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Sadisme en al wat daarmee samenhangt. Reppen,
naar 5, 6, 7 en 8.

Jean-Marle"De bevolking van de stad werd aan het
zwaard geregen en de !-ranken brachten
een week lang de moshms massaal om het
Jeven. In de AI-Aksamoskee doodden ze
meer dan 70.000 mensen. (...) De joden
werden samengebracht in hun synagoge,
waar ze levend door de Franken verbrand
werden. Bovendien vernielden de Franken
heiligmonumenten en het graf van Abra-
ham - de vrede zij met hemI" Sadisme?
Nooit van gehoord! Pagina 4.

Ekstra katern
Gerrit

U kent ze wel, de twee lievelingen van de
nationale ploeg. De ene stopt ze, en de
andere duwt ze binnen. Tenminste, als ze
mogen meedoen. Maar ze zijn natuurlijk
slim, en de jongste heeft zelfs al iets
gevonden om de tijd desnoods gewoon te
lynchen. Hij fabriceert in zijn vrije tijd
namelijk 'kwissen', en in die hoedanigheid
was hij verleden week ook in Leuven te
zien. Pagina 12.

Ook al meegemaakt? Je komt het weekend
thuis, de. ogen wijd open, de tanden
gepoetst, kortom, je probeert er zo fris
mogelijk uit te zien, en wat is het eerste dat
je al vanover de keukenstoep in je gezicht
.wordt geslingerd? Jawel:' hela, hela, ge
ziet er zo moe uit manneke (meiske)? En
dan maar beginnen zuigen uit die toch al
afgematte duim (want geen geld meer voor
de trein). Deze week krijgt u van ons echter
een steuntje in de rug. Vier pagina's vol
over het argument bij uitstek: Studiedruk,

Vlaanderens trendy-boy '(nee, niet ~P.
Dewael) was anderhalve maand geleden in
Leuven. Hij houdt van Italië, Portocarero
en New Vork. Het liefst zou hij in Vlaande-
ren een nieuwe trend zien ontstaan: het
sixisme. Maar hij blijft bescheiden: "Ik ben
geen Andy Warhol". Nee hoor en ook niet
dood. Voor het te laat is hadden wij een
interview met hem. Spoed u naar pagina 2
(inklusief uitneembare foto I).

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verant. Uitg.: Filip Huyzentruyt
.'5 Meiersstraat 5, 3000 Leuven
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"Of ik nu één hektare patatten zie staan, of ik zie er twintig, dat ontroert mij
toch niet te sterk hoor.:" (Foto Jeroen Revalk)

Vierde Lisst-tornooi

Hello! This is Leuven
Het.zijn drukke dagen

voor Sportraad. Vorige
week zaten ze nog volop

in de viering van hun 20-jarig
bestaan, en over enkele dagen
staat, iets bescheidener, al de
vierde uitgave van het Leuvens
Internationaal Studenten Sport
Tornooi op het programma. Een
tornooi dat riiet zoveel zal ver-
schillen van dat van vorig jaar,
een kleine wijziging hier en daar
niet te na gesproken. We babbel-
den over één en ander met
Nadine Landsheere, vriendelijk
als immer, omdat het niet altijd
Valeer de Vos moet zijn.

Het Lisst-tornooi is een paar jaar
geleden. opgezet omdat de vrijgestel-
den van toen meenden dat de KUL, zelf
op heel wat binnenlandse en buiten-
landse tornooien present, het eigenlijk
aan zichzelf verplicht was om ook eens
iets van die aard te organiseren. En het
idee sloeg aan. Sport beoefenen of
bekijken bewees nog altijd de zinnen te
bekoren van heel wat studenten (voor
zover dat nog bewezen diende te
worden na de maraton en de 24-uren-
loop), en bovendien, rond de tijd van
karnaval een bende goedgemuste bui-
tenlanders (met zakgeld), naar Leuven
halen, er moet al veel gebeuren voor
daar nog iets aan stuk kan.
Toch blijkt nu, na vier jaar, niet
iedereen daar nog even onverdeeld
gelukkig. mee. Vooral vanwege een

paar mindere leuke ervaringen met de
Engelsen. Het fenomeen is welbekend.
Eerst bezatten ze zich op de boot, en
eenmaal hier zijn ze helemaal niet meer
te houden. Verry funny , maar op die
manier kregen de organisatoren het
wel moeilijk om dit jaar nog slaap-
plaatsen te' vinden voor het stelletje
ongeregeld. Want misschien vreten ze
wel je hele keuken leeg. Of ze vinden
plotseling de brandslang, en spuiten
bij gebrek aan beter je kot onder water.

Zweden

Overigens geven ze zelf grif toe dat
het hen niet veel uitmaakt welke
sporten ze moeten spelen om te mogen
komen, als ze maar kunnen komen. En
daarmee raken we een andere zere plek
aan. Het feit namelijk dat Lisst meer is
dan een sporttornooi alleen. Dat is
natuurlijk goed zo, maar de neven-
aktiviteiten (vooral de nachtelijke)
hebben er wel voor gezorgd dat de vele
'sportlui' die 's morgens rechtstreeks
van één of ander kaffee de kleedkamer
komen binnentuimelen, niet langer de
uitzondering op de regel vormen.
Kantus, volkssporthappening en af-
scheids-TD's zijn ernstig aan het nivo
van de kompetitie gaan knagen, in
zoverre zelfs dat de winnaars -in het
volleybal bij de mannen van '85, in '86
in de halve finale uitgeschakeld wer-
den ... wegens kater.
Maar er zijn ook mooie momenten. Zo
zou een Poolse vorig jaar in allerijl hier
te lande in het huwelijk zijn getreden,
en een heleboel van onze toch al vaak

Interview met professor Li bbrecht
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China, het La~d va.nhet Mi~de~, ~an de Keizer vroege~,en nu
van Deng Xiao Ping - ChlOa IS In vandaag, en nog met zo'n
klein beetje. Dat had u vorige week al kunnen merken, we

wijdden toen een hele pagina aan de China-week van Ekonomika.
Maar er vallen ook nog andere tekenen te bespeuren aan de
Oostelijke horizon. De geweldige 'boom' die de afdeling Sinologie
aan deze universiteit kent, bijvoorbeeld. Logisch dan ook dat we
even gingen aankloppen bij één van de grote namen op die afdeling:
professor en China-kenner U. Libbrecht. Tenminste, als je meer dan
twee uur nog "even" kan noemen.
Het eerste waar we naar vroegen was
de veelbesproken liberalisering die
China momenteel. aan het doorvoeren
zou zijn. Wat was daar van aan?
Ondanks de vele, gunstige berichten in
de media hadden wij immers ver-
nomen dat onlangs een paar Chinese
studenten in België naar de ambassade
in Brussel geroepen zijn, voor wat
we eufemistisch maar een korte 'brie-
fing' zullen noemen. Professor Lib-
brecht kon of wou daar echter niet op
in gaan. Althans met erg diep.

«Er zijn natuurlijk tekenen van

liberalisering. Bijvoorbeeld: ik ben er
in '79 geweest, en toen was net de mode
weer toegelaten; de mode was in het
strenge systeem van vroeger verboden.
Wel, ik kan u verzekeren dat je in
Peking niemand zag die dus eigenlijk
de eerste durfde zijn om zich anders te
kleden dan in de kledij van de blauwe
mieren. Maar naarmate je naar 't
Zuiden trok, veranderde het aantal,
tot in Kanton er heel veel waren. Ver
van de zon, andere mentaliteit. 't Is
tenslotte 2000 kilometer van Peking.
Wat er nu echter intern, binnen in de

met een scheef oog bekeken lezers
zullen wel een traantje wegpinken als
ze horen dat die knappe Zweedse
jongens en meisjes er deze keer niet bij
zullen zijn. Het kan niet altijd 'vacan-
ces à la plage' zijri hier op de Dijie.
(Deze winter kunt u ki~en uit Duit-
sers, Fransen, Engelsen, Nederlan-
ders, Polen en, uiteraard, een paar
Belgen.)

Terug naar de leest echter, het is
immers de bedoeling dat er ook nog
aan sport wordt gedaan op het
. tornooi, en' wel in vijf disciplines, net
als vorig jaar. Rugby zal daar evenwel
niet meer bij horen. In deze tijd van het

jaar liggen de velden er te vaak hard
bevroren bij, om deze vooral in Groot-
Brittanië en Frankrijk populaire sport
nog op een veilige manier te kunnen
beoefenen. Wel te aanschouwen zullen
zijn: voetbal, volleyen basketbal
(natuurlijk), hockey (na de goeie
ervaringen op het kunstgrasplein Ver-
leden jaar), en tafeltennis, een nieuw-
komer. Voor zover dat mogelijk is wil
Sportraad trouwens proberen om
ieder jaar tenminste één 'andere' sport
op het tornooi. te introduceren.

Een andere nieuwigheid is dat de
openingsceremonie, vorig jaar op-

in een studentikoze en een

Partij gebeurt.,» (haalt zijn schouders
op).

Wong met de Pet
Veto: De gewone Chinees in de straat
dan. Hoe zou je die kunnen benoemen?
Is dat ondertussen al een overtuigd
kommunist geworden?
Libbrecht: ..Nee, die is gewoon prag-
matisch gebleven. Chinezen zijn altijd
zo geweest. Je moet het woord
demokratie daar trouwens niet ge-
bruiken. Dat heeft geen zin voor
die mensen, ze zijn immers nooit vrij
geweest. Nooit! Enkel de jonge, ont-
wikkelde Chinezen beginnen daar nu
een beetje besef van te krijgen, en
misschien kan dat de verklaring zijn
van die studenten-opstanden.»

«Het maakt de doorsnee-Chinees
dan ook weinig uit of nu de Keizerdan
wel de Kommunistische Partij (eer)
boven hem staat. Hij moet gehoor-
zamen, en als hij het nu beter heeft dan

vervolg op p. 3

'officiële versie, dit jaar weer onder. één
noemer wordt gebracht, vooral omdat
de studenten zelf en de pers toch graag
op allebei aanwezig bleken. Overigens,
wat die pers betreft: ook dit jaar'
zullen de 'grote broertjes' weer met de
konkurrentie van The Daily Lisst af te
rekenen hebben. De voor-voor-editie
van deze gelegenheidskrant zou rond
deze tijd al moeten te verkrijgen zijn.

U ziet het dus met ons. Sportraad
laat de student alweer weinig keuze.
Het wordt of blokken of sporten (en
feestvieren). Een moeilijke opgave. We
durven hopen dat u al eerder voor het
dilemma gestaan hebt. Lode Desmet

L/SST - Al kan het u waarschijnlijk weinig schelen en al doet het eigenlijk ook niet veel ter zake: op het ogenblik dat
onze fotograaf zijn toestel liet klikken stond het in deze voetbaltoppër 2-1 voor de mannen met de lichte broeken. Maar
daar zou spoedig verandering in komen. Want wat u daar in een schicht ziet vertrekken was in feite een ronduit
schitterende doorsteekpas, en jawel, de blonde spits zou skoren: 2-2. Meteen ook de eindstand (Foto Peter

Vermeiren)
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Eigenlijk zijn we toch een beetje dekadent aan het worden hier bij Veto. Hebben
we eindelijk de status van gedegen links (partijt) blad bereikt, dan beginnen we
plotseling een joernalist van een middelmatig rechts pamfletje als Knack te
interviewen. De eenvoud is toch niet meer van deze wereld. (Foto Jeroen

Revalk)

Veto sprak met Gerrit Six

"Ik ben een
halfzachte jongen"
Tijdens de week van de Onbehaaglijke Komedie (midden

januari) werden een aantal ochtend- of als U wil aperitief-
gesprekken georganiseerd waar akteurs of regisseurs na-

praatten over hun werk. Zo ook Kamagurka in Herr Seele die daags
na hun voorstelling 'Werken harder dan gewoonlijk' (waarvan in
Veto nr.15 een uitgebreid verslag), een rustig gesprek voerden met
Gerrit Six, redakteur bij Knack. Six - een half-zachte jongen zegt ie
zelf - is een joernalist die tot de verbeelding spreekt. Ofwel vind je
hem een blaaskaak met artikels op dat nivod: vol navelstaarderij,
ofwel vind je hem een chou en lees je in Knack altijd eerst die artikels,
waar zijn naam onder prijkt. Genoeg aanleiding dus om na zijn
gesprek met Kamagurka, de rollen even om te keren. De interviewer
geinterviewd.
Veto:. Brecht zei ooit eens "wie lacht is
misdadig". Mag er nog gelachen wor-
den?
Six: «Er moet veel gelachen worden
maar dan oprecht. Of beter: ietwat
cynisch, grijnzend. Humor kan trou-
wens heel subversief zijn, de mensen
worden aan het denken gezet. Eigen-
lijk is humor een ernstige zaak. In een
teatervoorstelling kan je via humor de
geesten openen voor wat zal komen.
De toeschouwer zit in een gernak ke-
lijke zetel, de zenuwen ontspannen en
dan natuurlijk stof tot nadenken
geven. Als er een revolutie uitbreekt,
dan zou het wel eens na een goeie
voorstelling kunnen zijn! Humor
waarbij echter niet hoeft nagedacht te
worden, richt zich teveel naar de
gemiddelde mens. Een goede komedie
is wellicht een onbehaaglijke korne-
die.» .

"

Veto: Uil: 'Verzameld Werk' (nvdl': een
rubriek van Six in Knack), schrijft u
vanuit een gevoel van onbehagen?
Six: «Ook Verzameld Werk is gegroeid
vanuit een gevoel van onbehagen: er is
zoveel dat mij ergert, ik moet er
gewoon over schrijven. Er zit ook een
deel zelfkritiek bij. In de maatschappij
bestaan een aantal verlokkingen waar- •
door de graad van kritisch zijn gesust
.wordt : een beetje. snob zijn, mooie
kleren dragen ... lk besef dat ik op dat
vlak inderdaad een beetje dubbel-
zinnig ben."

Veto; Als we U een' kronikeur van het
milieu' noemen. wat denkt U daarvan!
Six: «Er zijn zoveel milieus en het
joernalistenmilieu, mezelf inkluis, is
eerder 'middelmatig'. Joernalistenzijn
saai, kranten zijn saai ... En dan die
vriendjes onder elkaar. Ik zou het leuk

vinden als noch Van Geyt, noch Var.
Miert mij betrouwbaar vinden. Toen
de socialist Van Miert uitspraken deed
in verband met de Bende van Nijvel,
gaf ik daar kommentaar op. In die zin
wil ik voor politici onbetrouwbaar
zijn. Trouwens er zijn nog een aantal
partijen die ik eens harder wil aan-
pakken !»

Veto: In uw kolommen duikt wel eens
een bepaald Brussels kaffee op. Is dat
niet te veel voer voor insiders?
Six: «Ik weet het, maar dat kafee is
dan o~k een typisch Brussels gebeuren
waar de Brusselse mediawereld samen
komt. Eigenlijk voel i": me daar niet
verbonden mee. Maar als ik er dan
kom is het met een soort verbetenheid.
Ik kan het nietlaten. En inderdaad het
ik een soort machtspositie: ik kar.
lekker schelden van achter de schrijf-
machi'nè.':Nàtiiurlijk zijn er ook le.uke
ontmoetîngen. met interessante men-
sen. Stil aaneen tafeltje met iemand
,}raten, daar hou ik van. Maar daar-
iver schrijf ik meestal niet !»

Namen Noemen
•Veto ; Wat betekende voor U de publici-
teit die Namen Noemen U gaf?
Six: «Eerlijk: ik vond dat heel prettig
en niet alleen uit ijdelheid. Na jaren
schrijven wordt daar eindelijk eens een
gezicht opgeplakt. Ik vood het tijd om .
eens in de openbaarheid te komen,een
soort verantwoording af te leggen. Het
is interessant als je herkend wordt: de
mensen kunnen je hun idee geven. Dat
soort verantwoording is gezond. Ove-
rigens, televisie betaalt zeer goed en je
hoeft weinig meer te doen dan naar de
lens kijken als je in zo'n panel zit. De

Afgelopen woensdagavond, Truus Bronkhorst in 't Stuc
de plankenvloer van
't Stuc ligt klaar. Dit keer d d .

voor een danseres uit Nederland,
die, zo laat de titel vermoeden, IDanseres anst ansJe
zichzelf zal openbaren: Truus
Bronkhorst danst Bronkhorst moderniserende China. Bronhorst, nu
Truus. slechts gekleed in onderbroek en hippe

T-shirt, beweegt zich de ene keer druk
"vliegerneppend" en heen en weer
schuddend in de hele ruimte, dan weer
zweeft ze als het ware over de vloer,
voorzichtig en zoekend, of kruipt ze
rond al tastend naar en proevend van
het onbekende. Je ziet een China van
de jongeren dat zich op het vrije
gedachtengoed van het Westen richt,
een China dat niets meer van rites en
oude gebruiken wil weten, dat onzeker
maar vastbesloten de klassieke kultuur
afwijst en vooruitgaat, de toekomst in.

De Stuczaal loopt aardig vol en als
iedereen zit, gaat het licht uit. Alleen
een kleine, vage cirkel rond een
boeddhabeeldje op de dansvloer is
verlicht wanneer Truus Bronkhorst als
een spookachtige gedaante op houten
klompen komt binnen strompelen. Bij
de volgende scene komt het beeldje in
volle licht te staan. Bronkhorst begint
aan een langzame, gestileerde be-
weging naar het beeldje toe terwijl
achter de Oosterse decorschilderingen
Chinese stemmen praten en zingen. Al
zijn haar figuren niet bijster origineel,
hurkend of liggend "danst" Bronk-
horst die eerste beweging toch met een
sierlijkheid en ingetogenheid die de
oosterse dans karakteriseren.

Ook bij de volgende beweging -
boeddha is ondertussen bereikt en
naar de achtergrond verwezen -
wordt Bronkhorst geïnspireerd door
de oosterse kultuur. Met een soort
stoffen' zak over het hoofd, een
verwijzing wellicht naar de rijk uit-
gedoste maskers van oosterse dansers,
benadrukt ze nu ~er de aggressiviteit
en het hoekige, ogenschijnlijk houte-
rige bewegen uit de oosterse dansen,
daarbij druk zwaaiend en te keer
gaand met twee pannendeksels die een
oosters ritme moeten suggereren.

De volgende, eveneens met Chinese
stemmen, gezang en muziek begeleide
scene kan je zien als een uitbeelding
van het moderne China of liever het

Met eentonig en vervelend gedram
op een wat vals gestemde gitaar wordt
de bruuske overgang naar het Westen
gemaakt. Op muziek van de Rolling
Stones, als gevestigde waarde het
boegbeeld bij uitstek van de moderne
"popmaatschappij" , laat Bronkhorst
het Westen zien als-een trotse, ja ijdele
pauw die zelfingenomen en zelfver-
zekerd op de rest van de wereld
neerkijkt. Bronkhorst gebruikt hier
uiterst eenvoudige bewegingen afge-
werkt met grote zwaaien en kleine
staccato-schokjes met handen, die elk
een pauweveer vasthouden en zo het
effekt aksentueren.

Vormgeving
Het uitbundige werk me! wilde spron-
gen, grote rondedansen en ritmisch heen
en weer gezwaai met armen en benen,
komt pas in de laatste beweging. Op
een luchtig, lekker in het oor liggend

popdeuntje, swingt Bronkhorst zoals
haar publiek op een Stuc-einddag en
geeft ze met haar oppervlakkige uit-
bundigheid een vlugge karikatuur-
schets van het Westen. En dàt tot
driemaal toe: een knipoog naar het in
de moderne (dans)kunst zo populaire
repetitieve element. Het publiek voelt
dat het in de maling wordt genomen en
aanschouwt alles met een groeiende
onwennigheid. Een schuchter applaus-
je als het écht is afgelopen, na twee
keer te zijn misleid, is het resultaat.

Truus Bronkhorst noemt zichzelf
"danseres, van oorsprong en uit
passie" en je ziet dat ze zich met liefde
op de dansvloer begeeft om zich daal
uit te leven, zowel ingetogen al!
uitgelaten. In die mate danst Truus
inderdaad Bronkhorst, maar de eigen-
zinnigheid van deze dame zou ik toch
eerder zoeken in de vormgeving dan in
de dans of de bewegingen zelf. Het
belang dat daarbij gehecht wordt aan
de kledij (er zijn vier changes), de
attributen (het boeddhabeeldje, het
dekor en de gitaar), de belichting en de
geluidsband (illustratief en ondersteu-
nend) is daar niet vreemd aan. De
waarde die je aan een voorstelling als
deze kan hechten, valt of staat dan ook
met de nadruk die je als toeschouwer
legt ofwel op het aspekt dans ofwel op
het aspekt teater bij het zien van
dansteater. Geen gemakkelijke keuze,
vandaar ook dat Truus Bronkhorst
geen eenduidig goed of slecht binnen-
haalt.

Jeroen Revalk

rest volgt.»
Veto: Wat is de bedoeling van stukken
onder de naam COS! FAN TfJlTE?

Six: «Dat is de noemer voor stukken
waarin iemand of iets aangevallen
wordt. Het was een verlangen om
'naast korte stukjes tot kolumns te
komen. Hoewel ik dan vaak tegen
mezelf zeg: Six je bent een Ayatholah,
je hebt je favorieten, anderen val je
aan ...Daar lig ik soms wakker van. Als
ik iemand hard aangepakt heb en ik
kom die persoon de week daarna
tegen, dan wil ik die liefst op een pint
trakteren ...
Een ander facet van mijn persoonlijk-
heid is dat ik dingen wil gaan doen die
modieus ogen of lyrisch zijn. Over
reizen schrijven. Ik reis zeer graag,
New York bijvoorbeeld was een enor-
me ervaring. Ik ging er heen met de
angst om niemand te zien, maar er
gingen zoveel deuren open.»

Veto: Houdt U nu eigenlijk van Porto-
carero omwille van zijn werk of omdat U
dan naar New York kan?
Six: «Beide. Nee, ik was enorm
gefascineerd door hem. Via de tele-
foon klikte het meteen, wat al een
lichtpunt was voor wat zou komen.
Trouwens, het is totaal onverdacht als
je iemand afbreekt, maar het is wel
verdacht als je iemand vanuit een
euforie beschrijft. (wat het geval was
voor de artikels over New York en
Portocarero, nvdr.) Maar volgens mij
kan dat en is het niet verdacht als het
maar oprecht is. Het is een paradoks
die bij mezelf aanwezig is. Indien er
een andere Six zou bestaan, dan zou
die op mij kritiek geven. Het is goed
dal de autenticiteit van Six zelf in
vraag gesteld wordt. In Nederland met
al zijn media-rubrieken zou dat waar-
schijnlijk al gebeurd zijn.»

