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Bangladesh Aid kooien. Een bespreking van Claus als
wonderkind, buitenbeentje, letterdief en
aanstellerig jochie. Zie p. 5.

:::en ex-student scheikunde laat z'n luie
leventje voor wat het is en trekt naar
Bangladesh, om er putten te boren 'in the
middle of nowhere'. Zie p. 3.

Veto gratis
Uit goede bron vernomen we dat een niet-
geïdentificeerde snoodaard vorige week in
Alma 11Veto's verkocht. Iets dergelijks past
niet binnen onze doelstelling, een kosteloze
studentepkrant aan te bieden. Laat u dus
niet misleiden: Veto is en blijft gratis,
'verniet'.

Poëziefestival

Moderne Architektuur
L'architecture se fait. Of niet soms? Een
teoretische ref~ekt:e over de architektuur
van de Stad: een kollokwium over het
modernisme met bijdragen van Zaha Hadid,
Rem Koolhaas, Francesco Dal Co en Dario
Matteoni. P. 4.

Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Marcel Janssens' viste op Vlaanderens
verloren zoon: in Freudiaanse driften ont-
stoken, plet de leeuw de vaders tegen de

Universitaire konferentie

Een ontleding van
'Fonske' en z'n 'meester'
De universitaire konferen-

·ties zijn aan hun Vierde
jaargang toe. Op donder-

dag 16 oktober ging men op-
nieuw van start. Gastspreker
van de twee eerste konferenties
van dit nieuwe akademiejaar was
Prof. Piet Janssen, hoogleraar in
de fak ulteit psychologie en peda-
gogische wetenschappen.
Het eerste luik van deze kon-

ferenties wou zowel de docent als
de student verduidelijken wat

~.; .tfdè'iën "lil. "tt 7.o'n reflektie
vindt de docent namelijk een
motivering om op zoek te gaan
naar het psychologisch en ago-
gisch eigene van zijn doceren.
terwijl de student er de zin van
een groot aantal eigen werk-
zaamheden in deze 'Ie(u)vens-
fase' in herkent.

hen eer-te definitie van studeren luidt
als volgt : '<tudcrcn i~ gericht op het
omwikkelen van een afdoende intel-
lcktuclc bcheerving van een kornplcksc
surnenhung binnen een welbepaald
domein. '
Om het eenvoudiger te leggen:

'<tudcrcn i~ gericht op het funktio-
neren als vakman'. 'Studeren' en
'I eren' lijn niet identiek aan elkaar.
St udcren heelt een lekere eigenheid.
Dele twee begrippen kan je verbinden
met het huustc jaar sckundair onder-
\\ ij~ en het ccrvtc jaar hoger ondcrw ijs.
l let lnatstc jaar van het sck undair
onderwijs vormt de nlsluiting van een
rwuulf'ja.u durende periode vanAI (;1-
MI NI vorming. I let eer-re jaar hoger
onderwijs dnareutegen i, het begin van
een leer <;1 Rin ITI vorming. iocgc-
vpitvt op één domein. Dat domein kies
ie zelf. /odnt je vutderen dan ook als
\'ol~t kan om-eh rijven: 'vtudcrcn i,
\\ illcn worden om ie lijn'.

Die vrudic i-, echter lliei vrijblijvend.
'Slagen \ OOI de ckvamcn-,' i, 'intl:in,iek
met studeren \ crbouden. Hel i~ name-
lii], het middel wuarmcc dc univcrsitcit
dc' v nkmun vun de leek ondcr-chcidt.
Ik vak mun i, diegene. die een int cllck-
iuclc bcheerving va n een k omplck sc
';lllll'llhan~ bevit. ll'r\\ijl de leek v un
dal alle' geen vcrvtund heeft.

Level
l lit ondervork naar Ik aanpak \'0111

-uutcnrcu. blijkt dal er twee vormen
v an <rudcrcn Ii.jn: 'Dccp l.cvcl l.car-
ning' en 'Surlucc l.cvcl l.carning".
'SUI!;ICl' I nel t curninu' i, \ an BlIl-
II v. I II het hoofd leren. tl'rwi.il' Decp
Il'\l'l l c.u ninu' een vorm van studc-
Il'n i-. die de <uulcnt tot in I'n

pl"I",,'nlilh' l'il,!cnhl'id raakt.
'Smfall' l ev cl l.curninu' hda,t de

-t udcnt vnoun. Ilij bc-chouw; kcnni-,
al, ven un-amcnhangcndc eenheid \ un
feiten en studeren als het erin stampen
vuu dll'leltl'11 .. t.: \111(11 dele IIIn11 \an

studeren ook terug bij kleuters. Wan-
neer ouders hun kind iedere avond
hetzelfde verhaaltje voorlezen, dan zal
het kind na een tijdje pat verhaaltje
ook zelf kunnen 'lezen': hct weet wat
er op wel ke pagina verteld wordt. hct
weet wanneer het een blad moet
omdraaien ....
Deze voorleesprestatie is dus louter

~ebaseerd op het geheugen.
'Deep Level Lcarning' zorgt daaren-

tegen voor persoonlijke integratie van
de kennis, zodat deze beschikbaar i~
voor opname bij het projekt dat men
wil realiseren.Fen l~näly"e van "Deep level Leur-
ning' levert ons de volgende twee
axpck ten op: 'denken' en 'Ieren'.
Studeren vergt een interaktie van die
twee. De onderzoeker Pask heeft zich
vooral met de eerste komponent
beziggehouden. Hij vroeg zich af. hoc
studenten zich bewegen door een
kennisdomein. waar ze tot dan toc
niet'> van af wistcn. Uit onderzoek
daaromtrent bleek dat er twec typische
leesstrategieën zijn.
De eerste strategie wordt 'holisme'

genoemd. Hierbij gaat het om een
globale denkwijze: dccltcma'< worden
bc-tudccrd in het pcrvpck ticf van het
hoofdtema.
De tweede <rratcgic noemt men

'scrialisrnc": hierbij gaat men unuly-
'erend te werk. De student gaat pa~
over naar de studie van een tweede
tema als hij het eerste volledig be-
grepen heeft. Pask meent dal het
volledig begrip van een bepaald do-
rncin de roepassing van beide strategie-
en vcreist. De71~ twee strategieën
kunnen ook uitlopen in twee leer-
pm ologicèn: 'Globc-troning' en "lrn-
providcncc'.
'Globc-trou ing' i~ een cksrrcrnc

uiting van holivmc. Dl' student zoekt
alleen naar het globale overzicht.
"lrnprovidcucc' (algclcid van het l.a-
tijnxc irnprovidcntiu. wal gebrek aan
\ ooruit ziendbeid betekent) houdt in.
dat de student zich in een bepaald
aspck t of detail 10 ingraaft. dat er
vy-tc crn-chcidiug optreedt. Ilij kan
gc'en \ crbindingcn meer leggen met
andere tcma', of andere domeinen .. lc
11111 het ook 'vakidiotic' kunnen noc-
men.

Syntese
Andere auteur, rnaken een onder-
,chl'id tusvcn vintultune en sukvcvvicvc
"nll',e. Sirnultune <yruc-c i, gericht
op het ontwikkelen van eenheid.
tcrw ijl 'uk'e"il'\ l"~ ruc-c gericht i, "p
het -tup voor vtup omwikkelen v an dv
gcdat:hlcnganµ. Nieuw i, hier de derde
fa kror die ingevoerd wordt : de diri-
gcrl'lllle. regulerende in-uuu ic. die de
twee andere taktoren op elkaar 011'-
stemt.

'Lerend denken' hcvtunt du- uit
'~ntl·'c. anal~'C en dirigcrc» IIf'111 ren.
De ,~nlc'e breng: de eenheid aan hl:!
licht (w.u meestul plor-; in een vcrliclu
moment gebeurt}. De anal~ -c IlIrgt ':1'

\ III)r dat binnen een bepaald domein

je interne coherentie onderkend
wordt en dat relevante en bijkomstige
informatie van elkaar gescheiden
worden.

De dirigerende instantie reuslotte.
zorgt er voor dat een probleem in z'n
volle kompleksiteit onderkend wordt.

Een tweede reeks processen houdt
verband met het 'zich persoonlijk
eigen maken van verbaal unngcrciktc
informatie'. Dat omvat dric specifieke
a ktiviteiten: het verstaan. het her-
struktureren en hct funktinneren.

Het vcrstaa n is een conditio sine qua
/1011 omcfficiéru ,tc su-deren. Hel wordt
meestal mogelijk gemaakt door de
struktuur die in de informatie i~
aangebracht.

Leren vcronderstelt ook voldoende
voorkennis. Nieuwe informatie moet
bijgevolg ingepast worden in het reeds
aanwezige kennisbestand. Daaruit be-
staat het herstruktureren van dat
kennisvcrband. Het verstaan en het
herstruktureren resulteren dan in hel
funktioneren ab vakman.

Dat nllcs levert ons een model mei
vijf komponenten op: svntcse. ana-
lyse. dirigeren (wat samenvalt met hct
herst ru kt urcrcn). het vcrstuun en het
funktioneren. In aansluiting daarbij
kan je drie voorwaarden opnoemen
om suksesvol te studeren. Eénjc moet
de informatie voldoende verstaan.
opdat er dccp level lcnrning IOU
kunnen optreden. Is dat niet het geval.
dan moet je je (vourjkcnnis bijwerken.
Twee: het analyseren en hel svnicri-
scrcn lijn noodzakelijke ak tivitcitcn
bij het studeren. Drie: het i~ een
intrinsieke noodzuuk goed te weten
wat je wil. Je moet je ten volle bewust
lijn van het vnkrnanschnp dat je wil
ontwikkelen.

D:I is geen lokaal tijdens hel afleggen van een staatseksamen. Maar ook bij
ekonomie zitten ze als sardientjes in een blik. Hel probleem van de
overbezeIIe lokalen is akuuI: zie pagina 2 en 3. (foIO: .Ieroen Revalk)

Semestersysteem ~
De eerste weken van het

akademiejaar werden de
studenten ekonomie op-

geschrikt door een onheilspel-
lend gerucht: de traditionele
paaseksarnens worden vervan-
gen door januari-eksarnens, wat
de invoering van het twee semes-
ter-systeem impliceert. Het over-
grote deel van de studenten
reageert negatief, al is een reaktie
op zo'n onverwachte program-
mawijziging nooit van een hoop
passies ontbloot.

Intelligentieontwikkeling
Een andere definitie van studeren werd
geformuleerd door Sternberg. Hij
beschouwt studeren ab een doclgc-
richtc intelligentieontwikkeling. Diep-
gaand verwerkte materie leidt tot
va krnunxchup. maar dat proces omvat
vcrschillende fasen. Oe Mudent door-
loopt dele fasen tussen het eerste en
het tweede jaar van lijn studie aan de
universiteit. Tijdens het eerste jaur
a kscptccrt hij de aangereikte inlor-
mat ie kritiekloos. Hij liet de docent ab Het organiseren van januari-eksamens
de 'grote meneer' die alles weet en zou vorig jaar tijdens een fakulteits-
verduidelijk t. en waaraan niet gctwij- raad ter sprake gekomen, gedebatteerd
lcld kan worden. Dele xituuric krijgt en aanvaard zijn (het verslag maakt
bij uns nog een eigen aksent. Aangc- lier geen melding van). In de departe-
zien hel eerxtc jaar nogal ccn-, be- menl.\"raad!oegepaste ekonomie wordt
schouwd word I als een uitgcstelde het terloops (onder de rubriek varia)
<clckticprocf', wordt die kritiekloze ter sprake gebracht. Na enig aan-
akscpuuic nog "erker in de hand dringen van Stukokom-voorzitter
gewerkt. In de tweede kandi-latuur Peter la mens wordt het probleem
volut er dan een periode van twijlel. die verschoven naar het [akulteitsbureau.
uitloopt in een geleidelijke relativering Dit vindt het voorstelonrealiseerbaar
tijdens de liccnt icjarcn. De onzeker- voor dit akademiejaar en Ge had het al
hcid wordt dan ervaren al, inherent geraden) verschuift het probleem naar
aan elk menselijk kennen. een didaktische kommissie. De didak-

De wijle waarop studenten lel I' dat tische kommissie vergaderde pas op
proce-, al~ taak beleven i, inmiddcl-, in 240ktober, maar ondertussen bleven
Leuven uitvoerig onderzocht. l lit stu- de studenten niet bij de pakken zitten.

venole opp. 6. . Op vrijdag 17 oktober werd een

forum georganiseerd waarop zo'n
370 studenten afkomen. Na de pro-
bleemstelling wordt per jaar over pro's
en kontra's gediskussieerd. Het forum
eindigt met een vrije diskussie en een
formulering van een algemeen voorstel
- principieel tegen januari-eksamens
- dat met meerderheid van stemmen
wordt aanvaard.

Didaktische kommissie
Met dit voorstel trekken de studenten-
vertegenwoordigers (twee op een to-
taal van negen) naar de didaktische
kommissie. Studenten cn proffen zijn
het er over eens dat januari-eksamens
(i.e. dit akademiejaar) onhaalbaar
zijn. Wat de beslissing op lange termijn
betreft staan de professoren (en weten-
schappelijk personeel) lijnrecht tegen-
over de studenten. Laatstgenoemden
zijn contra omdat:
- de algemene vorming in gevaar
komt (sociaal-kulturele aktiviteiten)

- voor tesissen. papers en seminaries
tijdnood zal ontstaan

- in eerste kan: I) geen proefeksarnens
meer mogelijk zijn, 2) geen moge-
lijkheid meer is tot overschakeling
de eksamens onmiddellijk na de stof
komen, waardoor er een kontinue
stress-situatie ontstaat en de studie-
druk verhoogt

- geen mogelijkheid om alles te her-
kauwen.



2 Veto, jaargang 13 nr. 5, dd. 30 oktober 1986

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat S, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 2S

regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. 1 getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

In de rubriek 'prikkeldraad' op blad-
zijde twee van Veto nummer vier,
onder de titel "spoorloos". Maat een
grove onwaarheid, een staaltje van
volslagen gebrek aan kritische zin, laat
staan journalistieke deontologie.
Het gaat over de zin "Zij het dan

met grote voeten", die op niet mis te
verstane wijze vcrwij-t naar de per-
soon en de voeten afgebeeld op de
foto. Net ab jullie heb ik de identiteit
van de betrokkene kunnen achter-
halen. En wat meer is ; ook de
afgebeelde sandalen. Deze zijn van
maat 40 (veertig). Aangezien de voeten
- zoals trouwens op de foto te zien is
__: crin passen en zelfs vrij losjes zitten,
kunnen wc besluiten da: de afgebeelde
voeten zeker niet als groot te beschou-
wen zijn en zelfs veeleer met "eerder
klein" kunnen aangeduid worden.
Zelfs voor Veto-redakteurs en -

medewerkers moet het mogelijk zijn
bovenstaande informatie te vergaren,
jullie hebben immers de identiteit van
de afgebeelde persoon weten te achter-
halen. Er zijn trouwens voldoende
onafhankelijke en betrouwbare getui-
gen te vinden, die de grootte van de
voeten kunnen bevestigen.
Bij dit alles rijst dan ook de vraag: i~

dit misschien representatief voor de
manier waarop Veto aan journalistiek
doet? Wanneer men zich voor zijn
inf'ormatiegaring enkel baseert op het
bedrieglijke beeld van een foto. is het
niet verwonderlijk dat men tot zulke

uitspraken komt. Voor hetzelfde geld
kan men beweren dat de afgebeelde
persoon geen hoofd heeft. Op de foto
i, dit immer, niet te zien: het i,
verborgen achter de megafoon. Derge-
lijke verdraaiing van de werkelijkheid
kan men vinden in studcrucnblaadjcs
die her en der uit de grond schieten en
weer vlug verdwijnen. Van een krant
ab Veto, die aanspraak maakt op
degelijke journalistiek, mag men ech-
ter meer kritische zin verwachten.
Door deze handelwijze en de mani-

leste afwezigheid van deze kritische
zin, i~ mijn vertrouwen in Veto dan
ook fundamenteel geschokt: Ik laat
immer, niet zomaar met mijn voeten
spelen! Indien ik een abonnement had
zou ik het dan ook onmiddellijk
opzeggen!

