
Paul Geeraert, lid van de raad van beheer
bezorgde ons een interessante en goed gedocumenteerde brochure van de werkgroep
landbouw: ” UNief, voor en van wie?" (1976)
Daarbij ontvingen wij van hen nr. 5 van het
tijdschrift Groei 78-79, waarin 2 artikels
gepubliceerd werden over de rol van de uni
versiteit.
"... Een brede, polyvalente basisvorming
is daarom de meest doeltreffende opleiding
geworden en vormt stellig het beste paspoort voor de toekomst...
Het universitair onderwijssysteem in België
hooggekwalificeerde, maar eng gespecialiseer
de gediplomeerden af. Voor heel wat functie
in onze maatschappij kan men zich echter af
vragen of deze overspecialisatie wel de meest
aangewezen opleiding blijft.
A. Bonte in
'studeren aan de universiteit ... en dan?'

politieke_betrokkenheid

ter beschikking zijnde gegevens. De docent
zou moeten zorgen voor een basistekst (syllabus, wetboek, rechtspraak en rechtsleer)
en in de mondelinge toelichting voornamelij!
marginale en kritische aantekeningen bij
deze basistekst maken. Maar in het bijzonder wat het recht betreft in het duidelijk
dat we in de komende jaren overspoeld zullen worden, dank zij de informatica en de
verspreiding van de gegevens, met een dusmatige ruime informatie dat deze niet meer
door de universiteit moet worden rondgedeeld. Veeleer zal het erop aankomen de
toekomstige juristen te leren hoe zij deze
ter hunner beschikking gestelde informatie
op een creatieve wijze dienen te verwerken.’
RUIMERE KONTEKST - keuzevakken

A. SYSTEMATISCHE REACTIES

selectie_van_feitenkennis :

Prof Vandeplassche : tekort aan keuzevakken
Prof Hoorens (diergeneeskunde) keuzevakken
kunnen verrijkend zijn maar ook belastend.
Prof Thiery (geneeskunde) : Zonder de student te willen maken tot een vakidioot is
het in de huidige stand van de medische
basis- en aanverwante wetenschappen evenwel moeilijk geworden op topics niet dieper
in te gaan en enkele zelfs uit te spinnen.
Dit brengt met zich mee dat na een (te)
lange dag colleges en klinieken voor vele
studenten de gewenste tijd en energie niet
meer voorradig is om nog veel tijd en energie te spenderen aan keuzevakken, hoe gaarne ik dit persoonlijk zou verwelkomen.'
Prof De Block (didakt.):Dergelijke cursussen worden liefst niet alleen als keuzevakken voorzien.
VAKSPECIALISTISCHE CURSUSSEN
- leren redeneren :is volgens prof Vandeplassche alleen weggelegd voor de meer begaafde minderheid.
Prof de Vos (diergeneeskunde) vraagt zich
af hoe dit in te schakelen is.
verzamelen van informatie :
Prof Vandeplassche : voor de meerderheid
is er onvoldoende tijd.
Prof Van Peteghem : dikwijls verztten de
studenten er zich tegen (precies om tijd
en werk).

Prof Van de Plassche: "De politieke betrokkenheid die moet gemotiveerd zijn, maar op
wat zal ze steunen. Zeker niet op het werkelijke leven van veel politiekers. Voor artsen en dierenartsen betekent die sociale betrokkenheid: leven met zijn patiënten en
zijn klienten."
socio-economische_ogleiding
Prof Van Peteghem: "...dergelijke cursussen
als keuzevak inschakelen. Ze als verplicht
inschakelen is mij te vergaande.”
maatschapgij_betrokken_-_algemeen
Prof Pauwels: "Moet de universiteit alles
geven? Of is er ook een rol weggelegd voor
het KUC e.a. instellingen? In de maatschappij waar de universiteiten één sociale visie
propageren zijn de mensen blijkbaar niet zo
gelukkig. De Europese Renaissance was inderdaad een 'bevrijding' uit zo'n systeem.”
Prof Storme: "De maatschappijbetrokkenheid
is een bijkomende dimensie die telkens moet
worden onderstreept. De geschiedenis heeft
dikwijls het voorbeeld gegeven van intelectuelen die de eerste waren om waarden en
beginselen te verloochenen. La trahison des
clercs van Julien Benda is helaas nog werkelijkheid. Uiteindelijk blijft de universiteil
een micro-gemeenschap die in de mate van het
mogelijke alle ingrediënten moet bijeen brengen opdat de studenten zouden worden voorbereid op de macro-gemeenschap waarin ze terecht zullen komen en er verantwoordelijkheic
zullen moeten dragen.”