Veto: Postmodernisme is heden het
grote woord. Bent Ueenpostmodernist?
Six: «fir wordt veel over gepraat, maar
niemand weer eigenlijk goed waarover
het gaat. Alleen via de architektuur
(Jo Crépain) kanje misschien enig idee
hebben van wat postmodernisme is.
Mijn leven als een kunstwerk? Nee, ik
ben geen Andy Warhol. Ik ben ook
geen dandy, kijk maar' naar mijn
kleren (waarop hij zijn bruine schoe-
nen laat zien."
«Kijk het leven is zo triest. Je moet het
behaaglijk maken door een aantal
zaken te gaan overaksentueren. Nu
heb ik een enorme liefde voor Italië, in
het afgelopen jaar was ik er zes keer.
Italië, Milaan, Toscane, Liguria, zo'n
ervaring! Daar moet ik nog over
schrijven. Misschien wordt Italië de
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Veto: Bent U een opvolger van Anthie-
rens?
Six: «Zijn taal is veel barokker dan de
mijne. Ik ben niet meer zijn epigoon,
denk ik. Maar ik vul in Knack een
soort lakune die Anthierens had
achtergelaten. De vraag is natuurlijk:
wat als ie terugkomt? Op de redaktie
hebben we samengeleefd in een soort
vader-zoon verhouding, waarbij de
vader het de zoon moeilijk maakt...
«Ik vind bij Knack de bescherming van
een burgerlijk blad en misschien blijf
ik er wel voor altijd. Ik heb prachtige,
nauwgezette en nuchtere kollega's en
dat is mijn grote geluk. Ik hoop dat
ook steeds meer te kunnen rechtvaar-
digen en niet de klown van de redaktie
te zijn. Naast Verzameld Werk schrijf
ik ook stukken over architektuur,
ernstige stukken waarbij de ik-vorm
door mijn kollega's genadeloos zou
afgestraft worden. Ze verwijten mij nu
al ego-tripperij, Nochtans is het van
mijn kant niet aanmatigend bedoeld.»

Veto: Veel joernalisten schrijven tegen-
woordig een boek. Heeft U zin om een
boek te schrijven?
Six: «Ik denk aan verschillende soor-
ten boeken, bijvoorbeeld de petites
histoires achter de interviews. Maar
het is inderdaad zo dat de uitgevers de
joernalisten hebben ontdekt. Neem mi
Michel Follet, die mocht vorigjaareen
boekje volschrijven. Bij dezelfde uit-
gever verscheen later een boek van
Mark Uytterhoeven en bij de bestelling

van dat laatste kreeg je Follet er boven
op ... Dat zou ik niet willen meemaken.
«Ik zou een ernstige goede roman
willen schrijven. Het hoofdpersonnage
zou ikzelf zijn, gedurende de eerst
vijftien jaar van mijn leven. Over mijn
Westvlaamse roots: een klein dorp,
het middenstandsmilieu ... Tot je vijf-.
tiende voel je je daar safe, tot je andere
signalen ontvangt. Het zou een boek
moeten zijn waarin iedereen die rond
de dertig is zich kan in herkennen.»
Veto: Welke boeken las U vroeger zelf?
Six: «Alles van Winnetou verslond ik.
Ook Bert Bibber. En vier damesbladen
per week !»
Rondom ons is het stil geworden. De
zaal is opgeruimd en klaargezet voor
weer een debat, in de namiddag. We
worden dan ook vriendelijk verzocht
door te gaan. • ,
Veto: Een laatste vraag. Bent U ooit
verliefd geweest op Ghisiaine Nuytten ?
(Ghistaine Nuytten is een wel zeer
bevallige jongedame die regelmatig in
de rubriek van Six pleegt op te duiken.
Ze maakt voor de BRT het mode
programma Blikvanger, nvdr.)
Six: «Ghislaine zou een heel goede
TV-vrouw kunnen zijn ... En ach, ik
ben zoveel verliefd. Ik ben verliefd op
de wereld, maar die wereld ontgooche-
lt mij zo vaak ...

Jan Antonissen
Lode Desmet

Trui Moerkerke

Oplage: 8000 eksemplaren
Drukkerij: Rotatyp Brussel
Abonnementen: Studenten: 200,-; niet-studenten: 300,-; steun vanaf 500,-;
over te schrijven op rek. nr. 001-0959719-77
Agenda en Ad Valvas: ten laa tste maandag voor verschijnen om 14.00 u op
het redaktieadres bezorgen
Redaktievergadering: iedere vrijdagnamiddag om 15.00u.



Interview Libbrecht
vervolg van p. 1

in een bepaald systeem. ja. dan is dat
systeem beter zeker. zoals de mensen
in China dat zeggen.» (zwijgt. zucht ...•
nog niet overtuigd?).

«De oudere Chinezen beweren dat
ze in heel hun leven maar één periode
van relatieve rust en een beetje
welvaart gekend hebben. en dat is
onder de CCP. Waarom zouden ze haar
dan niet dankbaar zijn?»

Veto: Er is de laatste jaren heel wat te
doen geweest rond geboortebeperking in
China, vooral omdat het land in feite
nauwelijks meer mensen kan voeden dan
er nu zijn. Vertelt u daar eens iets meer
over?
Libbrecht: «In het begin pakte men dat
nogal onhandig aan. Men zorgde er
bijvoorbeeld voor dat man en vrouw
mekaar haast nooit zagen. door ze in
verschillende werk brigaden te steken.
Zodat als de ene thuis kwam de andere
al weer weg was. Maar dat heeft men
(uiteraard) niet lang kunnen volhou-
den..

«Het enige systeem dat ik op heden
met zekerheid ken is het volgende.'
Voor het eerste kind krijg je. om het in
onze termen te zeggen. kindergeld.
Voor het tweede niks. en voor het
derde moet je belastingen betalen. Je
oerrnitteert je immers een lukse die het
Chinese land eigenlijk niet kan dra-
gen.»

.Zwarte markt
Veto: Mensen die naar Rusland gaan
worden dikwijls gekonfronteerd met een
geweldig bloeiende zwarte markt. Is dat
ook in China het geval?
Libbrecht: «Ik heb dat nooit zelf
meegemaakt. Het schijnt echter dat
daar wel iets van aan is. maar dan niet
op zo'n nivo als in Rusland. Een
Chinees is eigenlijk in alles een beetje
sluw. Is hij altijd geweest. Ik geef u een
voorbeeld. Ze mogen niet meer beo
delen. Goed. wat moet je daar nu op
vinden? Wel. ik zou u ook iets kunnen
verkopen dat geen waarde heeft. hé.
Als ik nu op het strand loop. en ik raap
daar een schelp op. waarvan er
d~izenden liggen. en ik kom met die
Felp naar u toe. en ik verkoop u die.
dan bedel ik eigenlijk niet. Versta je. Al
weet hij wel dat ik die schelp daarna
natuurlijk zal teruggooien. En zo

hebben ze het opgelost.»
«Een Chinees vindt op alles wat

hoor. dat kan ik u verzekeren. En toch
is er met het marxisme weer een zekere
strengheid van moraal over China
neergedaald. Een strengheid die soms
wel een beetje ver gaat. Maar onder-
tussen hadden zij vroeger toch ge-
weldig af te rekenen met problemen als
prostitutie. Dat is verdwenen»

«Hetzelfde met verkrachting. Op
verkrachting staat de doodstraf in
China. Dan denk je al wel eens na
natuurlijk. Terwijl dat hier altijd weer
op een of andere manier door nsvcho-
logen wordt afgerond. Je kent dat.
Ginder moeten ze dat allemaal niet
weten !»

Primitief
Veto: Dat zijn dan wel primitieve
straffen?
Libbrecht: (schudt het hoofd) ••Ik weet
het niet. Want een volk van een miljard,
in de hand houden is niet zo eenvou-
dig. je mag dat niet onderschatten. Een
volk waarvan men in de eerste plaats
een samenwerking op alle gebied
moest krijgen. Bijvoorbeeld. waar ze
daar bezig zijn velden te veroveren op
de woestijn •... en met zo'n schamele
middelen. Als de mensen daar niet
kollektief optreden. kan dat gewoon
niet.»

«Ik denk dat ze precies door die
strenge moraal weer in te voeren
dingen hebben kunnen vragen aan de
mensen die ze anders' niet zouden
hebben mogen vragen.»
Veto: Toen we u kwamen vragen voor
dit interview, was u net tegen iemand
aan het zeggen: "Moetje daar nog altijd
hele koppen thee drinken voor ze iets
wil/en zeggen?". Was dat over China?
Libbrecht: ••Dat is weer die oude
botsing tussen twee stijlen. natuurlijk.
Wanneer twee werelden elkaar ont-
moeten, dan komen ook twee para-
digmatisch totaal verschillende ma-
nieren van denken tegenover mekaar
te staan. en dat schept soms wel
problemen.»

«Zo is het in China hoogst onbeleefd
om direkt ter zake te komen. Eerst
moet je een half uur thee drinken. over
onbenulligheden praten. voor je dan

Operaseminarie
Macbeth
Opera? Tot voor een paar

jaar zou je er nooit aan
gedacht hebben om er

naartoe te gaan. Opera was uit
de tijd, oubollig. Opera was iets
voor papa. Hoe hij het deed, ben
je nooit te weten gekomen, maar
telkens jij BRT 2, Scorpio of
Maëva wou horen, wist hij zijn
geliefde belcanto-muziek uit de
radio te toveren. Vreselijk was
het.

Maar ondertussen ben je wat ouder
geworden, je luistert al eens naar iets
klassieks, een nacht muziekje, een bo-
lero, ... En ook de opera is de laatste
jaren wel wat veranderd: filmregis-
seurs. teatermensen hebben er zich op
toegelegd, hebben de dikke laag stof er
af gehaald. Opera is weer bij de tijd en
relevant. Opera mag weer. Opera is
zelfs "in", en niet alleen bij het
vergrijsde deel van de bevolking. Op
de generale repetities in de Munt-
schouwburg ligt de gemiddelde leeftijd
van het (altijd massaal aanwezige)
publiek wellicht ergens vooraan in de
twintig.

Het wordt dus hoog tijd dat ook jij
eens uit je luie zetel komt om het
Muziekteater beter te leren kennen. Je
krijgt daartoe binnenkort een prach-
tige kans. Op 28 februari. 1 en 2 maart
wordt er in de Koninklijke Munt-
schouwburg in Brussel een seminarie
georganiseerd rond Macbeth van Ver-
di.

Wat staat er zoal op het program-

ma? Jaap Kruithof (filosoof van de
RUG) komt spreken over de ekono-
mische, politieke en kulturele achter-
gronden van het muziekleven in de
tweede helft van de negentiende eeuw.
Gerard Mortier, direkteur van de
Munt, belicht "Verdi, of de negentien-
de eeuw vertaald in muzikaal teater".
Verdi's ontwikkeling als musikus en
operakomponist wordt geschetst aan
de hand van muzikale illustraties.
Over de muzikale en dramaturgische
problematiek die de produktie van
Macbeth stelt, praten dirigent Michael
Schönwandt, teaterdramaturg Jean-
Marie Piemme, en muziekdramaturg
Reinder Pols. Johan Tielemans (van
Eiland en Etcetera) zal het hebben
over "Hoe zag de romantikus Verdi de
dramaturg Shakespeare, en hoe wordt
deze laatste vandaag benaderd?" Ver-
der wordt er uiteraard een opvoering
van Macbeth bijgewoond in het Ko-
ninklijk Circus, er is een geleid
Muntbezoek voorzien, een vertoning
van Polanski's Macbeth-verfilming, en
tot slot een panelgesprek waaraan het
hele produktieteam zal deelnemen.

De prijs voor al dit moois is vrij
bescheiden: als student betaal je voor
het hele seminarie (middag- en a-
vondmalen inbegrepen) 3400 fr. Breng
je zelf je Tupperware en je boter-
hammetjes mee, dan kost het je slechts
2400fr. Wie maar voor één dag komt.
betaalt 800fr. Voor meer inlichtingen
en inschrijvingen kan je terecht bij:
Jeugd en Muziek Vlaanderen. Marie-
Anne Daenens, Koningsstraat 10,
1000 Brussel, tel. 02/513.07.98.

Raf Pauwels
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VEEL VOLK - Veel volk op de foto maar (helaas?) niet op de betoging zelf. De 'aktie' zit duidelijk in hel slop, en het
wordt nu wel zeer de vraag of ze er nog uit zal raken. Maar misschien betaalt u liever? (Foto Carl Govaerts)
eindelijk mag beginnen uitpakken. wel herstellen.» Ziet' u. Dan zijn ze toch weer wat
Toen de eerste onderhandelaars in de «Mao, die had op allerlei historische moeten gaan inbinden.»
19de eeuw evenwel naar China trok- gebouwen grote spreuken laten aan-
ken, hadden die daar natuurlijk geen brengen. Zoals: de Chinese Volks-
oren naar. Je 'kent ons, geen tijd te republiek: 10.000 jaren (schuddebolt). Veto: Familietradities zien er altijd heel
verliezen. Maar de Chinezen vonden Bovendien hadden ze die dan nog in belangrijk uit in China?
dat hoogst ongernanierd.» ' duurzame beton gemaakt, het moest

••Wij hebben met ons Europa- de eeuwen kunne n trotseren, en na-
centrisme echter nooit geleerd de zaak tuurlijk, in '79, zaten ze allemaal te
van hun kant te bekijken. En om- kappen om dat eraf te krijgen. In die
gekeerd de Chinezen ook niet. Want zin heeft het Westen toch wel invloed
we denken allebei dat onze manier van gehad.»
doen de norm is.»

Ouwe kerels
Veto: De Chinezen spreken op hun
partijkongressen ook nooit recht-
streeks. Ze doen het altijd aan de hand
van een of ander historisch citaat,
waarmee ze dan in feite niks zeggen,
maar onderhuids toch een heleboel
bedoelen.
Libbrecht: (lacht) «Ja, ja, dat is daar
altijd zo, je mag daar niets rechtstreeks
zeggen. Want een Chinees wil toch
nooit zijn gezicht verliezen. Hij houdt
zich al altijd wat verborgen achter dat
soort formalisme. Dat blijkt ook uit
hun geschriften. Die zijn soms zo
vervelend omdat ze toch steeds weer
hetzelfde zeggen. Ze citeren immers
alsmaar Confucius, en ze halen al die
ouwe kerels uit hun graven. Alleen
maar, zoals je zegt, om zich er achter te
verbergen, want nu moet het kornen.»

«Ze proberen ook iedere keer, maar
misschien is dat eigen aan het marxis-
tisch systeem, de indruk te geven dat
iets door anderen al gezegd is. Dat zij
het niet zijn. Want men riskeert zich
altijd, natuurlijk. Wie vernieuwingen
wil brengen, kan slagen, maar kan
evengoed mislukken.»

Veto: China dat de poort opengooit op
het Westen, dat betekent dat er nu ook
mogelijkheid is voor beïnvloeding vande
Oosterse kultuur door de onze. Valt
daar iets van te merken?
Libbrecht: «Een beetje in de steden.
Maar je moet dat niet overdrijven. Van
zodra je uit de stad komt, zit je
eigenlijk in het traditionele China,
waar je van al die dingen niks meer
bemerkt. Ik ben daar ooit eens een
man tegengekomen uit Bordeaux. Die
kwam daar wijn verkopen, maar niet
voor de Chinezen zelf, wel voor de
hotels en restaurants met Westerse
toeristen. Veel invloed heeft dat dus
niet. Maar ja, ze moeten het doen om
iets van hun toerisme te kunnen
maken. China was een must, hé, een
paar jaar geleden. Ze stonden in de rij
te trappelen in Amerika.»

Patatten
"En dan brachten ze u bijvoorbeeld
naar een volkskornmune (zucht). Tja,
jongens, ik zeg in alle eerlijkheid, of ik
nu' één hektare patatten zie staan, of ik
zie er twintig, dat ontroert mij toch
niet te sterk hoor. Een boer natuurlijk,
die is erg trots: kijk eens hoe mooi, de
vrucht op het veld."

«Maar uiteindelijk hebben ze het
toch begrepen, en zijn aan het restau-
reren geslagen. Zo wilde ik in '79 het
oude observatorium van Verbiest zien.
En ik heb niet gemogen. Het was
helemaal kapot. Maar als de koning
der Belgen de wens uitspreekt om het
graf van zijn beroemdste landgenoot
in China te zien. dan moeten ze het

Professor Libbrecht peinst wat voor
zich uit. Zegt dan plotseling:

••Ze hebben te geweldig willen
breken met het verleden! Bijvoorbeeld
ook in de landbouw, om eens op een
ernstig onderwerp terug te keren. Toen
men die kommunes installeerde, was
dat in het begin een grote mislukking.
De boeren van ter plaatse hadden
ineens niks meer te zeggen. En meri
beging de ene dwaasheid na de andere.

Belediging

Libbrecht: «Wel, het is hetgene waar
de Chinezen het meest onder geleden
hebben toen ze moesten overgaan naar
het kollektieve systeem. Omdat een
Chinees zich nooit echt. een individu
heeft gevoeld - wij zijn de grote
individualisten van deze wereld ... Dat
is een oude traditie. Er waren soms
familieclans van duizenden mensen,
die, onder andere, wanneer er iemand
in de groep verstandig genoeg was,
hem de kans gaven om te studeren. De
groep was daar verantwoordelijk
voor..

••De grootouders, enzovoort, die
bleven allemaal in de familie aanwezig.
Zelfs de doden. Letterlijk. Ze werden
begraven op het eigen land, en dan nog
vaak ophet beste stuk, want men kon
zijn ouders toch die belediging niet aan
doen hen is een slechte lap grond te
steken."
Veto: Mogen die mensen dan niet naar
een hemel of zo?
Libbrecht: ••Néé. De grootouders zijn
daar op het land. Voor de gewone
mensen zijn dat natuurlijk allemaal
geesten geworden, die magische ma-
nier van denken ontwikkelt zich overal
bij de lagere bevolkingskIassen. Voor
de confucianist wordt ik echter simpel-
weg uit het universum geboren, en keer'
ik naar het universum terug ...

Bergrede
Veto: Naastenliefde is een begrip dat in
het kristen dom heel belangrijk is.
Hebben de Chinezen iets dat daar
enigszins bij aansluit?
Libbrecht: «De Li, bijvoorbeeld,
schreef voor dat je in de omgangs-
vormen moet zorgen dat je de ander
geen pijn doet. Een soort etikette, niet
omdat die op zichzelf zo waardevol is,
maar (...r::~, J<! oe ander niet moet
pijnigen. En de nco-confucianist gaat
dat koppelen aan het begrip levens-
=utenticiteit. Zij steunen zich in hun
morele overwegingen niet op rationa-
liteit. maar op emotionaliteit. En in de
grond is dat ook in de Bergredehet ge-
val. Maar met louter jezelf te zijn en
spontaan te leven, ga je toch botsen
met andere mensen. Dus moet er daar
iets tussen gebouwd worden, en dat
noemen zij 'Li'. En het is dat 'Li' dat
mij dan, als ik tegenover u sta, aan
bepaalde voorschriften doet houden.
Ik vind dat een edele opvatting. Ook al
is dat geen religie ...
Een vreemd volkje dus, die Chinezen.
Je zou er eigenlijk uren kunnen over
vertellen. Een Veto-bladzijde heeft
echter zijn beperkingen, en daar
houden we ons aan. Laten we dus
maar ophouden, en afsluiten met het
antwoord op de vraag die natuurlijk al
van het begin van dit stuk op uw lippen
heeft liggen branden. De vertaling van
de titel luidt : Als de kat een muis pakt,
maakt het niet uit of ze zwart ofwit is.
Het is een uitspraak van wijlen Mao
Tse Tung.

Lode Desmet
Jan Antonissen

(met dank aan Chan Méi-Yee)
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Vanaf volgend seizoen wor-
den de teatergezelschap-
pen "Akt-Vertikaal" en

"De Witte Kraai" samenge-
voegd tot een nieuw gezelschap
dat de naam "De Tijd" zal
dragen. Een groter gezelschap
vormen wil zeggen: materieel,
financieel en artistiek meer arm-
slag krijgen. Ivo Van Hove (Akt-
Vertikaal) en Lucas Vandervorst
(De Witte Kraai) worden de
artistieke leiders. Euripides' Bac-
chanten (in een regie van Ivo Van
Hove) gaat volgende week in
Leuven in premiere en wil een
brug slaan naar het toekomstige
gezelschap. Redenen genoeg
voor een gesprek.

noemt in dit verband het werk van Jan
Fabre, Anne Theresa De Keersmaeker
en Marc Vanrunxt. Ook het teaterwerk
van Ivo Van Hove wordt sterk bepaald
door de fysieke aanwezigheid van de
akteur. Van Hove: "Teater is per
definitie fysiek. Maar fysiek akteren
wil nog niet zeggen vanuit de buik
akteren. Nadenken is essentieel. In
Russische Openbaring heb ik met
akteur Bart Slegers een zekere perfek-
tie bereikt: een akteur die zich op één
vierkante meter op het moment zelf in
zijn rol inleeft, maar precies weet wat
hij doet. Akteren is een techniek, maar
veronderstelt evenzeer een persoon-
lijkheid, een visie op het vak, op het
stuk en op de werkelijkheid."