De identiteit van de
briefschrijver kon door de

redaktie achterhaald worden.

American
American Football werd dit jaar
enthousiast (ca 35 deelnemers) ont-
haald. Toevallig mocht ik een Real
American Training op de voet volgen
(ik liep enkele rondjes op dezelfde
piste).
American Football is een "comple-

te" sport. Niet alleen lichaam, maar
ook geest wordt grondig geoefend. Dit
gaat als volgt:
Trainer: What do you want to do?
Allen: KILL!
Trai ner: What do you want to see?
Allen: Blood!
Samen: One, Two, Three, Four. ..

One, 2, 3, 4, ... '
Men herhaalt dit scenario ongeveer

25 maa!. Op "One, Two, 3,4" wordt er
gelopen, zodat ook het lichaam wordt
opgewarmd.

De toevallige aanwezige toeschou-
wers reageerden glimlachend op dit
gebeuren. Het Universitair American
Foorbull Team blijft echter very
serrous. Hoe zou je zelf zijn met zo'n
helm en een halve kilo piepschuim op
je ser-ouders.
Dus, vrienden academici (zo is het

toch, niet ?), wilt U ook een gezuiverde
geest in een gezond lichaam ... join the
team! One , two, three, four. .. 1,2,3,
4 ...
En wat mij betreft: No thanks.

Piet Neefs

Semestersysteem ~
vervolg van p. I

De profs vinden de argumenten van de
studenten echter nietvalabct en in de
voorlaatste kontra zien ze juist een
pro: eksarnens in januari zal de
studiedruk doen dalen wegens de
spreiding. Verder zullen eksamens en
stof eer, <,fgewcrkt geheel vormen. Wel
erkent men dat de eerste kandidatuur
een probleem apart is.
Bij stemming wordt het voorstel,

beperkte januari-eksamens vanaf
tweede ka n, meerderheid (profs en
wet. pers.) tegen minderheid (studen-
ten) aanvaard. Let wel, de fakulteits-
raad en alleen de fakulteitsraad neemt
een beslissing. Voor zover deze niet in
strijd is met het KUL-eksamenregle-
ment. dan is de zegen nodig van de
akademische raad.

Eerste kandidatuur
Wat eerste kan betrof was dé vraag of
de huidige situatie gehandhaafd kon
worden. Namelijk,./aklillalieve proef-
eksamens (een pleonasme, want arti-
kel twee van het eksamenreglement
bepaalt dat deelneming aan proef- en
voor-(Iees: paas)eksamens aan heel de
unief fakultatief is) met mogelijkheid
tot behalen van vrijstellingen. Het
probleem .is echter de grote groepen
studenten, waardoor proffen aarzelen
om proefeksamens in te richten. De
didaktische kommissie kwam' una-
niem tot het besluit dat proefeksamens
moeten blijven bestaan. Het voorstel,
twee proefeksamens plus twee defini-
tieve eksarnens. werd door alle partijen
aanvaard, gezien de reeds definitief
aanvaarde januari-eksamens (redden
wat cr te redden viel voor de studen-
tenafgevaardigden). Opgelet: ook dit

voorstel dient de fakulteitsraad al dan
niet te bekrachtigen.
De eerstkomende fakulteitsraad

(3 november) zal dus met veel span-
ning afgewacht worden. Dinsdag-
ochtend zal het drummen worden om
de beslissing te vernemen.
Ondertussen laat het Stukokom een

petitie rondgaan waarin aangedron-
gen wordt tot uitstel van de beslissing
in de fakulteitsraad. De bedoeling is
een degelijke enqueie te kunnen voe-
ren in samenwerking met DUO (Dienst
Universitair Onderwijs) om stevig en
representatief bij proften en aka-
demisehe overheid over te komen.

Peter Lamens
Christophe Verbiest

'rn immers niet zozeer in het aantal
aula's, maar in de kapaciteit. De
nieuwe aula bijvoorbeeld is dan wel
verminderd in kapaciteit van 260
plaatsen naar zo'n 200, maar voor
groepen van 350 à 400 man maakt dat
weinig verschil, want ze kunnen er niet
m.»

Plaatsgebrek bij rechten

Maar gaat u toch zitten
Toen ik zoveel jaar geleden

de St. Lambertusschool in
Kiewit trekwenteerde. had-

den wij een klaslokaal van 10
meter bij 12, grote ramen die
uitkeken op de door broeder
bidoor onderhouden school-
tuin, een gigantisch bord en een
gezellige kachel die ronkte dat
het een lieve lust was. Kortom,
een knus lokaal dat uitermate
geschikt was voor een klasje van
7 mail. r~n 70 ruim zelfs dat toen
één van de meesters met pen-
siocn ging, onze jongere broe-
ders samen met ons in dezelfde
klas mochten. Dat spaarde met-
een ook een meester uit. Graad-
klassen noemt men zoiets: twee
studiejaren die samen les volgen
in dezelfde klas.

1kt lict erna.u u it dat in de nabije
t ockomvt <lok aan deze univcrvircit
voor ,onlllli~c <tudicrichriugcn aan
hl,t i11\ oeren \ ;111 dergelijke graad-
~Ia"cn kun gedacht worden. De
viudicricht ingcn die <pccifick <lp het
ondcrwij-, zijn afge'tl'md hijvoorbeeld.
\\ .uu daar i, de leegloop van studenten
(/it 11 daar \ oor ieh tu-e-en. mini-ter
(ocn-,") het gniOhl.

I I' lijn til" minder vrudcrucn aan de
"t'l. hoor ik een <limmcrik op de
uclucr-,tc rij al hc-Juucn. Mi-. mijn
wuurdc. mi-, Want tic <t udcntcn-
a.uuallcu rnogcn dan al lichtje, aan hel
dalen zijn (en zullen dat alsgevolg van
tic- hl"P;11 ing-mu.u re~l'kll in de toe-
~onht \\l'ilicht en ,tel,th iocnemende
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mate blijven doen), de leegloop van de
fu kulreiten op zich heeft er weinig mee
te maken. Nee, de studenten maken
gewoon andere studiekeuzes. gaan op
zoek naurvckcrhcid. kiezen studies die
heil met ruime perspektleven op de
arbeidsmarkt zullen brengen. Vooral
Rechten en Ekonomie dus, lIet gcvolg
daarvan i, dat vooral toenurne van
studenten. in die mate dat ze er zdf~
niet meer blij om zijn. Want grote
vtudcntcnuuntallcn vcreisen meer
mankracht en meer logi,tiekc midde-
len. Voldoende grote aula', bijv oor-
beeld. 1:11 laat de univcrxitcit daaraan
nu net een tekort hebben.

Zeg er van Hee
lcn tijdje geleden vond in het Reehiv-
kollege De Valk de plechtige opening
plaat, van een nieuw auditorium, het
auditorium Zegel' van Hee. Leuk VOOI
de fakulteit. en een passend eerhetoor.
aan de grote jurist lUlt u leggen. Maar
waarvoor gaat het dienen'

l lct auditorium vormt het sluitstuk
van wat wel een, de Valk se vcrnicu-
wingen wordt genoemd, met al> voor-
nuum-,ic elementen de biblioteek en de
inkomhal. I kt auditorium ligt dan
ook zeer centraal. pal in het midden
van het gebouw, pal ook achter de
vernieuwde inkomhal. Alsofhet er ligt
om ~edi,t ingccrd bezoek te outvan-
gcu. Dat blijkt ook uit de prachtij.
gerenoveerde hiuncninrichtiug ; knuv-
-c Il'll'ltjl" in rood fluweel. va,t tapijt
en een ,t ij I\"(11 plafond. I Jet geheel
00gt 10 mooi da t een a r~c loze be/oe
kcr zich ufvruag: of hier eigenlijk ou]
wel <rudcmcn lc-, \ olgcn. Neen. moe
het .uu \\ 00 rd lijn, de aula wordt alleer
gebruikt \\101' kungressen. studie
d;lgcn. colloquia eIl/O\<HH"t. niet voo·
gewone k ollcgc-. Misschien niet on
\ crxtn ndig, want studenten kunnen ru
eenmaal de narnaar uithangen. en hel
i, wellicht niet slcclu \'001' een Ink ultcit
om crgcn-, l'~1l 1I1110il'aula te hebben
die door l'en Iwog publick gl'lil'n mag
worden. Maar in her licht van de
~l'hnll\\·cllprohlc.:ml'n in dl' \'al k. met
'" crbc/cuc In~;lIell en Jlall\\ \ allende
vt udcntcn lijkt het een beetje op
ovcrhodiuc 111 k-,c. l lnd men met het
~l'ld \;1I1-dl' rcnov.uic dan niet heler

\l'1 grnnt'" \Vi i \I ocgcn het ;1;111Ral
\"c'I'tl'~l'n. akudcmi-ch ,e~retari, van
de rCl'h"fa~ uh cit :
Velo: Naar hel .\"chUIII 1II0g(,1I er geen
.\"llItI(·/I/(·1I in til' auta Zegel' Van Hcc?
Verstegen : ..Wel. ten eerste zijn er te
veel studenten, re kunnen er met
andere woorden niet allemaal in. Ten
tweede willen wc proneren om de aula
10 proper mogelijk te houden. l.n ik
kan u vcrzekeren dat dat voor gewon,
uula's nl een onmogelijke zaak is. Ter
derde '.' het probleem van de overvolle
aula's niet op te lossen met het genruik
van de nieuwe aula. Het probleem zit

Veto: Had men hel geld voor de
renovatie niet nuttiger kunnen besteden,
bijvoorbeeld voor het verbinden van
twee kleine aula's 101 één grote?
Verstegen : ..Daar is inderdaad aan
gedacht, maar het blijkt technisch niet
mogelijk te zijn. Want de twee aula's
per verdieping lopen af in tegengestel-
de richting: de ene naar de Tiense-
straat toe, de andere naar het Ladeuze-
plein. Dat kon dus niet. Bovendien
was het geld voor een dergelijke
ombouw sowieso beschikbaar ge-
weest, want het probleem ligt niet
zozeer in het financiële, maar in het
technische, logistieke aspekt. ..
Veto: Hoe pakt men het probleem van
de overbevolking r/all {Ion?
Verslegen : «Wel, we proberen om alle
lessen van de eerste licentie te laten
doorgaan in grote lokalen. Ik ben deze
week met de planning net rond
geraakt: alle kolleges worden nu
gegeven in de grote aula of in MSt.
Omdat die aula's ook door andere
takulieiten gebruikt worden, hebben
wc sommige uren wel moeten veran-
deren, en bijvoorbeeld achtereenvol-
gende uren uit elkaar moeten halen.
Maar dat i, wellicht niet zo erg."
Veto: Er doel/ geruclucn de rol/de dal er
val/ar volgend akademiejaar porallel-
kolleges zouden gedoceerd worden.
Klopt dal?
Verstegen : ..Voor de licenties zal dat
niet nodig zijn, aangezien we nu
voldoende grote lokalen gevonden
hebben. Bovendien komt sowieso niet
iedereen naar de les, dus aula's van ±
360 plaatsen voor ± 500 studenten
kunnen nog wel. Wat de eerste
kandidatuur betreft. die zitten in de
grote aula met 600 voor 450 plaatsen,
dus dat is hoedanook te klein. Er is al
gedacht om de groep op te splitsen, en
I groep aan te laten sluiten bij de
kriminologen die voor 8/10 hetzelfde
programma volgen, maar met een
kleine groep zijn. Zo zouden we twee
groepen henben die in verscheidene
aulu's royaal zouden binnenkunnen.
Maar het is moeilijk om 70 een
hervorming door te voeren tijdens het
jaar. Vorige maandag hebben wc nog
een te,t gedaan in de aula, en de
meerderheid van de studenten was
tegen een splitsing op dit moment. Dus
zullen wc pa~ tegen januari de zukcn
nog een, opnieuw moeien bekijken, en
bijvoorbeeld splitsen voor het begin
vn n het tweede sernester. Maarvoorde
rest i, het gewoon wachten op de aula
De Somcr. die over tweejaar klaar zou
zijn voor gebruik.
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een technische school (wat ze lang
geleden ook was). Met dien verstande
dat wij nooit de middelen hebben
gekregen die wij als fakulteit verdien-
den. De "boom" die onze fakulteit
heeft gekend. vertaalt zich niet recht-
streeks in meer geld voor ons. Door
onze hoge studentenaantallen steunen
wij ook andere fakulteiten die nu
mindere tijden doormaken. Maar deze
fakulteiten zijn wel beter bestafd dan
de onze. Kijk naar onze biblioteek
waar wij 57 stoelen hebben staan voor
3000 en meer studenten. Dat kan toch
niet. Moeten wij de kandidaturen de
toegang ontzeggen tot de biblioteek? ..

Veto: Maar als de reklor hel in ZUil
openingstoespraak heeft over de nood-
zaak van werkkolleges. praktika en
seminaries in kleine groepen. geld: dat
loch ook voor uwfakulteit,

VanderEccken: « Ik zou dat voorlopig
maar beschouwen als wishful thin-
king. Dat zou inderdaad beter zijn,
maar daar durf ik voorlopig zelfs niet
aan te denken als ik zie hoe moeilijk
het is om al de studenten een stoel te
bezorgen. Weet u dat ik zelfs algemeen
beheerder Tavernier gevraagd heb of
het niet mogelij k zou zijn om de Rex af
I te huren? (Dat is de oude filmzaal in de
Bondgenotenlaan.) Plaatsen zijn er
genoeg en we geven de studenten dan
ecn plank om op te schrijven en veel
problemen zouden opgelost zijn.
Voorlopig is het wachten op de
voltooiing van de Aula De Somcr.»

.. Wat ik wel raar vind. is dat de
-t uden ten zo weinig van zich laten
horen in deze zaak. Dat eerste-
kandidatu ursstudcmen dit niet 70

goed durven, is logisch, maar zelf, de
licentiestudenten reageren niet of nau-
welijks. En ook zij hebben te lijden
onder de grote studentenaantallen wat
betreft tesisbegeleiding .»