Een opmerking over inhoud in het algemeen
Prof Claeys Bouyaert (rechten): ”De discussie over het inrichten van cursussen over
dit of dat lijkt mij bijkomstig. Indien
cursussen enkel tot doel hebben een stukje
kennis mee te delen, dan zijn de meeste cursussen overbodig. Ze zouden kunnen vervangen
worden door eigen lectuur. Mijnsinziens moet
de cursus bovendien een persoonlijke contact .
Dm die reden kan trouwens m. i. geen onder
scheid gemaakt worden tussen 'bezinningsvakken’ en
’ technische’ vakken ". Of een
cursus bezinning en uitbreiding tot algemene gedachten brengt, ligt niet aan het vak,
maar aan de persoon die doceert.

2. KRITIEK
Prof. Verbeek schrijft: 'Grosso modo ben ik
het eensmet de besproken doelstellingen van
de universiteit, nochtans-vraag ik mij af
of U met uw tekst meer doet dan enkele reeds
openstaande deuren intrappen.”

3. ALGEMENE OPMERKINGEN
Prof. G. De Bock: "In zekere zin kan men jullie doelstelligne reduceren tot: het verlangen uit de universiteit mensen zien komen
die bouwen aan betere maatschappij. Dit verlangen kan zeker niet worden gekonkretiseerd
in de 'opleidingstaak van één instituut. Het
gaat om een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij het wel een legitieme
vraag is te onderzoeken wat een universiteit
doet ten aanzien van die verantwoordelijkheic
Hoofdaccent kan men dan inderdaad leggen op
de kritische functie t.a.v. het samenlevings
gebeuren op de betekenis van onderzoek en
studie.
De opleiding moet dan niet zozeer
gezien worden als het "bijbrengen van” als
doch veeleer als ruimte die de universiteit
biedt zoveel mogelijk mensen uit te nodigen
tot dit kritisch bevragen. (Ook) studenten
worden uitgenodigd hierin hun bijdrage te
leveren.
IN deze contekst komt de uitspraak:
"de universiteit moet erzijn voor de student", als sloganesk over. Ook lijkt het
er wat op dat mqen van de universiteit verwacht dat ze kennis, inzicht, kritisch vermogen,... kan en moet 'ingieten', (cfr. 'het
bankconcept van de opvoeding van P. Freire).
De tekst geeft o.i. blijk van te weinig- vertrouwen in het eigen kunnen vanwege de opvoedelingen.”
vervolg op pag.3

vervolg van pag.2

"De Belgische Universiteiten lopen het gevaa:
hun Ware inhoud te verliezen omdat ze tot
Prof. W. Verstraete (Interfacultair centrum
scholen herleid worden. Hierbij wordt de
voor de studie van lucht- bodem- en waterprimordiale rol van de universiteit naar de
verontreiniging] : ”IK vond uw schrijven in
achtergrond verdreven.
Haar eerste en
zijn geheel genom en zinvol. Het doet me
meest belangrijke funktie moet het samenterugdenken aan onze ervaringen als student
brengen van intellectuelen zijn, die aktief,
aan gereputeerde amerikaanse universiteitj
begeesterd en op het hoogst mogelijke niveau
alles is daar gericht op het intellect en
de creativiteit van de student te stimuleren naar het verwerven en laten uitstralen van
en tot uiting te brengen. Dit staat in con- Kennis streven om aldus aan de maatschappij
trast tot ons systeem waar inderdaad de hoe- een zo objektief mogelijk beeld te geven
veelheid materie soms afstompend werkt. Tocl over de realiteit waarin we leven en evolueren. Slechts indien deze rol op een adekwatt
heeft ons systeem, - in zijn normale vormwijze vervuld wordt, maakt het zin om aan
geving wel te verstaan - , ook een groot
jonge mensen de kans te gevenom in dergelijkt
voordeel het kweekt werkkracht en doorzetuniversitaire sfeer te leven, te studeren en
tingsvermogen aan . IK wermoedt dat U huite werken.” Prof. J. Schell
vert bij deze termen doch ik vindt dat ze
zeker hun plaats verdienen naast zelfkritiek
politieke betrokkenheid, en dergelijke meer.