"Het is in die zin een. verheven
beroep dat het een "verheviging" van
emoties is, samengebald in één mo-
ment. Zulk een kristallisatie kan en
mag niet in de werkelijkheid. Wat mij
boeit tijdens de voorstelling is "het
gebeuren": het publiek moet mee-
gesleurd worden, moet overspoeld
worden, moet emotioneel geraakt
worden. De akteurs belichamen in
feite een atmosfeer, het zijn vlees
geworden emoties. Met Bacchanten
wil ik "indrukken" nalaten bij het
publiek."

het een tekst die aansluit bij de moderne
tijdsgeest ? Ivo Van Hove: "Ik vind het

I geen evidente tekst. Ik heb hem

I
gekozen, maar weet niet precies waar-
om. Er is een zekere kontinuïteit in de
teksten die ik kies, maar die heeft
minder te maken met tematiek als wel
met atmosfeer. Of misschien beter nog
met energie. Het is die energie die de
teksten van Shakespeare, Duras en

. MüÎler verenigt." Over Rijnders' versie

We treffen Ivo Van Hove tussen twee
repetities in. ongeschoren en vermoeid.
temidden een nog niet helemaal afge-
werkt dekor. Foto's maken mag. maar
liefst vanop een kleine afstand. Van
Hove praat veel en entoesiast. soms zin
en gedachte afbrekend alsof al het
gezegde aan evidentie verloren heeft:
"Terwijl je aan een teaterproduktie
werkt, leef je in een cocon, totaal
afgesloten van de werkelijkheid. Maar
dat is de enige manier om teater te
maken. Eigenlijk is het een preten-
sieuze en onnozele bezigheid: het enige
wat je doet is wekenlang bezig zijn met
de juiste uitspraak van een woord of
het juist hanteren van een gebaar.
Maar daar gaat het in teater nu
eenmaal om." Van Hove spreekt
aarzelend over "Bacchanten": "Het
stuk is nog 'niet af. Ik kan' er alleen in
stukken en brokken over praten." We
lijmden de stukken en brokken wat aan
mekaar en schreven volgend interview. Ivo Van Hove. Ongeschoren. Vermoeid.

Ivo Van Have

"Alles wat ik meende te weten,
werd onderuitgehaald"

Niet evident
"Betekenisvol teater ontstaat vanuit de
konfrontatie tussen de struktuur van een
tekst en de struktuur van de tijdsgeest
(toen en nu)": zo omschreef Ivo Van
Hove zinvol teater. Vorig jaar was
Euripides' Bacchanten het uitgangspunt
van de voorstelling "Bacchanten" door
het Nationaal Ballet van Nederland in
. een regie van Gerardjan Rijnders. Is
I · ....44 ..~)$

is Van Hove weinig opgetogen: "Rijn- .
ders heeft in zijn voorstelling de tekst
vereenvoudigd 'tot een spanning tussen
rede en gevoel. Op die manier
reduceert hij het mysterie."

"Schechner bracht met zijn gezel-
schap The Performance Group eind
jaren zestig ook een versie van de
Bacchanten "Dionysus in 69", waarin
Dionysus de god van de seksuele

"Rovers, Christenhonden,
Vrouwenschen ners"

e.Rode Ridder -~~

en andere verhalen
Wie zoals ik zijn gewijde

geschiedenis vernomen
heeft uit de mond van

een frater of broeder-jezuïet kan-
er van meepraten: de sappige
verhalen over de roemrijke
kruistochten. Over de wreedhe-
den der Saraceense heidenen, de
edelmoedigheid van de Frank-
ische ridders en vooral over
'onze' Godfried van Bouillon die
hoog te paard gezeten en met een
bloedrood kruis op de borst het
heilige Jerusalem bevrijdde van
de Mohammedaanse bezetter.

Voeg daarbij nog de fantas-
tische jongensboeken van Leo-
pold Vermeiren (De Rode Rid-
der in Antiochié, De Rode
Ridder en de Heilige Lans enz.),
en je krijgt vast en zeker een
beeld van de middeleeuwen dat
op z'n minst lichtjes scheefge-
trokken mag genoemd worden..

t, Het is precies tegen dit beeld dat een
Libanese journalist. Amin Maalouf.
reageert. In zijn onlangs in het Neder-
lands vertaalde boek "Rovers. Chris-
tenhonden. Vrouwenschenners" be-
licht hij de periode van de kruistochten
(1095-1291) vanuit Arabisch perspek-
tief. en wel aan de hand van Arabische
kronieken uit die tijd. Nu moet de
kroniekschrijverij destijds een erg
populair bedrijf zijn geweest. want het
is een lijvig en uiterst gedetailleerd
boek geworden. Maar precies die
gedetailleerdheid maakt het de lezer
naargelang het boek vordert erg lastig.
De namen van kaliefen. sultans. emirs.
steden en burchten volgen mekaar in
een razend tempo op. zodat het op de
lange duur onmogelijk wordt om te
onthouden wie de zoon was van wie,
wie welk fort op welk moment bezette
enz. Wellicht is dat voor een historisch
werk over een periode waarin honder-
den vorsten en militairen in een
versnipperd gebied elkaars eigendom
betwistten onvermijdelijk. Maar dan
had Maalouf zijn werk inderdaad

'zomaar weer een geschiedenisboek'
(zij het een erg goed) moeten noemen,
en niet zoals nu een 'waarheidsge-
trouwe roman'. Hij had dingen moe-
ten weglaten, overslaan, samenvatten
om van het boek een echt leesbaar
werk te maken. Nu probeert hij zo
nauwkeurig mogelijk te zijn waardoor
het geheel een overladen indruk geeft.
Je moet erg gekoncentreerd lezen om
te kunnen volgen, en dan nog vallen de
interessante anekdotes, de uitweiding-
en over de naam vorming van sommige
Frankische woorden met Arabische
oorsprong en de rake typeringen van
de personages te weinig op tussen de
rest. En dat is jammer, want de periode
van de hoge middeleeuwen in inder-
daad een erg interessante periode.
zowel voor de Westerse invaller als
voor de moslimgemeenschap.

Dat bij de beschrijving ervan een
aantal mytes zoals hierboven geschetst
worden doorprikt. is onvermijdelijk.
Getuige daarvan volgend citaat van de
kroniekschrijvers Ibn-al-Athir en Ibn
al-Kalansi over de inname van Jerusa-
lem:

De bevolking val! de stad werd aar.
het zwaard geregel! en de Franker
brachten een week lang de moslim:
massaal om het teven. 111 de AI-
Aksamoskee doodden ze meer dan
70.000 mensen. (... )
(Heel wat mensen werden gedood. )
De joden werden samengebracht in
hun synagoge. waar ze levend dooi
dl' Franken verbrand werden. Bo-
vendien vernielden de Franken hei-
iigenmonumenten en het graf van
Abraham - de vrede zij met hem!

Heel andere koek dus dan ons in de
lagere school werd voorgehouden. De
Franken toonden zich even barbaars.
zoniet barbaarser dan de lokale strij-
ders, Bij de inname van de stad Mara
maakten ze zich zelfs schuldig aan
kanibalisme! Overigens moet de
wreedheid en vernielzucht van over-
winnaars in die tijd gerelativeerd
worden als 'common practise": ge-
vangenen onderhouden kostte veel
geld. en de slavenhandel was een
belangrijke bron van inkomsten. Bo-
vendien gebeurde het maar al te vaak
dat begenadigde overwonnenen zich

meteen reorganiseerden in een nabu-
rige stad om van daaruit opnieuw de
strijd te voeren tegen de bezetter van
hun gebied.

De verslagen van veldtochten, eks-
pedities, veroveringen en oorlogen
volgen elkaar in het boek van Maalouf
in een hels tempo op. Vaak gebeurde
het dat een bepaalde stad binnen een
tijdsspanne van enkele maanden vier
of vijf verschillende bezetters moest
dulden. Men kan zich voorstellen wat
dat betekende voor de bevolking die
telkens ofwel half uitgemoord, ofwel
verkocht of verbannen werd. Om
enigszins orde te scheppen in die chaos
van steeds wisselende strijdtonelen
(een beetje vergelijkbaar met het
gezelschapsspel Risk), voegt Maalouf
achteraan in zijn boek een aantal
appendices toe, bestaande uit enkele
kaarten, een register en een kronolo-
gisch overzicht van de gebeurtenissen.
Een goede zaak, maar het lijkt een
beetje op een pleister op een houten
been voor de lezer die niet de moeite
kan opbrengen om bij elke nieuwe
bladzijde die appendices te raadple-
gen

In een epiloog tracht Maalouf nog
enkele vergelijkingen te trekken tussen
de toestand in de llde tot de 13de
eeuw, en die in de 20ste eeuw. Hij
vergelijkt de Frankische invasies met
de Westerse overheersing in deze eeuw
(gekonkretiseerd in de staat Israël), en
konstateert bij de islamvolkeren een-
zelfde besluiteloosheid om gezamen-
lijke reakties hiertegen op poten te
zetten. De djihad of Heilige Oorlog
komt net als toen niet van de grond,
hoewel het volgens Maalouf duidelijk
is "dat het Arabische Oosten het
Westen nog altijd een natuurlijke
vijand ziet. Iedere eigen vijandelijke
daad, politiek of militair of inzake olie,
is slechts een gerechtvaardigde wraak-
neming,"

Dat dat bij sommige fanatici zelfs de
vorm aanneemt van een gevaarlijke
obsessie illustreert hij aan de hand van
de Turk Ali Agca na diens aanslag op
de paus, waarin hij stelt: "Ik heb
besloten Johannes Paulus de tweede,
hoogste aanvoerder van de kruisvaar-
ders. te doden." Het boek sluit dan
ook met de konstatering dat "de breuk
tussen de twee werelden dateert uit de
periode van de kruistochten die ook
door de Arabieren van vandaag nog
altijd als onrechtmatig worden be-
schouwd."
Amin Maalouf, Rovers, Christenhon-
dril. Vrouwenschenners: de kruistoch-
ten in Arabische kronieken, Kosmos
b.v .. 1986. 307 blz. Oorspronkelijke
titel: Les Croisades, vues par les
Arabes.

Rudy Lanssens

(Foto Hendrik Delagrange)

bevrijding was. Bij mij spelen seks en
gevoel als zodanig nauwelijks een rol.
Pentheus staat bij mij helemaal niet
voor het redelijke. En Dyonisus is
misschien nog het meest rationele van
alle figuren. De Bacchanten zelf zijn
niet bevrijd van wat dan ook. Voor de
Bacchanten hebben we ons gebaseerd
op een reportage over Oegandese
kinderen in opvangtehuizen. Die kin-
deren hadden hun eigen ouders voor
hun ogen zien vermoorden. Tegen de
reporters vertelden ze hoe gelukkig ze
waren in de tehuizen, maar ze vertel-
den dat op zo een manier dat je alle
verdriet en wanhoop achter hun
woorden voelde. Zo zijn ook de
vrouwen: ze zeggen dat ze bevrijd zijn,
maar ze zijn het niet."

Van nul beginnen
"Bacchanten" is een gekompliceerdere
bevalling aan het worden dan verwacht,
. aldus Ivo Van Hove: "Na mijn vorige
produkties dacht ik dat ik mijn vak
onder de knie begon te krijgen, maar
met de tekst van Euripides ben ik
lekijk op de grond gevallen, Alles wat
ik meende te weten, werd onderuit
gehaald. Ik ben van nul moeten
beginnen. Ik heb mezelf samen met de
akteurs de vraag moeten stellen: wat is
teater? Een stuk van.Shakespeare kan
je vergelijken met een legpuzzel van
twaalfhonderd stukjes. Als je daar een
paar stukjes van kwijtraakt, is dat geen
ramp. Een Griekse tragedie is een
legpuzzel van acht stukjes. Je kan het
je niet permitteren daar iets van kwijt
te spelen."

"Een Griekse tragedie vraagt een
totaal verschillende manier van den-
ken van wat we gewoon zijn. Je moet
om te beginnen afstand doen van
psychologisch teater. Je moet je vra-
gen gaan stellen als: wat is "een held",
wat is "aarde"? Voor ons zijn dat
belachelijke vragen, maar ze hebben te
maken met mystiek, met dingen die
groter zijn dan het leven. Je kan op de
scene onmogelijk terugvallen op din-
gen die herkenbaar zijn uit de reali-
teit. "

Fysieke roes
Robert Steijn omschrijft in een nummer
van "Toneel Teatraal" (1985) het
moderne levensgevoel als een strijd
tussen hoofd en hart. Die strijd wordt
voor hem op deNederlandse toneelscene
beslist in het voordeel van het hoofd. Als
voorbeelden noemt hij de stukken van
Gerarjan Rijnders en Maatschappij
Discordia. In Vlaanderen zou
het lichaam en de fysieke roes het
antwoord zijn op het dilemma. Steijn

Kleine dingetjes
Het verschil in aanpak tussen De Witte
Kraai en Akt-Vertikaal heeft Ivo Van
Hove zelf eens omschreven als: de
kleine dingetjes van de Witte Kraai en
de bombast van Ivo Van Hove. Wat is
artistieke kompromis tussen deze' toch
wel erg verschillende omschrijvingen?
Ivo Van Hove: "Met 'kleine dingetjes'
bedoel ik helemaal niets pejoratiefs.
De Witte Kraai is in het verleden bezig
geweest met een veel verfijnder obser-
vatie van de werkelijkheid van alledag
dan Akt-Vertikaal. Bij mij gaat het om
emoties, de ekstremen tussen haten en
liefhebben. Ik heb dat bombast ge-
noemd. Ik ben niet geïnteresseerd in
het weergeven van een bestaande
wericeiijicheid op het teater. Ik werk
aan een eigen teaterwerkelijkheid."
Toch is de afstand tussen beide gezel-
schappen minder scherp geworden.
meent Van Hove: "Lucas Vandervorst
noemt zijn stukken metaforische ver-
tellingen: Le Diabie au corps is daar
een mooi voorbeeld van. Het gaat hier
ook om een eigen teateruniversum, al
is het poëtischer en minder direkt
brutaal aanwezig dan bij mij. Maar dat
heeft te maken met het eigen tempe-
rament, met het "dier" dat iedereen
van ons in zich heeft."

"De samenwerking verloopt tot nu
toe vlekkeloos. Hoewel er andere
verhalen de ronde doen, leg ik mijn
akteurs niets op. Het is opvallend hoe
ver mensen als Warre Borgmans en
Chris Nietvelt tot in de abstraktie
durven gaan. Dat is voor mij het bewijs
dat goede akteurs heel wat meer willen
dan de "kleine dingetjes".

Veel gedoe
Val! Hove steekt zijn ongenoegen met de
hedendaags toneelauteurs niet onder
stoelen of banken. Euripides' "Bac-
chanten" is een antieke tekst. en
volgend seizoen staat Shakespeares
"Macbeth" op het programma. Van-
waar die voorkeur voor oudere teksten?
Van Hove ; "Er wordt weinig interes-
sants geschreven: veel gedoe, maar
weinig emotioneels. Voor Heiner Mül-
Ier maak ik een uitzondering, hoewel
zijn Russische Openbaring ook niet
onmiddellijk een typische Müller-tekst
is. Ik heb de teksten van Margueritte
Duras gebruikt, maar ik zou niet
weten wat ik van haar nog zou kunnen
doen. De meest fascinerende heden-
daagse tekst die ik gelezen heb isDans
la solitude des champs de coton van
Bernard-Marie Koltès, een stuk dat
ook geprogrammeerd is voor volgend
seizoen."

"Het probleem van de meeste
moderne teksten is dat zij in onze tijd
staan. Ze zijn te vanzelfsprekend en
laten te weinig ruimte voor konfronta-
tie. Die ruimte is er wel bij andere
teksten. Daarom vind ik Shakespeare
eigentijds. Müller laat die konfrontatie
ook toe omdat zijn teksten ver van ons
staan: Müller is het "vreemde". Euri-
pides staat erg ver van ons af. Vandaar
de grote moeilijkheden die we hebben.
Maar dat is precies de uitdaging
natuurlijk ."

Erwin Jans
"Bacchanten" door Akt-Vertikaal in
een regie van Ivo Van Hove. Vlamin-
genstraat 83, 2 (premiere), 3. 4 en 5
maart om 20.30u.
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Studiedruk wat is dat J

Reeds enkele jaren is studie-
druk een heet hangijzer in
het universitaire onder-

wijsbeleid. Verschillende rap-
porten waarschuwen tegen een
toenemende studiebelasting en
op onderwijskommissies en fa-
kultaire raden wordt het pro-
bleem regelmatig aangesneden.
Waarover gaat het eigenlijk alle-
maal? We maken u even wegwijs
in het vakjargon.

Onder studiebelasting verstaat men de
psychologische en de fysische belas-
ting die een student ondervindt bij het
verwerken van de opgelegde studie-
taak.
Vermits de spanning en de stress

moeilijk te meten zijn, wordt de
studiebelasting vaak berekend op ba-
sis van de tijd die een student aan zijn
kursussen besteedt. Hierbij wordt wel
een onderscheid gemaakt tussen netto-
en brutostudietijd. Deze laatste be-
staat uit de "nettostudietijd plus
koffiepauze, wachten, verloren kwar-
tierties. vervoer tussen kollege en
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instruktie". Vervolgens kan men de
nettostudietijd nog verder indelen in
de uren besteed aan het volgen van
hoor- en werkkolleges behoort. Het
aantal kontakturen en de hoeveelheid
stof zijn voor alle studenten uit een
bepaalde richting dezelfde, maar in
tegenstelling tot deze studietaak is de
studiebelasting een individueel ge-
geven. Hierbij komen inter-, ja zelfs
intraviduele verschillen in aanmer-
king. Enerzijds zal de studiebelasting
voor sommige studenten altijd groter
zijn dan voor andere, anderzijds werkt
een student niet altijd even gekon-
centreerd en de intensiteit van zijn
studie kan mede door het vak bepaald
worden.

Meting
Het valt echter niet te weerleggen dat
de studiebelasting een rechtstreeks
verband houdt met het studiepro-
gramma. Om met een minimum aan
houvast te argumenteren dat een
bepaald studieprogramma te zwaar is,
heb je twee dingen nodig: een meet-
systeem en een norm (die aan de KUL
op 1700 uren gesteld wordt). Hier gaan
we even nader op in.

Begaafdheidskurve
van de populatie '

De werkgroep studiedruk

Hoe het begon
Studiedruk is sinds het na-

jaar van 1980 niet meer
weg te slaan van de agenda

van Kringraads Algemene Ver-
gadering. Om de paar vergade-
ringen komt de kwestie wel eens
ter sprake, en dat dankt men niet
in net minst aan de goede
werking van de Werkgroep Stu-
diedruk, die in 1980 werd op-
gericht en de laatste 7 jaar tot de
vaste werkgroepen van Kring-
raad behoort.

Aanleiding tot die oprichting waren
een aantal onderzoeken, uitgevoerd
aan de KUL, waaruit duidelijk bleek
dat een verhoging van de studiedruk
niet langer uitsluitend mocht worden
toegeschreven aan de subjektieve be-
leving van de studenten, maar kon
worden afgeleid uit een aantal meer
objektieve gegevens als daling van
slaapkwaliteit bij studenten, meer
bladzijden stof, meer uren les enz. De
initiatiefnemers van de onderzoeken,
M. Bracke, E. Depreeuw en F. Belle-
froid werden in september '80 op de
ASR-vormingsdriedaagse uitgenodigd
om hun bevindingen wat nader toe te
lichten. Eén en ander had tot gevolg
dat de studentenspeech bij de opening
van het akademiejaar de studiedruk
als één van de centrale tema's had, en
ook dat er binnen Kringraad een
speciale Werkgroep rond studiedruk
werd opgericht. Die werkgroep toog
meteen aan de arbeid en kwam binnen
de kortste keren met een ruim ver-

spreide brochures op de proppen,
onder de naam "Studiedruk : een
probleem van akademici, of een reden
tot studentenaktie?". Daarin werd een
overzicht van de onderzoeken ge-
boden en tevens een eerste verkenning
van mogelijke konkrete eisen.