Stoelendans bij Ekonomie

"Ik heb gevraagd
de Rex af te huren'
,'De boom in de tak ul- Nog anderen ~pperen dat er zlch.na

teiten Rechten en. verlo~p van tijd wel een natuurlijke •
Ekonorni selektie zal voltrekken. Stu-tenten die

onorme moet na drie keer nog steeds geen stoel
opgevangen worden door een hebben kunnen veroveren zullen de '"
betere accomodatie en begelei- vierde keer ~el in hun bed blijven .
ding. De studenten hebben recht liggen. Maar is dit wel een aan te raden
op les volgen. Ze hebben recht oplossing voor eerstejaars? Mij werd
op een stoel. De nieuwe aula De steeds op het hart gedrukt dat het als
Somer moet dringend af ewerkt eerstekanne~ onverantwoord. IS om

. g zelfs maar enkele lessen te missen. Je
worden: .Le~ven mist enkele kan immers nog onvoldoende uit-
grote auditoria. De grote colle- maken voor welke vakken je kan
ges moeten systematisch ge- brossen en welke niet.
splitst en de hoorcolleges nog Het is een kompleks probleem waar
meer aangevuld door werkcol- ei?enlij.~ maar twee oplossingen echt
leges, practica en seminaries in reel zijn. Ofwel meer en grotere
kl . di . d lokalen, ofwel een verder doorgedre-

eine groepe~ - weg .Ie In e vern splitsing.
Rechtsfaculteit wordt ingesla- Met die vragen in het achterhoofd
gen ... ". Slechts tijdens deze pas- trokken wij naar dekaan Jacques
sage in de openingstoespraak VanderEecken van de fakulteit Eko-
van Rektor Dillemans was er nomie en Toegepaste Ekonomie.

onderbrekend applaus. Een in- Veto: Hoe denkt Uil' fakulteit deze
dikatie dat deze problematiek problemen op Ie lossen?
leeft aan deze universiteit. De VanderEecken: ..Wij hebben besloten
woorden van de rektor waren tot een verdere opsplitsing. Waar
immers nog niet koud eworden vroeg.er de eerste kandid~tuur in twee

. . g . gesplitst was (Ekonornische Weten-
t?en erin de fakulteit Ekonomie schappen en Handelsingenieur samen, Prof VanderEecken
zttplaatsproblemen ontstonden. en Toegepaste Wetenschappen af-
Een schets van die problemen zonderlijk), zijn wij IJU overgegaan
lijkt op zijn plaats. Ook dekaan naar een opdeling in drie voor
Jacques Van der Eecken van de professoren geen kompensat.ie ont-
fakulteit Ekonomie en Toege- vangen voor de uren die ZIJ meer
paste Ekonomie wordt hierover geven. Zij ~o~n dit .~Iangeloos, in die

, mate dat ZIJ met meer betaald worden
aan de tand gevoeld. noch die uren kunnen laten meetellen
De laatste jaren wordt er wel eens
geschreven en gezegd dat de student
pragmatisch wordt. Hij denkt vooral
aan zijn toekomst als hij zijn studie-
richting kiest. Mei gevolg dat richtin-
gen die later de meeste werkgelegen-
heid bieden ook de meeste studenten
aantrekken. Wij denken hier vooral
aan Ekonomie en Toegepaste Ekono-
mie, dat, niettegenstaande een af-
nemende nataliteit, een enorme liausse
kent. Dit verschijnsel wekte een soort
trots op: "Kijk eens welke richting er
su kses heeft, zie eens aa n wie er
populair is!" Maar toen bleek dat de
groei ook negatieve aspekten mee-
bracht werd het entoesiasme enigszins
getemperd. Niettemin werden de pro-
blemen getackled en 'verliep alles naar
behoren. Tot er dit jaar een ekstra
dimensie aan het aantallen-probleem
ontstond. Er schreven 100 eerstejaars-
studenten meer in dan vorig jaar. Dit
bracht het totaal van eerstejaars op ca.
1100 bij ekonomie.

Schootzi tten
Het hoeft geen betoog dat er in
sommige lokalen te weinig stoelen
staan om deze meute te herbergen.
Zoals andere jaren werd er in 2
gesplitst. Maar zelfs dat bleek dit jaar
niet toereikend. Het gebeurde dat er
soms zeshonderd leergierigen opdaag-
den voor een lokaal dat er maar
vierhonderd kan bevatten. Of twee-
honderdvijftig voor eentje waar er
maar honderd in kunnen. U kan zich
waarschijnlijk de chaos voorstellen die
dit tot gevolg heeft. Alle stoelen bezet,
alle tredes vol en dan nog een hele
hoop die moet recht staan. Dat werkt
natuurlijk storend voor zowel de
lesgever als voor de lesvolger. Om dan
nog maar over het veiligheidsaspekt te
zwijgen. Zo'n lokaal ontruimen in
geval van nood is geen kleintje. Dat
blijkt trouwens bij het wisselen van
lokalen. Vierhonderd man buiten en
direkt daarna vierhonderd man bin-
nen krijgen verloopt niet van een leien
dakje en neemt nogal wat tijd in
beslag. Moet men hier een bussysteem
inschakelen? Langs achter (indien
mogelijk) naar buiten en langs de
voordeur binnen? En zelfs dat zal nog
lang duren. Of moeten de proffen wat
vroeger stoppen en wat later begin-
nen? Maar dat gaat enkel op als het om
een dubbel lesuur gaat. Als men maar
één uur moet geven en men moet een
vijf tiental minuten later beginnen en
een vijf tiental minuten vroeger stop'
pen, wat blijft er dan nog van her
lesuur over?

in hun uurrooster. De professoren
vertonen een onvoorstelbare inzet. ..

Veto: Dil kan loch geen lange termijn-
oplossing zijn ?
VanderEecken: «Natuurlijk niet. Eén
jaar of twee jaren ten hoogste. Wellich
zal er volgend jaar een meer gestruktu-
reerde oplossing voor het aantallen-
probleem moeten gezocht worden.
Maar ik verwacht toch niet dat het
probleem zichzelf zal oplossen. Ik
denk dat wij op middellange termijn
(tot begin van de jaren '90) met 1000
rot 1100 eerstejaarsstudenten zullen
blijven zitten. Maar zelfs indien het
aantal eerstekanners zou afnemen tot
750 blijft de splitsing in drie een goede
situatie, een stap in de goede richting."

Veto: Maar zal er dan volgendjaar in de
tweede kandidatuur en later in de
licenties ook geen verdere splitsing
nodig zijn?

'tanderEeeken: «Indien de lichting
uudenten van dit jaar goed is, zal er
Nellicht een opvolging moeten gebeu-
:en. En daar ligt dan misschien ook het
grootste probleem. Wie moet in de
toekomst al die tesissen enzovoort
begeleiden? Als een professor promo-
tor is voor 60 à 70 studenten tegelijk,
kan hij toch nooit aan een goede
begeleiding doen. Wat dat betreft
tekenen zich drie verschillende menin-
gen af. Sommigen stellen dat het
onverantwoord is om zo veel studen-
ten aan het eerste jaar te laten
beginnen. Wij hebben immers de
middelen niet om de studenten een
goede begeleiding en opvolging te
geven. Zodat we een soort numerus
clausus-toestand krijgen. Maar dit is
natuurlijk oneerlijk omdat elke stu-
dent het recht heeft om in Leuven
onderwijs te volgen."

Wishful thinking
«Daarnaast heb je mensen die zeggen
dat wij de studenten aktief schrik
moeten aanjagen. Op abituriënten-
dagen moet de student-in-spe dan
verteld worden hoe moeilijk deze
studierichting wel is, en hoe klein de
kansen op een goede studiebegeleiding
wel zijn. Maar ook hiermee kan ik mij
n iet verzoenen."

«Tenslotte heb je nog anderen die
zeggen dat wij geen mensen van andere
fa kulteiten meer moeten toelaten.
Maar ook dat is niet te doen, dan zijn
wij geen universiteit meer, maar een
alleenstaande fakulteit. Nu, ik denk
niet dat die mensen dat ook allemaal
echt willen, maar dat zij eerder een
soort van breekpunt willen kreéren.»

Veto: Als ik goed lussen de lijnen kan
lezen, wilt U vooral meer financiële
middelen?

VanderEeeken: «Inderdaad maar dan
voor bijkomende mandaten. Onze
fakulteit is veel te lang beschouwd als Jan Huyse

Ook een goed doel

esh Aid
Inmaart van dit jaar deden

binnen Chemika geruchten
de ronde dat "den Toon"

vertrokken was naar de vreem-
de. En effektief op 15 maart zijn
Toon Oversteyns en zijn vrouw
dokter Melanie van Giel afge-
reisd als ontwikkelingshelpers
naar Bangladesh,

Voor diegenen die Toon (nog) niet
kennen even een korte beschrijving.
Toon is scheik unde beginnen te stu-
deren vanaf het akademiejaar '82-'83
en hoewel hij ook één uit velen was,
was er toch iets dat hem deed opvallen
tussen de anderen. Hij had namelijk
een aangeboren passie om verre reizen
te ondernemen en vreemde streken te
verkennen. Terwijl de modale man
hieronder verstaat het binnenland
Spanje of Griekenland te bezoeken,
zocht Toon het iets verder op. Een
volledige lijst van alle streken die hij
bezocht zou iets te lang uitvallen, maar
enkele klinkende namen zijn Indië,
Thailand, Maleisië en Bangladesh,
waar hij tussen twee haakjes bijna zijn
leven bij inschoot. Het was voor
insiders dan ook geen verrassing dat
Toon op een goede dag de beslissing
nam om zich gedurende een aantal
jaren in Bangladesh in te zetten voor
het welzijn van de bevolking. Want
over Bangladesh zegt het Internatio-
naal Munt Fonds (IMF) dat het één der
meest achtergebleven gebieden ter
wereld is. Toon is natuurlijk ook niet
zomaar vertrokken. De hulporgani-
saties die de projekten van Toon en
Melanie superviseren, zijn de Pater
Damlaanaktie in België en Terre des
Hommes (TDH) in Nederland. Om
toeh een beknopt overzicht te krijgen
over de situatie aan het andere eind
van de wereld, volgt nu een gedeelte
van een brief van Toon.

Brief
De ligging van hel rntt-projekt is Zuid-
Bangladesh: hel Pathuakali distrik I.
Dil lig] in hel Deltagebied van de
Ga liges. kort bij de G'olf van Bengali,
wal hel gebied bekend maak Ie als een
typisch cykloongebied (n.v.d.r.: op 24

mei /985 kwamen tienduizenden men-
sen om in Zuid-Bangladesh ten gevolge
van een tropische cykloon gevolgd door
een vloedgo/f). Op dil ogenblik is TI)II de
enige buitenlandse niet-goevernemen-
Iele organisatie die hier werkzaam is.
bijgevolg zijn II'U de enige builenlanders
(n. v.d.r.: Artsen Zonder Grenzen heeft
ook een dok Ier present in Dacca maar
naar verluidt is die aanwezigheid zuiver
administra tief).

Hel programma bestaat uil twee
hoofdfacetten. Enerzijds is er de ge-
zondhelszorg waarvoor we een 200-101
patiënten per hospitaaldag hebben.
Anderzijds is er hel Community-De-
velopment-projek t, Dil beslaat hel bou-
wen van schuilplaatsen legen cyklonen
en hel boren van putten om grondwater
op Ie pompen. In hel deep tubewelt
programma kampen ":lI'e echter met
problemen. Elke schacht boren lI'e 900
teet diep, loch merken lI'e dal de aquifer
op 900 feet een Ie hoog ijzergehalte
heeft, Hf! I is echter onmogelijk hier
chemise he analyses Ie doen bij gebrek
aan materiaat en Dacca heet! slechts 2
taboratoria van laag al/ooi. Daaren-
boven is de verbinding met Dacca
slechts mogelijk langs de Tetulia-rivier
(er is geen weg), dil' soms meer dan twee
weken onbevaarbaar is. Nu zou hel voor
JIIS handig zijn. indien lI'e een test-kit
hadden 0/11 watenesis uil Ie voeren 'in
the field', makstmum I mg/I Workl
Health Organisation standaard. Dil'
~its zijn in Bangladesh niet Ie vorkrij-
~en. Kali Chemik a er zo geen samen-
stellen en opsturen? Je moel weten dal
proper drinkwater de beste preventie is
legen cholera, de ziek Ie die hier perjaar
duizenden slachtoffers eist, Op dil
ogenblik drinken dl' mensen "zuiver"
rivierwater dal l'en hoge saliniteit heeft,
en bevuild is met faeces en urine. We
hopen volgende maand 23 boorputten te
voleindigen in Bashboria union en
starten dan met nog eens 25 boorputten
in Baharampura.

Wel, Iaat ons eens iets horen vanuil
België, want ik kan 11 verzekeren dal hel
niet gelachen is om als twee enige
builenlanders Ie leven "in the middle of
nowhere ... ".

Andere fakulteiten
Nu is binnen Chemika de reaktie op

Toen's verzoek vrij snel op gang
gekomen. Voor scheikundigen is het
inderdaad een koud kunstje om cen
test kit samen te stellen die aan zijn
eisen voldoet: gemakkelijke gebruiks-
instrukties en een snelle maar toch vrij
nauwkeurige meting. Onder auspiciën
van professor De .Iaegere en de heer
Stevens van de afdeling anorganische
en analytische chemie, zijn hierom-
trent reeds stappen ondernomen. Hel
grote voordeel van deze handelswijze
is dat we de kritiek omzeilen in
verband met de bestemming van het
geld. We versturen geen geld maar
materiaal.

Dit brengt ons onvermijdelijk bij de
financiële kant van het projekt. Kol-
lektes houden is misschien wel de
meest praktische manier maar niet
altijd de meest suksesvolle. Daarom
werd in navolging van de kandidaat
voor de Nobelprijs voor de vrede
gedacht aan het organiseren van
manifestaties. Op deze manier wordt
het nuttige aan het aangename ge-
koppeld en spreekt de aktie toch een
groter publiek aan, dat dan daad-
werkelijk 'meedoet' aan entwikke-
'ingshulp.

Een aantal aktiviteiten die worden
gepland, zijn een sobere maaltijd,
sportmanifestaties, een solidariteits-
avond met zaal- en denksport (darts.
schaak, ... ) en een gespreksronde
onder leiding van een ontwikkelings-
heiper. Het aksent ligt hier op hel
meedoen en niet op het verkrijgen van
persoonlijk prestige. Wij wensen ech-
ter deze projekten open te stellen voor
de andere fakulteiten. Sociaal geënga-
geerde mensen die interesse hebben
om een deel van hun tijd te "eken in de
koördiantie van deze manifestaties
binnen hun eigen fakulteit worden met
aandrang verzocht kontakt op tc
1emen met één van de volgende
ocrsoncn : Fabicnnc Drappier (preses
Chernika), Wim Dehaen (Schapen-
-traat 145), Patriek Bruggeman (016/
20.53.45), Patrick Bruynseracdc (016/
25.32.59); na 19.00 u of op de kampus
te Heverlee - blok F.

De periode die voorzien was doorde
organisatoren binnen Chemika, is de
week van maandag 10 tot vrijdag 14
november. Maar het tijdsgebrek in
aanmerking genomen, zullen afwij-
kingen eerder de regel dan de uitzon-
dering worden. Aan alle studenten,
doktorandi en assistenten die bereid
zijn een heel klein stukje bij te dragen
om de onrechtvaardigheid uit de
wereld te helpen: doe mee en laat iets
van u horen.

Patriek Bruynseraede
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Kollokwium over architektuur

Het 'moderne' isniet weg te denken

Geert Bekaert besloot het
driedaags internationaal
kollokwium over Mo-

derne Architektuur met een voor
hem typische bedenking: "Spre-
ken over architektuur is tegen de
natuur. L 'architecture sefait. On
parle d'autre chose". En toch is
er gedurende die drie dagen
intensief over architektuur ge-
praat: nu eens nuchter dan weer
gepassioneerd. Een enkele keer
ook bijzonder verward en uit-de-
haak.

Maar in zekere zin is de bedenking van
Bekaert volkomen plausibel. Voor
architekten is een teoretische reflektie
over hun vak immers geen vanzelf-
sprekendheid. Architekten bouwen,
en de klanten zijn tevreden of on-
tevreden.