Rektor Prof. Hoste :"in de gedachtengang die
u volgt zou de universiteit moeten zorgen
voor een complete algemene beroepsvorming en
dat liefst met inkrimping van de huidige
studieduur want er moet meer tijd overblijver
voor de individuele vorming: Dit lijkt mij
voor de universiteit een onmogelijke opgave
te zijn. Het blijft nochtans toe te juichen
dat jonge mensen trachten leemten in hun vor
ming als mens en intellectueel te vermijden
en een zo ruim mogelijke ontwikkeling beogen.
Het is m.i. ook duidelijk dat datgene wat de
universiteit nu aan te bieden heeft nl. een
wetenschappelijke en beroepsopleiding met
somseen beperkte kritische en ethische vorming, veel kan verbeterd worden, zelfs zonder
uitbreiding van de studietijd. Het is nochtans een permanente opgave van het onderwijs
zich aan te passen aan de wisselende behoeften van de maatschappij en het is een illusie te menen dat alles kan in orde gebracht
worden door een eenmalige bijsturing.
Joor de Rijksuniversiteit Gent is het ook
waar dat aanpassingen te vaak afgeremd worden
ioor een massa reglementen..."

Sommigen verwarren de universiteit met
een politiek orgaan . Het is niet de rol
van de universiteit de maatschappij
ongewijzigd te handhaven. Het is evenmin haar rol de samenleving te veranderer
want die taken zijn politieke taken, die
moeten worden vervuld door 's lands politieke lichamen, met name de gemeenteraden, de schepencolleges, de provinciale raden, de permanente deputaties, de
kamer van volksvertegenwoordigers, de
senaat, de kultuurraden, en de regering.
Individuele leden van de universitaire
gemeenschap, jong of niet meer zo jong,
kunnenrwel volkomen vrij een persoonlijke
politieke activiteit aan de dag leggen.
Dit betekent natuurlijk niet dat de universiteit er is om mensen met een lidmaatschapskaart van deze of gene partij
op zak een universitaire functie te geven. Want voor elke wetenschappelijke
functie is de allerbeste persoon, die
men vinden kan nauwelijks goed genoeg,
ongeacht zijn levensbeschouwing.
Trouwens, in sommige gevallen is de
beste vindbare persoon inderdaad niet
goed genoeg.
De soms gehoorde bewering dat de unief
op de ene of andere manier geangageerd
moet zijn is verwant met het niet behandelde punt. Ook dit gaat niet op.
Want ook dit ligt buiten de bevoegdheid
van de universiteit. Bovendien, wie in
de universiteit zou de te volgen lijn
vastleggen ? En zij, die verkondigen dat
de universiteit geëngageerd moet zijn
zouden de eersten zijn om luidkeels te
protesteren indien de ingeslagen richtinj
nu eens niet de richting was, die zij
juist wensen.

in deze maatschappij, moet er het een en
het ander veranderd worden (nvdr bravo !).
De universiteit spelen in deze visie een
belangrijke rol : de universitiet moet
'een kritisch centrum van maatschappijverandering zijn'. Onderwijs en onderzoek
dienen daarom gereicht te zijn op de in
de maatschappij gewenste veranderingen.
Het doel van de studie is bijdragen aan
de oplossing van maatschappelijke problemen.
Kuiper
uit ’unief voor wie en
door wie' werkgroep
landbouw.

5 VOORSTELLEN
Tot slot citeren wij hier nog twee brieven waarin ons suggestie gegeven worden
voor een verdere werking.
Prof Baelde sluit zich volledig aan bij de
geformuleerde doelstellingen en kritieken.
'Een nadere bespreking -hoe moeizaam ook
tot stand te brengen- lijkt mij in ieder
geval voor de gehele universitaire gemeenschap heilzaam. Uit mijn persoonlijke
ervaring van tien jaar 'docentschap' kan
ik alleen maar beklemtonen dat een meer
kritische vorming door middel van nietoverladen cursussen, beter onderwijsmethodes en meer vrije tijd voor eigen creativiteit ten zeerste wenselijk is. De universiteit moet véle groeimogelijkheden
van de jonge mens stimuleren, zeker niet
verstikken.’