DUO
De diskussies rond studiedruk werden
in de kringen gestimuleerrl. niet alleen
door het werk van Kringraad, maar
ook door de vele DUO-enquetes rond
studiebelasting die ook en meer en
meer door de studenten zelf werden
aangevraagd, en waaruit bleek dat heel
wat studierichtingen boven de 2000
uren per jaar zaten, d.w.Z. rond de 50
uren per week. Men begreep dat dat te
veel was, en dat er dringend iets aan
gedaan moest worden. Maar wat dat
dan precies zou moeten zijn, was nog
niet geheel duidelijk. Op de AV's van
Kringraad geraakten de kringen het
niet eens over het al dan niet a-priori
vastleggen van een bovengrens. Som-
migen vonden dat alles ondergeschikt
moest gemaakt worden aan zo'n
norm, anderen stelden dat de norm
voor een stuk voortvloeide uit de
fundamentele doelstellingen van een
universitaire opleiding. De besprekin-
gen liepen hopeloos vast, en het enige
nut dat ze nog hadden was het feit dat
ze de problematiek warm hielden.
In 1982-1983 kwam dan de echte

doorbraak van de studiewerking op
Kringraad. Een zeer aktieve werk-
groep verzamelde alle mogelijke ge-
gevens die zowel door de kringen als
door Kringraad zelf tijdens de af-

LAST VAN STUDIEDRUK~
NEEM TIJD VOOR DEZE KATERN

Voor het meten van de studietijd
kan men een beroep doen op twee
metoden:
Vooreerst is er de tijdschrijfmetode :

een aantal studenten noteert geduren-
de een bepaalde periode (een week,
semester, jaar) hoeveel tijd zij aan de
verschillende onderdelen· van hun
studieprogramma besteedden. Deze
metode levert zeer nauwkeurige ge-
gevens op over de studiedruk in een
bepaalde richting. Bovendien kan men
op basis van deze metode ook de
evolutie van studiedruk doorheen het
jaar of de relatie tussen studietijd en
(eksamen)resultaten nagaan. De scha-
duwkant van het tijdschrijven is dat
zowel de onderzochte studenten als
degenen die de gegevens verwerken
een grote inspanning moeten leveren.
Bij' de metode van paarsgewijze

vergelijking legt men aan de studenten
een lijst voor met de vakken die zij in
het vorig akademiejaar hadden. Voor
elk paar vakken duiden de studenten
aan welke van beide vakken hen het
meeste tijd kostte. Op basis van hun
oordeel worden de vakken ,gerang-
schikt volgens hun relatieve zwaarte.
Hoe komt men nu via deze relatieve
schaal tot "absolute" studiedruk-
cijfers ? Daarvoor doet men een beroep
op de zgn. "ijkvakken". Men schat de
studietijd van twee of drie vakken, bij
voorkeur vakken waarvan de belasting
met vrij grote zekerheid te bepalen is.
Aan de hand van ijkvakken zet men de
hele relatieve schaal om in een ab-
solute.
Omwille van de eenvoudige en snelle

toepassing wordt veelal de voorkeur
gegeven aan deze metode. Toch heeft
de paarsgewijze vergelijking ook een
aantal nadelen: door beroep te doen
op de relatieve schaal en de ijkvakken
enerzijds, en doordat de studenten
Qnd_e,u:.raagd,lVoI"den"over het vorige
akademiejaar anderzijds, zullen de
gegevens minder betrouwbaar zijn.
Bovendien onderzoekt deze metode
alleen de gemiddelde studietijd van een
groep in zijn geheel. De evolutie van de
studiedruk doorheen het jaar, of de
relatie tussen individuele studiearbeid
en eksamenresultaten kan men met de
paarsgewijze vergelijking niet onder-

gelopen twee jaar waren verzameld.
Die werden geordend, besproken en
bewerkt, en vormden het uitgangspunt
voor het ontwikkelen van een globale
visie op het probleem studiedruk, een
strategie om dat probleem op te lossen
en praktische tips voor studenten-
vertegenwoordigers die erop moesten
toezien dat de strategie en de voor-
gestelde oplossing inderdaad werden
.~evolgd. Al die informatie werd ge-
goten in de brochures die begin mei
'83 verscheen. Vanaf het begin was het
voor de werkgroep duidelijk dat men
met de brochure (I) in de roos had
gemikt. Op de perskonferentie die de
uitgave begeleidde waren voor het
eerst sedert lange tijd behoorlijk wat
joemalisten aanwezig. En "ook in de
kringen" werd de brochure goed ont-
haald en massaal verspreid" De infor-
matiekampagne (die naast de brochu-
re ook nog een ekstra-katern in Veto
omvatte) bereikte heel wat studenten,
en al snel voelde Kringraad zich sterk
genoeg gesteund om via de studenten-
vertegenwoordiging op de Akade-
mische Raad te eisen dat er een
bovengrens voor studiedruk zou wor-
den vastgelegd en dat die zou worden
gekontroleerd door een Permanente
Kontrole Kommissie (PKK)" De bo-
vengrens zou op 1900 uren moeten
liggen (bij een norm van 1700 uren), en
elke programma wijziging zou moeten
passeren langs de PKK om te laten
vaststellen of ze inderdaad onder de
grens bleef

Strohalm
De reakties op de Akademische Raad
van mei '83 waren eerder verdeeld"
Enerzijds wilden de dekanen wel een
soort van maksimum-bovengrens aan-
vaarden, maar anderzijds wilden ze
niet dat de naleving ervan zou worden
gekontroleerd door een onafhankelijk
orgaan. Een wat halfslachtige, dubbel-
zinnige houding dus" Het resultaat van
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zoeken.
Naast een meetsysteem om de studie-
belasting te meten hebben we ook een
norm nodig om deze studiebelasting te
beoordelen" Een norm geeft aan welke
inspanning "gerechtvaardigd" is, of
als "normaal" kan beschouwd worden
voor een student van een bepaald jaar
of een bepaalde richting. Er bestaan
echter verschillende soorten normen.
Men kan een onderscheid rnaken
tussen een weeknorm en een jaamorm.
De weeknorm is erg gemakkelijk te
hanteren. Deze norm wordt vooral
gebruikt aan universiteiten met een
trimestersysteem, waar de studiebelas-
ting gelijkmatiger verdeeld is over het
jaar. Aan een universiteit zoals de KUL
lijkt het beter, gezien de grote schom-
melingen tussen een oktoberweek en
een juliweek, te werken met een
jaarnorm. Aan onze universiteit han-

de hele zaak was, dat de 1900
urengrens werd aanvaard, maar dat de
PKK als "onnodig en onwenselijk"
werd afgevoerd. Een overwinning en
een nederlaag tegelijk dus voor de
studenten, die in de toekomst maar al
te zeer zouden ondervinden hoeveel
een bovengrens zonder kontrole
waard is"

Maar goed, de studenten hadden
een strohalm veroverd en ze waren
vast van plan om zich daaraan met de
grootste hardnekkigheid vast te klam-
pen. De brochure werd nog meer in de
kringen verspreid, en alle poe-ver-
tegenwoordigers werd op het hart
gedrukt om voor elke programma-
wijziging zowel zelf de brochure nog
eens grondig door te nemen als de
mensen van Kringraad te waarschu-
wen, zodat die de nodige logistieke en
adviserende steun konden geven" Een
tijdlang ging dat zo goed, maar met de
wisseling van studenten, de moeilijk-
heden die sommige kringen onder-
vonden om effektieve ouo-enquetes te
laten uitvoeren, de tijd die dat alles in
beslag nam en bovenal de moedeloos-
heid van de werkgroepleden die groei-
de bij elke nieuwe overtreding tegen de
maksimumnorm, verwaterde het en-
toesiasme een beetje. Studiedruk bleef
de volgende jaren wel op de agenda
van Kringraad, er werden nog werk-
groepen rond opgericht, maar de echte
werking sluimerde een beetje, alsof ze
wachtte op een nieuwe kans, een
nieuwe generatie om weer helemaal
open te bloeien"

Rudy Lanssens
Koen Moens

(I) Studiedruk. Gegevens, interpreta-
ties en studentenpolitiek : een hand-
leiding voor studentenvertegenwoor-
digers.
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leert men dan ook een norm van
1700 uren per jaar. (Dit is een gemid-
delde van 42 uren per week")
Een norm kan medisch bepaald

worden: de fysische kapaciteiten van
de studenten leggen de bovengrens op
aan de studiebelasting. Het lijkt echter
verkieslijk een kulturele norm te
hanteren: men gaat er dan van uit dat
de studietijd min of meer moet
overeenkomen met de arbeidstijd van
andere groepen in onze samenleving,
waardoor de studenten de mogelijk-
heden krijgen om deel te nemen aan
het sociale en kulturele leven van de
maatschappij"
Een norm kan algemeen zijn: hij

geldt dan voor alle studenten en voor
alle studierichtingen" Men kan echter
ook een fakulteitsafhankelijke norm
hanteren" De specifieke eisen of ken-
merken van een bepaalde studie-
richting of opleiding spelen dan mee in
het bepalen van de norm"
De normen die we net besproken
hebben, zijn gericht op de (imaginaire)
student waarvoor het normprogram-
ma geldt. Met normstudent wordt dus
niet de doorsneestudent bedoeld, maar
het begaafdheidspeil dat vereist is om
mits de nodige inspanning, binnen de
kontekst van de opgelegde program-
matie, aan de minimumeisen van het
programma te voldoen" Zowel deze
minimumeisen als dit begaafdheids-
peil en de maksimaal vereiste studie-
inspanning dienen nauwkeurig be-
paald te worden. Wanneer bijvoor-
beeld de 1700 uren-norm afgestemd is
op de 75 percentielstude nt, dan wil dit
zeggen dat de student die precies 1700
uren werkt om te slagen, begaafder is
dan drie kwart van de studenten-
populatie, en dat de meeste studenten
veeel meer tijd nodig hebben om
hetzelfde resultaat te bekomen (zie
kurve). Hieruit blijkt dat normstudent
een duidelijk abstrakt begrip is. Het
gevaar is dus niet denkbeeldig dat het
geheel losstaat van dl: konkrete student
voor wie het programma tenslotte toch
bedoeld is.
Metingen van de studiedruk ener-

zijds en normen anderzijds maken het
mogelijk de problematiek van studie-
belasting op een verantwoorde wijze
aan te pakken. Zo voerde DUO(Dienst
Universitair Onderwijs) tijdens het
akademiejaar '80-'81 metingen uit van
de studietijd, omdat zowel bij studen-
ten als bij onderwijskommissies een
reële nood bestond aan cijfermateriaal
omtrent de belasting in bepaalde
richtingen.
Het bepalen van een norm en het

kontroleren van de studiedruk is niet
alleen belangrijk om de student te
beschermen, maar ook omdat, wan-
neer de studiedruk te hoog wordt, de
kwaliteit van het onderwijs in het
gedrang komt.

Claire De Bruyne
Bart Van den Bossche
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OVER STUDIEDRUK ...

Interview Bracke en Depreeuw

"Proffen moeten betere
afspraken maken"
Manu Bracke van het Medisch Centrum voor studenten en

Erik Depreeuw van de Dienst voor Studieadvies mogen
beschouwd worden als pioniers in de strijd tegen de studie-

drukverhoging aan deze universiteit. Het is immers in de eerste
plaats op hun onderzoekingen en cijfermateriaal dat de Werkgroep
Studiedruk zich baseerde om het gevecht tegen een te hoge studieJas~
serieus aan te pakken.
Veto had voor u met elk van deze twee mannen een gesprek. Maar

omdat de vragen dezelfde waren en de antwoorden eveneens in
dezelfde lijn lagen, werd de neerslag van beide vraaggesprekken
samengesmolten tot één tekst. En zeg nu niet dat u dat zonder deze
toelichting zelf wel zou hebben gemerkt.
Veto: Heel wat mensen schijnen het
bestaan van studiedruk te ontkennen.
Zijn er duidelijke indikatoren dat zoiets
als studiedruk echt bestaat?
Bracke: «Ik dacht van wel. Wij op het
medisch centrum lezen dat onder
andere af aan de hand van het aantal
konsultaties. Vooral in de eksamen-
petiode neemt dat toe. De klassieke
grote klachten die elk jaar terugkomen
zijn stress, het gevoel het niet aan te
kunnen, onrust. Het gevolg daarvan is
dat men moeilijk kan slapen, en dat
bovendien de kwaliteit van de slaap
afneemt. Samen met het gevoel van het
niet meer aankunnen werkt dat kon"
centratiestoornissen in de hand, zodat
de mensen gaan vragen naar rnedi-
katie.»
Depreeuw: ..Voor sommige mensen
kan stress inderdaad te maken hebben
met studiedruk. Maar er zijn zoveel
andere variabelen die stress kunnen
veroorzaken, en die bovendien vaak
tegelijkertijd inwerken. Zo kan men
bijvoorbeeld in een bepaald jaar een
hoge studiedruk kennen onder de last
van veel praktika en oefeningen. Men
kan ook een groep hebben met een
relatief laag peil. En dan begint de ene
iets te slikken, en dat gaat goed dus die
ene geeft een pilletje door aan iemand
anders, en op een bepaald moment
krijg je een gedrag dat in grote
frekwentie, zij het dan relatief, wordt
gesteld. Dat zal dan inderdaad wel
voor een deel samenhangen met een te
hoge studiebelasting ...

«Studiedruk is echter een subjek-
tieve notie. Het wordt pas een pro-
bleem als iemand onder invloed van
een aantal stressoren of belastings-
faktoren subjektief gaat zeggen: "Ik
kan het niet meer aan!" De oplossing
voor zo iemand is dat hij uit die situatie
gaat treden. Dit is echter niet steeds
mogelijk. En zo kan een persoon tot de
subjektieve bevinding komen dat hij
het niet meer aankan met zijn natuur-

lijke middelen. Dus gaat die persoon
op zoek naar andere middelen: op-
geven, sociale hulp (zagen en klagen),
in mindere mate psychologische hulp.
Het gemakkelijkst echter worden de
oplossingen vertaald in termen van
medikatie: dat gaat snel en je moet er
weinig voor doen. In sommige geval-
len is dat wellicht nuttig en nodig, in
andere gevallen slikt men eerder uit
gewoonte. Maar de subjektieve studie-
belasting is in ieder geval groot. ..

Veto: Wat zijn de meest recente
gegevens die er rond studiedruk voor-
handen zijn?
Depreeuw: ..Uit een vorig jaar bij
tweede- en derde jaarsstudenten af-
genomen enquete blijkt dat niet veel
m-ensen studiedruk rekenen tot de
belangrijkste ervaringen van het voor-
bije jaar. Wat men wel vermeldt, is het
al dan niet geslaagd zijn. Daarnaast
vindt toch 51% dat men te weinig tijd
heeft voor andere aktiviteiten naast de
studies. En op de vraag of men het
studieprogramma te zwaar vindt, ant-
woordt 60% met ja. 9% vindt het
programma zelfs "onredelijk zwaar".
Als men echter de resultaten globaal
bekijkt en statistische analyses doet,
dan blijkt dat de reden hiervoor niet
zozeer stress is, dan wel een gebrek aan
zelfvertrouwen. Maar die 69% is wel
een indikatie die men serieus moet
nemen."
Veto: Is studiedruk wat je zou kunnen
noemen een individueel, persoonlijk
probleem?
Bracke: ..De beleving van de belasting
verschilt enorm naargelang de eigen
kapaciteiten. Hoe zwakker je bent, hoe
gevoeliger je bent voor zware druk en
hoe meer je eigenlijk moet blokken
Mensen die psychologisch minder
sterk staan, die minder intelligent zijn,
die weinig of geen universitaire traditie
kennen, die een zwakke vooropleiding
gehad hebben enzovoort zullen het dus

Erik Depreeuw. monkelend in die prachtige baard van hem. (Foto Peter
Vermeiren)

moeilijker hebben dan anderen. Wat
we ook merken is het kumulatief effekt
van studieproblemen. Mensen die in
hun eerste licentie komen na een
bisjaar of zelfs maar een tweede zit zijn
duidelijk zwaar overbelast. Vaak be-
ginnen die uitgeput aan hun volgend
jaar ..»

Veto: Zitten er duidelijke verschillen
tussen de fakulteiten onderling?
Bracke: ..Er zijn inderdaad verschillen
tussen positieve en humane weten-
schappen. Er wordt meer geslikt in de
tweede richting. Maar dat heeft vooral
te maken met een stuk mentaliteit.
Men noemt dat ''th psychologische
termen "coping", de manier om om te
gaan met stress. Positieve weten-
schappers mogen zich bijvoorbeeld
minder uitleven, dus die hebben ge-
leerd om op andere manieren met
stress om te gaan. "Je moet daar niet
flauw over doen", zeggen ze. Humane
wetenschappers daarentegen mogen
wel emoties hebben, laten hun pro-
blemen dus veel meer zien en nemen
bijgevolg gemakkelijker hun toevlucht
tot medicijnen ..»

Veto: Die middeltjes waarnaar heel
wat studenen grijpen, zijn die eigenlijk
effektief?
8racke: ..Men moet een onderscheid
maken tussen de farmakologische
en de psychologische werking, zeker
aangezien het hier gaat over middeltjes
die tot doel hebben om mensen met
schrik of koncentratieproblemen tot
rust te brengen. Welnu, uit onderzoek
is gebleken dat de enige groep die beter
eksamen doet de mensen zijn die
kalmeermiddelen nemen, niet degenen
die pepmiddelen slikken. Vitamines
zijn de grote peppers, maar het is
helemaal niet bewezen dat die echt iets
uithalen. Wel is het natuurlijk zo dat
het geloven in vitamines erg belangrijk
kan zijn. Daarnaast zijn er pep-
middelen die werkelijk effektief zijn.
Die nemen het gevoel van moeheid,
wat een""normale fysiologische be-
scherming van het lichaam is, weg. Ze
verschuiven met andere woorden de
grens der vermoeidheid, en dat heeft
een euforisch effekt. Maar bij frekwent
gebruik raak je je zelfkritiek kwijt, en
dan begint het gevaarlijk te worden: je
gaat immers een te grote roofbouw .
plegen op je lichaam en dat heeft een
negatief effekt op de prestaties ...

Veto: Men zegt wel eens: "Ingenieurs.
geneesheren enzovoort moeten in hun
latere beroepsleven ook onder stress
kunnen werken. dus moeten ze dat nu
maar aankunnen ."
Depreeuw: «Volgens mij moet een
universitaire opleiding een intellek-
tuele vorming bieden. Als men een
soort atleten wil maken dan moet men
er dat op voorhand bijzeggen. Een
universi teit mag geen "survival of the
fittest" prediken op het vlak van stress,
anders moeten we de abituriënten-
dagen afschaffen en er een driedaagse
overlevingstocht van maken ...
«Dr. Bracke heeft een onderzoek

gedaan naar de kwantiteit van het
aantal te kennen bladzijden, en daaruit
blijkt dat die de laatste tijd sterk is
toegenomen. Hij heeft dat echter
gedaan zonder zich af te vragen of er
daarmee betere diploma's worden
afgeleverd. Men moet daarin eerlijk
zijn tegenover de mensen."

Bracke: «De "sterke teorie" wordt te
veel als een ekskuus gebruikt. Als men
vindt dat mensen de stress moeten
aankunnen, dan moet men ze dat ook
in hun onderwijs aanleren. En dat doet
de universiteit juist niet, dus daar
spelen ze vals. Men moet het onder-
wijssysteem zodanig struktureren dat

ten eerste als er stress is, dat de
studenten die aankunnen, en ten
tweede die stress zoveel mogelijk
wordt gereduceerd ...
«Het is wel zo dat de industrie

vraagt naar mensen die én goed
kunnen blokken én zwaar kunnen
uitgaan, omdat men aanneemt dat die
voldoende intelligent zijn en boven-
dien over genoeg kapaciteiten in de
andere richting beschikken. Die teorie
geldt echter niet voor humane weten-
schappers omdat die andere dingen
moeten aankunnen. Met de finaliteit
an het universitaire diploma wordt
weinig rekening gehouden .»

Veto: Kan men blijvende medische en
psychologische gevolgen overhouden
van een te hoge belasting?
8racke: ••Als men echt overbelast is
wel. We spreken dan van diegenen die
we daarnet 'kumulatief belasten' noem-
den. Die krijgen soms een krak die
naar mijn mening niet volledig reku-
pereerbaar is. Ik gebruik in dat
verband meestal het klassieke voor-
beeld van een elastiek; je kan die
enorm uitrekken, maar als je te ver
gaat komt hij niet meer terug. Iemand
die echt dekompenseert, dit wil zeggen
die er echt onderdoor gaat, houdt daar
volgens mij echte littekens aan over.
Ook psychisch blijven er bij mensen
die echt overbelast zijn geweest, lit..
tekens over."

Depreeuw: «Als mensen bijvoorbeeld
lange tijd in een situatie leven van 'Ik
kan dit niet aan' (bijvoorbeeld die
69% die in ons onderzoek het pro-
gramma te zwaar vonden) dan is dat
zeer nadelig voor het zelfvertrouwen.
De psychologische gevolgen daarvan
geven een zelfbeeld dat nogal deficiënt
iss.Dat is een zeer belangrijk probleem
waarin wij Vlamingen zeker koplopers
zijn .»
8racke: «Eigenlijk moet men hiervoor
longitudinaal onderzoek doen: de
mensen over bijvoorbeeld 20 jaar nog
eens onderzoeken. Als men inderdaad
3 à 4 jaar na elkaar met moeite slaapt,
met moeite eet enzovoort, dan houdt
men daar ook lichamelijk een krak aan
over. We zien ook dat bepaalde
mensen die altijd intelligente en schit-
terende studenten geweest zijn, plots in
hun tweede of derde jaar afknappen.
Dat zijn dan gewoonlijk wel mensen
die in aanlag al ontwikkelingsgestoord
zijn, maar de supplementaire belasting
is toch vaak de scharnier waarop ze
gedekompenseerd zijn. Sinds de om-
budsdiensten goed funktioneren is er
echter al heel wat verbeterd. Boven-
dien heeft ook de VLIR gevraagd om de
studiedruk niet te verhogen.»
Veto: Wat denkt u eigenlijk over de
1900 uren-maksimumgrens. Is dat een
realistische norm?
Depreeuw: ..Er zijn verschillende para-
meters om tot een norm te komen. Het

•

aantal bladzijden is er één, het aantal
uren een andere. Het is bijgevolg zeer
moeilijk om een konsensus te vinden.
Die 1900 urengrens is denk ik een zeer
belangrijke parameter, voor zover
men het dynamisch bekijkt. Men moet
erover blijven reflekteren en de norm
niet als een burokratisch iets be-
schouwen ..»

8racke: «De morele norm, de norm
dus waaraan de gemiddelde student en
niet de beste beantwoordt, ligt voor
mij op 1700 uur. De beteren kunnen
daar sterk onder liggen, de minderen
een flink stuk erboven. Ik denk dat het
moet mogelijk zijn om de meeste
programma's binnen de 1700 uren te
houden of terug te brengen. Ik denk
trouwens dat sommige fakulteiten heel
wat ballast meeslepen in hun pro-
gramma's. Proffen zouden betere on-
derlinge afspraken moeten maken.
Dat maakt het ook voor de student een
stuk gemakkelijker en vooral duidelij-
ker, want elke prof legt zijn eigen
aksenten en geeft een eigen interpreta-
tie van de feiten."

«Er zou een kommissie moeten
komen die kontrole uitvoert van
bovenuit. In die zin moeten de mensen
van de komende onderwijsraad hun
taak au serieux nemen. Het argument
van de akademische wijsheid wordt te
pas en te onpas gebruikt en misbruikt.
Misschien kunnen er sankties volgen
als het advies van de onderwijsraad
niet opgevolgd wordt, bijvoorbeeld
boetes aan proffen .»

Veto: Zijn studenten niet dommer
geworden de laatste jaren?
8racke: «Daar is niets van bewezen,
dat is gebaseerd op indrukken. Er zijn
trouwens de laatste jaren richtingen
waar de slaagcijfers gestegen zijn."
Depreeuw: ..Volgens mij is die visie
juist en onjuist tegelijk. In L & W is het
zo dat er een negatieve selektie
gebeurd is. Een heleboel bekwame
mensen zien het gebrek aan toekomst-
mogelijkheden en switchen. De toe-
komstmogelijkheden zijn trouwens
zeer bepalend voor de interesse. Van
de andere kant mag men toch niet
zeggen dat de studenten dommer
geworden zijn. Zo werden bijvoor-
beeld in 1930 reeds tirades afgestoken
over de domheid der toenmalige
studenten. En dan vind je stukken van
1800 en zoveel die precies hetzelfde
zeggen. Ik sta dan soms ook versteld
van zeer intelligente mensen die prof-
fen toch wel zijn, die van anderen een
wetenschappelijke houding vragen, zo
van die uitspraken doen op basis van
percepties. Dat is toch zeer subjektief.
Als ik gevoelig ben voor domme
studenten, is elke dt-fout voor mij een
indikatie voor een domme student. »

Rudy Lanssens
Bart Dankaerts
Lieve Houwaer



Veto,"jaargang 13 nr. 20, dd. 25 februari 1987 7

OVER STUDIEDRUK .•.

Indikatoren of niet soms?

Studenten
worden dommer

Hoeveel ~roter moet dan de onrust zijn
bij de eerstejaarsstudenten!"