Het denken over de discipline is -
enigszins pejoratief uitgedrukt - een
akademische aangelegenheid. En de
afdeling Architektuur van de KU Leu-
ven is duidelijk bezig op dit gebied een
stevige reputatie op te bouwen. Archi-
tektuurteorie neemt in de opleiding
van Ingenieur-Architekten een belang-
rijke plaats in. Zo sterk zelfs dat de
opleiding van Burgerlijk Ingenieur-
Architekt (Toegepaste Wetenschap-
pen) een merkwaardig grote inspiratie
put uit de Humane Wetenschappen.

Moderne mens
In dit verband organiseerde de afde-
ling - overigens onder impuls van de
studenten - in mei 1985 een koilo-
kwium "Architektuur van de Stad".
Centraal stond een probleem dat nu al

een kleine 20 jaar aan de orde van de
dag is in architektuurkringen : de
relatie van de architektuur tot de
ruimtelijke kontekst waarin ze tot
stand komt, samengevat in het begrip
architektuur van de stad. Het zaat hier
in wezen om een reaktie tegen de brute
spekulatie en de ondoordacht rigiede
architektuur van de jaren '50. De
komplekese struktuur van de stad
wordt in deze nieuwe optiek gezien als
een betekenisvolle konstruktie. Een
konstruktie waaraan architekten hun
bijdrage leveren, zonder er een (uto-
pisch) alternatief voor te ontwerpen.
Hieraan is een zekere bescheidenheid
van de architekt niet vreemd.

Maar de geschiedenis van de 20ste
eeuw heeft getoond dat de stad, en
meer bepaald de grootstad of metro-
pool, een problematisch gegeven is. De
avantgarde-kunsten (1910-1930: da-
da, futurisme, konstruktivisme)
schreeuwen in dubbelzinnige termer
over de chaos van het moderne leven
En dit moderne leven - !'''t-enmerki
door een versplinterde kultuur en eer
voortdurende twijfel tussen chaos en
orde - is nergens zo nadrukkelijk
als in de metropool. Hier leeft de
moderne mens in anonimiteit.

En de architektuur? Die maakte een
stormachtige periode door. Precies
déze periode en onze (hedendaagse)
houding ertegenover, vormde het on-
derwerp van het kollokwium van
vorige week: Modernisme en de Stad.
de aktualiteit van de historische avant-
garde in theorie en ontwerp. Hierwordt
impliciet de vraag gesteld of een
rekonstruktie van de pre-moderne
stad - een mogelijke oppervlakkige
konklusie na het vorige kollokwium-
geen kulturele flater zou zijn. En
inderdaad verdedigde André Loeckx
in zijn Inleiding de stelling dat de

come-back van het modernisme in de
hedendaagse architektuur veel meer
dan een modeverschijnsel is.

pronnen
Daarmee kon het kollokwium van
start gaan: eerst met een Weens luik.
Zowel Otto Kapfinger als Herman
Czech belichtten de Weense architek-
tuur van rond de eeuwwisseling (Otto
Wagner, Adolf Loos, Josef Frank) in
relatie tot hun eigen werk. Zij maakten
er geen geheim van dat hun inspiratie
en tegelijk hun 'moderniteit' onmid-
dellijk op dit typisch Weens gebeuren
teruggaat.
Zo mogelijk nog duidelijker herken-

baar is de inspiratiebron van Zaha
Hadid: haar werk is een soort hom-
mage aan het konstruktivisme. Met
prachtige tekeningen illustreerde zij
hoe haar uitbundige architektuur een
formele ekstrapolatie is van koristruk-
tivistische tekeningen (zoals de teke-
ningen van Maleviteh). Het werk kreeg
overigens de bewonderende goedkeu-
ring mee van Catherine Cooke, die zélf
een historische analyse gaf van de
Sovjet russische arçhitektuursituatie
na de revol utie van 11)17.

De kontingente stad
De meest pregnante bijdragen op het
kollokwium kwamen echter van Fran-
cesco Dal Co (Professor architektuur-
geschiedenis in Venetië) en van Rem
Koolhaas (Nederlands architekt,
stichter van de Office for Metropolitan
Architecture, OMA).
Koolhaas: lang, slank, Manhattan-

lover. Koolhaas is de moderne archi-
tekt in een radikale gedaante; zijn
betoog is kontradiktorisch, ontluiste-
rend en zonder illusies. Zijn retoriek
heeft te maken met de "pretentie om

"Wolfsklem"
erzake, Decleir. Terzake

, , SUkkelS beloeren suk-
kels, trekken mekaar
af een kloot" vat met

de woorden van Pjeroo Roobjee
het hoofd tema samen van Jan
Decleirs nieuwe stuk Wolfsklem:
de kleine man wordt door de
Grote Heren gepest tot hij het
werkelijk niet meer ziet zitten.
De gewone mensen missen het
noodzakelijke solidariteitsge-
gevoel om iets te bereiken tegen
de machthebbers, en sukkelen
van de ene spraakverwarring in
de andere.

Zware kost. zou je zo zeggen, en dat i;
Wolfsklem ook gedeeltelijk: het cha-
otische schilderij van Decleiren Roob-
jee (zo'n dikke twee uur zonder pauze)
moet aandachtig bekeken worden, en
geeft dan nog niet al zijn geheimen
prijs. Maar Wolfsklem is ook volks
teater, met dialogen in gekuist dialekt
herkenbare situaties, stereotiepe ka
ra kters en een aloud verhaal.

Voortdurend zwalpt het stuk tussen
deze twee polen, en precies omdat <':1

geen stelling wordt ingenomen, laat
Wotfsklcm geen sterke indruk na.
Soms wordt het gewoon te moeilijk, en
op andere momenten is het simplisme
ergerlijk. De filosofie van Roobjee is
een soort van ontgoocheld socialisme.
maar het verhaal van de drie prota-
gonisten bereikt maar zelden de diep-
gang, die ongetwijfeld wel bij Boons
Wapenbroeders - één bron van het
stuk - te vinden is.

De verhaallijn van Wolfsklem is tot
en met herkenbaar. Jeanke is met
Hersinde. maar een tweede man duikt
op. Dat wordt dan lachen dl", maar
eigenlijk voel je je eerder ongemak-
kelijk bij de keuze van die "derde":
Ali. een gastarbeider. Hij palmt na-

tuurlijk zonder moeite meteen de
sluwe Hersinde in, en zo ontstaat de
eerste tegenstelling: Ali en Hersinde
tegen Jeanke. Het verdere stuk ver-
schuiven gewoon de allianties, en
proberen twee sukkels altijd een derde
te kloten. Pas op het einde beseft
.Ieanke dat het precies dat is wat de
Hoge Heren willen: ze hebben niets
liever dan dat de mensen mekaar niet
begrijpen, langs mekaar heenpraten.
.Jean cn Ali werkten samen op de
bouwwerf waar de Toren van Babel
gebouwd wordt, en de rechter ver-
plicht hen samen te blijven tot hij af
is... Uiteindelijk vallen er slachtoffers
in de strijd, maar echt eenduidig is het
slot niet.

Druivelaar
Ondanks de knappe ideeën achter het
stuk, hapert er flink wat aan de
konkrete uitwerking. Zo is het akteer-
werk niet echt conmie il fout: Jean
(Decleir dus) en Ali (Marc Van
Eeghem) hebben wel beiden een grote
smoel, maar missen subtiliteit. Her-
sinde (Els Dottermans) speelt wel
verre van slecht. maar toch nog erg
schools. Ouderwets waren ook de vele
"terzijdes" en het opkomen en afgaan
van de akteurs dat soms deed denken
aan een boulevardkomedie.
Stukken bedenkelijker is het sim-

plisme en zelf! racisme in het stuk.
Natuurlijk is alles ironisch bedoeld,
maar uitlatingen van Ali als zou hij
Hersinde niet slaan, maar wel zijn bezit
izijn vrouw dus ... ) lijn niet grappig.
Ook zijn er n.et gewoon armen en
rijken in de wereld, en los je dat
probleem niet op door het kastje om te
keren. Decleir zegt dat hij graag speelt
met boutades als "Hoge Heren en
sukkels ", maar zo verlies je wel een
deel van je geloofwaardigheid.
Het "boertige" aspekt van Wolfs-

klem - wat uiteraard teruggaat op de
twee Middeleeuwse bronnen - gaat na

een tijdje (zo na de vijfenzestige stront-
kloot- ... ) deftig vervelen, al zijn de
leukste momenten ook wel de "vul-
gairste". De humor is overigens in het
algemeen nogal belegen, of zoal!
Hersinde het ergens zegt: "moppen
van de achterkant van de Druivelaar".
Het stuk is niet echt geschreven rond

de figuur van Decleir, al zijn er we
enkele monologen voor hem weg-
gelegd. Het is dubbel jammer dat hij
precies dan gaat klinken als een
vermoeide Freek De Jonge, bijvoor-
beeld bij zijn teorie over geweld en
geweldloosheid. Veel woorden worden
verspild om niets te zeggen, iets wat je
vooral van Het Offer is Ie Kort (1985)
kon zeggen, maar ook nog gedeeltelijk
opgaat voor Wolfsklem: AI zal Roob-
jee vast stellen dat dat precies de
bedoeling was: de leegte tonen om de
leegte te bewijzen.

Beloftes
Laten we vooral positief eindigen. Het
scenebeeld en de techniek zijn gewoon
perfekt. De lokatie van het stuk (het
noordelijk halfrond van de Globe) is
niet echt origineel, maar tenminste
geslaagd. Er wordt zo ook behoorlijk
indringend een (te) kleine wereld
opgeroepen, een plek waar je de
konflikten wel moet oplossen, omdat
je voortdurend met je tegenstrevers
gekonfronteerd wordt. Alle technische
hoogstandjes werden goed uitgevoerd,
en gingen gelukkig het stuk niet
overbelasten. De belichting leverde
enkele pareltjes op (het openingsbeeld,
de scene in het gerechtshof ... ) en
aksentueerde behoorlijk de vele stem-
mingswisselingen. De muziek, die al
heel wat aandacht kreeg in de media,
viel wat tegen, gewoon omdat er zo
weinig was. Wat je wel hoorde wa
muzikaal en technisch in orde, en soms
zelf indrukwekkend.

Wolfsklem is dus geen echte mis-
kleun, maar een meesterwerk is hel
ook zeker niet. Vast levert een vol
gende samenwerking van Decleir er
Roobjee het "lichtelijk geniaal" stuk
op dat ons nu al werd beloofd.

Koen Van Muylern

Wolfsklem wordt in Leuven gespeeld
op5.6, 7,II.12en 13 november in de
Stadsschouwburg om 20.30 h. Kaarten
ft 200-350 fr.

onbewijsbare stellingen de status van
waarheid te verlenen door middel van
kunstmatig bewijsmateriaal". De me-
tropolitane projekten van OMA zijn
geen pogingen om de geschiedenis een
draai te geven, en nog minder om een
orde te kreëren. Integendeel: "We
embrace the problematic", zegt Kool-
haas filosofisch. OMA wil op een haast
brutale manier de verschillende aktivi-
teiten van het metropolitane leven
bijeenbrengen.
Dat betekent niet dat wat Koolhaas

doet, met puur nihilisme kan gelijk-
geschakeld worden. Koolhaas ziet zijn
architektuur als een antwoord op het
fundamenteel modern probleem van
de aanwezigheid van "the rnasses" : in
de metropool vinden talloze sociale
gebeurtenissen plaats die niet in een
samenhangend verhaal onder te bren-
gen zijn. Vandaar de enige konsistentie
bij Koolhaas: improvisatie, het enige
antwoord op de moderniteit.

Stilte
Van een totaal andere orde: Francesco
Dal Co, Italiaan, diepe stem, prachtige
lezing. Dal Co hed het over één van de
pioniers van de Moderne Architek-
tuur, Ludwig Mies Van Der Rohe. De
dag tevoren had Koolhaas nog gezegd:
"Met Mies weet je nooit of het nu om
een totaal ondoordacht eevre gaat, of
om de vruchten van een geniale geest".
En dat klopt: de kommentaren op

Mies' 'fantasieloze' torens van staal en
glas zijn altijd al uiteenlopend geweest.
Mies is volgens Manfredo Tafuri (met
wie Dal Co vaak samenwerkt) "mis-
schien de moeilijkste van de architek-
ten van de 'gouden generatie'." Dal Co
gaf nu een poëtische interpretatie van
het werk van Mies. Geen historische
analyse dus, maar een filosofische
benadering: welke epistemologische
en metafysische opvattingen liggen
hier voor het grijpen?
Maar de poëtische lezing van Dal

Co is niet samen te vatten, noch te
parafraseren; hopelijk is de tekst
binnenkort wel verkrijgbaar.

Typisch modern
Met Koolhaas en dal Co hebben dus de
internationale sterren zoals verwacht
de show gestolen. Van Belgische zijde
waren er nochtans ook bijzonder
geslaagde bijdragen. Ik denk aan de
polemische lezing van Marcel Smets
over Huib Hoste en aan de bijna
ontroerende uiteenzetting van Francis
Strauven over Renaat Braem.
Deze lezingen waren de hoogte-

punten uit de 'Belgische dag' van het
kollokwium. Overigens was deze po-
ging om de 20ste eeuwse Belgische
architektuur te behandelen vanuit de
optiek van Modernisme en de Stad,
globaal genomen niet erg geslaagd.
Het werk van Henry Van De Velde
(gepresenteerd door Pier re Puttemans)
lijkt mij binnen df'7e problematiek
volkomen irrelevant, en het oeuvre van
Gaston Eysselinck is in zijn specifici-
teit misschien wel interessant, maar
van een visie op de "Moderne konditie
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Geloof het of niet, maar dit is een
gebouw. en wel de uitbreiding van
Het Nederlands Parlement. een
ontwerp van Zaha Hadid. De kon-
struktivistische inspiratie is evident.

van de architektuur" was althans in
Marc Dubois' bijdrage niet veel te
merken.
Nee: dan verkies ik nog de vol-

komen in de mist gegane poging van
Dario Matteoni. Matteoni - mager,
baardje, brilletje, Italiaan - kwam
hier spreken over de Belgische archi-
tekt en stedebouwkundige Victor
Bourgeois. Wat er juist fout ging is niet
duidelijk, maar Matteoni's lezing was
- om het met zijn eigen woorden te
zeggen - "peut-être un peu confus",
Lichte hilariteit in de zaal, en Matteoni
terug naar af. Maar mét mijn sympa-
tie. Er is niet veel voor nodig om een
misschien wel rijk ideeëngoed te zien
verschrompelen in een ongelukkige
situatie.

Stimulerend
Veel besluiten zuUen uit dit kollo-
kwium niet getrokken worden. Dat i
ook niet mogelijk en het is zelfs niet de
bedoeling van een teoretische reflektie
over het vak. Zo'n reflektie kan bij de
architekt wel perspektieven openen of
een visie aanscherpen, maar belofte-
voIle paden aanduiden is een precaire
zaak.
De Werkgroep Achitektuurge-

schiedenis en -teorie van de Afdeling
Architektuur mag in elk geval tevre-
den zijn met dit kollokwium. Voor de
studenten is het zonder twijfel ook een
stimulerend en verrijkend gebeuren.