D. Vandepitte

"Een universiteit is: een
'kweekschool'
waar aangeleerd en beoefend wordt het kritisch denken en het zelfstandig wetenschappelijkpresteren, in volle vrijheid, met de betrachting hierbij mens te blijven.
Elk van deze component (kweekschool', het
kritische denken, het wetenschappelijk presteren, de vrijheid, het humane] slaat zowel
op de docent als op de student. " Prof. W.
Delva.
De Universiteit moet hoofdzakelijk de plaats
blijven waar wetenschap gedoceerd wordt door
diegenen die haar maken, zodat zij naast het
onderwijs een even essentiële verantwoorde4. AANVULLING
lijkheid heeft van onderzoek, waardoor zij
de wetenschap doet vooruitgaan. Niet minder
Sarug geeft ons enkele aanvullende suggesties belangrijk is naar mijn oordeel haar rol
1.De professoren dienen niet alleen eminente in de gemeenschapsontwikkeling, wat wij vaak
vakgeleerden maar even zeer hoogstaande men- met het woord "hogeschooluitbreiding" of in
selijke persoonlijkheden te zijn. Beide
het Engels "extension" aanduiden: dit gaat
kriteria dienen doorslaggevend te zijn voor van
service ten aanzien van de landbouwers
hun respectievelijke aanstelling. De politi-gemeenschap van een plattelandsuniversiteit
sering is ten zeerste verboden. Het spel var in ruraal milieu, tot de vorming en volmaking
politiek opbod moet ten alle prijze uit de
van managers voor de ondernemingen en openuniversitaire wereld geweerd worden.
bare administraties, zoals ons Seminarie
2.Wil een professor zijn taak volledig ter
sinds 27 jaar aan deze universiteit doet.
harte nemen, dan moet hij zich tot die taak Dat de vorming van de mens centraal zou
beperken en dient hij geen bijkomende funk- moeten staan, is helemaal juist. Wel moet
tieCs] op zich nemen. Het noodzakelijk
men zich afvragen in welke mate de moderne
verband onderhouden met de gemeenschap en hetuniversiteit, zoals zij uitgegroeid is in
ten dienste stellen van zijn bekwaamheid moeteenpluralistische maatschappij, dit nog kan
gebeuren en het kader van zijn professoraal doen. Een terugkeer naar de basisprincipes
ambt. M.a.w. de ethiek van het professoraal van Kardinal Newman in zijn”Idea of an Unien wetenschappelijk ambt zou een voldoende
versity", lijkt mij hoogstbelangrijk.
waarborg moeten zijn, omdat elk lid van het
Prof. A.J. Vlerick

^rsoneel^et^ls^e^vanzelfsprekendheid^^ OOO»
personeel
zou ervaren zich in dienst van de gemeenschap
te stellen.
Iets wat nu blijkbaar slechts
kan als de nodige materiële en maatschappelijke voordelen geboden worden.
3.Recht op gratis onderwijs moet een wezenlijk recht zijn voor iedereen. Numerus clausus en aanverwante zijn volstrekt uit den
boze. Daartegenover staat dat zij die zich
op dit recht beroepen om universitaire of
enig andere vorming te verkrijgen, de verplichtingen welke eraan verbonden zijn,
op zich zouden nemen.
Men zou indachtig moeten zijn , dat door de
inspanningenvan de gemeenschap, de universiteit van de noodzakelijke middelen voorzien
wordt.
Bijgevolg mag vanuit de gemeenschap
verwacht worden dat personeel en studenten,
die van deze middelen gebruik maken, zich
voldoende inzetten voor hoger genoemde
doelstellingen.

<è00

Met uitschakelingen van allerlei nuanceringen die op dit moment van minder
belang zijn, kan er vanuit worden gegaan dat er mbt de relatie universiteit
tov maatschappij drie soorten opvattingen waren (zijn] te onderscheiden.
In de eerste P.l£a_ts_ zijn er opvattingen
die er vanuit gaan dat de universiteit
het centrum van wetenschapsbeoefening
is en mi-iet zijn. Wetenschapsbeoefening
wordt dan opgevat als een rationele aktiviteit in optima forma die zich'vol•trekt volgens de immanente logica van
de wetenschappelijke methode.'
Een dergelijke (een andere is er niet]
wetenschapsbeoefening is volstrekt waardenvrij ten opzichte van de maatschappelijke behoefte : 'vrijheid en distantie
zijn naar de originele visie (op de unief
RJK] levensvoorwaarden voor de dienst
der wetenschap.'
£e_tweecte soorjt opvattingen omvat de
gedachte dat er een directe relatie bestaat tussen de maatschappelijke behoefte
aan wetenschappelijk gevormde mankracht
en de universiteit. In die visie wordt
de unief louter en alleen gezien als een
instituut dat zich bezig houdt met het
opleidBn van wetenschappers en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Er moet echter een zorgvuldig evenwicht
zijn tussen de vraag naar en het aanbod
van mankracht (man-powerplanning].
_De_l_aa_ts_te_j_ jLn_derde_soort_opvattingen
dat uit de discussie valt te destilleren
zijn de opvattingen dit er vanuit gaan
dat de universiteit alleen maar hand en
spandiensten veileent aan bestaande maatschappelijke groeperingen die de dienst
uitmaken. En omdat er van alles mis is