In hetzelfde rapport van '79 heeft
Bracke het ook over de tijdsbesteding
van de studenten. Uit de gegevens die
hij verzamelde blijkt dat de 'werk-
week' van studenten schommelt tussen
35 uur (het gemiddelde in sociale
wetenschappen) en 45 uur (in toe-
gepaste wetenschappen), met een alge-
meen gemiddelde van 40 uur.
Men notere hierbij dat die gegevens

betrekking hebben op een doorsnee-
week voor geroutineerde studenten
waarvoor het selektieprincipe normaal
gesproken geen rol meer speelt. Bo-
vendien betreffen ze de nettostudie-
uren. Rekent men de brutotijd (inklu-
sief verplaatsingen en snipperuren),
dan komt men gemiddeld aan 65 uur.
Voor een kontrolegroep die ook in de
eksamens werd gevolgd, liep de belas-
ting in eksamentijd op tot gemiddeld
10,5 uur per dag, opnieuw voor ervaren
studenten dus. Het onderzoek van
Bracke, hoe beperkt van opzet ook,
doet dan ook heel wat vragen rijzen
over de kandidaturen.

Eénvan de argumenten die
aanhangers van de "Stu-
denten-worden-dommer-

teorie graag aanhalen is dat het
bestaan van studiedruk nog
nooit bewezen is.
Dat klopt natuurlijk wel, maar

stellen is of studiedruk wel
degelijk bewijsbaar is. Het is
namelijk een beetje zoals met
atomen: je ziet ze niet, maar toch
zijn ze er. Het bestaan ervan kan
je alleen veronderstellen op basis
van sekundaire gegevens. En die
gegevens (of indikatoren) zijn er
voor studiedruk zeker. De be-
langrijkste ervan worden. hier-
onder kort toegelicht, maar wel-
licht zijn 'ernog veelmeer die nog
nooit zijn achterhaald of onder-
zocht, en die toch ook wijzen op
hetzelfde probleem: studiedruk.

De eenzame roep van de ruimte. Om te studeren benje immer alleen. Vraag het maar aanje lief! (Foto Jeroen Revalk
en Peter Vermeiren)

- dat het aantal uren haast overal
gestegen is;
- dat de stijging 'm vooral zit in het
aantal uren werkkollege ;
- dat (voor de bestudeerde richtingen)
de stijging gemiddeld 4,3 uren be-
draagt in de eerste kandidatuur en 3,3
uren voor het eerste jaar van de tweede
cyclus.
Ook voor het tweede deel van het

onderzoek, de evolutie van het aantal
te kennen bladzijden, valt een alge-
mene stijging op. De verklaring hier-
van is tweeledig: meer uren les brengen
!!_jteraar<!-meeutof met.rzicb mee.
Maar ook het aantal te kennen
bladzijden stof per les is duidelijk
gestegen. En die meerbladzijden zijn
heus niet altijd het resultaat van een
omstandiger uitleg over dezelfde stof,
wat dan weer tijdbesparend zou wer-
ken.

19b2 1918 ( 198b)

srun lEJAAJl lt W T Aba. 11 W T Ab ••

l.t. uno. Rechten 32,0 0,0 32,0 1920 )8 2,0 40,0 2140 (2:80)

I.ta 1ie. Rechten 11,5 2,5 )4,0 1965 H 12,0 41.0 2460 (2250)

ta'. k.no. C.r-aan •• 35,0 11,0 52,0 2610 29 15,0 44,0 2190 (~120)

I.t. lic. eerw•• na. 21,5 2.0 29,5 1654 26 0,0 26,0 1560 ( - )

l.ta kand. Can••• kund. 22.0 16.5 18,5 1815 22 20.5 42.5 19H (2IH)

11t8 doe. Cen••• kunde 41.5 9,5 51.0 2175 42 8,0 50,0 2640 ( - )

r ee e k..nd. Blolo,i. 25.0 I) ,5 38,5 1905 27 18.0 45,0 2160 (2115)

l.t. lic. Dierkunde 28.5 16,5 45.0 2205 )2 25,5 51,5 2585 (2295)

late "'.neI. To.,. Wet. 25,0 9.5 34,5 1785 28 17,5 45,5 2205 (2460)

I.te lr.':j •• r'"aouvkunde 31.0 17,5 48,5 2385 26,5 17,5 44,0 2115 (2060)

Uit een rapport van Dr. Bracke uit
1979 blijkt dat de leefgewoonten van
studenten evolueren naar de eksamen-
tijd toe. Globaal gezien valt er een
aanzienlijke stijging waar te nemen
van alles wat op stress wijst: koffie-
gebruik, roken, medikatie. Op zich is
dat wellicht niet zo verwonderlijk (wie
is in de eksamen periode niet ge-
spannen?), maar het wordt wel ernstig
wanneer blijkt dat die stresstoename
zo groot is van ze bij 1/3 van de
studenten slaapstoornissen veroor-
zaakt. Bracke konkludeert dan ook
terecht: "Als de blok- en eksamentijd
zodanig onrust veroorzaken dat de
slaap bij een grote groep (20 à 30%)
duidelijk gestoord is, dan mag men
gerust zeggen dat de belasting (psy-
chisch of fysisch) te groot is. Het gaat
hier immers om de derdejaarsstudent :
goed getrainde en ervaren studenten.

Uren & Bladzijden
Dr. Bracke en Erik Depreeuw publi-
ceerden in '80 de resultaten van êen
onderzoek naar de evolutie van het
aantal, uren verplicht kollege- (hoor-
kolleges en werkkolleges) en van het
aantal te kennen bladzijden stof,
tussen 1962 en 1978 voor vijf studie-
richtingen. De resultaten van het
eerste deel van dat onderzoek vind je
samengevat in bijgaande tabel. In de
laatste kolom staan de resultaten van
een poging tot ekstrapolatie van de
cijfers naar het huidige akademiejaar
toe, aan de hand van gegevens uit het
kollegerooster. Die cijfers zijn mis-
schien wetenschappelijk gezien enigs-
zins aanvechtbaar, maar ze zijn in
ieder geval veelzeggend. De meest
opvallende konklusies die men uit de
tabel kan trekken zijn:

H= Hoorkolleges, W= Werkkolleges. T= Totaal, Abs. =Absolute cijfers op
basis van volgende vustregel: 1 uur hoorkollege vergt 3 bijkomende uren voor
voorbereiding en verwerking; 1 uur werkkollege vergt 1 uur bijkomend werk.
(Bron: Depreeuw, E., Bracke, M. en Mans, J., Empirisch onderzoek van enkele
kwantitatieve aspekten van de studielast in vijf studierichtingen van de
Kll Leuven; de evolutie tussen 1962 en 1978, Leuven, Dienst voor Studie-
Advies en Medisch Centrum voor Studenten, 1980, p. IV, I).

Kringraad vraagt:
~ studenten

vertegenwoordigers

Slaagpercentages
Dat de slaagpercentages aan deze
universiteit een dalende evolutie ver-
tonen, zal wel niemand onbekend zijn.
Uit een studie van het Universitair
Studie Bureau van '79 blijkt dat die
daling globaal bekeken 9,1 % bedraagt
voor de periode tussen 1970-71
(51,5%) en 1977-78 (42,4%). Boven-
dien wijst alles erop dat die dalende
evolutie zich tot op vandaag onver-
minderd voortzet. Een vrij alarmeren-
de toestand zou je zeggen. Nu is het
geenszins onze bedoeling om te be-
weren dat er een rechtlijnig verband
bestaat tussen dalende slaagpercen-
tages en stijgende studiedruk. Meer
nog, van alle indikatoren voor studie-
druk is dat verband zeker het minst
duidelijke. Maar het is evenmin duide-
lijk dat de vermindering van het aantal
geslaagden aan deze universiteit enkel
en alleen te wijten is aan andere
faktoren dan studiedruk, zoals som-
migen maar al te vaak beweren. Aan
een verminderde begaafdheid der stu-
denten bijvoorbeeld, of aan een slechte
motivatie, studiekeuze en voorop-
leiding.
Het moge uit het voorgaande duide-

lijk gebleken zijn dat hoewel studie-
druk nog nooit zuiver wetenschappe-
lijk bewezen is, er allerlei ernstige
indikatoren zijn die erop wijzen dat het
probleem wel degelijk bestaat. Wij
staan in die overtuiging overigens niet
alleen. Ook Dillemans, de VLIR en het
overgrote deel der dekanen en profes-
soren weten en vinden dat de studie-
belasting te hoog ligt en de studenten
onder andere verhindert om zich
tijdens de universitaire loopbaan ook
op andere terreinen te ontplooien. Het
is alleen droevig te moeten vaststellen
dat de erkenning van een probleem zo
groot als dit niet steeds leidt tot een
grondige en fundamentele aanpak
ervan.

E)(OI~~,..,
TO(.,9~po.st e,

UI vertegenwoordigers wordt verwacht
dat zij dit lidmaatschap opnemen met
zin voor initiatief.
- De vertegenwoordigers volgen van
dichtbij het tot stand komen van de
standpunten van de A V door bijvoor-
beeld aktieve inzet in de werkgroepen
die zich bezighouden met studiedruk,
".~~_. "'IJsvernieuwing enzovoort.
- De vertegenwoordigers bereiden ge-
zamenlijk (zowel inhoudelijk als wat
betreft de te volgen taktiek) de
vergaderingen van de Onderwijsraad
voor, dit om de minieme studenten-
inspraak maksimaal te kunnen doen
renderen. Ook voor deze specifieke
voorbereiding moet tijd vrij gemaakt
kunnen worden, bijvoorbeeld voor het
bestuderen en napluizen van dossiers.
3. Kombinaties met een zware op-
dracht binnen de kring (bijvoorbeeld
preses) worden over het algemeen
afgeraden.
4. Een mandaat als studentenver-
tegenwoordiger in de Onderwijsraad
houdt ook technisch en administratief
werk in, bijvoorbeeld het schrijven en
tikken va nota's. Geïnteresseerde stu-
denten dienen hun schriftelijke kandi-
datuur, met een motiveringen een c.v.,
en met vermelding van voor het
mandaat belangrijke ervaringen, in te
dienen vóór vrijdag 13maart 1987 om
14 uur op het kantoor van Kringraad,
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. Voor
meer inlichtingen kan men terecht op
hetzelfde adres. De kandidaten zullen
worden uitgenodigd op de Kringraad-
A V van vrijdag 13 maart 1987 om hun
kandidatuur voor te stellen en toe te
lichten. 0

Met het oog op haar deelname aan
de op te richten Universitaire
Onderwijsraad heeft Kringraad 4
vakatures voor studentenvertegen-
woordigers (mlv): I voor de groep
Positieve Wetenschappen, I voor de
groep Biomedische Wetenschappen,
I voor de groep Humane
Wetenschappen A (Rechten, ETEW,
Pol & Sok) en I voor de groep
Humane Wetenschappen B (L&W),
Psychologie en Pedagogie, God-
geleerdheid, HIW).

In aanmerking voor deze mandaten
komen alle studenten van de KUL die
aan volgende voorwaarden voldoen:
I. Van de kandidaten wordt een
gedegen ervaring verwacht in de
Permanente Onderwijskommissie, fa-
kulteitsraad, Didaktische Kommissie,
Centrum voor Aggregatie, Onderwijs-
werkgroep van de kring, presidium of
Kringraad. Op basis van zo'n ervaring
moeten zij grondig op de hoogte zijn
van de problematiek inzake onderwijs
en onderwijsvernieuwing in het alge-
meén en van studiedruk in het bijzon-
der.
2. De kandidaten moeten bereid zijn
om hun funktie op te nemen volgens-de
geplogenheden van Kringraad. Dat
wil zeggen:
- De vertegenwoordigers worden ex-
officio lid van de Algemene Vergade-
ring van Kringraad (zonder stem-
recht). Deze vergadering komt twee-
wekelijks samen op vrijdagavond en
werkt rond de belangenverdediging
van de studenten inzake onderwijs,
medebeheer en aggregatie. Van de

Rudy Lanssens
Lieve Houwaer



8 Veto, jaargang 13 nr. 20, dd. 25 februari 1987

versiteiten wordt aangedrongen op
studiedrukbeperkende maatregelen,
ondanks dit alles vond men het "niet
opportuun om de effektieve kontrole op
studiedruk in te schrijven in de taak-
omschrijving van de Onderwijsraad."
Want zoiets zou de autonomie van de
fakulteiten in die materie alleen maar
aantasten. Dat die fakulteiten blijkens
recente gegevens helemaal geen oog
hebben voor reële studiedrukkontrole
doet blijkbaar niets ter zake. En
daarbij, studiedruk wordt helemaal
niet geweerd uit de Onderwijsraad. Er
mag ten allen tijde over gepraat
worden. Zo kunnen de studenten hun
frustraties toch nog kwijt, en blijft alles
lekker rustig bij het oude.
De werkgroep studiedruk heeft al

ernstig tegen dit koncept van de
Onderwijsraad geprotesteerd. En op
de vorige Algemene Vergadering van

OVER STUDIEDRUK •..

De nieuwste zoethouder van de KUL

"Probeer het .eens
met Captagon"
De bereidwilligheid en het

entoesiasme van enkele
kringraders, herhaalde

uitspraken van rektor Dillemans
tégen een te hoge studiedruk, de
blijvende malaise in sommige
studierichtingen en tenslotte de
onwil van vele professoren om
zelfs maar het probleem studie-
druk te onderkennen, zette de
Algemene Vergadering van
Kringraad er eind oktober 86 toe
aan om de problematiek rond
studiedruk opnieuw op te nemen
als primordiale werkingsas voor
het lopende akademiejaar. Dat
hield m dat er speciaal rond
studiedruk zou worden gewerkt
via een regelmatig samenkomen-
de werkgroep. Binnen die werk-
groep zouden problemen, voor-
stellen, alternatieven worden be-
studeerd en geformuleerd, die
dan later aan de AV zouden
worden voorgelegd.

Hoewel men aanvankelijk naast de
studiedrukinperking ook nog enkele
andere taken voor de werkgroep had
voorzien (bijvoorbeeld de begeleiding
van studentenvertegenwoordigers in
onderwijskommissies via voorlich-
tingsavonden), spitste men zich al
gauw toe op de studielast. Om enigs-
zms ingewerkt te raken werden kilo's
nota's, wetteksten, wetenschappelijke

publikaties en tijdschriftenartikels
doorgenomen. En net toen men een
beetje op de hoogte was en men zich al
opmaakte om een goede strategie te
ontwikkelen naar de Akademische
Overheid toe, speelde het lot de
werkgroep een troef toe die wel eens de
grootste van de afgelopen tien jaar zou
kunnen blijken te zijn: de onderwijs-
raad.

Denkgroep
Het idee voor een onderwijsraad was
wellicht niet nieuw toen het voor het
eerst ter sprake kwam in de Denk-
groep Onderwijsvernieuwing. Die
Denkgroep was de laatste overlevende
van de vele praatklubjes die door de
rektor bij het begin van zijn ambts-
termijn werden samengesteld en die
zich moesten bezinnen over bepaalde
topics inzake onderwijs en universiteit.
Voor de Denkgroep Onderwijsver-
nieuwing waren dat onder andere de
overgang sekundair-.universitair on-
derwijs, de studiedruk, de eksamenlast
(bij professoren welteverstaan !), het
kreditpuntensysteem.
Nu had men na meer dan een jaar

werken al vele van deze punten
behandeld, toen voorzitter Roossens
plotseling op de proppen kwam met
een voorstel dat hem door de rektor
zelf was ingefluisterd. Aan de KUL zou
een Onderwijsraad worden opgericht
die naar analogie met de Onderzoeks-
raad een bepaalde beleidslijn zou
ontwikkelen inzake onderwijsaange-
legenheden. Het zou de taak van de
Denkgroep zijn om een bepaald pro-

Studiedruk
en de toekomst
van. het land

Er wordt wel eens beweerd dat de
aktievc student niet meer bestaat.
Dat de idealistische, reflekterende,
agerende jonge universitairen sinds
het einde van de jaren '70 (vroeger?
later?) uit het straatbeeld zijn ver-
dwenen. De huidige studenten, zo
zegt men, denken niet meer na, zijn
apatisch, apolitiek en asociaal ge-
worden. En dat wordt dan gestaafd
door te verwijzen naar recente
studentenakties als die tegen de
regeringsmaatregelen, waarvoor
ondanks alles toch nog veel te
weinig volk op straat komt.
Ze hebben natuurlijk een beetje

gelijk. de mensen die dat zeggen. In
hoeverre interesseert ons hier verder
niet, netzomin als de mogelijke
psychologische. sociale. maatschap-
pelijke en andere fenomenen die in
dit soort zaken een rol spelen.
Wat we wel willen doen is aanklagen
dat minstens- een aanlal studenten
hun desinteresse, of hoe je het ook
noemt, te danken hebben aan
tijdsgebrek. Een tijdsgebrek dat
veroorzaakt wordt door een te hoge
studiedruk. Dat die er is, ligt voorde
hand. De uitbreiding van weten-
schap en kennis zet heel wat (zoniet
alle) professoren ertoe aan om
steeds meer stof op te nemen in hun
kursuspakketten. Meer stof bete-
kent meer studeren en dus minder
tijd om te besteden aan andere, zij
het minstens even belangrijke za-
ken. Nochtans hoeft dat allemaal zo
niet te zijn, meer zelfs, het zou
anders moeten. Want een universi-
taire vorming behelst meer dan

louter het opslorpen van zoveel
mogelijk feiten en gegevens. Het is
een opvoeding tot een wijze, per-
soonlijke en kritische levenshou-
ding. En dat gaat veel verder dan
alleen maar kennis verwerven of een
diploma behalen. Een universitaire
/orrning wordt mede geput uit
diskussies met vrienden, deelname
aan dêbatten en kollokwia, lektuur
van kranten en tijdschriften, mee-
doen aan akties allerhande, kortom
door aktieve deelname aan het
maatschappelijke en kulturele leven
zoals zich dat in een universiteits-
stad afspeelt. Het gaat hier om meer
dan alleen de levens en karrieres van
individuen. Heel onze samenleving
zal mede bepaald worden door de
male waarin die individuen geleerd
hebben om erin te funktioneren. De
toekomst van ons land staat op het
spel. Hoog tijd dus dat hierover
wordt nagedacht, dat er manieren
worden gevonden om de studiedruk
terug te schroeven en meer tijd te
scheppen voor andere bezigheden.
Kringraad is al sedert jaren bereid
om hieraan mee te werken. Maar
alleen kunnen wij gezien de machts-
verhoudingen aan deze universiteit
weinig doen. Tegen kortzichtigheid
en eigenbelang is voor het ogenblik
jammer genoeg nog geen kruid
gewassen. Misschien kunnen in-
formatiekampanjes als deze daarin
verandering brengen. Wij zijn in
ieder geval bereid om dat steeds
weer te blijven proberen.

Rudy Lanssens

fiel voor zo'n raad op te stellen en dit
liefst zo snel mogelijk aangezien de
rektor voor de uitwerking van z'n plan
geen tijd wilde verliezen.
Was men zich aanvankelijk binnen

de werkgroep studiedruk (die een
vertegenwoordiger had in de Denk-
groep) niet zo goed bewust van de
draagwijdte van Dillemans' plan, dat
veranderde snel toen bleek dat het zou
gaan om een gezaghebbende, paritair
samengestelde vergadering én dat
bovendien het toezicht op de studie-
druk tot één van haar taken zou
kunnen behoren. Men rook immers
plotseling z'n kans om van die Onder-
wijsraad mede de zo lang gevraagde
Permanente Kontrole Kommissie te
maken die zou moeten waken over de
studiebelasting. Onverwijld toog men
aan het werk. Het ondertussen door de
Denkgroep opgestelde profiel werd
onder een kritisch oog bijgeregeld tot
een meer uitgewerkt, meer ekspliciet
en van meer garanties voor de studen-
ten voorzien voorstel.