Didier Wijnants

Tot 31 oktober is er nog een tentoon-
stelling te zien in het Arenbergkasteel
in Heverlee over de architektuur van
Chernikov (Samenstelling: Catherine
Cooke). Het programma boek van het
kollokwium (met een interessante
inleiding en verder een overzicht van
het werk van de deelnemers) is nog
tegen betaling van 400,- fr. te verkrij-
gen op het sekretariaat van de afdeling
Architektuur, Arenbergkasteel, He-
verlee.
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De Office for Metropoliran Architecture maakte dit ontwerp voor de
prijsvraag voor het Parijse Pare de la Villette. Metropolitoner kan het niet.
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Avond van de poëzie in Alma 11

Poëzie aan de eettafel
Poezie wordt in Vlaanderen

weinig tot zeer weinig ge-
kocht, laat staan gelezen.

Avonden- en Nachten van de
poëzie daarentegen mogen zich
nog steeds verheugen in een
ruime publieke belangstelling.
Dat heeft de organisatie van het
achtste Europees Poëziefestival
goed begrepen: naast de poëzie-
kollokwia en -lezingen voor de
freaks werd er met de Neder-
landstalige poëzie-avond "Hi-
malaya" (23/10 in Alma n op
een minder gespecialiseerd pu-
bliek gemikt. Wat de opkomst
betreft: een schot in de roos.

"Een grote ruimte - een hal met een
duidelijke funktie: eten - dit door-
breken met een stijl, een vorm en kunst
maken van eten - neue sachlichkeit - de
koele sensibiliteit van Alma II - dil
doorbreken met jazz, tango en poëzie -
we noemden het gebeuren Himalaya -
een klim naar een onbekend gebied".
Dat lezen we in de programma-

brochure van het poëziefestival en op
papier ziet het er niet eens zo onwaar-
schijnlijk uit. Maar als eetruimte is
Alma 1I uiteindelijk te weinig fleksibel
om een dergelijke avond elegant op te
vangen, ook al ben ik geneigd litera-
tuur als iets "broodnodigs" te be-
schouwen. Het was blijkbaar de be-
doeling van de organisatoren een soort
van totaalgebeuren te kreéren met
poëzie, film en muziek, maar het tema
"de ervaring van de afgrond" was als
rode draad wat te dun. De verschil-
lende onderdelen waren waard wat ze
op zich waard zijn. De muziek en de
kortfilms werden eerder begrepen als
intermezzo tussen de voordrachten
dan als deeluitmakend van een over-
koepelend geheel. De minimalistische
muziekpatronen van de vier saxofonen
van "Saxonia" en het Zuidameri-"
kaanse ritme van de milonga's door
Dirk van Esbroeck en Juan Masondo
wisten in elk geval het publiek te
begeesteren. Alleen het optreden van
de groep "Fontana Kid & His Moon-
light Boys" ging vrij ongemerkt voor-
bij. Onweerlegbaar sterk daarentegen
waren de drie kortfilms van Raoul
Servais : het cynisme van Goldframe,
de lugubere science-fiction wereld van
Operation X-70 en het illusieloze

Favorieten

Over Vlaanderens
Verloren Zoon,
Hugo Claus
'E' Ike woensdagnamiddag

biedt 't Stuc het studen-
tenpubliek bijscholing

aan over de grenzen van hun
vakopleiding heen. Dan spreken
professoren over hun favorieten.
Afgelopen woensdag was Marcel
Janssens, prof moderne Neder-
landse en Europese literatuur,
aan het woord. Hij sprak over
Claus en deed dat met de nodige
knipogen en kwinkslagen.

favoriet, zo zei professor Janssens. is
een dubbelzinnig begrip. Claus is niet
een favoriet als daarmee een lievelings-
auteur bedoeld wordt. Daarvoor zijn
de eksistentiële verschillen tussen au-
teur Claus en recensent Janssens
te groot. Claus is trouwens het type
auteur niet dat door zijn lezers op
handen gedragen wordt. Veeleer is hij.
net als Borges. Eco en andere post-
modernen. het tegengestelde van een
volksschrijver en gedraagt hij zich
tegen de pers afstandelijk aanstellerig:
"Met deze prijs kan ik een deel van
mijn belastingen betalen." (Claus na
zijn uitverkiezing voor de Prij, der
Nederlandse Lcucrcn.)
Favoriet is Claus wel als daarmee de

waarschijnlijke winnaar wordt aange-
duid. Claus i\ al veertig jaar de
troefaas en het wonderkind van de
cderlandsc literatuur. Claus weet

van wanten op het gebied van de
literatuur maar ook op het gebied van
toneel. film en schilderkunst. Hij i, de
enige kunstenaar in ome kontreien die
zulk een ruim gebied bevtrijkt en die
taal- en landsgrenzen negeert. Toen hij
achttien was. vroeg een uitgever hem:
"Maak ecnv wat anders dan poëzie
Schrijf eens een roman naar Ameri-
kaans model." Cla us schreef De Met-
sicrs, Faul kncr in het Nederlands.

Klassieke banaliteit
Claus is een buitenbeentje in de
Vlaamse literatuur. Hij durft wat
andere Vlaamse auteurs nalaten: op
reis gaan. vernieuwen en veel lezen. Hij
is on-Vlaams omdat hij in lijn doen en
laten reikt naar wat nieuw is.ergens op
de wereld. Toen Cobra in vijftig
opgang maakte in Parijs. was hij erbij.

Een jaar geleden lukte hem wat geen
Nederlandse auteur hem ooit voor-
deed: op de Franse televisie - in
Apostrophes - praten over zijn boek,
Le Chagrin de Belges. Hij was ook te
gast bij aktrices: Sylvia Kristel, Kitty
Courbois, Charlotte Rampling enz.
Claus' teksten zijn on-Vlaams om-

wille van het grote aantal verwijzingen
naar en overnames van andere ge-
schriften. Claus lezen is als lezer een
eksamen afleggen. Zijn boeken en
bundels zijn gelaagd en voor meer dan
één interpretatie vatbaar. Hel Verdriet
van België is wel eens verweten veel
banaliteit te bevallen. Het verhaal is
echter een doos met een valse bodem
want strukt ureel gebaseerd op initia-
tierites van de loge en, zelfs, op die van
de Alehemeden. Om slechts een paar
vcrwijzingen te noemen. Claus is een
letterdief en is daar trots op. Geen
literatuur, hoe heilig of klassiek ook, is
veilig voor hem of. met de woorden
va n professor Janssens, hij legt er zijn
geniale poot op. Claus citeert en
integreert.

Vlaanderen mijn land
Maar de kern van Janssens' betoog lag
elders: Claus en Vlaanderen. De
relatie tussen de twee is halfslachtig en
nog geen klein beetje . Janssens haalde
het freudiaanse begrippenpaar vader
en moeder boven om de verhouding te
verduidelijken. Hij 'plet de vaders
regen de kooien' (Claus) in zoverre ze
het gevestigde gezag vertegenwoordi-
gen. hij drukt ze aan de borst als
vertegenwoordigers van het vader-
land. Claus spuwt op Vlaanderen in
lijn moedertaal. Een haat-liefde ver-
houding dus, die aan het Bijbelse
verhaal van de verloren 700n her-
innert. Als illustratie las Janssens drie
gedichten van Claus: een uit '51. een
uil b2. een uit '70. Rebellie. groeiende
intertekstualiteit en engagement af-
komstig uit de respck tieve gedichten
vetolkten de tijdsgeest van toen. de
rela tie tot Vlaanderen bleef dezelfde:
slaan en zalven.
Wa t Claus kan. kan ik ook pro-

beren. moet Janssens gedacht hebben
en. hij verwerkte in zijn gedichten-
verklaring Brels Ptat Pavs en een
diareeks schilderijen: een multime-
diaal en interartistiek betoog. zo
knipoogde de profcvsor.

.Jan Aruorusscn

surrealisme van Harpya waren even
zovele benaderingen van de "ervaring
van de afgrond".

Publiekspsychologie
De affiche kondigde zes poëtische
"hoogten" aan waarvan er uiteinde-
lijk vijf overbleven. De Nederlandse
dichter Ed Leeflang liet zich veront-
schuldigen. In volgorde traden op:
Gust Gils, Judith Herzberg, Hugo
Claus, Bert Schierbeek en Stefaan Van
Den Brernt, Hugo Claus als midden-
panneel van de avond, geflankeerd
door telkens een Nederlandse en
Vlaamse dichter getuigt misschien van
zin voor architektonische opbouw
maar gaat voorbij aan de psychologie
van een festival publiek. De helft van
het publiek kwam alleen voor Claus en
verdween dan ook onmiddelijk na
diens voordracht. Het Vlaamse pu-
bliek geeft nu eenmaal weinig om zijn
schrijvers zolang ze niet mediageniek
zijn. Het kent trouwens ook niet veel
andere schrijvers dan diegene die de
nationale pers halen. Gust Gils en
Judith Herzberg konden nog genieten
van een grote belangstellingcerndat ze
voor Claus het podium mochten
beklimmen. Bert Schierbeek en Ste-
faan Van Den Bremt bleven eigenlijk in
de kou staan. Des te spijtiger omdat
beide dichters niet onmiddelijk vaak te
gast zijn op poëzie readings.

Het publiek was gekomen voor Claus
en het kreeg Claus. Als enige dichter
mocht hij plaats nemen in de zetel op
het centrale podium. Niet alleen mocht
hij gedichten voordragen, hij werd ook
geïnterviewd. Niemand minder dan
Vlaanderens mooiste presentatrice,
Betty Mellaerts, werd gevraagd om
Vlaanderens grootste schrijver te in-
terviewen. Zo hoort dat. Claus inter-
viewen is geen lachertje (Claus trekt
zijn fichebak open en heeft op iedere
vraag tien mogelijke varianten als
antwoord), maar hij is een onder-
houdend spreker met veel gevoel voor
humor en zelfironie.

Het interview beperkte zich tot de
vertalingen die er van Claus' werk
gemaakt zijn. Op de vraag waarom er
zo weinig Vlaamse literatuur op de
internationale markt vertaald wordt,
antwoordde Claus dat daarvoor in
Vlaanderen de nodige apparatuur
ontbreekt. "Het boek is in ons land
geen ekonomisch feit, zoals dat wel het
geval is in de Verenigde Staten. Daar
gebeurt het dat een week na dè
publikatie van een roman reeds film-
producenten opduiken om het boek te
verfilmen." Of Claus zijn eigen werk in
vertaling naleest? "Neen. Ik herlees
mijn werk in principe niet, ook niet in
vertaling. Ik ben een hond die zich niet
meer interesseert voor zijn ekskre-
menten. Mijn gedichten in vertaling
daarentegen lees ik wel, omdat ik veel
respekt en bewondering heb voor
mensen die poëzie kunnen vertalen.
Vertalingen zijn soms beter of inte-
ressanter dan de originele teksten. De
Engelse Proust is beter dan de Franse
omdat in de vertaling het zoete,
karamelachtige van het originele ont-
breekt. Zo krijgt het harde realisme

van de Amerikaanse trillers iets sur-
reallistisch in een Franse vertaling."
Claus werd daarpa gekonfronteerd

met Liliane Wouters, die een aantal
gedichten in het Frans vertaalde,
waaronder het lange indrukwekkende
Het leken van de hamster. Een char-
merende Claus begroette haar .als de
"onvolprezen Liliane Wouters". L.
Wouters vertaalde al werk van Guido
GezelIe en Hugo Raes. Ze omschreef
haar vertaalaktiviteit als een "maso-
chistische" bezigheid: "Het vertalen
van een groot dichter IS gevaarlijk.
Soms ben ik tevreden met wat ik
vertaald heb, soms ook niet." Ter
illustratie las zij haar vertaling voor
van het gedicht West-Vlaanderen, een
vertaling waarvoor Claus veel lof had.
Daarna droeg Claus een cyklus liefdes-
sonnetten voor, waarin de duizend-en-
één emoties van de minnaar op een
soms ironiserende, soms harde, soms
tedere manier beschreven worden.
Misschien niet zijn allerbeste werk,
maar zoals altijd getuigend van kundig
vakmanschap.

In een ~oe~je
Bij ieder literair festival dat ik bij-
woon. zijn er altijd wel enkele ogen-
blikken waarop ik zou willen recht-
springen en naar de schrijver roepen:
"Stop. lees dat nog eens" of "Wacht,
"1 n ogenblikje. daar wil ik even over
n.tdenken." Maar als ik voor mezelf
dat recht zou opeisen, dan zou het
iedereen toegelaten zijn de dichter
naar willekeur te onderbreken. Neen.
misschien is het dan toch beter de stilte
van de dichtbundel op te zoeken en
daar te luisteren naar de woorden van
de dichter. zo vaak als ik het wil en op
welk moment ik het wil.

Erwin Jans

"Epifanie"
Heerlijk akteursteater
Het is altijd handig als

je de mensen met woor-
den om de oren kan

slaan die ze niet kennen. "Epi-
fanie" is zo'n woord: het be-
tekent naar het schijnt "trans-
formatie van de geest, mystieke
eenwording met een hogere
macht". In het gelijknamige
toneelstuk van de gebroeders
Groothof (vorige donderdag bij
't Stuc), zitten twee (mislukte)
epifanieën. Twee mannen (Pe-
pijn en Walde) proberen er
Epifanie van John Lewis Carlino
te spelen, en het chaotische einde
is een soort van transformatie,
maar dan wel een heel on-
verwachte.

Het gegeven van Epifanie is simpel:
twee broers proberen het stuk Epifanie
te spelen, maar het lukt gewoon niet
omdat de kennikten in hun werkelijke
relatie hun akteerspel te vaak door-
kruisen. In dat stuk domineert nl. de

man zijn vrouw, en bij de broers ligt de
verhouding precies omgekeerd. Daar
is het de akteur die de vrouw 70U
moeten spelen, die eigenlijk de sterkste
figuur is.
Daarom wil precies de ene broer het

stuk zo heel graag spelen, al vindt de
andere het belachelijke on/in. hij haat
de geaffekteerde dialogen. het kit-
scherige dekor (een schuinoplopend
bed: "Kijk, je kan er niet eens
opliggcn "). het hele koncept eigenlijk.
En hier wordt Epifanie pas echt leuk.
want fiktie en de werkelijkheid van het
Werkteater (de 'stal' van de gebroe-
ders Groorhof) lopen in mekaar over.
Flitsende ruzies zijn het gevolg:

vlijmscherpe dialogen over de zin orde
onzin van het teater à la Werkteater.
over de aard van de humor. het
(on)nut van een teatertekst enzovoort.
Door het buitengewoon akteertalent
van de broers maak je een stukje enig
toneel mee, waarbij je echt vergeet dat
er "gespeeld" wordt. zo echt lijkt het
allemaal. Ze bespreken de rnislukk ing
van een soort teater, terwijl ze precies
dat teater beoefenen. en lonen da t het
nog springlevend is ...
Op het hoogtepunt van de ruzie (na

een uit de hand gelopen spelletje S:mon
.101'1") slaat het beetje realisme dat er
nog was om in volslagen ..urrcalismc.
De belichting (met spot, onderaan de
voet va n de scene) suggereert chaov, en
door de trage bewegingen lit je plots
naar een film te kijken. De "man" is
pi oh gaan geloven dat hij een gatlus
domcsticuv. een kip (I). is en bepaalt
meteen een fll'cking order (ontwaak,
..ociologen): hij mag alle andere kip-
pen pikken. want hij i.. de haan .. In
een wilde achtervolging lit hij lijn
broer achterna. om op het hoogtepunt
van de jacht plots ... een ei te leggen.
Vcrdwaa ..d 7it hij verder nog wal

voor /ich uit te staren. terwijl de
"vrouw" beseft dal het nu /1/1)('1

vcra nderen. Zc raapt haar moed bij
mekaar. om de volgende jaren te doen
wat ze altijd al gedaan heeft: leiding
geven en bcvlivsingcn nemen. Op een
paar sekonden is de waanzinnige
slapvtick omgestaan in een gevoelig
realisme, een truuk die heel het stuk
door al werkte.