Prof Van Bilsen schrijft : 'Ik ben het
eens met uw bedenkingen. Deze zouden
m.ij aan konkrete duidelijkheid en kracht
winnen moesten U en uw groep de mogelijkheid vinden om een internationaal overleg
op gang te brengen tussen studentBngroepen (waarbij desgevallend de leden van
onderwijzend, onderzoekend en wetenschappelijk personeel zouden betrokken worden)
met gelijkgerichte bewogenheid.
Er zijn dimmers in een aBntal landen tal
van vernieuwingen doorgevoerd eir op gang
die het universitair onderwijs in ons
land -in mijn ogen- als achterop doet
voorkomen, als, zowel wat programma’s alü
aanwerving en statuut van leraars en wetenschappers, en als algemene structuur
betreft. Het zou heel belangrijk zijn vooi
onze eigen universitaire gemeenschap die
zeer conservatief en 'complacent' is,
moest er kennis verspreid worden over
evolutie en experimenten elders. '

Reacties op deze teksten over 'doelstellingen van een universitaire opleiding'
zijn steeds welkom op het redactieadres
van Scahmper (StPietersnieuwstraat 45)
en bij de werkgroep U.E. Kortrijksepoortstraat , 160, Gent.

Nora Van der Meeren.Marleen Quisqater,
Geread Braet.Pieter Quisqater,Steven '
Aerts en Stephan Parmentier.
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30ste BERLINALE.
Als 'jeune premier' van de ongeveer duizend
koppige pers, niet helemaal exclusief voor
5. BEDENKINGEN OVER DE ROL VAN DE UNIVERSISCHAMPER, een klein verslag, volgende week
TEIT
filmbesprekingen.
De gangbare meningen over de doelstellingen
Gelukkig waren er ook mooie foto’s te vervan de universiteit zijn de volgende:
krijgen, zodat de aanleiding voor de hand
1 . De Unief moet voldoen aan de maatschappeligt. Andrej Wajda's allerlaatste, DE DIRIlijkevraag naar wetenschappelijk geschoolden
GENT, werd terecht geloofd om de acteursvoor het vervullen van funkties die een grote
prestaties, prijs voor de beste mannelijke
verantwoordelijkheidszin vereisen en talrijke
vertolking(John Gielgud), hoewel ik persektoren van het beroepsleven.
soonlijk niet zo erg oploop met competities
2. De Unief moet een optimale ontwikkeling
juries, prijzen, oscars, enz. Wajda weet
van de wetenschap waarborgen: door de beoefe
echter verassend weing te vertellen in DE
ningvan het wetenschappelijk onderzoek.
3. De Unief moet optimale ontplooiingsmogelijk DIRIGENT, zeker als je de (magere) inhoud
vergelijkt met betekenisvolle films als DE
heden bieden aan haar studenten.
MAN VAN MARMER, gezien door circa 3,5 milAls derde taak dus, naast de opleiding van
joen POLEN, ondanks officiële tegenwerking
hooggeschoolden en wetenschappelijk onderzoek, pretendeert de universiteit de persoon- en filmclubverdeling. Beethovens Vijfde is
zowat het leidmotiv van de prent, artistielijke vorming of zelfontplooiing van de
ke ambities worden tegenover persoonlijke
studenten te bevorderen.
afgewogen, je moet ervan houden. Natuurlijk
uit brochure:Unief voor en
is het gegeven prachtig door de Poolse
van wie?