Onderwijsraad
Samengevat ziet de strüktuur van de
Onderwijsraad er in het studenten-
voorstel als volgt uit:
- het gaat om een beperkt aantal
leden, met de rektor als voorzitter en
verder een min of meer paritaire
vertegenwoordiging proffen-studen-
ten;
- de leden behoren niet tot diensten als
DUO, de Audio-visuele Dienst, de

mische Raad voor dit akademiejaar
lagen drie voorstellen ter bespreking:
het voorstel van de Denkgroep Roos-
sens, dat van de Werkgroep Studie-
druk en een totaal nieuw voorstel
vanwege het BAR. In dat laatste werd
afgeweken van de andere twee vooral
wat betreft de samenstelling. Men
wilde immers van elke dienst toch een
mannetje in de Onderwijsraad drop-
pen, kwestie van niemands belangen te
schaden. Verder wilde men Humane
Wetenschappen een sterkere vertegen-
woordiging bezorgen door die groep in
twee te splitsen. Tenslotte moesten de
leden van de Onderwijsraad zo worden
gekozen dat elke fakulteit minstens
één vertegenwoordiger had. Kortom,
dit was totaal iets anders dan wat de
leden van de Denkgroep en zeker de
studenten voor ogen hadden, en er
kwam tegen het BAR-voorstel dan ook
hevig protest. Uiteindelijk werd een
"kompromis" uitgewerkt dat er uitziet
als volgt:

- er zijn ± 18 leden, zo verdeeld dat
elke fakulteit minstens één vertegen-
woordiger heeft. Van die 18 leden zijn
er 4 studenten;
- de leden van de universitaire dien-
sten en koördinatiekommissies ver-
voegen de vergadering 2 maal per jaar
voor een uitgebreide Onderwijsraad,
dit laatste om de verstandhouding en
het overleg te bevorderen;
- de leden (ook de studenten) worden
voorgedragen door de Groepen. De
Akademische Raad kiest vervolgens

"De Ketchup Zit met Opa op de Tram naar Brussel over Damme. De Ketchup
Zit met Opa ... " (Foto Jeroen Revalk en Peter Vermeiren)

Dienst voor Studie-advies enzovoort,
noch tot de Akademische Raad;
- de raad vergadert" regelmatig en
formuleert min of meer bindende
adviezen naar het Buro Akademische
Raad (BAR) toe;
- de Onderwijsraad heeft tot taak de
detektie, evaluatie, koördinatie en
kontrole van en over initiatieven,
vernieuwingen, voorstellen en pro-
blemen inzake onderwijsvernieuwing
en onderwijs: inzonderheid dient hierbij
de effektieve kontrole op de studiedruk
'vermeld te worden, zoals werd voor-
gesteld in de Kringraad-studiedruk-
brochure van 1983: zowel een kwantita-
tieve kontrole op de programmawijzi-
gingen als het doorlichten van bestaande
programma's.
Het is vooral de laatst geformuleerde

bevoegdheid (een toevoeging van Kring-
raad) waarop de werkgroep studiedruk
haar hoop stelt. Deze moet immers een
effektieve studielastkontrole mogelijk
maken. Zonder de garantie dat de
Onderwijsraad onder andere een Per-
manente Kontrole Kommissie op de
studiedruk wordt, heeft ze voorKR geen
zin. Meer nog, dan wil KR er helemaal
niet aan meewerken. En dat laatste zou
wel eens het geval kunnen worden, in het
licht van de beslissing van de Akade-
mische Raad van 9 februari jl.
Op die vijfde zitting van de Akade-

met het oog op het evenwicht tussen de
fakulteiten;
- de vergaderingen gebeuren regel-
matig en de geformuleerde adviezen
zij n vrijblijvend;
- de Onderwijsraad heeft tot taak de
detektie, evaluatie, koördinatie en
kontrole van en over initiatieven,
vernieuwingen, voorstellen en pro-
blemen inzake onderwijs en onderwijs-
vernieuwing.
De bezwaren van Kringraad tegen

dit voorstel zijn erg groot. Niet alleen
is er het feit dat Kringraad niet eens
meer zijn eigen vertegenwoordigers
mag kiezen (men mag alleen een aantal
mogelijke kandidaten voordragen), de
adviezen van de onderwijsraad zijn
tevens uitsluitend vrijblijvend, en met
de bezorgdheid die.men aan de dag legt
om elke fakulteit toch maar vertegen-
woordigd te hebben wordt impliciet al
de achtergrond van heel wat Onder-
wijsraadbesprekingen gevormd: die
van belangenstrijd boven neutraal
beleid. Maar dat is nog lang niet het
ergste. Ondanks alles wat er dit jaar
door de rektor en door anderen, in
speeches, interviews, gesprekken al
gezegd is over het probleem studie-
druk, ondanks de aanvaarding van de
bovengrens van 1900 uren een aantal
jaren geleden al, ondanks de vrij
recente VLIR-nota waarin bij de uni-

Brochure
In het kader van een grootse
informatiekampanje rond studiebe-
lasting stelde Kringraad-Asa in 1983
de Brochure Studiedruk. Gegevens,
interpretaties en studentenpolitiek :
een handleiding voor studentenver-
tegenwoordigers samen. Daarin
wordt de problematiek vooral aan-
gekaart vanuit een streven tot
verbetering van de bestaande toe-
stand via de studenten-roc'ers.
Hoewel delen van het cijferma-
teriaal wellicht wat verouderd zuI-
len aandoen, blijft het boekje aktu-
eel genoeg om opnieuw verspreid te
worden. De belangstellenden onder
u kunnen de brochure verkrijgen op
het kantoor van Kringraad. 's Mei-
ersstraat 5,3000 Leuven aan de prijs
van 20 frank. Zolang de voorraad
strekt.

Kringraad is beslist dat de studenten in
geen enkel geval hun medewerking
zullen verlenen aan een orgaan dat als
een papieren reus wordt omschreven
en enkel dient om fundamentele
problemen met de mantel der liefde te
bedekken. Van dergelijke zoethouder-
tjes hebben de studenten in ieder geval
meer dan de buik vol.

Rudy Lanssens

Lezen
Bracke, M., Synthesetekst over het
onderzoek naar de arbeidsbelasting
van de derdejaarsstudent aan de
K.U.Leuven in de periode 27 februari
tot 2 maart 1977, Leuven, Medisch
Centrum voor Studenten, 1979.
Bracke, M. en Dewitte, E., Veran-
derende leefgewoonten van de derde-
jaarsstudent KUL en de invloed van
examens en blok op de leefgewoon-
ten, Leuven, Medisch Centrum voor
Studenten, 25 mei 1979.
Crombag, H.F.M., De Gruijter,
D.N.M. en Cohen, M.J., Zeventien-
honderd netto-uren?, in Universiteit
en Hogeschool, 27 (1981), nr. 6, pp.
348-363.
Depreeuw. E., Bracke, M. en Mans,
J., Empirisch onderzoek van enkele
kwantitatieve aspekten van de studie-
last in vijf studierichtingen van de
K. U.Leuven: de evolutie tussen 1962
en 1978, Leuven, Dienst voor Stu-
dieadvies en Medisch Centrum voor
Studenten, 1980.
Henderikx, P., Syntheserapport over
het onderzoek inzake de studie-
belasting aan de K.U.Leuven en de
K.U.Leuven Campus Kortrijk (Aka-
demiejaar /980-/981), Leuven,
Dienst Universitair Onderwijs,
1982.
Van Mellaert, P., Studiedruk : een
probleem voor akademici of een
reden tot studentenaktieY, Leuven,
Kringraad, 1981.

De redaktie van deze ekstra-katern
berustte bij de werkgroep studie-'
druk van Kringraad. Bart Dan-
kaerts, Claire De Bruyne, Lieve
Houwaer, Koen Kempenaers, Rudy
Lanssens. Koen Moens en Bart Van "
den Bossche groeten u.



Veto, jaargang 13 nr. 20, dd. 25 februari 1987 9

Interview Richard Van Balen

De 'shrink' afvoeren l
is momenteel nog niet duidelijk. Het
personeel is alleszins erg verontrust.
Zij zien zowel hun eigen job bedreigd
als het bestaan, onder deze vorm, van
een psychoterapeutische dienstverle-
ning. Het is trouwens zo dat, van de
zeven (hoofdzakelijk deeltijdse) tera-
peuten, er zes zijn die reeds meer dan
vijftien jaar aan de dienst verbonden
zijn.

Ook binnen de dienst beseft men
uiteraard dat meerdere mensen hun
twijfels hebben over de noodzaak van
dergelijke dienstverlening binnen stu-
dentenvoorzieningen. Eén van de ar-
gumenten daarbij is het zogenaamde
tweede lijns-karakter van deze dienst-
verlening. Als iemand begeleiding
vraagt bij andere 'sociale' instanties
(Studie-Advies, Sociale Dienst, Moni-
toraat, Studentenparochie, enzovoort)
spreekt niemand echter van "tweede
lijn". Wordt het dit plots wel wanneer
men beroep doet op een gespreks-
terapeut? Dit lijkt gebonden aan een
typisch medisch denkkader. waarin
verwijzingen naar 'de specialist' als een
funktie van de omnipraktikus worden
gezien. Een vraag naar gespreksbege-
leiding is echter veeleer een persoon-

Deze situatie leidde ook tot een (te?)
voorzichtige politiek van het Centrum,
dat wilde vermijden door een te grote
ruchtbaarheid verwachtingen te wek-
ken die men niet zou kunnen inlossen.
Men koos voor de uitbouw van een
goed funktionerend psychoterapie-
centrum. Men wilde er in de eerste
plaats voor zorgen dat de studenten
die op het centrum beroep deden voor
deze specifieke vorm van begeleiding,
ook de nodige aandacht, tijd, des-
kundigheid en zorg zouden krijgen.
De specifieke werking van dit cen-

trum (twee intake-gesprekken en pas
nadien de eventuele start van terapie)
kon echter een hinderpaal zijn voor
studenten die verwezen werden of voor
hen die eerder kwamen met een akute
hulpvraag- dan met een duidelijke
vraag naar begeleiding. Daarom wer-
den er, binnen het Medisch Centrum
voor Studenten, psychiatrische kon-
sultaties voorzien. Voor wie sneller

Richard Van Balen is als
psycholoog verbonden
aan het Psychotherapeu-

tisch Centrum, waarvan hij te-
vens diensthoofd is. Hieronder
vindt u een samenvatting van een
uitgebreid gesprek over het tot
stand komen van de dienst, over
de specifieke funktie ervan en
over het effekt van besparingen.

Het Psychoterapeutisch Centrum
voor Studenten ontstond vanuit de
Dienst voor Studie-Advies. Men stelde
vast dat het geven van een advies,
zonder verdere psychologische bege-
leiding, dikwijls geen effekt had.
Spoedig gingen enkele mensen zich
hoofdzakelijk op die begeleidings-
funktie toeleggen. Meermaals bleek
verwijzing naar, of medewerking met
een psychiater noodzakelijk. Deze
verwijzingen, die nog niet binnen het
eigen werkkader konden gebeuren,
bleven echter in ruim de helft van de
gevallen zonder gevolg. Pas nadat er
een psychiater deeltijds aan de Dienst
verbonden werd, kwam hierin een
positieve verandering: zowel de ver-
wijzing als de samenwerking verliepen
nu vlotter. Behalve op de Dienst voor
Studie-Advies bleken zich af en toe
ook studenten aan te bieden aan de
dienst voor Psychopathologie van het
u.z-se Ràfaël. De verantwoordelijke
instanties van beide diensten verkozen
de krachten te bundelen en aan de
studenten één gespecialiseerde dienst
aan te bieden. Daardoor konden
studenten beroep doen op een team
van psychiaters en psychologen, die
gezamenlijk instonden voor deze psy-
chologische hulpverlening. De inte-
gratie van de "counseling-afdeling"
van de Dienst voor Studie-Advies en
van de "medisch-psychologische
dienst" van de Universitaire klinieken,
leidde tot de oprichting, in 1966, van
een apart- Psycho-therapeutisch Cen-
trum. In dat centrum werd toen ook de
opleiding gestart voor "client-centered
psychoterapie" en voor "analytische
psychoterapie".
Men zag toen trouwens de ver-

wezenlijking van het Psychotherapie-
Centrum voor Studenten als de eerste
stap naar een algemeen Psychothera-
pie Centrum, dat in staat zou zijn een
breed aanbod van terapeutische bena-
deringen te bieden. Men wou de
voorwaarden tot kwaliteitspsychote-
rapie vrijwaren, tegen de prestatiedruk
in van een strikte rendementsvisie.
Psychiaters en psychologen zouden
daar samenwerken als evenwaardige
psychoterapeuten.
Naar de studenten toe zou dit

inhouden dat zij, voor de eerste
kontakten, steeds terecht zouden ko-
men bij hun "eigen" dienst. De
integratie van deze dienst in een groter
centrum zou dan toelaten om, op een
soepele manier de overgang mogelijk
te maken naar de brede waaier van
terapie-mogelijkheden van het grotere
centrum. Men veronderstelde dat dit
brede aanbod nooit zou kunnen
verwezenlijkt worden in een geïsoleerd
centrum voor studenten.
Tegen deze visie kwam er echter

verzet vanuit studentenkringen. Het
was de periode rond mei '68, en het
wantrouwen tegen een integratie van
'eigen diensten' binnen een meer
akademisch geöriënteerd geheel was
groot. Men vreesde dat opleiding en
onderzoek voorrang zouden krijgen
op dienstverlening. Er was bovendien
een sterke tendens om dienstverlening
maar te financieren voor zover deze
een basis vormde voor preventieve
aktie-gerichtheid.

Door .dit verzet werd het Psycho- HIIIIIIIIIII ..... _ ............ " ..
terapeutisch Centrum losgemaakt van
het groter geheel, dat in opbouw was.
De plannen voor het groot centrum
verdwenen hiermee trouwens in hun
geheel in de archieven.
Het Psychotherapeutisch Centrum

voor Studenten bestond dus voortaan
als een aparte eenheid. Het c1iënten-
.bestand groeide aan. Aanvankelijk
werden ook nog enkele (deeltijdse)
terapeuten aangeworven, maar vanaf
1971 ongeveer kwam hierin een stag-
natie en wist men dat verdere
personeelsuitbreiding uitgesloten zou

Tevreden patiënten
zorg is voor een leek een zodanig
kluwen dat je gemakkelijk verloren
kim lopen. Hier heb je dat gevoel niet.
Je komt terecht bij een groep mensen
die nauw samenwerken, en vee"!er-
varing hebben. Je "oelt ook dat men
echt tijd voor je wil maken. En dat is
het belangrijkste waar je nood aan
hebt in zo'n situatie. Je voelt je niet
geremd door de kostprijs, wat ook zeer
belangrijk is. Ik ben ook erg te spreken
over de samenwerking met de mensen
van het Medisch Centrum, waar men
trouwens ook echt tijd voor je maakt.
Ik geloof dat studenten nog in een
leeftijdsfaze zijn dat ze (log gemoti-
veerd kunnen worden voor' veran-
dering. Als men langer wacht, komen
er later misschien ernstige psychische
storingen van, en wie draagt dan de
verantwoordelijkheid? Een afschaf-
fing van deze dienst vind ik een ware
schande. Hier wordt nogmaals be-
wezen hoe een besparing werkt. Men
bespaart niet op het systeem, maar wel
op de mensen die erin zitten. Mensen
met psychische moeilijkheden vormen
een erg kwetsbare en anonieme groep.
Ze komen niet op straat, je kan ze niet
herkennen. Men heeft wel de mond vol
van demokratisering en een kristen-
dom met een menselijk gelaat, maar
als het op daadwerkelijke solidariteit
aankomt, is het erg handig als men je
niet kent, Wij kunnen ons niet ver-
dedigen. Het is gewoonweg grof dat er
mensen zijn die zouden stellen dat
iemand met psychische moeilijkheden
niet naar een universiteit zou moeten
komen. Er wordt ontzettend veel
psychisch leed geleden in Leuven. De
mensen van het Psychoterapeutisch
Centrum zouden juist méér mogelijk-
heden moeten krijgen om al die
mensen te kunnen begeleiden."

Jan Mertens

In het kader van deze re-
portage vonden we het ook
belangrijk om enkele bezoe-

kers van het Psychoterapeutisch
Centrum aan het woord te laten.
Men probeert deze mensen wel
veilig te vatten in statistische
gegevens, maar het woord krij-
gen ze zelden. Vandaar deze twee
getuigenissen.
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.erecht wou, of vooral met een advies-
vraag kwam, werd op die manier de
toegang vergemakkelijkt. Doordat de
konsultaties gebeurden door team-
leden van het Psychotherapeutisch
Centrum kon de eventuele doorstro-
ming zonder bijkomende problemen
gebeuren. Het konsultatie-gesprek
had dan immers meteen de funktie van
een eerste intake-gesprek.
Rond '82 deed zich dan de eerste

ernstige besparingsronde voor. De
toelage voor de terapeuten werd met
25% verminderd. Bovendien werden
voortaan ook de gesprekken met de
psychologen aangerekend tegen te-
rugbetalingstarief. Het voordeel van
deze operatie was dat de kostprijs
daalde. Het nadeel was dat het verlies
aan mankracht moest gekompenseerd
worden door vrijwilligerswerk van
postgraduaat-studenten en dat men de
kosten-baten-analyse veel meer vanuit
een puur ekonomisch perspektief ging
bekijken waar het voordien zo was dat
deze dienst beschouwd werd als een
gratis-dienstverlening, zoals bijvoor-
beeld Studie-Advies of Sociale Dienst.
Nu werd plots de noodzaak van
financiering door eigen inkomsten
geformuleerd.
Deze laatste eis is heel wat sterker

geworden sinds de recente regerings-
maatregelen. Wat hierbij precies bo-
ven het hoofd van het Centrum hangt

lijke vraag dan het resultaat van een
beslissing van een derde. De verwijzing
naar bijvoorbeeld een hart- of long-
specialist leidt zelden tot verzet bij de
omgeving van de student. Bij psycho-
terapie ligt dit heel anders. Heel wat
studenten hebben de stap naar psycho-
terapie maar kunnen of durven zetten,
omdat ze dit los van thuis konden
doen.
De enige hoop die de medewerkers

van het Psychotherapeutisch Centrum
momenteel nog hebben, is dat de
beleidsinstanties overtuigd zijn van de
noodzaak van een voor studenten
goed bereikbare (en dus nauw bij het
studentenmilieu aansluitende) psy-
choterapeutische dienstverlening. Het
feit of jonge mensen in een kritische
levensfase en bij soms erg belastende
studiedruk, al dan niet geholpen
worden om zich op een konstruktieve
manier door eventuele moeilijke peri-
oden, heen te helpen kan dikwijls
bepalend zijn voor een hele toekomst.
Een van de verantwoordelijken van de
universiteit stelde ooit dat men in het
Psychotherapeutisch Centrum mensen
met hun hakken over de sloot helpt die
eigenlijk niet thuishoren aan de uni-
versiteit, zodat men er daar mee
opgescheept blijft. Uit ervaring blijkt
dat deze uitspraak volkomen on-
terecht is!

"Ik wil liever niet patetisch beginnen,
maar toch moet ik zeggen dat het
Psychoterapeutisch Centrum voor mij
van levensbelang geweest is. Zonder
hen zou ik hier nu niet meer zitten. Na
een kort verblijf in klinieken ben ik
daar toegekomen. Wat direkt opvalt,
is dat er geen kliniek-stijl is. Dat is
aanvankelijk ook verontrustend: je wil
iets 'verzorgends'. Hier kom je terecht
in een gewone omgeving, met een erg
vriendelijke sekretaresse. Dat 'onkli-
nische' vind ik erg positief. Wat ook
erg belangrijk is, is het gevoel dat men
'e grondig au serieux neemt. Men
neemt de tijd voor je, en de tijd is er.
Daarbij komt het enorme belang voor
mij van de client-centered therapy, Het
bestaan van een Psychoterapeutisch
Centrum voor Studenten is een nood-
zaak. De moeilijkheid is wel het
gekamoefleerd zijn. Men komt terecht
bij een geneesheer of in een kliniek,
terwijl er een dienst is die gespeciali-
seerd is in je moeilijkheden. Daarnaast
is die anonimiteit ook van groot
belang. In een kliniek ben je een
'patiënt', en je wordt ook als zodaniz
behandeld. Hier in de dienst ben je wel
anoniem, maar daar heb je dan wel zelf
voor gekozen."
"Wat me heel erg bevalt in het

Centrum is een gevoel van veiligheid.
Het net van geestelijke gezondheids-Jan Mertens
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En wie durft nog ontkennen dat Veto-
medewerkers het ver schoppen? Regel-
matig ontvangen wij post uit verre en
exotische landen, tegestuurd door
dankbare (ex-)medewerkers .
Wil je het ook ver schoppen? Waag

nu je kans. Karrierernogelijkheden zat
wanneer je aan ons profiel beant-
woordt. Hetzij als lay-outer, hetzij als
zetter, fotograaf of reporter. Wij
hebben altijd werk voor je. Kom maar
naar 's Meiersstraat 5 zoals wij alle-
maal plegen te doen als we eens iets
anders willen zien dan een kursus of
een prof.

----~ .._-....._zijn. ....... _LW1' ....... '....... n,.I' ................_.
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"Naar fuiven en lezingen en films en
zo komen er wel veel vrouwen, daar is
de verhouding ongeveer 50% denk ik.
Dat bewijst tenminste dat ze er in
Leuven ook zijn ...
Veto: Hoe zijn jullie relaties met de
Akademische Overheid?
S & J: «Niet zo schitterend. Heel wat
proffen vliegen uit in de les als er een
aktiviteit wordt aangekondigd, zo
van: "Dit is hier een katolieke univer-
siteit l" Maar het hangt een beetje af
van de richting. Bij sociale pedagogiek
bijvoorbeeld kan er veel meer over
gepraat worden~»
Veto: Die relaties met de Akademische
Overheid brengt ons op de Veertien-
daagse rond Seksualiteit en Relatie:
vorming. Jullie zijn daar niet bij
betrokken hoewel dat bijvoorbeeld twee
jaar geleden blijkbaar wel kon?

De Roze Drempel en haar kernvraag

"Hoe moet ik mijn ouders
vertellen 'dat ik anders ben ~"
Voor wie er echt naar zoekt valt het nog wel op, maar de

gewone voorbijganger merkt het niet meer. De resten roze
verf op een drempel in de Maria- Theresiastraat. Nu mag u

ook wel groene gordijnen en knalgele vensterstijlen hebben, maar
die zullen dan ongetwijfeld een veel minder symbolische bedoeling
hebben dan de ooit befaamde roze drempel. Want die dremple
moest je eertijds over om in het kaffee van De Roze Drempel te
komen, die vereniging die zich in het Leuvense bezighoudt met de
opvang en begeleiding van homo's. Betekent het verdwijnen van dat
kaffee en het afbladderen van de verf op de drempel dat er in Leuven
geen homo's meer zijn? Wij vroegen het aan Steven en Jan, twee
medewerkers van de Roze Drempel.

Veto: Hoe zit dat met jullie homo's.
gebeurt er bier in Leuven nog wat?
S & J: «Vorig jaar zijn er een aantal
problemen geweest waardoor de wer-
king wat is stilgevallen. Er waren
moeilijkheden met de huur van hel
huis zodat we tegen Pasen moesten
stoppen met het kaffee. We deden dan
nog wel de-permanentie, maar finan-
cieel bleek dat op den duur niet langer
haalbaar. Bovendien was het voor de
mensen moeilijker om hun drempel-
vrees te overwinnen aangezien ze nu
voor een duidelijk herkenbare deur
moesten aanbellen, niet om een pint te
gaan pakken maar om de permanèntie
te bezoeken. Dus zijn we uiteindelijk
uit het huis vertrokken ...

Veto: Het verlies van zo'n eigen huis
hypotekeert wellicht zeer sterk de
verdere werking?
S &. J: "Uiteraard. De Roze Drempel
viel als verenigi~g zowat uit elkaar.

Maar we zijn dan vertrokken met een
nieuwe groep van 5 à 6 mensen, en die
is dit jaar al weer uitgebreid tot 8 à 10..»