Vermeldenswaard is ook het mooie
dekor (dat ook een verhaal verleit). de
muziek (heerlijk ironisch) en de belich-
ting. Maar vooral de akteurs blijvenje
bij; spontaan, meesterlijk elk gebaar
beheer ..end. pcrfek te toon .... echt.
l:ilifániC' is het beste dal er dit jaar in
't 5IUc al te zien is geweest.

Koen Van Muylcrn
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Vicieuze cirkels te Leuven

Loco Mosie

Vorige week ging de ekspe-
rimentele teatervoorstel-
ling Loco Mosie door te

Leuven. Een solo-produktie van
Rosette De. Herdt, die een heel
nieuw soort van teater heeft
gekreëerd. Rosette De Herdt is
een bewegingskoreografe die
haar debuut maakte met Loco
Mosie op het Festival van de
Beweeging te Berchem in mei
van dit jaar. Na dit festival heeft
ze in de zomer haar kreatie
gewijzigd i~ een meer toeganke-
lijke vorm voor het publiek. Via
het bewegj_ngsteater dat ze op-
voert tracht ze de verschillende
bewustzijnstoestanden en de e-
nergieën die daaruit voortvloei-
en, en dus een bron vormen voor
een persoonlijke beweging, af te
tasten.

Zij tracht het lichaam voor te stellen
als 'plaats waar de kommunikatie
plaats' heeft'. "Niet ik beweeg, maar
het leven beweegt mij". Dit vraagt een
nooit gezien soort teater, althans in
België, namelijk het bewegingstearcr
dat is geïnspireerd door de stages die
Roscue De Herdt volgde onder leiding
van' F. Pluchintta in Italië.

Poppetjes
Loco Mosie begint erg frugaal. In een
doodse stilte zit de jonge vrouw op de
grond. In haar handen houdt ze drie
poppen vast en kijkt langzaam onder
naar barokke hoed de zaal in. Hierna
begint de opwarming, waar Rosette
De Herdt veel aandacht aan schenkt.
Ze komt recht en via gekontroleerde
wandelende bewegingen beschrijft ze
geometrische figuren die eindigen op

een tafel, achteraan op de scene. De
poppen die ze gedurende de ganse
opwarmingsperiode vast heeft doen
wel wat kitscherig aan en leiden het
publiek af van de bewegingen die ze
opvoert. De schaar die ze op deze tafel
vindt, vormt het gevecht tegen de
verscheurdheid. Het eksperiment staat
voor het aftasten van de verschillende
bewustzijnstoestanden en de energieën
die daaruit geput worden. Hierdoor
worden er grenzen afgetast, vastgelegd
en overschreden, die energiestromen
in haar lichaam opwekken. Vanuit de
"zijn-toestand" zoals Rosette De
Herdt het uitdrukte in het gesprek dat
we achteraf met haar hadden, komen
bewegingen voort die naarmate de
voorstelling vorderde, heviger en he-
viger worden tot wanneer ze een
klimaks bereiken. Deze "zijns-toe-
standen" kan men omschrijven als:
weten welke verschillende frustratie-
toestanden en spanningen die er in het
lichaam van een mens kunnen op-
gewekt worden en deze tot uitbeelding
brengen door middel van beweging.
De inspiratie in deze energietoestan-
den van het lichaam, vond ze in het
citaat van Strindberg. "In de grote
krisis van het leven, als het bestaan zelf
wordt bedreigd, verkrijgt de ziel
transcendente krachten". Wat haar
sinds geruime tijd bezighield, is het feit
dat een mensenleven opgebouwd is
rond zich steeds herhalende gebeurte-
nissen. Mensen zitten vast in vicieuze
cirkels. Zij wou de-pijn die waanzinnig
maakt, de waanzin die liefde genoemd
wordt, en liefde die waanzin is, laten
zien. Ook hoe mensen gekende en niet-
gekende grenzen gaan uitbeelden.

Beat
De zang die wordt gebruikt bestaat uit
niets meer dan loutere klanken die hun
betekenis verloren hebben. Tussen
deze zangen in worden de bewegingen

afgewisseld met muziek. De muziek-
passages die frekwenter worden naar
het einde toe van de voorstelling. De
bewegingen worden evenwel niet vol-
ledig geïnspireerd door de beat in de
muziek, en dat was spijtig. Hoewel de
keuze van de muziek zeker niet slecht
was. Meredith Monk, Elisa Waut,
Modest Moessorgski, Soft Verdict en
Henry PureelI werden eksperimenteel
gekozen zoals de hele bewegings-
voorstelling van Rosette De Herdt.

Ballingschap
Rosene De Herdt gaf een sterke
persoonlijke voorstelling weer, waar-
mee ze met grote présence in de
beweging de toeschouwer kon boeien.
Maar het gezang, de muziek, het
dek or, de bewegingen die Rosette De
Herdt uitvoerde kwamen allemaal wat
stokkend over. Het was alsof de klank
niet bij de beweging hoorde. De
verschillende teatervormen leefden als
het ware in ballingschap. Het beeld en
de bewegingen primeerden, het over-
spoelen van de muziek maakte het
geheel inderdaad luchtiger, maar het
mocht zeker niet zo abrupt gebeuren.
Hierdoor gaat de charme van de
beweging verloren! Waar moeten we
dit genre van bewegingsteater eigenlijk
plaatsen? In België zijn we dit genre
van teater niet gewoon. We verwijzen
naar een meeer kommerciële dans-
produktie zoals onlangs Julie West en
haar vijf Belgische danseressen die ook
spreekt van een kinetische meditatie,
waarbij het lichaam"'het woord voert.
Maar dan toch dat ietsje meer koreo-
grafisch inzicht heeft om met tastbare
tema's op het publiek in te spelen. Bij
Loco Mosie was alles nogal verward.
Er vloeide wel één rode draad in het
teaterstuk door, namelijk de bewe-
ging. Maar voor de entourage werd de
indruk gewekt als zou de toeschouwer
het verhaal moeten vormen en af-
maken. Dat zorgt inderdaad voor
kontroversiële reakties bij het publiek.
De présence die Rosette De Herdt
legde in de beweging moest de koreo-
grafische onvolmaaktheden overvleu-
gelen en dat maakt het moeilijk voor
sommigen om met het oog de taal van
de beweging te doorgronden!

Tom Verhofstadt

Universitaire konferentie

vervolg van p. 1

rivtische analyses van vragenlijst-
marenaal komen Vijf bclevmgsnrrnen-
sies naar voor: studeren omwille van
de intrinsieke motivatie (je studeert
graag en je vindt je studie verrijkend).
omwille van het ontwikkelen van
zelfvertrouwen (opdat je opgewassen
zou zijn tegen de eisen die het
funktioneren als vakman je stelt),
omwille van de inzet (de tijd die je aan
dat studeren wil besteden), omwille
van de keuzeovertuiging (de band die
je wil leggen tussen de situatie nu, je
persoonlijke verleden en je toekomst,
met andere woorden omwille van de
kontinuïteit), en tenslotte omwille van
de ontvankelijkheid (je hebt het gevoel
dat je past binnen het onderricht.
wan rin je terechtgekomen bent).

De doelstelling van het tweede luik
van deze konferentie was analoog aan
die van het eerste luik: student en
docent verduidelijken wat hun positie
is ten overstaan van het doceren. De
student k rijgt een adckware begelei-
ding van zijn studeren. wanneer de
docent er in slaagt dat optreden ex
cathedra didaktisch én psychologisch
te funderen.

'Doceren naar betrachting' of met
andere woorden 'didaktisch handelen'
kan bestudeerd worden aan de hand
van de analyse van een specifiek
hoorkollege. De presentatie van zo'n
kollege is een momentopname uit een
reeks die zelf kadert in een nog
omvattender geheel. Die reeks heeft
een welbepaald begin en een wel-
bepaald einde. Daartussen worden een
aantal rema's. die de inhoud van dat
vak uitmaken, behandeld. De volgor-
de van die tema's is niet willekeurig.
Aan de presentatie van een kollege in
een auditorium moet dus een Pl.I\N-
NING vooraf gaan. Daarin zijn ver-
schillende vraagstukken aan de orde,
namelijk welke leerinhoud doeeer ik in'
ïllijn kollege, in welke volgorde rang-

schik ik die informatie, hoe formuleer
ik mijn betoog, welke didaktische
hulpmiddelen gebruik ik daarbij, hoe-
veel tijd besteed ik aan de verschillende

lIndcrdelcn. en tcll;;Totte hoc doseer ik
de ,'llIdiebcla~ting voor de student.
De planning nu wordt op haar beurt

vooraf gegaan door een PROBtl t M-
INVt NTARtS. Daarin kan je twee
uspck ten onderscheiden: de begin-
situatie en de doelstellingen. De begin-
situatie omvat de voorkennis. de
interesse. de aspiraties en de intellek-
tuclc vermogens van de studenten.
De doelstellingen hebben betrek-

king op het specifieke 'funktioneren

als vakman' dat moet bereikt wordc»,
a het opstellen van de probleem-

inventaris en het opstellen van de
planning, presenteer jeje leerinhoud in
een kollege, dat gevolgd wordt door
een produkt- en procesevaluatie.
De produktevaluatie bestaat uit het

afnemen van een eksamen over de
leerinhoud. terwijl de procesevaluatie
het proces van het doceren in al z'n
stadia overloopt.
Het doorlopen van dat proces

zorgt ervoor dat de docent op elk
moment kan verantwoorden wat hij
wel of niet doet in funktie van zijn
doelstellingen en dat hij tijdens de
kolleges een overtuigend gedrag ont-
wikkelt.

Perceptie
Het is namelijk dat gedrag dat studen-
ten observeren en evalueren . .Je kan je
hier onmiddellijk bij afvragen of
studenten wel in staat zijn dat doceer-
gedrag te evalueren. Aangezien ze niet
didaktisch geschoold zijn. kunnen ze
dat gedrag inderdaad niet in didak-
iischc termen evalueren. Ze kunnen
echter wel op een eigen. persoonlijke.
intuïtieve manier de zauk bekijken. Uit
onderzoek naar de perceptie van
doceergedrag. is gebleken dat studen-
ten een ex-cathedra optreden beoor-
delen in het verlengde- van de taak-
belevingen van hun eigen studeren. We
kunnen zodoende vijf pcrccptiedimcn-
,ie, onderscheiden: de ervaring van
doceergedrag als 'goed gcorganivccrd'
(wat k urvus. uitleg en kolleges betreft).
als 'dirigerend' (de docent geeft duide-
lijk aan wat voor kennisbestand uitge-
bouwd dient te worden). als 'stimu-
lerend' (tot nadenken aanzettend), als
'validcrcnd' (een ruimere kijk·biedend.
tot belangstelling wekkend), en ten-
slotte als 'konscrvcrcnd' (de docent
past zich aan aan z'n studenten, hij
vtuu t open "oor vragen en suggesties).
Dele vijf perceptiedimensies lopen

parallel met de vijf belevingsdimen-
sics : 'Ontvankelijkheid' en :vcrst"aan',
'Konrinuucit ' en 'Herstruktureren'.
'Inzet" en 'Analyseren'. 'Intrinsieke
motivatie' en 'Syntetiscrcn'. en 'Zelf-
vertrouwen' en 'funktioneren als be-
ginnend deskundige'.

Bij hogcrcjnars komt er soms ook
een zesde dimensie bij kijken: de

ervaring van het doceergedrag als
'respckterend' (respekt voor de per-
soonlijke eigenheid, voor de autono-
mie, voor de ontwikkeling van de eigen
waarden).
Er is ook onderzoek gedaan naar de

verwachtingen van studenten uit de
vijf jaren in verband met het optreden
van de docent als lesgever, eksamina-
tor en tesis leider.
Daaruit blijkt dat er zich telkens vijf

à 7es verwachtingsdirnensies voordoen
die aansluiten bij de vijf perceptie-
dimensies.
Bovendien kun Je typische ontwik-

kelingen vastsrellc:: in de loop van de
vijf jaren: een eerste ontwikkeling is
dat het belang dat gehecht wordt aan
de hulp van de docent, met het
klimmen van de jaren afneemt. Het
persoonlijk geboeid zijn door de
leerstof daarentegen en het persoonlijk
nadenken over de stof neemt met de
jaren roe.
Tenslotte stelde men nog vast dat

het tweede jaar een belangrijk over-
gangsjaar is: vanuit de euforie over het
slagen binnen de gekozen richting
neemt de behoefte om te zoeken naar
de persoonlijke betekenis van dat
studeren op langere termijn in grote
mate toe.
Moet de docent 7ich nu didaktisch

of psychologisch opstellen'? Het is
evident dat beide houdingen nood-
/a kclijk zijn.
Bovendien ka'n op die manier de

eigen. onvervangbare taak van de
docent. namelijk facilitatur van het
studeren, in het model FONS Vil 1\1
worden ingepast.
Prol'. P. .Iansscn besloot deze kon-

ferentie met de overweging dat de
realisering van die taak een probleem
blijft. zolung de eerste kandidatuur in
bepaalde richtingen overbevolkt blijft
In de hogere jaren moet deze taak
volgens hem ook nu al te realiseren
zijn.

Carla Rosseels

Deze avond is er weer een Universi-
taire Konferentie. Theo Peeters
spreekt dan over "Krisis en konflikt
in de internationale monetaire or-
de". Volgende week gaat het dan
over de internationale handelsorde.



Vlaamse Filmpkes

And one... and 111'0 ... and one two
lilree four ...
AANDACHT! Draaivers beleg voor
de beoefenaars van de beruchte
sandwichtechniek. u weel wel. twee
Walt Disneyvideo's die liefdevol hel
plakje Emanuelle in hun midden
koesteren.

Tel' verduidelijking. U ben! een
gesettled slaalsambtenaar en hebt
als gevolg van allerhande Band-
wagon-, Snob- en Keeping-up-with-
the-Jansenseffekten ook die handige
VHS in huis gehaald. Iedereen hel
zijne dacht u. in deze mijmeringen
ondersteund door de film-in-blik-
bakker.

De kinderen mijnheer? Een bambi,

een Rambootje al misschien? Zijn het
jongens? Ah. en voor mevrouw had u
graag de iets dramatischer toer
opgewild. Over Ordinaire Mensen. Ze
schreien er toch zo graag op los
nietwaar. ik ken dat. En tenslotte zie
ik hier voor uzelf. .. neen? U zag het
wat succulenter, dat zei u toch? Niet
van de orde van het uitheems snoep-
goed. ja dat begrijp ik. Uiteraard is
hel een schande dat dergelijks zo vaak
op de buis komt. zeg ik ook altijd. Een
nieuwe? Vlaams maar Engels ge-
kruid. dat komt pas binnen een half
jaar na de bioscoop vertoning binnen.
spijt me zeer maar laat ik u vertellen
waarom u zich niet hoeft te schamen
hem daar reeds te gaan bekijken:

7
I I I

8
9
10-rrr
12

Het zou tijd worden: eindelijk nog eens een kruiswoordraadsel! Alle
begin is moeilijk en daarom is ons eerste raadsel ook niet van de
gemakkelijkste. Laat u echter niet afschrikken en probeer het maar
in te vullen. Je kan er niets mee winnen, mee verliezen ook niet.