grootmeester neergepoot, een verhaal cinematografisch neerzetten is geen nood bij
dit Poolse fenomeen. Juist daarom is het
jammer dat dit talent niet aangewend wordt
om ofwel prachtig-weemoedige films te creeren, LES DEMOISELLES DE WILKD plus HET
BERKENBOS, of sociaal-indringende als DE
MAN VAN MARMER, HET LAND VAN DE GROTE BELOF
TE.
Een woordje graag over DE PROEFKONIJNEN van
ons aller GUIDO HENDERICKX, die spijtig genoeg niet naar de 'gouden beer' mocht medingen, het was zoals Lieve Trappeniersrhet
ie het Laatste Nieuws uitdrukte, een schandaal dat ons Ministerie van Cultus geen poging heeft ondernomen om de film nog maar
enkel aan te prijzen. Zit de sociale problematiek van de knappe film er voor iets

tussen? Andermaal censuur? Df is het weer
de gewone desinteresse van het ministerie
voor film, waar jazzfmet alle respekt) heilig is? IN ieder geval, ga kijken naar dit
boeiend relaas van een DIOXINE-ramp en de
psyschologische consequenties, het gemoed
dus.
Volgende week ook iets meer over de pompeuze RUDE BOYS, met de CLASH
, enkel
nog dit, uw verslaggever staat helemaal onder de puistjes, de Turken hadden in Berlijt
de (hongerige) magen van de festivalgangers
in handen.

Bloederig

ALTERNATIEVE

Serieus nu.Pascal schreef een veel ge
lezen stukje in dit dito blad over
abortus.Toen die Schamper van de pers
kwam,las ze natuurlijk haar eigen artikel apetrots opnieuw en opnieuw,tot
zelfs in de St-Pietersstraat waar bij
de 34° herlezing een paal respectievelijk haar Scbjmper en haar neus
kreukelde.

Beste redactie,

Een
nietszeggende
titel

hartelijk bedankt voor de stapels kaartjes
en brieven en de dozijnen bloemen die ik
toegestuurd kreeg tijdens m'n korte verblijf in het A.Z.
Deze morgen nam ik -na zorgvuldig gekeken
te hebben of er geen palen in de buurt waren- Schamper 105 in de hand. Wel een
knap artikel dat 'Bloed aan de paal te
Gent’ , toch zou ik er iets aan willen toevoegen. Jullie ooggetuige zou zich namelijh
beter een brilletje aanschaffen, want hier
en daar is er toch iets wat niet helemaal
klopte. Toen ik tegen die paal aanliep
(dat ontken ik dus niet], was ik niet mijn
artikel aan het lezen doch een artikel
welke uw ooggetuige had geschreven in
Schamper 103 en dat hijzelf 'apetrots'
in m'n handen had gestopt. Uit zijn uitvoerig relaas af te leiden is hij best
voor een grapje te vinden, dus stuur ik
hem meteen m ’n ziekenhuisrekening. Met de
gezonde raad, schoenmaker blijf bij je
Knobby, verslagen schrijven is niks voor
jou !
Daag
Groetjes

De gitaren werden nu eens zacht geaaid,
dan weer hard aan de snaren getrokken,
de bretellen stonden prachtig met de
presentator, en een erzats Drs.P. bracht
de zaal in veroering met zijn rijmelarijen. Een vrij podium ter ere van een
nieuwe naam. Op het ogenblik waarop de
heupjicht toesloeg besloot de home-bevolking maar op iets levendigers beroep
te gaan doen. 'Home Boudewijn’ wordt
'Studentenhuis Malpertuus’ ... blauwe
letters op een grijs veld in de hall
en de trieste mededeling dat voor dit
ontslag, door de slechte staat van de
staatskas,
geen stempelgeld kan worden
uitgekeerd...
Een ludieke opmerking werd een feest.
Waarom ? Wat is na 150 jaar (natuurlijk
wordt dit KOSTelijk gevierd, met vele
driekleurtjes, glazen champagne en dinees met hele grote d ’s) België en
Vlaamse onderdrukking nog in de zin
van een luxebeest als een koning, een
duurbetaalde lintjesknipper, die alles
voor de voeten wordt gezet, hoofdverantwoordelijke voor de nivellering van
de lonen met een paar miljoenen in het
jaar en een pak aandelen in de Société
Générale... we helpen hem van een kumul
af, een naam van een veertien verdiepingen tellend gebouw torsen is nu ook
niet alles, en wat rust kan hij best
gebruiken.
Ook wilden we een naam dit wat Vlaamser
klinkt, daar het koningshuis ons
Vlaamse land slechts grote windeieren
heeft gelegd j de royale geschenken
waren steeds voor onze niet-Vlaamse
landgenoten en de vrienden uit de kolonie, de gasten van ons aller vriend
Mobutu.