"Het eerste wat ons te doen stond
was een nieuwe verblijfplaats zoeken.
Dat was natuurlijk een probleem,
want het mocht bijna niets kosten, de
ligging moest goed zijn, enzovoort. We
dachten dat we het meeste kans
zouden maken door bij een of andere
progressieve vereniging te zoeken naar
een zaaltje. En uiteindelijk hebben we
dat gevonden bij het Jongeren Advies
Centrum (JAC). Achteraf gezien is het
JAC zelfs beter dan het huis in de Maria
Theresiastraat. We betalen maar 1000
frank huur per maand, en bovendien is
de drempel hier veel minder hoog. Van
iemand die hier binnenstapt kan je
onmogelijk weten waarvoor hij komt,
en voor veel homo's is dat een meer
dan doorslaggevend argument. Homo-
seksualiteit zit immers helaas nog al te
veel in de anonimiteit. »

"Maar goed, we hadden dus een
nieuw lokaal, en we zijn langzamer-
hand begonnen met het delgen van
onze schulden. Het eerste wat we
deden was het onthaal terug op poten
zetten. In december hadden we dan
onze eerste aktiviteit, een videofilm
("FramcXt Youth") waarvoor zo'n 50à
60 nieuwe mensen kwamen opdagen.
En zo gaat dat verder, met binnenkort
weer een fuif en wat lezingen en zo. Er
is ook een scholenwerking. bijvoor-
beeld in Geel waar wij voorlichting en
informatie geven rond homoseksuali-
teit. Het gaat dus lang niet slecht, en in
januari zijn wij na een jaar zonder
aanvraag terug erkend door de Finan-
ciële Kontrole Kommissie der Vrije
Verenigingen (FKK) ...

Veto: Het onthaal lijkt bijjullie wel een
zeer bijzondere plaats in te nemen?
S & J: «Het is één van onze sterkste
pijlers. We werken immers enerzijds
maatschappijgericht (door sensibilise-
ring, doorbreking van taboes, nvdr.)
en anderzijds ~er persoonsgericht.
Bijvoorbeeld met onze fuiven, want
die werken drempelverlagend. Het is
ook de bedoeling om de praatgroep
't Goede Spoor terug op te starten, een
groep van mensen die regelmatig
samenkwamen om te praten, uit te
gaan enzovoort. Dat is dan meer
groepsgericht werk. Maar het onthaal
neemt toch een zeer speciale plaats in,
want veel homo's zitten met pro-
blemen en vragen als: "Wat bestaat el

Partnerkeuze, ideaal of illusie?

De queeste naar de ware Jakob
Geen volle maan en toch een volle zaal voor deze lezing in het

kader van de veertiendaagse rond relatievomring en
seksualiteit. Zij die de ware nog niet gevonden hadden, of,

zoals professor Piet Nijs het uitdrukte: zij die op partnertocht
waren, en zij die eens wilden nagaan of er voor hen dan toch niets
beters weggelagd was, stroomden toe en richtten hun begerige oren
naar het spreekgestoelte. De droge grapjes waarmee Nijs zijn lezing
doorspekte amuseerden velen, en de diskussie en de vragen achteraf
lieten blijken dat de problematiek als boeiend wordt ervaren,
Verliefdheid is een mysterieus gevoel
dat gepaard gaat met een tijdelijk
verlies van het verstand. De verliefde is
geboeid en gefascineerd door die
andere: de andere is fantastisch, de
andere is z'n ideaal. In deze toestand
van zinsverbijstering en optische illu-
sies kiezen mensen voor elkaar. Van-
daar dat de vraag zich opdringt: is een
goede, vrije partnerkeuze wel moge-
lijk, of is dal slechts een illusie?

Deze vraag schetste professor Piet
Nijs eerst tegen de achtergrond van de
veranderde maatschappij: terwijl er
vroeger vooral verstandshuwelijken
gesloten werden, huwt men nu meestal
op basis van een romantisch liefdes-
ideaal. Binnen de liefdesrelatie ligt de
nadruk op het gevoelsmatige, de
intimiteit, de intens beleefde erotiek, ...
Bovendien worden er nog andere eisen
aan die liefdesrelatie gesteld: de lief-
desrelatie moet zorgen voor een per-
soonlijke ontplooiing van beide part-
ners. De partnerrelatie wordt de plaats
voor de zelfrealisatie, die steeds min-
der tot stand komt in de anonieme
buitenwereld. Het gevolg daarvan is
dat er een grote druk komt te liggen op
de beide partners en op de liefdes-
relatie: een relatie wordt een opgave
tot 'gelukken', maar de keerzijde
daarvan is, dat ze ook kan 'mis-
lukken'. Daardoor wordt de partner-
keuze een moeilijke, gewichtige op-
dracht.

Eerst zelfstandig
Wat is nu een goede partnerkeuze?
Een goede partnerkeuze is, volgens
professor Piet Nijs, de keuze van de
juiste partner, op het juiste moment en
op de juiste gronden. "Maar is dit alles
geen toeval?", vragen sommigen zich
af. De ontwikkelingspsychologie leert
ons dat ieder mens vanuit z'n aanleg en
vanuit het milieu waarin hij opgevoed
wordt, een stelliefdesvoorwaarden
verwerft, dat zijn voorwaarden die

iemand stelt opdat een partner als
erotisch aantrekkelijk zou verschijnen.
Over die liefdesvoorwaarden valt niet
te diskussiëren: zo wordt de ene alleen
:verliefd op blonde vrouwen, terwijl
een ander alleen verliefd wordt op
mannen met een baard. (Problema-
tischer was de vrouw die alleen verliefd
werd op mannen met een gilet aan,
waardoor de erotische aantrekkings-
kracht bij toenemende intimiteit sterk
daalde.) Elk mens is een geheel van
verwachtingen.' van illusies die hij
ongeweten met zich meedraagt en die
er verantwoordelijk voor zijn dat
honderden mogelijke partners onop-
gemerkt aan ons oog voorbijtrekken,
tot dan plots 'die ene' binnen ons
blikveld komt. Zo zie je, dat partner-
keuze zeker niet toevallig is.

Een eerste vereiste in verband met
een goede partnerkeuze is dat beide
partners relatie- en lustbekwaam zijn:
je moet eerst alléén, zelfstandig kun-
nen leven, vooraleer je een relatie
aankan. In die zin zijn verklaringen als
"Ik kan niet leven zonder jou" uit den
boze: relaties die vertrekken van een
dergelijke ingesteldheid zijn gedoemd
om te mislukken. Op het goede
ogenblik betekent dus niet voortijdig,
maar ook niet laattijdig. Eeuwige
twijfelaars verkijken hun kansen soms.
.Een goede partnerkeuze vergt ook een
voldoende frustratiedrempel: je moet
soepel genoeg zijn om een aantal
krisissen en konflikten op een sportie-
ve manier te kunnen oplossen.

Terug klaar
Een goede partnerkeuze is maar
mogelijk als je voldoende zelfkennis
hebt: je moet je talenten, mogelijk-
heden, beperkingen en de richting
waarin je leven zich volledig kan
ontplooien goed voor ogen houden.
Een goede partnerkeuze veronderstelt
namelijk dat je aan belangrijke ele-

menten uit dit domein niet moet
verzaken.

Bovendien moet er een v_wdoende
fundamentele basis van gelij~visie en
gelijke interesses aanwezig zijn. Het
risiko van een vroegtijdige partner-
keuze is dan ook dat er te weinig
harmonie is tussen de twee partners.
Een andere vereiste is gesprek, kom-
munikatie: de partners moeten regel-
matig een paar uur uittrekken om
elkaar te beluisteren: niet om infor-
matie uit te wisselen, maar om zichzelf
ter sprake te brengen.

Ook moeten de partners van een
relatie hun eigenheid kunnen bewaren,
maar toch ook verbonden zijn. Dat is
maar mogelijk, als je het afgrenzings-
principe respekteert, als je de ander
anders laat zijn. De grenzen die tijdens
de verliefdheid vervaagd waren, moe-
ten terug klaar worden.

Tenslotte moeten de partners elkaar
als gelijkwaardig ervaren, ook als dat
sociaal of professioneel niet het geval
is. Anderzijds moeten ze wel fleksibel
genoeg zijn om tegenover elkaar
verschillende rollen te kunnen spelen:
nu eens de grote jan uithangen, dan
weer volgzaam zijn of nu eens entoe-
siast zweven, dan weer gekwetst en
neerslachtig zijn. Dat maakt de rijk-
dom van een relatie uit.

Mini-rouwproces
Soms zijn er gele knipperlichten, die
erop wijzen dat de keuze niet vrij
gebeurd is: een eeuwigdurende aan-
bidding, waarin één van de twee
partners zichzelf verliest, starheid in de
verhouding: de twee partners vertonen
altijd hetzelfde omgangspatroon. spe-
len altijd dezelfde rol, starheid in de
keuze: iemand kiest altijd hetzelfde
type partner.

En tenslotte het verloop van de
relatie: kennismaken met iemand
houdt de mogelijkheid in dat ze niet de
geschikte persoon zijn voor elkaar. In
die zin moet je elke aarzeling op dat
vlak au serieux nemen.

Soms moet een relatie Jan ook
beëindigd worden: beëindigd en niet
plots afgerukt, want dan heelt de
wonde niet. Wel: voorgoed en niet
verbitterd afscheid nemen, wat ver-
gezeld gaat van een mini-rouwproces.

Carla Rosseels

aan homowerking in Leuven?", "Hoe
kan ik zelf meewerken?" en "Hoe
moet ik mijn. ouders vertellen dat ik
anders ben?". Vooral de eksamen-
periode toont een piek in onze ont-
haalwerking. wellicht omdat veel pro-
blemen dan samenvallen. Soms komen
er ook mensen met echt zware pro-
blemen, van juridische aard bijvoor-
beeld. Maar dat is toch eerder uitzon-
dering .»

Veto: Hoe vangen jullie zulke mensen
dan op?

S & J: "Wij hebben een speciaal
onthaalpakket van de Federatie Werk-
groepen Homofilie (FWH). Daarin
zitten heel wat folders over het spreken
over homoseksualiteit, over antwoor-
den op frekwente vragen enzovoort,
plus de homokrant. De onthaler

luistert vooral naar wat de mensen te
vertellen hebben, met takt en zonder ze
af te schrikken. Wij zullen ook
proberen zoveel mogelijk informatie
over de homowerking in Leuven door
te spelen. De Pieter Coutereelstichting
bijvoorbeeld vermelden we steeds. En
mensen die via ons in het homo-milieu
terecht komen, zullen we steeds over
Aids inlichten .»

«Het is natuurlijk jammer dat we
geen kaffee meer hebben voor het
gewone sociaal kontakt, maar mis-
schien dat we er volgend jaar weer mee
beginnen ...

Veto: Statistisch gezien zouden er zo'n
2000 homofiele studenten in Leuven
moeten zijn. Hoeveel daarvan krijgen
jullie hier te zien?
S & J: «Dat is moeilijk te zeggen. Wij
werken niet met lidkaarten omwille
van de anonimiteit. Maar zoals gezegd
waren er 50 à 60 mensen op de video,
en gemiddeld komt er elke week één
iemand naar het onthaal. Dat is dus
niet zo veel, zeker niet zoveel als
vroeger, maar we zijn bezig. Voor
onze fuif bijvoorbeeld zijn er nu al
(intern) 200 kaarten verkocht. ..

Veto: Maar we praten nu toch nog
steeds over 5 tot 10% van de homobe-
volking. Waar zit de rest dan?
S & J: ..Wel kijk, die 2000, dat is
slechts statistisch gezien. Wellicht zijn
er maar een goeie 1000à 1500. Daarbij
heb je heel wat verschillen in gradatie.
En ook het tijdsstip waarop je je
homo-zijn beseft, verschilt nogal. Heel
wat homo's ontdekken zichzelf pas na
een huwelijk of zo. Tenslotte denk ik
dat er ondanks alles minder pro-
blemen zijn voor homo's dan vroeger.
Het uitkomen voor homoseksualiteit
is gemakkelijker nu, zeker beter dan 15
jaar geleden. De tolerantie is gegroeid,
men is -meer libertair geworden .»

Veto: We hebben het hier nu voort-
durend over homo's. Zijn jullie een
'mannenvereniging?
S &. J: ..Niet principieel, maar in de
praktijk helaas wel. De verhouding
mannen-vrouwen is bij ons zeer slecht.
Er zijn geen vrouwelijke medewerkers.
Er is ooit iemand geweest van Flikker-
licht uit Brussel, maar die is nooit
teruggekomen. Nu zijn er in de Roze
Drempel wel altijd meer mannen
geweest dan vrouwen, ook vroeger,
maar er waren er wel. Nu komt er geen
vrouw meer omdat er geen andere
vrouwen zijn. Vrouwen komen blijk-
baar moeilijker voor hun anders-zijn
uit, hoewel er' toch ook zeer aktieve
vrouwenbewegingen zijn als Pot-a u-
Feu .»

S & J: "Kijk, twee jaar geleden heeft
men ons gevraagd mee te werken, en
dat hebben we dan ook gedaan. Maar
dit jaar heeft men ons links laten
liggen, waarom weten wijzelf eigenlijk
ook niet, want relaties tussen homo-
seksuelen zijn toch ook een maat-
schappelijke realiteit. We willen geen
steen gooien naar Dr. De Groote want
aan hem zal onze niet-deelname wel
niet liggen. En aan DAF ook niet, want
met hen werken we wel meer samen.
Het moet dus wel de universitaire
overheid zelf zijn die ons wil dood-
zwijgen, DAF bevestigt dat trouwens.»

«Hoedanook, wij zijn niet lang
blijven treuren en hebben zelf een
soort alternatieve veertiendaagse op-
gezet, samen met JAC. Die zal door-
gaan vlak na de Paasvakantie. Let wel,
we willen er g~en homoweek of zoiets
van maken, er zijn trouwens nog
andere groeperingen die meewerken.
Die vinden ook dat er in de huidige
veertiendaagse dingen aan bod hadden
moeten komen die er nu niet inzitten.
De Aids-kwestie bijvoorbeeld. Is het
niet eigenaardig dat de unief een
eredoktoraat verleent aan de ont-
dekker van het Aids-virus (Dr. Gallo,
nvdr.), en anderzijds weigert om Aids
aan bod te laten komen op een
veertiendaagse rond seksualiteit? An-
dere onderwerpen die aan bod zullen
komen zijn voorbehoedsmiddelen en
homoseksualiteit en geloof. Wat dit
laatste betreft hopen we dat de
Universitaire Parochie haar medewer-
king zal willen verlenen.»

Veto: Vrezen jullie niet door zo'n
alternatieve veertiendaagse te organi-
seren dat de problematiek van.de
homo's in de marginaliteit blijft?

S & J: "Helemaal niet. Wij zullen
immers blijven ijveren 'voor een ge-
meenschappelijk initiatief voor de
toekomst. Maar we willen wel dat er
ook dit jaar over onze en andere
problemen gepraat wordt."

'$Iver de alternatieve veertiendaagse
rond seksualiteit en relatievorming zal
u in Veto meer kunnen lezen als het
definitieve programma bekend zal
zijn. Voorlopig kunt u met uw pro-
blemen en vragen rond homoseksuali-
teit terecht op de permanentie van het
Homo- en Lesbiennecentrum 'De
Roze Drempel' in de Amerikalaan 3 te
Leuven (tel. 016/228582). Elke don-
derdag van 20 tot 22 uur. Men zegge
het voort'

Rudy Lanssens



het oog van het tarditionalistische
stripmilieu. Van Biebel verschijnt ie-
dere week een ongekleurde pagina in
het stripweekblad Robbedoes. Biebels
verbanning naar de kleurloze pagina's
is het gevolg van de banvloek die
uitgeverij Dupuis (althans de Waalse
en dus machtigste vleugel) over Ikke
heeft uitgesproken. In dit album
(nummer vier in de reeks) vind je de
eerste (voornamelijk één plaat) gags
van Biebel, toen nog naar een scenario
van Weilie. (CV)
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STRIPS
oorzaak hiervan lag echter bij Dupuis,
de uitgeverij van Robbedoes. Ver-
scheidene platen werden gecensureerd,
het verhaal werd ingekort en het einde
werd zelfs helemaal weggelaten. Na zes
jaar is de oorspronkelijke versie van
het verhaal verschenen. Dankzij uit-
geverij Den Gulden Engel, die het
verhaal publiceerde, is een meester-
werk in ere hersteld. Wat al van bij de
eerste platen opvalt is het onrealis-
tische kleurenpalet. Dit draagt bij tot
de heel bijzondere sfeer die het verhaal
- dat zich afspeelt in Hong Kong 1949
- uitstraalt. Het scenario van Gele
Geschiedenis zit vol verrassende wen-
dingen. Het verhaal is trouwens bij het
slot van dit album nog niet ten einde.
Dit is aflevering drie in de reeks De
Onnoembaren, maar delen I en 2 zijn
nog in voorbereiding. Blijkbaar moest
dit kontroversiële verhaal als trek-
paard dienen voor de reeks en voor het
strip fonds van uitgeverij Den Gulden
Engel. (CV)

DETECTIVE DOMBRET: SAINT-
GERMAIN DES MORl'!;

Bij de jonge uitgeverij Den Gulden
Engel verscheen onlangs het eerste
album in de reeks Detective Dombret:
Saint-Germain des Morts. Zowel voor
tekenaar Bodart als voor scenarist
Streng is dit het stripdebuut. En het
was al meteen goed voor een nomina-
tie te Angoulème, waar jaarlijks het
belangrijkste stripfestival plaats heeft.
Dombret moet in dit album, dat zich
afspeelt in de Parijse silver fifties, twee
reeksen moorden oplossen. Dankzij
een intelligente psychologische uit-
dieping in tekeningen en scenario is het
veel meer dan een banale detective-
storv. Het scenario bevat één manke-

voor Axentis) deze op dezelfde plaats
terugzetten. Steel een die open staat!!!
• Maar zo is de lol eraf ...
• Kamer te huur van april tot en met
juli. 4000 fr. alles inbegrepen. Zich
wenden: Martelarenlaan 35 - 3200
Kessel-Lo.
• Gevonden: Een paar bruine hand-
schoenen met de naam: "S. Deprez"
in. Tel.: 73.42.53 (na 20u) (vragen
naar Dirk).
• Wie heeft er op 17 februari 's nachts
mijn pasgemaakte fiets "geleend"?
Wordt verzocht deze op zijn oor-
spronkelijke plaats terug te zetten:
Geldenaaksevest, 112; Zo snel moge-
lijk.
• Sorry hoor, maar hij smaakte
heerlijk.
• Gelieve diegene die mijn bruine
magneet fiets "leende" op donderdag
5-2 aan de Clijne Taefel hem daar weer
terug te plaatsen. Met slot. "Dank" bij
voorbaat.

• Geen dank.
• Degene die het leuk schijnt te
vinden in de C. Meunierstraat meisjes-
fietsen te pikken, weet niet dat hij zich
problemen op de hals haalt. Een wijze
raad: onopvallend terugzetten.
• Gezocht: ik heb geen ambitie om
non te worden daarom gelieve de zadel
van mijn fiets terug te brengen (Wie-
ringstraat 2). Steek hem onder water-
bak aub.

manyje: Streng dacht via Dombret de
detective uit films en romans te
demytologiseren. Jammer dat hier-
door de knappe monologue intérieur
van Dombret onderbroken wordt
door niets ter zake doende opmerkin-
gen. Aangezien het hier om een debuut
gaat, kunnen we dit wel door de
vingers zien. Wie geen steek laat vallen
is tekenaar Bodart. Deze heeft een uit
korte, kromme lijntjes bestaande en
(d us) nerveuze tekenstijl. Verder kan
hij dankzij een verstandig gebruik van
schaduwen de spanning opdrijven en
de angstige sfeer aksentueren. Bodart
en Streng: een duo wiens prestaties we
met de nodige aandacht zullen volgen.

(CV)

IKKE EN WEILIE

Dit album heeft als boventitel 'Zeg
nooit maar "strip" tegen dit album
van Biebel' . Bij het begin van het
verhaal geeft Biebel ons zelf de
waarschuwing 'slecht getekend hoor'
mee. En dat is precies het hoofd-
argument van de Biebeltegenstanders :
Ikke (pseudoniem Marc Legendre)
kan niet tekenen. Een makkelijk
doorprikbaar argument. Wanneer je
je de moeite getroost om Ikkes
tekeningen aandachtig te bekijken, zal
je merken dat hij wel degelijk kan
tekenen. De echte reden waarom Ikkes
strips zoveel tegenwind veroorzaken is
diens spotten met en doorbreken van
een stapel heilige striphuisjes. Zo
treedt Ikke regelmatig zelf op in z'n
strip. Maar vooral het onkonventio-
neel gebruik van onomatopeeën (of
het gebruik van onkonventionele o-
nomatopeeën) is een scherpe doom in

• Ook A22 wil een plaats veroveren in
het Guiness Recordboek. Hiervoor
hebben wij een massa lege WC-
rolletjes nodig. Uiterste inleverings-
datum 31 maart om 24uur.

• Sorry, bezet.

• Gewetensbezwaarde gezocht. Op-
dracht: meewerken aan voorbereiding
wereld kongres ekon. gesch. en onder-
zoek in werkgroep. (inl. Van Even-
straat 23 10k. 02.59).
• Voor al uw tikwerk met ervaring:
016/26.09.37. (liefst na 18u.).

• AI uw typwerk, elektronische
schrijfmachine. Griekse en Wisk. ka-
rakters. Jaren ervaring. Mevr. Sanders
011/43.20.82.
• Tekstverwerking - daktylografie.
Z.w. Ridderstraat 6 Leuven. Tel.
016/23.50.64.

• Desperately seeking my keys. Blau-
we sleutelhanger waarop holle berg K
271 staat voor de (h)eerlijke vinder;
een dikke kus en een traktatie in café X
puntje Schapen straat 37 HB 271.

• Eenkleine 3980 jaar jonger dan u is
geworden, zal ze uw leegten opvullen
met haar premummifikatoire aanwe-
zigheid.

Naamsestraat 53

zodat er nog weinig nieuws kan verteld
worden. Tenzij over het allerlaatste
verhaal, "Kuifje en de Alfa-kunst". De
schetsen tonen een heel andere Hergé
dan we gewoon zijn. De lijnvoering is
spontaan, fris, ekspressief, simpel. Het
is pakkender dan zijn uitgebalanceer-
de Klare Lijn-stijl, die stroef en steriel
overkomt. Hergé hield immers van
berekende kunst, waar niets aan het
toeval wordt overgelaten (Lichten-
stein, Fontana, Herbin, ... ). Zijn
schetswerk is nochtans veel losser,
vrijer. Ik hou ook meer van dit Kuifje
dan van het gepolijste Kuifje.
Het scenario stelt niet zoveel voor.