(MH)

Horizontaal

I. Een over het paard getilde zangeres en filmster - wending;
2. abonnement (afk.) - muzieknoot - ziek (Eng.): 3. onheil,
ongeluk - tv-programma-opneemtoestel; 4. regelmatig twintig-
vlak - Akademisch Ziekenhuis (afk.); 5. oude Chinese wijsgeer die
nu terug in trek is - onbekend (afk.) - niet jong, maar ... ;
6. knaagdier - meisjesnaam - muzieknoot; 7. bijwoord -
ontkenning - reeds; 8. mensenhater; 9. eikel van de penis en de
clitoris - geeuwen: 10. kijke begerig, watertande - teken (Gr.) ;
11. Intelligente DraversUnie - kwaad, slecht; 12. op geen
plaats - meisjesnaam.

Vertikaal

I. Het zeewezen betreffende - drank; 2. bladvezels van een soort
banaanboom - stijf. scherp; 3. lomperik - sloof, sullige vrouw:
4. naschrift (afk.) - van de anus: 5. nummer (afk.) - voelspriet:
6. familieleden - kunstwerk - voegwoord; 7. idem (afk.) -
Europeaan: 8. aanhanger van een ideeënleer; 9. de geestelijkheid
- vruchtbare plaatsen in de woestijn; 10. eks-rnuzickgroep -
vrucht die niet ver van de boom valt: 11. Nederlandse gulden -
eminentie (afk.}; 12. één van de geliefkoosde bezigheden van de
rijkswacht - achtervoegsel.

I. Als goede Vlaming steunt u de
Vlaamse film en niet alle Engelse
actrices zijn lelijk.

2. U :::ag.De Leeuw van Vlaanderen'
vall Claus en niemand die hel u
kwalijk nam.

3. U bekijkt niet zomaar eenfilm. u
observeert een historisch-compa-
ratieve studie.

4. In uw jeugd hebt u uil louter
interesse '11 Decamerone' in hel
West vlaams vertaald. Bovendien
verkoos u toen al de lijfgeur van
Bertolucci boven die van Ilamil-
ton.

5. U hebt el' altijd van gedroomd hel
gedachtengoed van de leraar Frans
en zijn lesonderwerpen in ander-
half uur samengevat te zien.

6. Uw grootmoeder zaliger was dol
op kant. Die voorliefde is deels
erfelijk gebleken hoewel welen-
schappers hieraan zullen toevoe-
gen dal enerzijds generaties kun-
nen overgeslagen worden waar-
door anderzijds de erop volgenden
de smaak eens zo hard te pakken
hebben. Ook chromosomen bezit-
ten een Unter-Ich.

7. Vlamingen zijn minstens even
progressie)' als Nederlanders.

8. Als volwassene bent u wel meel'
gewoon.

9. U kent mensen die in de buurt van
de opnamelokatie een stukje grond
hebben. De streek schijlllgeweldig
te zijn.

10. Als kleine zou u al een moord
begaan hebben om Oma'sjam en
aardbeitaart. Les goûts et les
couleurs.

Enfin mijn beste. ik verzin ze maal'
waar u d'r bij slaat. Maal' laat ik u
niet langer lastigvallen met deze
persoonlijke beweegredenen. U zoekt
tenslotte slechts wat verstrooiing
nietwaar? Harry ... IIARRY. vooruil
lummel. help jij mijnheer even. ik
moet nodig.

Chris Burggroeve
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Zie ze lopen
19de studenten maraton Antwerpen-
Leuven - Op woensdag 5 november
gaat de negentiende studentenmara-
ton Antwerpen-Mechelen- Leuven.
Een sportklassieker die de laatstejaren
in de lift zit : begonnen door een
weddenschap om een paa I' bak ken bier
tussen enkele studenten, schreven
vorig jaar meer dan duizend (1296)
sportievelingen in. Het gros van de
deelnemers loopt de halve maraton
van Mechelen naa r Leuven. Maa I' toch
zijn er eruocsiastelingcn die 42 kilo-
meter vanuit Antwerpen lopen of
stappen. Zij zijn de echte helden. De
meeste sfeer is echter op te snuiven aan
het vertrekpunt in Mechelen. Ronder-
den atleten die zich omkleden en
daarna voorzichtig enkele meters op-

warming lopen. AI~ de eerste echte
maratonlopers opduiken worden die
door de opeengehoopte massa wach-
tenden luidruchtig toegejuicht. Dan
begint het gevecht om een goede
startplaats. Iedereen wil vooraan
staan, maar dat kan niet. Gevolg: een
enorme chaos ... U merkt het. Als je een
boeiende strijd en een enorme am-
biance wil meemaken zonder je shirtje
nat te maken. dan zak je best af naar
Mechelen. Je kan dan nog op de fiets
jouw geliefkoosde atleet of atlete
aanmoedigen. Maar ook aan de aan-
komst i, het prettig toeven, tenminste
als je geilt op afgebeulde lichamen die
zich met de laatste krachrinspanning
de trappen ophijsen. (JH)

--Germania
• Do 30 oktober: redaktieverga-
dering Germaantje. 20.00 u. praat-
kamer.
• Ma 3 november: presidiumver-
gadering om 20.00 u in praatkamer.
• Do 6 november: uitstap naar
boekenbeurs in Antwerpen
• Vanaf do 30 oktober is het
sekretariaaVpermanentie in de
praatkamer open. Elke dinsdag,
woensdag en donderdagnamiddag
van 14 tot 16.30 u.

Klio
• Wo 12 november: 11.11.11-kon-
cert op 8ste van L&W om 20.00 u

VRG
• di 4 nov Doop en doop TD in
Broadway

Romania
Di 4 november: filmavond 8ste
verdieping L&W om 20.00u.
• Do 6 november: doop & TD.
Broadway om 20.00 u.

Historia
Vanaf do 30 oktober: volleybal-
kompetitie tussen 17 en 18u. (Inter
Universitair Squash Centrum)
• Vr 7 november: kastelentocht in
het Luxemburgse

VTK
Do 6 nov: externe TK-raad. 20.00 u.
grote zaal RC
• Woe 12 nov: tweede VTKantus
• do 27 nov: SKI-party in de
Georges

Merkator
• di 4 nov Infoavond 1ste kan 20u
Asselberghzaal
• do 13novlnfoavond2dekan20u
Asselberghzaal

z
• Lic. natuurkunde geeft bijlessen
wiskunde. fysica. Tel. 011/40.17.39.

• Huurder voor overname kot ge-
zocht. Periode 11/86-6/87. Tel. 056/
21.67.83. Ligging: lOOm buiten ring.
Pas opgedaan. 4.000fr, alles inbegre-
pen (keuken, douche, fietsenberg-
plaats).

• Apotheker, pas afgestudeerd, geeft
bijlessen (alle vakken, alle niveaus,
ook lstc kan). Z.w. Peter, Lepel-
straat9, tel. 016/22.13.39 na 7u.

• Verloren: lichtblauwe gebreide vest
(golfjesmotief', houten knoopjes). er-
gens in Leuven (rnsi , clt,l &w.alma?")
na 9 okt. Aub terugbezorgen aan
Armelies. Ncrviersstraat 33. Dank je.

• Gezocht tweedehands kleerkast te-
gen gunst prijs. Koning Albertlaan 34,
Leuven, 22.48.48.

• Verloren: bril in blauw etui, 20 okt.
in AG of omg. Mindcrbrocdersstr.
Graag terugbezorgen (beloning).
. Lemmens. Si-Augustinu- St.-

Hubertussrraat I.

• Zaalvoetbalcoach en -t raincr zoekt
nuttige tip, om eindelijk ook een, te
kunnen winnen en om de tegenstander
KO te zetten. Brengje tips binnen bij
Veto. p/a Bart.

• Gewetensbezwaarde zoekt kamer
in gemeenschapshuis. Van Den Tym-
piestraat 35. app. 51, Leuven.

• Gezocht: 2 matrassen. I dubbele en
I van Im20 breed. Zw. Tine. Dago-
bertstr. 65. Leuven.

• Gezocht: dierenverzameling voor
2de kan farmacie, Broekstraat 28.
kamer 28. Moniquc Burwinkel.

... .~ ntcnc, __ _ ,,_ #0 ...

verduidelijkt. en waaraan niet get"~~.i-
lcld kan worden. Deze sinunie krijgt
bij on, nog een eigen akscru. Aungc-
zien het eerste jaar nogal een- be-
schouwd wordt al, een uitgcstelde
-clckticprocl', wordt die kritiekloze
akscpuu ie nog "erker in de hand
gewerkt. In de tweede k andi.Iatuur
~olgt er dan een periode \ an twijfel. die
uitloopt in een geleidelijke relativering
tijden, de licentiejaren. De onzeker-
l"leid wordt dan ervaren al, inherent
I .an elk menselijk kennen.
I~De wij/c waarop studenten /dl' dat
I~)roCl" al, laak beleven i, inmiddcl-, in
L -uvcn uit vocrig ondervocht. l lit ,Ia-
- vemlill op p. 6

• Verloren di 14/10, ong. 17u15:
Sleutelbos (xlcûtclhanger "Clasxy La-
dy") aan kassa van Acco of in die
buurt. Beloning 200 1'1' voor vinder die
ze bij politie brengt (adres dan achter-
laten).

• Opsporing verzocht: een okerkleu-
rige lederen boekentas is gaan lopen
op 20/10 aan Alma 3. Wil de
onrechtmatige eigenaar hem daar
terugzenen aub,

• Autozitje(s) gezocht naar Kortrijk:
vrijdag, zaterdag. kostendelend. Koen
Algoed. Nnamscstr.uu SOA.

• Licentiaat EW geef'! bijlessen aan
eerste kannor 111·W. Bel tijdens
weekends 051/50.17.00.

• Ik koop alle Märk lin-trcinen. ook
beschadigde. Tel. 016/44.:11.80.

• Tc huur hui, met tuin. Dicsrsc-
steenweg 452. Kcsvcl-lo. Prij, 14.000.
vrij I november '86. Vol. gcïn« ..
2 sluapkamcrs. Te bcz. do na 19 u. Tel.
016/25.62.46. Bruineveld 6:1.

• Verloren: 15 oktober in Bond-
genotenlaan bockentas met kursu-, en
twee I'oto',. Terugbezorgen tegen be-
loning. Fr. l.inrstrua: I() I. bij Munu
Tite<.:a.

• (je/.: Mag. Your Commodore jan.
'86 tot april '86. art. "Froggy". Guy
Roynicrs Naamsesteenweg 492. ka-
mer 2:11. 22.09.56.

• Wie wil vanuit Kuulillc. Ekscl.
Kleine Rrogel meerijden" Zondag-
avond en vrijdag aan 1001'1'rel' rit. Zw.
Naumscstraat 94. Ivo.

• T.K.: I paar Conga's en drum-
cornp. TR S08 en analog xcquenscr
SQ 10 en lcadsynt h mono/poly en
ó-kunaals mengpaneel. Naamvevest 28
bij Gert.

_~ J....-f njdens een fakuïteus-
raad ter sprake gekomen, gedebatteerd
en aanvaard zijn (het verslag maakt
lier geen melding van). In de departe-
melllsraad!oegepaste ekonomie wordt
het terloops (onder de rubriek varia)
ter sprake gebracht. Na enig aan-
dringen van Stukokorn-voorzitter
Peter Lamens wordt het probleem
verschoven naar het fakulteitsbureau.
Dit vindt het voorstel on realiseerbaar
voor dit akademiejaar en Ue had het al
geraden) verschuift het probleem naar
een didaktische kommissie. De didak-
tische kommissie vergaderde pas op
24 oktober, maar ondertussen bleven
de studenten niet bij de pakken zitten.
Op vrijdag 17 oktober werd een

• Verloren: bruine pcnnezak waar in
Watermanpen in Chinese lak. op weg
van Brockst raat nuar Campus Hever-
lee of in Aud, K. Dcprez S.. Broek-
straat 25.

• Tc koop: Rrother elektronische
typmachine wg. dubbel gebruik. Perf.
sta:u. Tel. 22.56.68.

• Schrijf soltwa re op maat. Zw.
Pat riek. Vaart 19. 's avonds.

• Drs. organische synthese geert bij-
lessen scheikunde (alle niveaus). 016/
20.46.62 en 26.08:24.

• Informatie uit krantenbladen over
schoolstrijd 1954-'58. taal Vlaamse
Bew.. Univ. Expansie. Leuven
Vlaams. Studcntcnkonvtcxtut ie, K B-
weekbladen te bekomen op het num-
mer 016/22.60.97 tussen 18 en 19u.

• Sportraad mekt medewerkers voor
de 19de Studentcnmarathon op 5
november. Vod je cr wat voor om te
helpen bij de \Ia rt , bij de bovoor-
rnding of aan de aankomst. neem dan
kontakt op met het Sportsekretariaat.
Univcrviuiir Sportcentrum, Tervuur-
scvcst 101,3030 Heverlee. Tel. 016/
23.3K.51. roestel 1:14.

• Bromfietsen, gezocht voor bcgc-
leiding van de 19de Studentenmara-
thon op woensdag 5 november. Kon-
ta ktccr Sportraad.

• Deelnemen aan de 19de Studenten-
marathon kan ook natuurlijk. Schrijf
je maar in voor 31 oktober en loop of
'tap je (halve) marathon.

• Zoek als remedie tegen eenzame
avonden:" Alexandrië".life versie van
Fré dé riquc Franccis. Z.W.: Joost Del-
<:!!.'.••·'_.RI;:rle l nkorovtvt raat 127

- zijn. Wat de beslissing op langnt!tTl'tfJtT
betreft staan de professoren (en weten-
schappelijk personeel) lijnrecht tegen-
over de studenten. Laatstgenoemden
zijn contra omdat:
- de algemene vorming in gevaar
komt (sociaal-kulturele aktiviteiien)

- voor tesissen. papers en seminaries
tijdnood zal ontstaan

- in eerste kan: I) geen proefeksamens
meer mogelijk zijn, 2) geen moge-
lijkheid meer is tot overschakeling

- de eksamens onmiddellijk na de stof
komen, waardoor er een kontinue
stress-situatie ontstaat en de studie-
druk verhoogt

- geen mogelijkheid om alles te her-
kauwen. venoJc op p. 1
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The importance of
being Earnest: doop

Dus ik op maandag 14 tot in het
puntje van mijn schoenen voorbereid
naar de fak. U had me moeten zien, de
ideale schachten temmer. Een leren
pakje met van die leren bottinnen
eronder, handboeien en kettingen aan
de met stalen pinnen afgeboorde
gordel, en een alleraardigst zweepje in
de hand, van dat fijn kalfsleer weet u
wel. Ze zouden ervan lusten, die
onnozele schachten!