P.S. Mag ik nu een foto met handtekening
van C.Raar ?

Reinaert
(naam en adres op
redactie bekend.]
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Dit feest had bovenal een ludieke kant.
Hierlangs wou ik de ganse meute medewerkers
bedanken: de aktieve vrij-podiumers, de luis
terende massa en iedereen die hielp.
Het werd een heerlijk festijn en dit was de
de eerste en de laatste bedoeling.
Pol Van Den Driessche

° zie VanDale : zestien : telwoord. zes en tien. Vgl veertien.

Op verzoek...

Dies natalis. Een kostuum-met-stropdasdag. De universiteit deelt eredoctoraten
uit aan experten in hun branche. Het houdt
een beetje de competitie tussen de concurrerende wetenschapslui een beetje levendig,
Als student krijg je wel de indruk een
beetje buiten het feestgewoel te staan.
De professoren en hun eerbiedwaardig gezelschap houden de kaste beperkt en boven
alles overzichtelijk. Je voelt het aankomen, geen studenten.

De faculteitsraden delen eredoctoraten
uit namens de unief, en de studenten mogen in realiteit wel kijken, maar aankomen ...
Vroegere pogingen om deze inside-joke te
doorbreken (een vraag om Freire een eredoctoraat te geven bvb.] stuitten onvermijdelijk op beleefd stilzwijgen. De
professoren hebben al zo weinig onderonsjes die bij hunstand passen dat we ons
hierin toch niet bemoeien.
Een heilig huisje dus waarbij de studenten van de landbouwwetenschappen zich moreel verplicht voelden even aan de fundamenten te gaan schudden.
Ze ontwierpen een alternatief ere-doctoraat omdat progressieve wetenschapslui
in facto geen kans maken zonder een proftitel. Men koos Jaime Wheelock omwille
van zijn activiteiten in o.a. Nicaragua.
Deze minister, die het aan de stok had
met Somoza, die uit Chili moest vluchten
na de val van Allende kreeg dit 'alternatief eredoctoraat' om zijn landbouwhervormingen .
Maar mijnheer de minister had een vergadering en kon dus niet uit Nicaragua
overkomen, zodat men de ambassadeur verwachtte bij de 'plechtige uitreiking'.
Spijtig genoeg bleek ook deze op het laatste op het laatste nippertje weerhouden.
Maar de werkgroep van de landbouwwetenschappen geeft de moed niet op. Er zijn
plannen om een Nicaraguaanse week op touw
te zetten, men spreekt over een uitwisselingsaccoord met de universiteit van
Managua, en misschien komt de ambassadeur
dan toch.
Kortom, een storm in een glas water.
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WERP,GROEP MODERNE KUNST INFORMATIE----------

TONEEL
NTGRashoman vr 7/3, za 8/3, zo 9/3, ma 10/3,
do 13/3 en vr 14/3 telkens om 20 u behalve
de zondag om 15 u
VERTIKAAL-----------------------------------

Jazz at the HIK0 om 19.30
woe: 12/3: in de namiddag stadsrondleiding
van de industrxële arheologie
diavoorstelling door Peter Vander
Plaetsen "opgravingen Latem kerkplein"
do : 13/3 colloquim 'kunst in België in de
jaren 70'
om 10.00 en om 14 u 30

ELCKER-IKARENÄma 10/3 voedsel in de derde wereld- voedsel
als wapen om
La cag aux folies za 8/3, woe 12/3, do 13/3
vr 14/3 telkens om 20 u 15
PR0KÄ-

woe 12/3 en do 13/3 toneelvoorstelling
'Vrowenlandschap' een gezamenlijk werkstuk
'Het Trojaanse Paard'

EETWAREN----------------------------------

° m 10/3
gedurende de week van 10 tot 14 maart wordt
een culturele week van het HIK0 georganiseer: minestronesoep
rundsgebraad met princessen
visbrochetten net rode bieten en geraspte
na: 10/3 : opening tentoonstelling om 19.30
saus
di: 11/3 : klassiek middagconcert om 14.30

Het Verloren Paradijs vr 7/3, woe 12/3, vr
14/3 telkens om 20 U 15

woe 12/3 voordracht 'Louvain-la-Neuve, alter
natief door studenten la Barraque te 12u30