Na een schitterend begin vervalt het in
een klassiek speurdersverhaal. Het
einde moet je echter zelf verzinnen en
ook de interpretatie van dit album laat
heel wat wegen open. Een plausibele
interpretatie is dat Hergé met
Want kunst dient nergens voor, als we
Haddoek mogen geloven, kunst is
gewoon kunst en daarmee basta.
Kunst blijkt wel geschikt te zijn voor
zwendel en om Kuifje te vermoorden.
De kunstvervalsers willen Kuifje met
een laag vloeibaar polyester bedekken,
van hem een beeld maken. Of Kuifje
gered wordt van een wisse dood,
vertelt deze verzorgde uitgave ons niet.
Maar' goed ook. Je zou haast gaan
denken dat Kuifje onsterfelijk is.

. (PL)

DE ONNOEMBAREN: GELE
GESCHIEDENIS

In 1980 werden de lezers van het
uripweekblad Robbedoes opgeschrikt
door het verhaal Gele Geschiedenis in
de reeks De Onnoembaren. De meeste
lezers vonden het een verwarrend,
onsamenhangend en zwak verhaal. De

• Gezocht: LP vanWoodyGuthrie
met zijn bekedste songs, z.w. Mo-
nique, Burgemeesterstr. 42. Als ik er
niet ben laat dan een briefje achter.
• Gezocht: kamer in gemeenschaps-
huis, tel. 20.14.82 (na 19 uur).
• Goeie DJ nodig voor uw fuif? Bel
016/26.09.37.
• Ik tik verhandelingen, kursussen
enzovoort op professionele wijze en
tegen redelijke vergoeding. Bel na
14.00u op tel. 056/66.94.97.
• Liefste C, Paul leest wel de Veto.
Dank voor de kusjes. Et une grosse
bise. P.
• Waar zit Guy van Geldorp?? Waar
zit Nancy Fobe?? Anton van Maria-
Theresiastraat 18.
• Te koop: alle platen (krasvrij) van
Bruce Springsteen (behalve live-LP's)
voor 1600fr. Z.w. Anton Van Assche.,
Maria- Theresiastraat 18.
• Gevonden: je blik (2X) en hart op
het Alrna-buffet. Je kan ze afhalen als
je me ene trakteert juffertje in het
groen.
• Wie heeft eind november in de Geus
of Wiering een bril met ronde glazen
gevonden? Terug te bezorgen: H.
Tronquo, Naamsestraat 143. Kleine
beloning voor de vinder.
• Wil degene die mijn donkergrijze
fiets (lichtblauw slot) op wo 12102
meegenomen heeft (Naamsestraat -
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DE BIEBELFEESTEN

Dat Ikke op korte tijd een evolutie
heeft doorgemaakt is duidelijk. In
tegenstelling tot dl! eerste grappen met
anarchist je Biebel, komt deze laatste
nu meer op het voorplan. Biebel wordt
ook op een meer konventionele wijze
getekend. Toevallig hangt de overgang
naar een wat bravere tekenstijl samen
met Ikkes akkoord met Standaard
Uitgeverij (SU). Nu zal er wel geen
rechtstreeks verband tussen beide
feiten bestaan. Een onrechtstreeks
verband is wel aannemelijk. Van Ikke
werd immers verwacht dat hij vier à
vijf albums per jaar zou afleveren,
kwestie van de kip met de gouden
eieren uit te melken. Bij SU heeft men
ondertussen ook gemerkt dat dit niet
mogelijk is zonder sterke kwaliteits-
vermindering. En aangezien SU al
genoeg kwaliteitsloze strips in huis
heeft (Suske en Wiske, Rode Ridder,
Jerom, ... ), kan men deze beslissing
alleen maar toejuichen. Dit album
(met als boventitel: door. met én voor
buitenbeentjes) bevat een tiental korte
verhaaltjes (drie à vier platen). Ikkes
humor blijft onkonventioneel en licht-
jes anarchistisch, maar zoals gezegd
zijn de tekeningen verzwakt. Ikke
heeft ondermeer bijna geen aandacht
meer voor de anders met knipoog-
humor gevulde achtergronden. Maar
één minder sterk (maar nog steeds
goed album) is uiteraard geen reden
om Ikke te kelderen. Daar heeft hij te
veel talent voor. (CV)

ZO~KERTJES

• Nog niet veel meegemaakt zeker? • Advies voor de begeerde jonge • Gewetensbezwaarde gezocht. Op-
• Verloren: grijze portefeuille van knappe pyramide: u gelieve zich te dracht: meewerken aan de uitbouw
Mario Opsomer. Wil de eerlijke vinder wenden tot de arabofiels te egyptologe {an het centrum voor ekonomie en
deze aub. brengen naar Weldadig- v~n de lokale Bondgenotenlaan. Daar etiek. Veelzijdig werk. (inl. Van Even-
heidsstraat 64. ZIJvandaag. . straat 2B, 10k. 01.34. of 01.32).
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• Wil Anne-Marie Truyens kontakt
opnemen met Michel Grisar? Het is
aangaande duistere diepgaande prak-
tijken vrijdag 6/2/87 in de Stella.
Dank u.
• Bespaar ons de details.
• Schuchtere Westvlaamse kornpu-
terfreak zoekt begrijpende jongedame
voor gespreksterapie (zich wenden
FHGAFX, laat note achter indien niet
aangelogd).
• Wij wonende: M. T~eresiastraat 78
zoeken jonge maagden om gezellige
harem te stichten. Caligula, Claudius,
Marco & Co.
• U ziet teveel Iïlms.

DE DWERG VAN WOLVENBURG

Bij de nieuwe lichting Lombards is er
ook een va.... Bedu, en wel nummer
twee van Hugo: "De dwerg van
Wolvernburg". Bedu heeft weer zelf
het scenario geschreven, en dat had hij
waarschijnlijk beter gelaten. Waar-
schijnlijk: zeggen we, want Blareau,
die de scenario's schrijft voor Ali
Bamba, zijn andere strip, maakt
dezelfde fout: hij verwart tegennatuur-
lijkheid met fantasie en vervalt in een
onsamenhangende reeks dei ex machi-
na, waarvan dan nog een paar tot
op de draad versleten zijn. Zo valt
Hugo in De dwerg van Wolvenburg tot
twee maal toe door een gat in de grond
om in een andere, sprookjesachtige
wereld te belanden. Zoiets hebben we
nu toch al genoeg gezien.
Nu is dergelijk gebrek aan innerlijke

logika - fantasie dient immer 'funk-
tioneel' te zijn, een nut te hebben voor
de 'struktuur van het verhaal -
.jammer genoeg een vrij algemeen ver-
schijnsel in de stripwereld en wie er
niet over valt kan aan Bedu's jongste
wel wat plezier beleven: hij heeft een
zuivere, geschoolde stijl van tekenen
en zijn grappen zijn vaak niet slecht-
daarin weet hij trouwens wél klisjees
als zodanig te herkennen. Van de
werkelijk nieuwe Lombards van dit
jaar is het misschien voorlopig wel de
beste, al ligt dat eerder aan de
bedroevende kwaliteit van de andere.

(TR)

KUIFJE EN DE ALFA-KUNST

Toen Hergé vier jaar geleden het
tijdelijke voor het eeuwige (?) ruilde,
liet hij een onafgewerkt Kuifje-verhaal
achter op zijn tekentafel. Omdat
Hergé wou dat zijn geestes- en enig
kind na zijn dood geen avonturen meer
zou beleven, hebben zijn medewerkers
dat laatste album nooit voltooid. Nu
zijn Hergé's schetsen vrijgegeven.
Kuifje is zowat synoniem geworden

van 'strip'. Het aantal albums over-
schrijdt ruim de honderd miljoen. En
over Hergé is al heel wat inkt gevloeid,

• Wij dulden het niet langer. Als er nu
geen kruiswoordraadsel in staat mag u
zich voorbereiden op harde akties. Het
front ter verdediging van MH.
• Laat eens zien wat je zoal kunt.
• Elke woe tussen 22u en 24 u
Doorheen Tralies, uitz. voor gedeti-
neerden via VRL (107.1 FM). Inl. over
publik. Postbus 11, Leuven.
• Wil het meisje dat kat en muis met
mij speelt wel es een beetje voorzichtig
zijn? (Haar woord en daden zijn de
hare niet) - Jasper.
• Gezocht: Fish-slitter voor Gorbie.
Ervaring, als laat verjaardagscadeau
voor Koen P. Indien niet ernstig, zich
onthouden. Z.w. Jan, K.4.
• Verloren: sleutelbos met 3 sleutels
en koperen identifikatieplaatje waar-
op "Patrick" staat. Wil de vinder me
een seintje geven? 23.34.87, Patrick.
• Gezocht: wekelijkse lift naar en van
Turnhout. Kostendelend, Dirk Ken-
nis, Kapucijnenvoer 197, tel: 014/
41.79.53.
• Wil degene die mijn trui (zwart-wit-
grijs gespikkeld) meegenomen heeft
van de VTK-Farma-TD in Broadway
op di. 17/2 die terugbrengen bij
Concierge van Pius X t.a.v, Caenepeel
Filip.

• Vrijdag 20/2 ben ik mijn naturel
kleurige leren boekentas in Acco kwijt
geraakt. Wil de vinder ze me aub terug
bezorgen. Bij Acco of Ridderstraat
200. Annemie.
• Gezocht: een niet te uitbundige
manier om Inge ervan te overtuigen
dat ik v" ....haar hou (met een rood'
',vosJe lukte het niet).
• Wil de persoon die op donderdag
1212 mijn grijze protefeuille gevonden
heeft, zo vriendelijk zijn die terug te
bezorgen: Mario Opsomer, Welda-
digheidsstraat 64. Beloning voor eer-
lijke vinder.
• Mijn HP 34 C gaf de geest. Wie 't
lijkje wil tegen een zachte prijs, meldt
zich bij Bart, Schapenstraat 59.

Zoekertjes zonder kommercicel oogmerk (gezocht. gevonden. verloren. c.d.) liJn gratis: andere (Ie koop. te huur.
ukwcrk i worden betaald naargelang de ruimte die 10: innemen (/JC rooster). De redaktie behoudt zich het recht

'oor om zoekcrtic-, niet te plaatsen.
Gebruik ondcr-tuand rouster. I teken per va kjc, l 'a kjc tu-sen de woorden. Zenden au n of afgeven op', Mcicr-vt r.uu 5
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Vrede vroeg U?
Het is alweer lang geledendat het hier
nog eensoorlog was. De laatste vijand
heeft in '45 ons . land verlaten en
sedertdien hebben we er geen meer
gezien tenzij op 1V. Vooral bij de
jongeren hebbendebegrippenoorlog en
vijand hun inhoud verloren.Zezien niet
langer de noodzaakin van bewapening
en leger; afschrikking isvoorhenniet de
juiste metode om de vrede te bescher-
men.Het komt niet langerbij henopdat
er mensen zijn die onze verworven
rechten en vrijheden willen beknotten,
ook al moeten ze daar geweld voor
gebruiken.Nochtansis het noodzakelijk
een duidelijk beeld te hebben van
oorlogsgewelden klaar in te zien waar
onze vijand zich bevindt, om de vrede,
die er nu is, naar waarde te kunnen
schatten. Indien er een betere vredes-
opvoedingwasop onzescholen,zouden
veel jongeren niet zo onbesuisdopstap-
pen achter spandoeken tegen kern-
wapens; indien wemeervoorgeschoteld
kregenhoeonze 'jongens', somsvervan

huis, de strijd hebbenaangebondenmet
deagressor,omonsland te vrijwarenvan
vreemdeoverheersers,zoudenweniet zo
lichtzinnig opteren voor burgerdienst.
Een betere opvoeding zou de jeugd
opnieuweenaantal figuren, waarnaarze
kunnen opkijken opleveren; het ideaal
van de held, die in ekstremeomstandig-
heden het beste van zichzelf gegeven
heeft om devrijheid te beschermen,kan
vele jongeren weer een zinvol bestaan
opleveren. In onze opleiding wordenze
verwaarloosd,hoewelzeeenenormeroi
gespeeldhebbenin het totstandbrengen
vandevrede.Devredesbewegingonteert
de nagedachtenisvan die mensen die
gestorven zijn voor de verwezenlijking
van de vrede. En dat moet veranderen.
Dààromis er deVredesweek.

Met onder andere:
Viiandsbeelden tussen Vlamingen en
Walen en de rol van de media, woensdag
4 maart 20.oou.
Nieuwe raketten, ook nieuwe akties?
Het antwoord van de vredesbeweging,
donderdag5maartom 20.00u. in kleine
Aula.

Voor het volledige programma: zie
agenda.

A.I.D.S.

In het kader van de A.~. R. S. - bestr-ijding
worden op maan dag 23ojir. gratis condomen
ter beschiking gesteld en dit op het
Medisch Centrum van de K.U.L. in de
bogaardenstraatt 45 om 18. 30H.

Anti-A. I. D. S. -Commitee

Nu zijn we definitief vertrokken: AIDS en kondooms zijn de laatste weken
nauwelijks nog uit het nieuws te krijgen. en vorige maandag verraste dit
strooibriefje de Alma-bezoeker. Gratis kondooms ? En dan nog wel in het
Medisch Centrum? Een flauwe grap wellicht. want hef Medisch Centrum is
ondergebracht in het Van Dalekollege (zoals iedere normale dienst), op de
Naamsestraat en dus niet in de Bogaardenstraat (al zat het daar vroeger wel.
maar dan op nummer I). Zelf waren we te laat om de 'grap' te kunnen
'smaken'. Een volgende keer misschien?

-
Germanla
• do 25 febr om 21.30 u. oldies-td
in samenwerking met Scorpio in
Broadway, inkom 50/60.

• koffiekoekjeskoncert op 26 febr
om 11.30 u. in LW 8ste verdieping.

• vrij 26 febr om 14.00 u. top 56 en
playbackshow in de fak., en om
21.00 u. cocktailavond, ook in de
fak.

• vrij 27 febr om 14.30 u. Rikkies-
dikke-schrijven-namiddag.

Hlstorla
• do 26 febr om 20.00u. algemene
vergadering over aanpassing sta-
tuten in de praatkamer.

Katechetlka
• ma 2 en di 3 maart de 24-uur vàii .
de fakbar in Arenbergkollege 2de
verdieping.

LLK
• ma 2 maart informatienamiddag
voor kandidaat-studenten om
14.00 u. voor het stadhuis.

Kilo
• tot 6 maart tentoonstelling 50
jaar Klioleven in woord en beeld in
Erasmushuis, inkom gratis.

LBK
• di 3 maart dag van de wereld-
winkel, met verkoop van wereld-
winkelprodukten in de fakbar.

• do 26 febr om 21.00 u. optreden
van de rockgroep 'Akkoord' in de
fakbar, gratis inkom.

Wlna
• wo 25 febr om 19.00 u. katee-
sportentornooi in RC.

• do 26 febr om 9.00 u. industrie-
dag voor wetenschappen in U2
Gasthuisberg, gratis busdienst
vanaf kampus Heverlee; om 19.3C
debat over de beroepsmogelijk·
heden van de winastudent.

DE KWIS VAN LEO - Vorige week. maar nu nog eigenlijk, bestond Loko's Sportraad twintig jaar, en ze hebben dat
met veel feestgejoel ook duidelijk laten merken. Vijf dagen lang, en als één van de hoogtepunten mag wel de
Interfakultaire Sportkwis genoemd worden. Voor een nokvolle Grote Aula, toeters, trompetten, trommen en gretig
schreeuwende kelen streden twaalf ploegen (met elk hun sport-tvedeue' - waaronder Anderlechtdoelman Jacky
Munaron en Eddy Annys) voor de hoogste eer. Het werd een spannende bedoening, met drie voorrondes, en een
spetterendejinale tussen Wina, Apolloon, VRG (als beste verliezende ploeg) en Medika. De kansen wisselden geregeld,
maar uiteindelijk was het vooral die ene bolleboos van Medika die met veel brio het laken naar zich toe wist te halen.
Een verdiende zege, al keken die van VRG (tweede) wel even zuur, en moesten de deelnemers voor Apolloon zich na
afloop nog reppen om niet door hun supporters opgevreten te worden. Dat krijg je nu eenmaal als de gemoederen
opgehitst raken. Wina, tenslotte, werd nog eervol vierde, en Germania, dat nipt de finale gemist had, vijfde. Daarna
was het handtekeningen verzamelen geblazen. (Foto Jeroen Revalk)

Woensdag 25 februari
20.30u. TEATER Tegen de tachtig van Mug met de Gouden Tand, in 'tStuc,

org. 't Stuc, ink. 180/220.
20.00u. KONCERT Harmonieorkest van het Lemmensinstituut o.l.v, Karel

De Wolf, in Herestraat 53, org. Lemmensinst.
20.30u. FILM La Salamandre (A. Tanner) in Aud. Ves., ink. 60/80, org.

Veertiendaagse over Relatievorming en Seksualiteit.
22.00u. KONCERT Kwintet van het Brussels Konservatorium, in RC (Alma

111), ink. gratis, org. Wina.

Donderdag 26 februari
20.00u. LITERATUUR Start kursus "Vernieuwing in de internationale

Literatuur na 1950" (10 donderdagen), in 'tStuc, org. Univ. Werkgroep
Literatuur. .

20.30u. DOKUMENTAIRE The miracle of Life (van Nilsson, Erikson en
Löfman), in Aud. Ves., ink. gratis. org. veertiendaagse over realtievorm. en
seksual. .

20.30u. FILM The Gold Rush (Chaplin) (cyklus Filmmonumenten) in Aud.
Ves., ink. 60/80, org. DAF. \

20.30u. VIDEO Una giornata particolare in Vaartstraat 16, ink. gratis, org.
Homo en Lesbiennecentrum.

21.30u. OPTREDEN The Scabs (voorprogramma: Wina songfestival groep)
in Broadway, ink. 150/200, org. Wina.

Zaterdag 28 februari
14.30u. LEZING Mensen met epilepsie, een specifieke studie- en beroeps-

perpektief, door B. Cremer, org. De Maretak, zelfhulpgroep epilepsie, in
't Celestijntje.

2O.30u. FILM De Spiegel (Tarkovski) in Aud. Ves., ink. 60/80, org. 'tStuc.

Maandag 2 maart
2O.00u. FILM Veredsweek: All quiet on the western front (en doorlopend:

tentoonstelling Amnesty International), in MSI.
20.15u. DEBAT Vredesweek: Vredesekonomie met I. Lindemans (Pax

Christi) en Prof. P. Van Rompuy, in Dekenstraat 2, org. Werkgroep
Vredesaktie.

20.30u. TEATER Bacchanten van AkVVertikaal, in Vlamingenstraat 83, ink.
140/200, org. 't Stuc.

Dinsdag 3 maart
09.00u. INFO Vredesweek: Info-simulatiespel-getuigenissen rond Zuid-

Afrika, in Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, org. Werkgroep
Vredesaktie.

2O.30u. TEATER Bacchanten van Akt/Vertikaal, in Vlamingenstraat 83, ink.
140/200, org. 'tStuc.

20.30u. FILM Oktober (S. Eisenstein) (Filmmonumenten), in Aud. Ves., ink.
60/80, org DAF.

Woensdag 4 maart
10.00u. DEBAT Vredesweek bij TW: Ingenieurs en verantwordelijkheid

m.m.v. proffen T.w., in Celestijnen laan 200 N, org. Werkgroep
Vredesaktie.

11.00u. LEZING Vredesweek: Levinas over vrede, door Prof. R. Burggraeve,
in HIW, 10kC, org. Werkgroep Vredesaktie.

15.00u. LEZING The phenomenon of religious cults in the USA, door M.
Andreas, in: Erasmushuis, BI. Inkomststraat 21, org. Interfaculty program
of American Studies.

15.00u. DEBAT Vredesweek: Wetenschap en Vrede, m.m.v. Proffen Sociale
Wetenschappen, in fak. soc. wet., org. Werkgroep Vredesaktie.

16.15u. LEZING Vredesweek bij Wetenschappen: Nood aan een nieuwe
Wetenschapsopvatting ? Door Prof. H. Roelants, in: Celestijnenlaan 200L,
org. Werkgroep Vredesaktie.

17.00u. LEZING De universiteit door Marc Debrock, in 't Stuc, ink. gratis,
org. 't Stuc.

19.00u. LEZING Het ontstaan van het woudlandschap in de Nederlanden,
door H. Devisscher, in MSI 00.28, ink. 50/70, org. Mecenas.

20.00u. TALKSHOW Vredesweek: Vijandbeelden tussen Vlamingen en
Walen en de rol van de media, met o.a. prof. Van Avermaet, Lagrou, ..., in
L&W, 8ste verd., org. Werkgroep Vredesaktie.

20.30u. TEATER Bacchanten van Akt/Vertikaal, in Vlamingenstraat 83, ink.
140/200, org. 't Stuc.

Donderdag 5 maart
11.00u. KOLLOKWIUM Vredesweek in de fakult. Godgeleerdheid: Paci-

fisme: de politiek van Jezus?, in Maria-Theresia, org. Werkgroep
Vredesaktie.

17.00u. LEZING Vredesweek bij Landbouwwetenschappen: Wetenschap-
pers na de Bom, door Prof. H. Roelants, org. Werkgroep Vredesaktie.

20.00u. BENEFIET van Frank Dingenen en Felice Damiano t.v.v. Oikonde-
Leuven vzw., in Grote Aula, org. Oikonde, ink. 180/220.

20.00u. PANELGESPREK Vredesweek: Nieuwe raketten, ook nieuwe
akties? Het antwoord van de vredesbewegi ng, moderator Prof. W.
Leirman, in Kleine Aula, org. Werkgroep Vredesaktie.

20.00u. LEZING Prof. F. De Graeve over Ramanuja (in de reeks "Spilfiguren
in het Oosten"), in L&W, ink. 50.

20.00u. LEZING Avonden van de Architektuur, J. Van Oevelen, in: aud. De
Molen.

20.30u. TEATER Bacchanten van AkVVertikaal, in: Vlamingenstraat 83, ink.
140/200, org 't Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Jos Geboers tot en met 13maart ban 9 tot 11.30en van 15 tot 19.00 in Faculty
Club.
Toon Vanmechelen : schilderijen, keramiek en statiebeelden. Tot en met 22
maart van 8 tot 20.00, in U.Z. Gasthuisberg.
Mozes Malmonldes tot en met 13 maart van 9 tot 19.00 uur, in bib.
Godgeleerdheid.
Jet Gllles: grafiek, tot 19 maart in De Spuye.