Poli es
Wie schetst mijn verbazing toen ik in
de fak aankwam. Geen angstig doop-
vee dat mij stond op te wachten, maar
een vrolijke bende entoesiaste eerste-
kanners, ingedeeld in kleine groepjes
met voor elk groepje een peter en een
meter. Geen sergeanterige bevelen en
dito droltoestanden, geen walgelijke
drankjes of smeerolie in de onder-
broek, maar leutige spelletjes en
onschuldige proefjes. Ik keek me de
ogen uit mijn hoofd. Gelukkig was
iedereen min ofmeer verkleed zodat ik
niet al te veel opviel. Komt die preses
naar me toe van haha, goeie grap
jongen, knap verkleed en zo. En vertelt
hij me dat het aksent lag op het
kennismakingsaspekt. Kennisma-
kingsaspek t ? vroeg ik wat schaapach-
tig. Jaaa, je weet wel, wat mensen van
je eigen jaar leren kennen, een gezellig
etentje bij de peter en meter, en wat
gezelligheidsproefjes om wat in de
stemming te kome~ voor de TD van
straks.
Dus daar moest ik eventjes diep over

nadenken. Want die doop bieek bo-
vendien helemaal niet verplicht te zijn
of zo, maar al die mensen kwamen uit
eigen beweging, om lol te hebben en
om er bij te horen. De doop zoals ik die
mij had voorgesteld bleek alleen nog
voor te komen bij wat klubs en zo.
Marginaal eigenlijk.
Eventjes heb ik nog overwogen om

dan maar bij zo'n klub te gaan. Maar
dan bedacht ik dat ik dan wellicht eerst
zelf nog gedoopt zou moeten worden,
en daar had ik nu niet bepaald zin in.
Dus ben ik maar beschaamd afge-
dropen, heb de handboeien terug-
gebracht naar nonkel polies en het
zweepje terug aan bomma gegeven. En
's avonds ben ik gaan meevieren op de
TD. Als peter van groep 12.

gebracht en op de trein gezet. Met de
verzekering erbij dat hij de volgende
dag naar De Paepe zou bellen om te
horen of ik in zijn les was geweest. Wist
hij veel dat De Paepe zelf er nooit was.
Dus stapte ik niet af in Leuven, maar
reed door tot Brussel alwaar ik werd
opgevangen door een ex-lief dat Rech-
ten studeerde aan de VUB,nog wel een
hoekje vrij had op haar kot, en mij in
meer dan één opzicht de schachten-
status ontnam, maar dat is weer een
ander verhaal.

Temmer
Over de Gerrnania-doop van 1980 heb
ik achteraf nooit meer iets vernomen.
Hoe ik ook zocht naar kompromitte-
rende foto's of bloedsporen in de fak ,
het grote doopgeheim bleef voor mij
versluierd. Zelfs over eventuele zwaar-
gewonden, voedselvergiftigingen of
amputaties kon ik geen bijzonder-
heden vernemen. En ik kon toch
moeilijk aan iemand anders om uitleg
gaan vragen, want ze zouden zich wel
eens kunnen herinneren dat ik niet had
meegedaan, en wie weet besluiten om
mij alsnog te dopen.
Dus bleef de nieuwsgierigheid in

mijn borst knagen. Ik werd erdoor
gekweld, kon niet meer eten of slapen,
en tegen de tijd van de examens wist
ik al dat de bisserstatus mijn deel zou
worden.
Maar aha, mijn'engeluk werd opdie

manier ook een kans. Want nu immers
zou ik zonder enig gevaar te lopen
achter het grote doopgeheim kunnen
komen. Meer zelfs, ik zou zelf mijn
lusten kunnen botvieren op al die prille
knapen en frisse maagdekens die niet
zo slim waren als ik en argeloos in de
doopval zouden lopen.
Wekenlang bereidde ik me op de

grote happening voor. Geen kosten
noch moeite waren mij te zwaar om
mijzelf in het diepste geheim te
prepareren voor mijn taak. Ze zouden
van mij nog opkijken!
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Samenstelling: Koen Verboven '" Geert Coene

Donderdag 30 oktober
17.00 u. SEMINARIE Diarree door Apotheker C. Spiessens in vergaderzaal
IFW (naast 'tStuc). Org. Farmaceutische Wetenschappen

19.00 u. UNIVERSITAIRE CONFERENTIE Crisis en conflict In de Inter-
nationale monetaire orde door Prof. Th. Peeters in Maria Theresia-kollege

20.00 u. INFO-AVOND Beurzen voor aanvullende studies In het buitenland,
in College van Premonstreit, Naamsestraat 61. Org. dienst voor Studie-
advies

18.00u. MUZIEK Candle LIght Dlnners Tris Easy listening trio. In Alma 2.
Inkom gratis.

20.00 u. INFO-AVOND AIESEC-belegglngsclub Startvergadering voor geïn-
teresseerde jonge beleggers. In Dekenstraat 2, lokaal 02.22. Org. AlESEC

20.00 u. LEZING Surrealisme en Animisme door Piet Vanrobaeys. In Aud.
Vesalius 91.12. Inkom 100/120. Org. Centrum voor Artistieke Konfrontatie

>10.00u. TEATER Tars Lootens door Johan Verminnen. In Stadsschouw-
burg. Org. Bond voor grote en jonge gezinnen

20.00 u. LITERATUUR Start kursus kreatief schrijven. Org. Univ. Werkgroep
Literatuur in 't Stuc, 1ste verd.

20.30 u. FILM My dlnner wlth Andre van L. Malle. In Aud. Vesalius. Inkom
60/80. Org. DAF

21.00 u. KONCERT The Leather Nun. In 't Stuc. Inkom 250/300. Org. 't Stuc
22.30u. FILM Nieuwe bovenburen van Gerard Verhage. In Aud. Vesalius.
Inkom 60/80. Org. 'tStuc

Vrijdag 31 oktober
2O.00u. INFO-AVOND 11.11.11.-avond Het Leuvens projekt In Brazlllê in
Foyer Minnepoort. Inkom gratis

Zaterdag 1 november
20.30 u. FILM Afzien van Gerard Verhagen. Org. 't Stuc

Maandag 3 november
20.00u. TEATER De melden van J. Genet door Antigone, in Stadsschouw-
burg. Inkom 80 tot 260

20.00 u. INFO-AVOND Fund Ralse Training. Een training voor Iedereen die
sponsors zoelet. In Dekenstraat 2, lokaal 02.26. Org. AlESEC

2O.00u. AKTIEVERGADERING Neen aan de regeringsmaatregelen. Een
staking van één week aan de Belgische uniefs. In 's Meiersstraat 5. ORg.

staking van één week aan de Belgische Uniefs. In 's Meiersstraat 5. Org.
RAK

20,30 u. FILMZeltgelst Les Années 80 van Chanta/ A ckerman. In 'tStuc. Org.
't Stuc

Rudy Lanssens 22.30 u. FILMZeltgelst Galerie des Portralts van Marie André. In 't Stuc. Org.
't Stuc

20.30u. FILM De stilte rond Chrlstlne M. van M. Gorris in Aud. Vesalius.
Inkom 60/80. Org. DAF

Nu met Artispunten

Het nieuwe Leuven

Vorige week, van woensdag
tot donderdag drie uur.
ging de grootste studen-

tenmassasportmanifestatie van
België (en misschien wel de
wereld) door. Veel groter dan de
24 uren van Leuven, het LISSTof
de Nationale Protestbetoging:
de 24 uren van Louvain-Ia-
Neuvc op de fiets. Een vijftig-
duizend mensen maakten er
een giga ntisch feest van en wij
Leuvenaars waren er ook, zij het
in mineur.

Met name binnen Landbouw (vorig
jaar de eerste Leuvense k ring en een
trouwe mededinger) wekte dat nogal
wat wrevel op. Zij hadden niet veel zin
een folk lorefiets te maken en te
vervoeren die - gezien de beperkte
tijd - geen kans zou maken op welke
ereplaats dan ook. Voor zo'n fiets
heeft het ook nauwelijks zin de menser

l___..'

gen de bus naar Louvain-Ia-Neuve
namen. Er was dus nooit veel volk op
de Leuvense stand, geen al te lange
wachttijden, maar ook opvallend min-
der ambiance dan andere jaren. Eén
pluspunt: er was eindelijk eens geen
gedrum aan de bussen; er moesten er
zelfs minder rijden dan voorzien.
Wina - met r-en vervaarlijke dub-

beldekfiets - stopte na twee ketting-
breuken rond twee uur 's nachts. De
TGv-fiets van VTKwas snel noch veilig
(gehoord Herman 1) en allerminst
stevig zodat hij na een uurtje uit de
wedstrijd genomen moest worden. De
drie kompetitiefietsen (VTK, Medica.
VRG) daarentegen maakten rustig en
zonder veel onderlinge rivaliteit de
vierentwintig uur min of meer vol. Het
was allemaal wel heel gezellig rond de
traditionele tap en barbecue, maar de
vonk sprong er niet over. Het feit dat
de Leuvense kringen weer eens een
plaats helemaal buiten het centrum
toegewezen hadden gekregen was daar
zeker niet vreemd aan ...

Happart
Want daar sprongen een heleboel

vonken over. De sfeer op de 24 uren
van Louvain-Ia-Neuve beschrijven is
elk jaar weer onmogelijk. Tienduizen-
den studenten die in alle stadia van
zauigheid en uitgelatenheid door de
straten dansen, lopen, wandelen,
drummen. zitten. staan. liggen, eten,
drinken en feestvieren, er zijn geen
woorden voor. Wie er min of meer als__ .__ h...,(t

22.3Ou. FILM Christopher Strong van D. Arzner in Aud. Yes. Inkom 60/80.
Org. DAF

09.00 u. LEZING Gastlezing door Prof. Don Bailey: "Maximal Aerobic power
in children" in Aud. L 06 Campus Wetenschappen. Org. Instituut voor
Lichamelijke Opleiding

20.00 u. LEZING Grondproblemen In de derde wereld. Spreker Rudy
Demeyer (NCOS). In fak. Landbouw LI 00.42 •

20.30 u. FILM Zeltgelst Vertahrung: Die grausame Frau" van Mikesch EJfi. In
't Stuc. Org. 'tStuc

22.30u. FILM Zeltgelst Frau/eln BerIIn van Zothar Lambert. In 'tStuc.
Org. : 't Stuc

20.00u. TEATER De dood van Tarjelkln door Reizend Volksteater in
Stadsschouwburg. Inkom 80 tot 260.

Woensdag 5 november
SPORT 19de STUDENTENMARATON

10.00u.TEATER Het verdronken land van Mllo door Mevrouw Smit in Aud.
Minnepoort

13.30u. AKTIE Schrijfgroep Amnesty International. In Maria Theresia-
kollege, Mandela lokaal. Org. AI Godgeleerdheid

17.00 u. LEZING De favorieten Arno/d Burms over Jorge Luis Borgès. Org.
't Stuc

20.30u. TEATER Wolfsklem door Jan Dec/eir in Stadsschouwburg. Inkom
200-350

2<t.30u. FILM Zeltgelst Verlührung van Mikesch Elfi. Org. 'tStuc
22.30 u. FILM Zeltgeist Fräu/eln BerIIn van Zothar Lambert. Org. 't Stuc

Donderdag 6 november
11.3Ou. ETEN Hongermaaltijd in Alma I, 11, 111 ten voordele van 11.11.11
19.00 u. UNIVERSITAIRE KONFERENTIE Crisis en conflict In de Internatio-

nale Handelsorde door Prof. Th. Peeters. In Grote Aula. Maria Theresia-
Kollege

20.00 u. LEZING Cobra en Informele schilderkunst in Aud. Yes. 91.12. Inkom
100/120. Org. Centrum voor Artistieke Confrontatie

20.00u. KONCERT Orgel koncert door Rutze Smits. In Koncertzaal Lem-
mensinstituut. Kaarten: 016/23.39.67

20.30 u. Wolfsklem door Jan Dec/eir in Stadsschouwburg. Inkom 200 tot 350.

TENTOONSTELLINGEN
ROND PERMEKE met werk van Penneke, Bru .. eiman., Daeye, De Smet,
Jespers, Minne, Servae., Spllliaert, TIJtgat, Van den Abeele, Van den Berghe,
Van de WoestIJne, e.a. in Faculty Club, Groot Begijnhof vanaf 10 oktober.
Inkom vrij

STEFANIA UNWIN en KRIS HEYMAN in UZ. Gasthuisberg tot en met 31
oktober.

n. HARRY ELSTR0M tachtig beefden, medaIlI", tekeningen In Unlv .. lteltshal
1. tot 15 november. Maandag tot zaterdag open van 10 tot 17u

UITGELEZEN, een keuze uit het kostbare bezit van de Centrale Bib KU
Leuven. Mgr. Ladeuzeplein 21. 18 okt-15 nov.'jens

Om het aantal grote en kleine onge-
lukken min of meer binnen de perken
te houden hadden de organisatoren
het aantal deelnemers strikt - nuja-
beperkt tot tweehonderd en ook een
rem gezet op het aantal kompetitie-
fietsen. D<1t zijn gewone. niet opge-
smukte fietsen die in principe kans
maken op een plaats vooraan in het
klassement. Toen VTK(de kring van de

.. .....- -f~I[fJ~~I~~;;;;:;;~;~7"Zetwerk:Ria-De Sèmrrtè't7,,,("~
bepaalt dat deelneming aan proef- en Filip Huyzentruyt. Didier Wijnants
voor-(Iees: paas)eksamens aan heel de Lay out: Patriek Bruynseraede. Geert Coene, Jan Huyse. Filip
unief fakultatief is) met mogelijkheid Huyzentruyt. Trui Moerkerke. Carla Rosseels . .Jan Van Der Linden,
tot behalen van vrijstellingen. Het Koen Van Muylern, Didier Wijnants, Lodc Desmedt
probleem .is echter de grote groepen Medewerkers: Jan Antonissen. Patriek Bruynseraede. Chris
studenten. waardoor proffen aarzelen Burggraeve. Peter Larncns, Rudy Lanssens. Piet Ncels. Ca ria Rosseels.
om proefeksamens in te richten. De Tuur Ruytens. Christophe Verbiest. Tom Verhofstadt
didaktische kommissie kwam una- Eindredaktie: Didier Wijnants, Patriek Bruynscraede. Carla Rosseels
niem tot het besluit dat proefeksamens
moeten blijven bestaan. Het voorstel,
twee proefeksamens plus twee defini-
tieve eksarnens, werd door alle part ijen
aanvaard. gezien de reeds definitiet
aanvaarde januari-eksamens (redden
wat er te redden viel voor de studen-
tenafgevaardigden). Opgelet: ook dit

Donderdag 12: film. Vrij-
dag 13: eerstekanavond.
Maandag 16: doop. Zo

stond het aangekondigd in 't
Germaantje. Kort en droog:
doop. Dat zou het dus worden,
het gebeuren waarover ik al
zoveel afgrijselijke verhalen had
gehoord, en waarvoor ik bijna de
unief had laten lopen voor het
regentaat. De verschrikkelijke
doop. Waarschijnlijk met opzet
zo vroeg op het jaar gepro-
grammeerd om de eerstekanner
toch enigszins terug opgelapt te
krijgen tegen de eksamens. En
ook weer niet te vroeg om ze eens
goed te laten bibberen vooraf.

De wreedaards. Ik had er al zoveel
over gehoord, over allerlei blote
toestanden, en peperkoek-in-bier dat
je dan moest drinken en zo sterk op
drek geleek, en dat er al doden waren
gevallen en 70. Nee, ik had er niet
bepaald veel zin in. Maar mij zouden
ze dan ook niet hebben, 0 nee! Ik
moest en zou een middel vinden om
eraan te ontsnappen. Ook thuis zaten
ze .met die doop in hun maag. Mijn
bomma bijvoorbeeld begreep er niets
van. dacht mij al bekeerd door de
getuigen van Jehova of andere weder-
dopers, en ook meneer pastoor was al
eens een keertje met mij komen praten.
Maar van thuisblijven kon jammer
genoeg geen sprake zijn. De school
ging nog altijd voor, en geen enkele
beproeving was zwaar genoeg om mij
aan de heilige schoolplicht te ont-
trekken. Bovendien was ik vrijgesteld
van legerdienst. dus zou zo'n beetje
ireucrij mij zeker geen kwaad doen.
Dus op maandagmorgen in alle

vroegte werd ik door mijn vader
hoogstpersoonlijk (anders moest ik
altijd met de bus) naar het stal ion
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