BIS

Ik heb met hen gesproken. Hen, dat is
mensen uit het milieu. En ze hebben me
gezegd dat euh, ga ze hebben me gezegd
dat. Het gaat er eigenlijk niet om wat
ze gezegd hebben, alleen maar dat ze iets
gezegd hebben waarover ik euh, ja euh,
dat heeft eigenlijk belang. Mensen uit
het milieu, die zeggen normaal niets en
nu hebben ze het, het, toch gezegd. Je
weet niet wat het is om het nu eens van
hen te horen. Van hen zelf begrijp je.
Niet zo 'n doodgewone conversatie over,
euh, zomaar over, maar werkelijk met
over, euh, zomaar over, nou ja, over
koetjes en kalfjes zal ik het, het, maar
noemen. Want ik heb hen beloofd dat ik,
ik heb hen eigenlijk helemaal niets beloofd, maar je weet wel hoe dat gaat
niet ? Je praat met hen, de mensen uit
het milieu, en je voelt je dus al een
beetje anders, ja je voelt je er meer bij
betrokken, ja. Zomaar, en dan ga je je
bepaalde voorstellingen maken over euh,
ja over die koetjes en kalfjes, je doet
die niet bij schapen en lammetjes,dit is
veel te concreet, en zo praten de mensen
uit het milieu niet. Ze praten niet concreet, niet zo concreet als iemand anders
de mensen, de mensen uit het milieu.
Kijk, ik vind het eerlijk gezegd moeilijk
om erover te schrijven weet je, en toch
weet ik dat jij, je als erbij betrokken
voelt alhoewel je er toch niet, niet
helemaal bij betrokken was.
En ik weet dat je het graag zou weten
wat ze gezegd hebben. Ja. en ik was erbij, en ik heb hen horen praten, en jij
kent me, en dan wil je het wel van mij
vernemen. Maar ik vind het wel erg zwaar
om het onder woorden te brengen hoe het
eigenlijk precies , hoe eigenlijk precies
ja, waarover we het precies hadden. Ja
en we hebben het erover gehad, wij, ik
en hen, en hen, zij weten het ja zoals
zij erover spraken, met mij. En ik heb
met hen gesproken, hen, dat is de mensen
uit het milieu...
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Ook wilden we met dit feest de integratie binnen het studentenhuis wat bevorderen, we wilden de blokkers laten zien
dat er nog wat anders dan blokken bestaat, en dat het nog best leuk kan
zijn ook.
En na de recente gebeurtenissen ivm de
veranderingen binnen de homes werd de
noodzaak van een interhome-samenwerking
noodzakelijk, om onze belangen sterker
te kunnen verdedigen. Dit feest kon de
homes wat naderbij brengen, en tonen
dat men op home-niveau ook actief kan
zijn... Ze waren er, ze werkten mee
en ze zagen dat het goed was.
Enkele meisjes presenteerden chips,
bierglazen werden getapt, geledigd en
opnieuw gevuld... prosit, Malpertuus,
officieel word je niets, maar voor ons
word je een symbool... van Vlaams zijn,
van eigenheid... Malpertuus, het ga je
goed, de koning groet u.

EREDOCTOOR

ELCKER-IKma 10/3: politieke vorming: de staat om
20 uur.
woe 12/3: kernenergie om 20 uur
woe 12/3: voedsel in de derde wereld- voedsel
als wapen om 20 uur.

°di 11/3
poreisoep
kalfsmarengo met erwten en wortelen
hamburger met rodekool
°woe 12/3
groente-van-de-vorige-dag-soep
plaatselijke troep met korstjes
lomperd in erotische saus
°do 14/3
groentensoep
wienerschnitzel ratatouillie met rauwkost
gegratineerde macaronie
°vr 15/3
kervelsoep of pap
broodvlees met bloemkool in roomsaus
dorade met fijne kruidensoep (?)

FILM

RADIO AKTIEFiedere maandag en donderdag avond te beluisteren van 8u30 tot 10u.

K0G-

SCHAMPER-

Mefistofile op vr 7/3, zo 9/3, telkens om
19.30 uitgezonderd de zondag om 15u.

alweer een redactievergadering zoals altijd
om stipt omstreeks ietwat na achten, maandag 10 maart, nog steeds de Brug.

SK00PZaal 1 20.00u. Stay the way you are
(Alberto Lattuada)
22.30u. Dodeskaden(Kurosowa)
Zaal 2 19.30u. Film in verlengmg
22.0 Ou. Vij f Avonden
(Nikita Mikhlakov)

